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Yhteenlittyneiden yrittäjien  
jaetusta unelmasta syntynyt 
Aallon Group jatkoi voima- 
kasta kasvuaan. Vuonna 2021 
mukaan liittyi useita saman- 
henkisiä tilitoimistoyrittäjiä.

Yhteisestä unelmastamme 
kummunnut visiomme on 
olla alamme suositelluin 
kumppani ja työnantaja.  
Tätä visiota kohti tulemme 
luotsaamaan Aallon Groupia 
myös tulevaisuudessa.
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Vauhdikkaan kasvun vuosi  
– pääpaino onnistuneissa yritysjärjestelyissä: 
liikevaihto kasvoi 33,8 %

Tammi-joulukuun 2021 
lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 24,5 milj. euroa (18,3), kasvua 33,8 
%. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.

 • Vertailukelpoinen käyttökate(1 oli 2,9 milj. euroa 
(2,1), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 
12,0 % (11,2 %).

 • Käyttökate oli 2,9 milj. euroa (2,0), käyttökate-
marginaali oli 11,6 % (11,1 %).

 • Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (1,5), liikevoittomar-
ginaali oli 6,2 % (8,0 %).

 • Kauden tulos oli 0,9 milj. euroa (1,0).

 • Osinkoehdotus 0,20 euroa osakkeelta.

Heinä-joulukuun 2021 
lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 12,1 milj. euroa (8,8), kasvua 37,8 
%. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.

1) Vaihtoehtoista tunnuslukua vertailukelpoinen käyttökate on oikaistu ilmoittamalla luku ennen poikkeuksellisia ylimmän 
johdon vaihdoksiin sekä toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kulueriä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on tarkemmin avattu 
laadintaperiaatteissa.

2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.

3) Osakekohtainen tulos on esitettynä katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Konserni 1-12/2021 1-12/2020

Liikevaihto, 1 000 € 24 537 18 343

 Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € (1 2 935 2 052

% liikevaihdosta 12,0 % 11,2 %

Käyttökate, 1 000 € 2 857 2 032

% liikevaihdosta 11,6 % 11,1 %

Liikevoitto, 1 000 € 1 521 1 459

% liikevaihdosta 6,2 % 8,0 %

Henkilökunnan määrä kauden lopussa(2 335 268

Omavaraisuusaste % 65,0 % 69,5 %

Nettovelkaantumisaste % -18,7 % -62,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,5 % 16,6 %

Osakekohtainen tulos, €(3 0,25 0,26

Taseen loppusumma, 1 000€ 17 464 12 841

Avainluvut
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 • Vertailukelpoinen käyttökate(1 oli 1,3 milj. 
euroa (0,8), vertailukelpoinen käyttökate-
marginaali oli 10,6 % (9,3 %).

 • Käyttökate oli 1,2 milj. euroa (0,8), käyttö-
katemarginaali oli 9,9 % (9,3 %).

 • Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,5), liikevoit-
tomarginaali oli 3,6 % (5,5 %).

 • Kauden tulos oli 0,2 milj. euroa (0,3).

Tilikauden keskeiset 
tapahtumat

 • Kymppikirjanpito Oy:n liiketoiminnan 
osto tammikuun 2021 alussa.

 • Talousnosturi Oy:n liiketoiminnan osto 
tammikuun 2021 alussa.

 • Tilitoimisto J.A. Cástren Oy:n liiketoimin-
nan osto maaliskuun 2021 alussa.

 • Rätinki-Yhtiöt Oy:n osakekannan osto 
huhtikuun 2021 alussa.

 • Aboma Control Oy:n osakekannan osto 
toukokuun 2021 alussa.

 • Hulkkonen Consulting Oy:n tilitoimistolii-
ketoiminnan osto marraskuun 2021 alus-
sa.

 • Forssi Oy:n liiketoiminnan osto marras-
kuun 2021 alussa.

 • Tilipalvelu Marja-Leenan liiketoiminnan 
osto joulukuun 2021 lopussa.

 • Laura Järven nimitys asiantuntija- ja neu-
vontapalveluiden johtajaksi joulukuussa 
2021.

 • HR-Johtaja Miia Siukkolan nimitys tehtä-
vään ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 
lokakuussa 2021. Tehtävien aloitus joulu-
kuussa 2021.

 • Esa Takalan nimitys Pirkanmaan aluejoh-
tajaksi ja konsernin johtoryhmän jäsenek-
si joulukuussa 2021. Tehtävien aloitus tam-
mikuussa 2022.

Tilikauden jälkeiset 
tapahtumat

 • Rakennus-Rätinki Oy:n osakekannan osto 
tammikuun 2022 alussa.

 • Tiliamppari Oy:n liiketoimintakauppa hel-
mikuun 2022 alussa.

 • Kasvun Kaverit Oy 20%:n osakkuusyhtiöksi 
helmikuussa 2022.
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Toimitusjohtajalta:

Ari Kelloniemen 
katsaus

Vuosi 2021 oli meille vahvan kasvun sekä aktii-
visen kehitystyön ja kehittymisen vuosi. Onnis-
tuimme parantamaan toimintaamme usealla eri 
osa-alueella, muun muassa henkilöstön ja asiak-
kuuksien saralla sekä myös erilaisten järjestelmien 
käyttöönoton ja oman ohjelmistokehityksemme 
osalta.

