
MARKUS SIPPOLALLA oli sormensa pelissä kahdessa 
eri tilitoimistossa. Hän oli toimitusjohtajana Tilitoimisto 
Tuloslaskenta Oy:ssä, jolla oli toimipaikat Vimpelissä ja 
Lappajärvellä. Lisäksi hän oli osakkaana ATT-Yrityspal-
velut Oy:ssä, jolla oli puolestaan toimipisteet Alajärvellä 
ja Seinäjoella. Niiden toimitusjohtaja ja molempien yhti-
öiden toinen osakas oli Sippolan kaveri.

Neljässä toimipaikassa työllistettiin kaikkiaan reilu pari-
kymmentä ihmistä. Vaikka käytössä olivat ajanmukaiset 
järjestelmät, sähköisen taloushallinnon mahdollisuuksia 
hyödynsi vain pieni osa asiakaskunnasta. Suurin osa 
kirjanpidoista hoidettiin perinteisellä tavalla. Toiminta 
oli vuosien varrella vakiintunutta, ja asiakaskunta hyvin 
pysyvää. Kun Talenom sitten otti yhteyttä ja ehdotti 
yrityskauppoja, kaverukset hämmästyivät.

Kyllähän se yllätti, että iso ja merkittävä toimija on 
kiinnostunut meistä. Olimme hyvin otettuja tästä yh-
teydenotosta, Sippola muistelee, vaikka toki kauppo-
jen hierominen vaati sulattelemista.

Ala on pirstaleinen, ja pieniä toimijoita on paljon. 
Toisen omistajan kanssa nähtiin, että tälläkin alalla 
mennään kohti isompia yksiköitä ja entistä enem-
män kohti automaatiota. Että nyt on hyvä aika tart-
tua tehtyyn tarjoukseen.

Markus Sippola on ollut alalla yli 20 vuotta. Paitsi 
tilitoimistoyrittäjänä hän on työskennellyt vuosia myös 
taloushallinnon lehtorina. Pitkä kokemus alalta antoi 
perspektiiviä ymmärtää, että muutos on väistämä-
tön. Iso toimija pystyy pientä paremmin vastaamaan 
digiajan haasteisiin.

Järjestelmät tuovat mahdollisuuden siirtyä rutiini-
töistä konsultatiivisempaan suuntaan. Se on alalle 
hyvä – ja vetovoimatekijäkin, kun työtehtävät moni-
puolistuvat, Sippola sanoo.

Siirtyminen Talenomin lipun alle tehtiin molemmissa 
yrityksissä kolmisen vuotta sitten. Vaikka alan konka-
ri onkin, Sippola sanoo näinä vuosina oppineensa ja 
nähneensä myös uutta ja erilaista, entistä hiotumpaa 
toimintatapaa. Vaikutuksen ovat tehneet tavoitteen-
asettelu, henkilöstöstä huolehtiminen ja tapa tehdä 
bisnestä. 

Kokemus on kaiken kaikkiaan ollut hyvä. Olen ilahtu-
nut, kuinka toimivat prosessit, ohjelmat ja järjestel-
mät Talenomilla on.

Sippolan asiakkaat suhtautuivat muutokseen pääasias-
sa positiivisesti, vaikka aivan kaikki eivät aluksi ilahtu-
neetkaan. Muutosvastarintaa oli etenkin varttuneem-
milla yrittäjillä.

Tuli kysymystä, että mitäs tämä nyt tarkoittaa. Sit-
ten kun ovat päässeet sisään sähköisen taloushal-
linnon järjestelmiin, niin eivät asiakkaat niistä halua 
luopua. 

Talenomilla kirjanpitäjä voi olla konsultti ja talous-
hallinnon asiantuntija, ja voidaan tarjota yrittäjälle 
muutakin kuin pelkästään kirjanpitopalveluita. Jää 
enemmän aikaa välittää ja huolehtia yrittäjän asiois-
ta, Sippola sanoo.
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