Yleisellä tasolla vuotta 2021 varjosti edelleen koro-
naviruksen aiheuttama epävarmuus. Välillä näim-
me toiveikkaampia jaksoja, joita seurasi jo van-
haa normaalia muistuttaneita tilanteita. Samaan 
aikaan kuitenkin ensin delta- ja sitten omikron-
muunnosten nostamat tartuntapiikit hidastavat 
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edelleen talouden toipumista. Talouden toipumis-
vauhtia arvioidessa ratkaisevin yksittäinen muut-
tuja lienee edelleen toimiala, jota tarkastellaan. On 
selkeää, että muun muassa matkailu- ja ravintola-, 
viihde- ja esimerkiksi koulutusintensiiviset alat ovat 
kärsineet muita enemmän. Toisaalta esimerkiksi 
rakennus- ja kiinteistöala näyttäisi ainakin koro-
nanäkökulmasta pärjäävän suhteellisen hyvin. De-
fensiivisellä ja jälkisyklisellä tilitoimistoalalla asia-
kaskunnan laaja-alaisuus on omiaan tasoittamaan 
koronan aiheuttamia heilahduksia ja toisaalta jaka-
maan sen vaikutusta pidemmälle ajanjaksolle. 

Tilanne on vähitellen normalisoitumassa ja näyt-
täisi siltä, että olemme koronapandemian lop-
pusuoran alussa. Omassa toiminnassamme ja 
ohjeistuksissamme olemme kannustaneet hen-
kilöstöämme edelleenkin etätyöskentelyyn, ro-
kottautumiseen sekä erityisestä hygieniasta ja 
riittävistä etäisyyksistä huolehtimiseen. Tähän 
mennessä olemme onnistuneet niin ammattilais-
temme kuin asiakkaidemmekin osalta välttämään 
kohtalaisen hyvin koronan pahimmat jälkiseurauk-
set. Suuri kiitos kuuluu ammattilaistemme ja asi-
akkaidemme vastuulliselle toiminnalle sekä jous-
tavalle etätyömallille.

Osaavat ja motivoituneet ammattilaiset ovat avain-
asemassa tavoitellessamme menestystä tilitoi-
mistoalalla. Vuonna 2021 jatkoimme panostuksia 
työhyvinvointiin sekä toimintamallien ja työmene-
telmien kehittämiseen. Henkilöstön osaaminen, 
erityisesti esihenkilötaidot, oli tärkeä sisäinen ke-
hityskohteemme viime vuonna. Uskomme henki-
löstöön liittyvien kehityshankkeiden toimineen tär-
keänä ajurina vuoden 2021 aikana parantuneeseen 
henkilöstötyytyväisyyteemme.

Asiakastyytyväisyyden positiivinen kehittyminen 
on strategiamme onnistumisen näkökulmasta 
olennainen mittari. Tämän vuoksi haluan kiittää 
asiakkaitamme laajan asiakastyytyväisyyskyselym-
me korkeasta vastausaktiivisuudesta. Saamamme 
palautteen perusteella olemme luoneet kullekin 
asiantuntijatiimillemme yksilöidyt toimintasuun-
nitelmat ja tavoitteet, joiden avulla toimintaa kehi-
tetään jatkuvasti. Ylätason onnistumisen mittarina 
seuraamme suositteluhalukkuutta ja asiakaslojali-
teettia mittaavaa NPS-indeksilukua (Net Promoter 
Score). Vuoden 2021 laajassa kyselyssä NPS-lukum-
me nousi 60:een, jota pidetään kansainvälisessäkin 
vertailussa erittäin korkeana (2020 NPS 51). Olem-
me saavutetuun tasoon erittäin tyytyväisiä  ja jat-
kamme toimintamme kehittämistä myös tulevai-
suudessa.

Päättyneen vuoden aikana onnistuimme toteut-
tamaan useita strategiamme mukaisia yritysjär-

jestelyitä, joiden avulla olemme kyenneet tuntu-
vaan kasvuun aikana, jona pandemia on muutoin 
jarruttanut kasvumahdollisuuksia. Samaan aikaan 
olemme jatkaneet aikaisemmista järjestelyistä 
saatujen integraatio-oppien soveltamista me-
nestyksekkäästi myös vuonna 2021 toteutuneissa 
järjestelyissä. Ennen yritysjärjestelyiden toteutta-
mista pyrimme aina varmistamaan toiminta- ja yri-
tyskulttuuriemme yhteensopivuuden, joka omalta 
osaltaan edesauttaa yhteisten mallien omaksu-
mista ja toiminnan jatkuvuutta.

Vuoden 2021 aikana kasvatimme panostuksia 
omaan ohjelmistokehitykseen ja tarkemmin ot-
taen Aallon Porttiin, joka on omille asiakkaillem-
me tarkoitettu moderni sähköisen taloushallinnon 
ratkaisu ja asiakasyhteistyötä helpottava portaali. 
Aallon Portti sisältää tyypillisen PK-asiakkaamme 
tarpeisiin kehitetyt taloushallinnon työkalut muun 
muassa ostolaskujen käsittelyyn, laskutukseen 
sekä talous- ja palkkahallinnon tietojen ja raport-
tien selailuun. Uskon, että onnistumme Aallon Por-
tin avulla tarjoamaan asiakkaillemme nykyaikaisen 
ja mieluisan käyttökokemuksen ja näin kehittä-
mään myös asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Oman 
teknologiamme ensisijainen tehtävä onkin toimia 
saumattomasti kasvollisen ja henkilökohtaisen 
palvelumme jatkeena.

Vauhdikkaan kehitystyön seurauksena pääsimme 
jo loppuvuodesta ottamaan Aallon Portin käyttöön 
ensimmäisten asiakkaiden kanssa. Jalkautustyötä 
jatketaan tämän vuoden aikana siten, että askel 
askeleelta oma sovelluksemme tulee aikaisempaa 
laajemman asiakaskunnan saataville.

Muiden järjestelmiin liittyvien hankkeiden osalta 
olemme ottaneet vuonna 2021 tuntuvia edistys-
askeleita muun muassa oman toiminnanohjauk-
sen tehostamisessa. Uskon toiminnanohjauksen 
kehittämiseen liittyvien panostusten näkyvän 
tulevaisuudessa muun muassa ammattilaistem-
me työkuorman tasaisempana jakautumisena ja 
laskutusasteen kehittymisenä. Merkittävä järjes-
telmähanke on niin ikään ollut palkka- ja HR-pal-
veluun valitun tehokkaan Mepco-sovelluksen käyt-
töönotto. Huippuunsa viritettynä Mepco tarjoaa 
meille edellytykset tehostaa palkkapalveluidem-
me toimintaa ja toisaalta tarjota palveluitamme 
myös aikaisempaa suuremmille asiakasorganisaa-
tioille. Myös näiden järjestelmähankkeiden osalta 
kehitystyötä on tarkoitus jatkaa tänäkin vuonna.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 oli meille erinomaista 
jatkoa konsernin hyvin alkaneelle taipaleelle. Tä-
män päälle on hyvä jatkaa tulevan menestyksen 
rakentamista.
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Haluamme olla alan suositelluin 
kumppani ja työnantaja.

Visio
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1. Työntekijät:

Tilitoimistoni huolehtii.
Huolehdimme työntekijöistämme. Hyvä työnantajamielikuva ja mielen-
kiintoiset työtehtävät auttavat meitä myös parhaiden uusien asiantunti-
joiden palkkaamisessa. Tyytyväiset ja motivoituneet huippuasiantuntijat 
parantavat palveluiden laatua ja asiakkaan palvelukokemusta. 

2. Asiakkaat:

Tilitoimistoni palvelee.
Toimitamme sen, mistä olemme sopineet ja usein enemmänkin. Tehok-
kaat ja sujuvat digitaaliset prosessit auttavat vastaamaan asiakkaidem-
me kasvaviin tarpeisiin. Asiakas saa meiltä huolehtivaa ja laadukasta 
henkilökohtaista asiantuntijapalvelua.

3. Omistajat:

Tilitoimistoni kasvaa.
Henkilöstötyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys tuottavat meille orgaanista 
kasvua. Tavoitteenamme on myös kasvaa yritysostoin konsolidoituvassa 
markkinassa. Toteutamme lähtökohtaisesti uusien tilitoimistojen yhdis-
tymiset konserniin osittain osakevaihdolla, mikä tarjoaa mahdollisuuden 
jatkaa omistajuutta menestystä ja arvonnousua tavoittelevassa kokonai-
suudessa. Pyrimme olemaan houkuttelevin joukkue tilitoimistoyrittäjälle.

Strategia
Tarjoamme asiantuntemusta ja henkilökohtaista palvelua arvostaville 
asiakkaille taloushallintoa päivittäisistä tehtävistä korkean lisäarvon 
palveluihin.
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Edellisvuoden tekemisiä ja 
askeleita vuodelle 2022
Vuosi 2021 oli Aallon Groupille koronapandemiasta huolimatta vauh-
dikkaan kasvun vuosi. Suuri osa kasvusta tehtiin yritysjärjestelyillä, joita 
pyrimme jatkamaan myös tänä vuonna. Näiden lisäksi tarkoitukse-
namme on jatkaa monipuolista toimintamme kehittämistä.

Oman ohjelmiston jatkokehitys ja jalkautus
Vuonna 2021 nostimme kierroksia omassa ohjelmistokehityksessämme. Lopputuloksena syntyi hiljattain 
julkaistu oma sähköisen taloushallinnon ratkaisumme, Aallon Portti. Vuonna 2022 jatkamme Aallon Por-
tin asiakasarvoa ja omaa toimintaamme tehostavien toiminnallisuuksien kehittämistä sekä sovelluksen 
jalkauttamista konsernissamme aikaisempaa suuremman asiakaskunnan saataville.

Asiakastyytyväisyyden tavoitteellinen kehittäminen
Onnistuimme parantamaan asiakastyytyväisyyttämme ja tutkimuksen kattavuutta entisestään. Erityisen 
tyytyväisiä olemme nettosuositteluindeksimme (NPS) noususta 60:een, joka on kansainvälisessä vertai-
lussa erinomainen taso. Saimme kyselystä arvokasta palautetta. Sen pohjalta olemme laatineet eri alue-
toimistoissamme tiimikohtaiset kehityssuunnitelmat, joiden perusteella uskomme voivamme kehittyä 
entisestään.

Henkilöstön osaamisen lisääminen hyvien oppien pohjalta
Saavutimme vuonna 2021 erinomaisia tuloksia etenkin esihenkilöiden sisäisestä koulutuksesta. Esihen-
kilöiden koulutuksella uskomme olleen positiivista vaikutusta henkilöstötyytyväisyyteemme. Tulemme 
myös vuonna 2022 jatkamaan panostuksia henkilöstömme osaamisen kehittämiseen hyödyntäen edelli-
sen vuoden aikana luotuja koulutusprosesseja.

Asiantuntijoiden toiminnan ja resurssoinnin kehitys
Pääsimme vuoden 2021 aikana luomaan hyvän pohjan konsernin omalle toiminnanohjaukselle. Tavoit-
teenamme on vuoden 2022 aikana jatkaa toiminnanohjauksen kehittämistä, jonka katsomme olevan 
edellytys työskentelyn tehokkuudelle ja palvelun laadulle työvoimaintensiivisellä toimialallamme.

Toimivaksi havaitun yritysostostrategian jatkaminen
Toteutimme vuoden 2021 aikana lukuisia yritysjärjestelyitä onnistuneesti. Vuoden aikana tehtyjen yritys-
järjestelyjen integraatiot ovat myös edenneet suunnitellusti. Järjestelyiden määrän lisäännyttyä olemme 
myös onnistuneet keräämään arvokasta kokemusta integraatioiden hallitusta toteuttamisesta. Uskom-
me Aallon yrittäjähenkisen toimintatavan houkuttelevan myös jatkossa samanhenkisiä toimijoita liitty-
mään joukkoomme.

Palkkapalveluiden tehostaminen ja laajentaminen
Vuonna 2021 rakensimme yhteisen konseptin tehokkaalle palkkapalvelulle, jonka konserninlaajuinen 
jalkautus saatiin suoritettua. Uusi konsepti mahdollistaa aikaisempaa suurempien palkka-asiakkaiden 
tehokkaan palvelemisen. Tänä vuonna tarkoituksenamme on jatkaa konseptin ja siihen liittyvien järjes-
telmien laajempaa kaupallista hyödyntämistä.
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Vuoden 2022 alussa Aallon Group lanseerasi asiakkailleen suunna-
tun Aallon Portti -palvelun. Moderni järjestelmä sisältää asiakkaalle 
tärkeimmät työkalut ja taloushallinnon tiedon, sekä sujuvoittaa yh-
teydenpitoa tilitoimiston kanssa. Aallon Portin valmistumista edelsi 
vauhdikkaan kehityksen vuosi ja lisäpanostukset yhtiön omaan  
teknologiakehitykseen.

Ketterää ohjelmistokehitystä:
Asiakkaan tarpeet edellä ja omat 
prosessit mielessä

Aallon Group lisäsi panostuk-
siaan omaan ohjelmistoke-
hitykseen vuonna 2021.  Yh-
tiön kehitystiimiin hankittiin 
lisäresursseja rekrytoinnin kei-
noin sekä alihankintakump-
paneita hyödyntäen. Myös 
toiminnan johtamiseen ja koor-
dinointiin allokoitiin aikaisem-
paa enemmän yrityksen sisäisiä 
resursseja, kun Aallon Groupin 
markkinointi- ja myyntijohtaja 
Antero Aalto ryhtyi vetämään 
yhtiön oman sähköisen talous-
hallinnon kokonaisuuden, Aal-
lon Portin ohjelmistokehitystä. 

”Vuoden alkupuolella saimme 
koottua todella hyvän kehitys-
tiimin niin rekrytoinnin kuin ali-
hankkijaverkostonkin kautta. 
Itse kehitystyö lähti vauhdik-
kaasti liikkeelle ja pystyimme 
tuottamaan nopealla aikatau-
lulla testauskelpoisia proto-
tyyppejä sovelluksen eri toimin-
noista. Noita prototyyppejä 
puolestaan jatkokehitettiin saa-
mamme käyttäjäpalautteen 
perusteella. Ketteriä työtapoja 
hyödyntämällä pieni tiimimme 
onnistui alle vuodessa rakenta-
maan ja lanseeraamaan moni-
puolisen ja modernin sähköisen 
taloushallinnon sovelluksen, 
joka tarjoaa asiakkaillemme 

erinomaisen vaihtoehdon kol-
mannen osapuolen ohjelmisto-
ratkaisuille”, kommentoi Aallon 
Portin kehitysprojektia johtanut 
Antero Aalto.

Oman ohjelmistokehityksen 
yhtenä tärkeimpänä tavoittee-
na on tarjota Aallon asiakkaalle 
yhdenmukainen ja viimeistelty 
digitaalinen käyttäjäkokemus, 
joka tukee yhtiön kasvollista 
palvelukonseptia. Sovellus on-
kin suunniteltu palvelemaan ni-
menomaan Aallon Groupin tyy-
pillistä PK-asiakasta ja se sisältää 
näiden taloushallinnon hoita-
misen näkökulmasta tärkeim-
mät työkalut ja ominaisuudet. 
Näitä tärkeimpiä toimintoja ovat 
muun muassa reaaliaikainen 
pääsy omaan taloushallinnon 
tietoon sekä sähköiset työkalut 
ostolaskujen käsittelyyn ja lasku-
tukseen.

”Aallon Portin ohjelmistokehi-
tyksessä lähtökohtamme on 
ollut asiakkaidemme palvele-
minen. Alamme on täynnä kol-
mannen osapuolen tarjoamia 
taloushallinnon ratkaisuja, joita 
kehitetään keskenään todella 
erilaisista lähtökohdista. Omas-
sa kehitystyössämme voimme 
keskittyä sellaisiin osa-aluei-
siin, jotka palvelevat parhaalla 

Omassa kehi-
tystyössämme 

voimme kes-
kittyä sellaisiin 

osa-alueisiin, 
jotka palvelevat 

parhaalla tavalla 
tyypillisiä asia-

kassegmentte-
jämme.
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Taloushallinnon  
työkalut

Asiakas Taloushallinnon
tuotantojärjestelmät

Aallon  
asiantuntijat

Palvelu

Ohjelmistorajapinta & Integroidut sovellukset

Kasvollinen 
asiakaspalvelu

Aallon Portti

pääsemme vapauttamaan 
aikaa korkeampaa asiantunti-
juutta vaativaan ja asiakasar-
voa luovaan työskentelyyn.”

Kehitystyöhön liittyy aina myös 
valintoja siitä, minkä ominai-
suuksien rakentamiseen voima-
varoja halutaan ohjata. Modernit 
ohjelmistorajapinnat mahdollis-
tavat eri sovellusten liittämisen 
yhteen ja tiedon vaihtamisen 
järjestelmien välillä. Kun talous-
hallinnon tietoa voidaan siirtää 
automatisoidusti järjestelmästä 
toiseen, ei jokaista yksittäistä tar-
vetta ole välttämätöntä ratkaista 
omassa sovelluksessa.

”Oman järjestelmämme inte-
groitavuus kolmansien osapuol-
ten sovelluksiin on yksi järjestel-
mäkehityksemme kulmakivistä. 
Rajapintojen avulla voimme 
laajentaa asiakkaillemme tar-
jottavaa palvelukokonaisuutta 
alan parhailla työkaluilla. Näin 
me voimme itse keskittyä hi-

omaan niitä sovelluksen osia, 
jotka ovat asiakkaillemme ensi-
sijaisen tärkeitä. Hyviä esimerk-
kejä integroitavista sovelluksista 
ovat esimerkiksi tiedon syvälli-
sempään analysointiin ja rapor-
tointiin tarkoitetut huipputasoi-
set BI-järjestelmät. Toinen hyvä 
esimerkki integraatiotarpeista 
löytyy asiakkaiden käyttämistä 
toiminnanohjausjärjestelmistä, 
jotka voidaan kytkeä vaikkapa 
suoraan Aallon Portin Laskutuk-
seen”, selittää Aalto.

Helmikuussa 2022 julkistetun 
Aallon Portin jalkautus on aloi-
tettu Aallon Groupin Etelä-Suo-
men aluetoimistosta. Tarkoi-
tuksena on vuoden 2022 aikana 
askeleittain jalkauttaa Aallon 
Portti aikaisempaa laajemman 
asiakaskunnan saataville eri 
puolilla konsernia.

tavalla tyypillisiä asiakasseg-
menttejämme”, kertoo Aalto.

Toinen merkittävä syy omalle 
ohjelmistokehitykselle on omien 
asiantuntijoiden työn helpotta-
minen ja tehostaminen muun 
muassa automaation ja tekoä-
lyn keinoin. Järjestelmän suu-
rimmat tehokkuushyödyt ovat 
saavutettavissa tilanteista, joissa 
omaa järjestelmää voidaan ke-
hittää palvelemaan yhtiön am-
mattilaisten työskentelyä ja pro-
sesseja.

”Asiakkaiden lisäksi Aallon Por-
tin tärkeä käyttäjäryhmä on 
omat asiantuntijamme. Mei-
dän toimialamme on hyvin 
työvoimaintensiivinen ja suuri 
osa asiantuntijoiden ajasta on 
perinteisesti kulunut toistuvien 
rutiinien hoitamiseen. Omas-
sa kehitystyössämme voimme 
keskittyä optimoimaan ja osin 
automatisoimaan ammatti-
laistemme työprosesseja. Näin 



Mikä on Aallon Portti?

Viestintäkanava tilitoimiston ja asiakkaan välillä
Mielestämme hyvään tilitoimistopalveluun kuuluu modernien työkalujen lisäksi 
kasvollinen palvelu. Automaation ja robotiikan lisääntyessä aidon kohtaamisen ja 
asiantuntijalta saadun palvelun tarve korostuu. Aallon Portin tietoturvalliset vies-
tinnälliset toiminnallisuudet on suunniteltu tukemaan henkilökohtaista palvelu-
konseptiamme.

Asiakkaamme sähköisen taloushallinnon työkalupakki
Tilitoimiston asiakkaan taloushallintoon kuuluvat tietyt rutiinit ja prosessit, joita on 
harvoin mielekästä ulkoistaa. Tämän vuoksi hyvä tilitoimisto tarjoaa asiakkaalleen 
modernit ja tehokkaat työkalut, joilla esimerkiksi ostolaskujen käsittely ja myynti-
laskujen lähettäminen luonnistuvat helposti. Aallon Portti sisältää asiakkaidemme 
taloushallinnon prosessien hoitamisessa tyypillisesti tarvittavat työkalut.

Reaaliaikainen väylä organisaation 
taloustietoon
Ajantasainen taloushallinnon tieto on edellytys or-
ganisaation taloustilanteen hahmottamiseen. Aallon 
Portti tarjoaa käyttäjälle täyden näkyvyyden kirjan-
pidon ja palkanlaskennan dataan, raportteihin sekä 
osto- ja myyntireskontriin. 

Luotettava talous- ja yritystiedon 
arkisto
Kokouspöytäkirjat, osakassopimukset, tilinpäätökset 
ja muut yrityshallintoon liittyvät asiakirjat on syytä 
arkistoida huolellisesti. Ei ole myöskään pahitteeksi, 
että kyseiset dokumentit ovat helposti löydettävissä, 
mikäli tarve niin vaatii. Aallon Portti tarjoaa asiakkaalle 
ja tilitoimistolle yhteisen turvallisen tiedostoarkiston, 
josta talous-, palkka- ja yrityshallinnon dokumentaa-
tio on helposti löydettävissä.

Mobiilikäytettävä
Kuten modernin verkkosovelluksen kuuluu, on Aal-
lon Portti optimoitu toimimaan myös mobiililaitteilla. 
Näin taloushallinnon tieto ja työkalut kulkevat koko 
ajan käyttäjän mukana ja ovat aina saatavilla laittees-
ta riippumatta.
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Ann Boman perusti Aboma 
Control Oy:n vuonna 2012 mo-
derniksi tilitoimistoksi, jonka pal-
velumallit ja prosessit olivat alus-
ta asti sähköisiä. Toukokuussa 
2021 Aboma Control liittyi Aallon 
Groupiin. Tuohon hetkeen men-
nessä, hiukan vajaan kymme-
nen vuoden yrittäjäuran aikana, 
Ann kasvatti Aboma Control 
Oy:n noin miljoonan euron liike-
vaihtoa tekeväksi yhtiöksi, joka 
työllisti yhdistymisen hetkellä 
kahdeksan ammattilaista. Jo yri-
tystä perustettaessa Ann tiesi, 
että jonain päivänä yhtiö tullaan 
myymään.

”Olen sanonut useita kertoja pe-
rustaneeni yritykseni myytäväk-
si. Tällä tarkoitan, ettei aikomuk-
senani ollut koskaan rakentaa 
yritystä, jolle toivoisin jatkajaa 
esimerkiksi omista lapsistani. 
Vain oikea ajankohta yritykseni 
myynnille oli asia, jota en ollut 
suunnitellut”, muistelee Boman.

Yhdistymiskeskusteluiden pääs-
tyä alkuun Aallon Groupin kans-
sa, syntyi päätös lopulta nopeas-
ti.

”Ennen yhdistymispäätöksen 
tekemistä olin saanut joitain lä-
hestymisyrityksiä useammalta 
suuremmalta toimijalta. Näis-
sä keskusteluissa Aallon Group 
erottui muista positiivisesti, jät-
täen toimintatavoistaan ja -kult-
tuurista hirveän hyvän kuvan. 
Tämän lisäksi minulle itselleni oli 
myös todella tärkeää, että minut 

haluttiin osaksi Aallon Groupin 
toimintaa myös jatkossa, eikä 
vain pakollisen siirtymäjakson 
ajaksi”, kertoo Boman.

Uutinen yritysjärjestelystä tuli yl-
lätyksenä henkilökunnalle. Alun 
yllättyneiden reaktioiden jälkeen 
Ann näkee asioiden sujuneen 
erinomaisesti henkilöstön kans-
sa. Asiakaskunnassakaan yhdis-
tyminen ei aiheuttanut suuria 
vaikutuksia.

”Kun neuvottelukumppanina oli 
listayhtiö, ei näistä suunnitelmis-
ta voinut luonnollisesti puhua 
etukäteen kenellekään. Tällöin 
uutisen julkistus tuli tietysti hiu-
kan shokkina työntekijöille. Kä-
vin kuitenkin jälkikäteen asian 
kunkin ammattilaisen kanssa 
henkilökohtaisesti läpi ja yllätys 
kääntyi suurilta osin positiivi-
seksi odotukseksi. Luulen, että 
nyt kun aikaa järjestelystä on 
kulunut jo hiukan enemmän, 
on henkilöstössä huomattu suu-
remman yhtiön tarjoamat mah-
dollisuudet esimerkiksi urakehi-
tyksen näkökulmasta.

Myös asiakkaamme ottivat uuti-
sen pääosin positiivisesti vastaan 
ja yhteistyö jatkui hyvässä hen-
gessä. Uskon tämän olevan suu-
rilta osin Aallon Groupin kasvol-
lisen palvelumallin ansiota. Malli 
vastaa meillä Abomassa ollutta 
toimintatapaa, jossa asiakkaan 
yhteyshenkilönä toimi tämän 
oma kirjapitäjä”, pohtii Boman.

Yrittäjästä Aallon Groupin omis-
tajaksi siirtynyt Ann kokee teh-
neensä oikean päätöksen. Vaik-
ka alkuun yrittäjän vapaudesta 
luopuminen arvelutti yhdeksän 
vuotta yrittäjänä toiminutta Bo-
mania, kokee hän omassa työs-
sään tapahtuneet muutokset 
myönteisiksi.

”Ajattelin alkuun, että yrittäjyy-
destä luopuminen olisi minulle 
vaikea juttu. Tätä ei kuitenkaan 
ole tarvinnut sittemmin pohtia, 
sillä olen saanut uudessa roolis-
sani Aallolla kaipaamaani vas-
tuuta ja vapautta. Luultavasti 
suurin omaan työhöni liittynyt 
muutos tässä oli se, että minul-
ta poistui suuri joukko yrittäjänä 
toimimiseen liittyviä tehtäviä, 
jotka olivat itselleni vähemmän 
mieluisia. Samalla olen päässyt 
keskittämään aikani sellaiseen 
tekemiseen, joista nautin eniten 
jo yrittäjänä toimiessani”, nau-
rahtaa Boman.

Ann Boman perusti yhtiön, jonka 
tiesi jonain päivänä myyvänsä  
– yritysjärjestelyn seurauksena hän 
löysi oman paikkansa Aallon joukoista
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Virva Saarinen ryhtyi vuonna 
2004 TalousNosturi Oy:n toisek-
si osakkaaksi. TalousNosturi oli 
vuonna 2001 Sara Helanderin 
perustama tilitoimisto, joka sit-
temmin kasvoi miljoonan euron 
liikevaihtoluokkaan ja työllisti 
vuoden 2021 alussa 10 asiantun-
tijaa. TalousNosturi Oy liittyi Aal-
lon Groupiin tammikuussa 2021, 
jolloin yrittäjäkaksikosta tuli Aal-
lon omistajia.

Ennen yhdistymistä TalousNos-
turi oli tienhaarassa. Yrittäjät ha-
lusivat jatkaa kasvua, mutta seu-
raavan askeleen ottaminen vaati 
muutoksia.

”Olimme saavuttaneet hanka-
lan yrityskoon, jossa kasvu vaati 
muutoksia toimintaan. Normaa-
lin tilitoimiston taloushallinto-
palvelun lisäksi meillä oli vali-
koimassamme huipputasoiset 

ulkoistetut talousjohdon palve-
lut. Toisaalta meiltä puuttui pal-
jon kaivattua erikoisasiantunte-
musta palkka- ja HR-palveluista 
sekä esimerkiksi resursseja vero-
tukseen ja juridiikkaan liittyvässä 
neuvonnasta. Vaihtoehtoinam-
me oli käytännössä joko yhdis-
tyä kanssamme samankokoisen 
toimijan kanssa tai liittyä meitä 
suurempaan kokonaisuuteen”, 
muistelee Virva Saarinen.

TalousNosturi Oy teki 
kasvuharppauksen yhdistämällä 
voimansa Aallon kanssa
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Yrittäjäkaksikko punnitsi tarkasti 
vaihtoehtoja. Lopulta kuitenkin 
yhdistyminen alalla hyvän työn-
antajan ja laadustaan tarkan ti-
litoimiston maineessa olevaan 
Aallon Groupiin vei voiton.

”Osa suuremmista yrityksistä on 
todella kärkkäitä tekemään yrit-
yshankintoja. Meillä oli keskuste-
luita auki useampien toimijoiden 
kanssa ennen, kuin päätimme 
lyöttäytyä yhteen Aallon kanssa, 
josta meillä oli hyvä mielikuva. 
Tämä johtui osaltaan siitä, että 
Aallon maine on alallamme kun-
nossa ja yhtiössä arvostetaan 
laadukasta tekemistä. Toinen 
Aallon Groupiin liittymistä puol-
tanut seikka oli se, että meidän 
työtapamme olivat riittävän 
lähellä toisiaan ja saatoimme 
muun muassa jatkaa työskente-
lyä käyttämillämme järjestelmil-
lä”, kertoo Saarinen.

Tieto Aallon Groupiin liittymises-
tä otettiin asiakaskunnassa posi-
tiivisesti vastaan.

”Uutisen julkistuksen jälkeen 
saimme Saran kanssa molem-
mat liikuttavan määrän onnit-
telupuheluita ja -viestejä asiak-
kailtamme. Toisen suuntaisia 
viestejä tuli vain yksittäisiä. Eri-
tyisesti mieleen jäi yhden asiak-
kaan kategorinen ilmoitus, ettei 
hän suostu yhteistyöhön listatun 
yhtiön kanssa. Kaiken kaikkiaan 
yhdistymisestä seuranneet asia-
kasmenetykset jäivät minimaa-
lisiksi. Voimien yhdistämisen 
myötä olemme saaneet niitä 
kaipaamiamme lisäresursseja ja 
asiantuntemusta, jonka vuoksi 
päädyimme alun perin harkitse-
maan yhdistymistä. Nyt voimme 
palvella asiakkaitamme entistä 
paremmin”, iloitsee Saarinen.

Myös henkilöstö on huomannut 
yhdistymisen myönteiset puolet.

”Kuten tämänkaltaisessa tilan-
teessa odottaa saattoi, aiheutti 

yhdistymisuutinen henkilös-
tössämme alkuun hiukan epä-
varmuutta. Iloksemme saim-
me kuitenkin huomata, että 
koko porukkamme lähti innolla 
muutokseen mukaan. Saimme 
myös nopeasti TalousNosturin 
porukalla huomata, että Aallon 
Groupissa todellakin panoste-
taan henkilöstöön, joka ilmenee 
muun muassa erilaisina yhtiön 
omina HR-toimintamalleina, ku-
ten esimerkiksi henkilöstön hen-
kilökohtaisina koulutussuunni-
telmina”, pohtii Saarinen.

Alkuun yrittäjänä pitkään toi-
minutta Saarista jännitti lähteä 
työskentelemään suurempaan 
yhtiöön. Suurempi yhtiö ja työ-
yhteisö toivat kuitenkin mu-
kanaan uusia mielenkiintoisia 
uramahdollisuuksia ja mukavia 
kollegoita.

”Omalta osaltani jännitin hiu-
kan, että olisin yritysjärjestelyn 
seurauksena päätymässä töihin 
suureen korporaatioon, jossa 
en pääsisi vaikuttamaan teke-
miseen. Nopeasti minulle kui-
tenkin valkeni, että Aallon Grou-
pissa saan vapauden keskittyä 
vastuullani olevan liiketoimin-
ta-alueen kehittämiseen ja jättää 
yrittäjänä toimimiseen liittyneet 
rönsyilyt pois. Olen myös iloisesti 
yllättynyt siitä, miten paljon olen 
päässyt tekemään yhteistyötä eri 
puolella Suomea työskentelevi-
en todella mukavien ja osaavien 
ammattilaisten kanssa. Oma 
tehtävänkuvani muuttui yhdis-
tymisen myötä, kun sain vedet-
täväkseni Etelä-Suomen Netvi-
sor-liiketoiminnan. Suurempana 
toimijana olemme kiinnostava 
keskustelukumppani ja partne-
ri isoille ohjelmistotoimittajille. 
Tämä tarjoaa merkittäviä tukea 
myös oman liiketoiminta-aluee-
ni kehittämiselle. Ohjelmisto-
toimittajalta saamamme apu ja 
resurssit ovat nyt todella hyvällä 
tasolla”, iloitsee Saarinen.
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Konsernin tuloslaskelma 1 000 € 1-12/2021 1-12/2020

Liikevaihto 24 537 18 343

    Liiketoiminnan muut tuotot 30 87

    Materiaalit ja palvelut -2 257 -1 190

    Henkilöstökulut -15 513 -11 898

    Poistot ja arvonalentumiset -1 335 -573

    Liiketoiminnan muut kulut -3 964 -3 310

    Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 24 0

Liikevoitto 1 521 1 459

    Rahoitustuotot- ja kulut -247 -233

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 274 1 226

    Tuloverot -345 -266

Tilikauden voitto 929 960
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Vastaavaa 1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

   Kehittämismenot 421 186

   Aineettomat oikeudet 68 97

   Liikearvo 4 526 2 309

   Konserniliikearvo 4 821 970

   Muut aineettomat hyödykkeet 248 118

Aineelliset hyödykkeet

    Koneet ja kalusto 606 559

    Muut aineelliset hyödykkeet 18 18

Sijoitukset 50 1

Pysyvät vastaavat yhteensä 10 758 4 257

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 46 0

   Siirtosaamiset 1 220

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 3 154 2 372

    Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 0

    Laskennalliset verosaamiset 0 60

    Muut saamiset 88 100

    Siirtosaamiset 309 291

Rahat ja pankkisaamiset 3 106 5 541

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 706 8 584

Vastaavaa yhteensä 17 464 12 841

Vastattavaa 1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

Oma pääoma
Osakepääoma 80 80

   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 384 8 194

Edellisten tilikausien voitto/tappio -116 -374

Tilikauden voitto/tappio 929 960

Oma pääoma yhteensä 11 277 8 860

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

    Lainat rahoituslaitoksilta 800 0

    Muut velat 0 206

Lyhytaikainen vieras pääoma

    Lainat rahoituslaitoksilta 200 0

    Saadut ennakot 95 88

    Ostovelat 327 260

    Muut velat 1 402 870

    Siirtovelat 3 362 2 557

Vieras pääoma yhteensä 6 187 3 981

Vastattavaa yhteensä 17 464 12 841
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Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkai-
densa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä 
strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon 

sloganiin Tilitoimistoni. Se on rohkea lausah-
dus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys 

ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme ko-
kea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniam-

me ja omistamaamme yritystä kohtaan.

aallongroup.fi

Aallon Group Oyj 
Esterinportti 2, 00240 Helsinki

yhteys@aallon.fi 
aallongroup.fi

Tilitoimistoni.

http://aallongroup.fi/ipo
https://aallongroup.fi

