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Suomen taloudessa on positiivisia merkkejä, yritysten kannattavuus on 
parantunut ja taseet ovat vahvoja. Paluu kasvu-uralle on tosiasia. Hyvä rahoi-
tuksen saatavuus takaa sen, että myös investointeja voidaan tehdä. Muun 
muassa uusien teknologioiden hankkiminen on yritysten kasvun kannalta 
tärkeää, mutta samalla haastavaa. Kuinka valita oikeat investointikohteet?

Digitalisaatiolta ei ole viime vuosina voinut välttyä kukaan. Teknologiassa 
puheentunnistus on ottanut huimia harppauksia ja monessa yrityksessä on 
jo tekoälyä oppimassa. Dataa hyödynnetään ja tietoja yhdistellään analytiikan 
keinoin aivan uudella tavalla. Tätä teemme myös me KPMG:llä – niin sisäi-
sissä projekteissa kuin yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tuloksia voidaan 
saada niin toiminnan tehostumisena kuin uusina kasvumahdollisuuksina. 

Palvelukokemuksen on oltava kunnossa, jotta yritys voi menestyä. 
Asiakkaiden mahdollisimman hyvä tuntemus on osa palvelukokemusta ja 
asiakastyytyväisyys puolestaan ohjaa palveluiden kehittämistä. Oikean-
laista dataa yhdistämällä ja analysoimalla yritykset oppivat tuntemaan 
asiakkaitaan entistä paremmin ja myös kehittämään omaa toimintaansa. 
Palveluiden kohdentaminen ja personoiminen kehittyvät entisestään. 
Tulevaisuus on kiintoisa. 

Junissa saatu palvelu on helpon lipunoston lisäksi tärkeä osa VR:n asiakas-
kokemusta. Sen kehittämiseksi VR on uudistamassa henkilöstösuunnitte-
lun malliaan. VR:n matkustajaliikenteen operatiivinen johtaja Tero Kossila 
kertoo data-analytiikan hyödyntämiseen perustuvasta projektista, jonka 
tarkoituksena on kohdentaa henkilöstöresursseja tehokkaammin eri juniin 
ja mahdollistaa pidempiaikainen työvuorosuunnittelu.

Yritys voi hakea kasvua myös yhdessä pääomasijoittajan kanssa. Pääoma-
sijoittaja voi tuoda näkemystä ja osaamista niin hallitustyöhön kuin erilaisiin 
kehityshankkeisiin. Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin sijoittavan Adelis Equity  
Partnersin sijoitusperiaatteista kertovat Rasmus Molander ja Gustav Bard. 

Yhteistyötä tarvitaan erilaisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa, mutta 
myös yhteistyö verottajan kanssa voi olla tiivistä ja syventyä strategiseen 
suuntaan. Koneen verojohtaja Niina Leväjärvi puhuu proaktiivisuudesta 
”salaisena aseena”, jolla voidaan löytää kuhunkin toimenpiteeseen 
verotuksen näkökulmasta paras tapa. Leväjärvi avaa Koneen syvennetyn 
asiakasyhteistyön pilottihanketta konserniverokeskuksen kanssa. 

Uudenmuotoiset tilintarkastuskertomukset ovat nähneet päivänvalon 
tänä keväänä. Vuoropuheluun EU:n tilintarkastussääntelyn vaikutuksista 
ja lisääntyneestä tilintarkastuksen läpinäkyvyydestä osallistuu Uponorin 
toimitusjohtaja, Fiskarsin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsen Jyri Luomakoski.

Mukavaa kesän odotusta,

Kimmo Antonen  
toimitusjohtaja 
KPMG Oy Ab

Kasvua hakemassa 
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Kaukojunista 75 prosentissa on vain 
yksi konduktööri. VR:n matkustaja-
liikenteen operatiivinen johtaja 
Tero Kossila sanoo analytiikan 
auttavan arvioimaan lisämiehityksen 
tarvetta muun muassa matkustaja-
määrien mukaan.



Kaukojunien matkustajamäärät vaihtelevat niin päivän ja kellonajan 
kuin juhlapyhien ja sesongin mukaan. Jotta jokaisessa junassa on 
aina oikea määrä konduktöörejä, VR on käynnistänyt projektin, jonka 
tavoitteena on entistä tehokkaampi ja kohdennetumpi henkilöstö-
suunnittelu. Tärkein työkalu projektissa on data-analytiikka.

Kuinka monta 
konduktööriä tarvitaan 

kaukojunaan  
päivässä? 

Teksti Julia Kristensen  |  Kuvat Wilma Hurskainen 
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J
unissa saatu palvelu on helpon 
lipunoston lisäksi tärkeä osa VR:n 
asiakaskokemusta. Sen kehit-
tämiseksi VR on uudistamassa 

henkilöstösuunnittelun johtamismallia ja 
virtaviivaistamassa henkilöstösuunnittelun 
prosesseja.

– Koko projekti perustuu data-analy-
tiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
Sen avulla pystymme kohdentamaan 
henkilöstöresursseja tehokkaammin eri 
juniin ja pidentämään työvuorosuunnittelun 
sykliä, mikä edistää myös henkilöstön 
työhyvinvointia, sanoo Tero Kossila, 
VR:n matkustajaliikenteen operatiivinen 
johtaja.

75 prosentissa kaukojunista on vain 
yksi konduktööri. Henkilöstösuunnittelu-
projektin tavoitteena on luoda vahvaan 
data-analyysiin perustuvia malleja, joiden 
avulla voidaan luotettavasti arvioida 
lisämiehityksen tarvetta ja kohdentaa 
ketterästi resursseja junien vaihtelevien 
matkustajamäärien mukaan.

– Suurimmillaan meillä on jopa 
tuhannen matkustajan junia, pienimmil-
lään yhdellä junavuorolla on muutamia 
kymmeniä asiakkaita. Konduktöörien pää-
tehtävä on lippujen tarkastus ja myynti, 
mutta heillä on myös muita asiakaspalve-
lutehtäviä, jotka pitää toteuttaa mahdol-
lisimman laadukkaasti. Asiakaskokemuk-
sen kannalta on tärkeää, että pystymme 
optimoimaan henkilökunnan määrän eri 
reitti- ja aikaväleillä, Kossila kertoo.

100 000 junavuoroa ja 12 miljoonaa 
asiakasta
VR:n henkilöstösuunnittelu onkin varsi- 
nainen palapeli. Yhteensä yhtiössä 
työskentelee noin 400 konduktööriä, 
jotka hyppäävät juniin eri kaupungeissa 
sijaitsevista kymmenestä niin sanotusta 
miehityspisteestä. Joka päivä operoidaan 
vajaa 300 kaukoliikenteen junaa, mikä 
tarkoittaa yli 100 000 junavuoroa ja yli  
12 miljoonaa asiakasta vuodessa.

– Matkustajamäärät vaihtelevat 
päivien, kellonaikojen ja vuodenaikojen 
mukaan. Kysynnän näkökulmasta piikit 
kohdistuvat yleensä aamun ja iltapäivän 
lähtöihin, mutta meidän täytyy hoitaa  

myös hiljaisemmat vuorot. Tämä tarkoittaa, 
että joskus junassa on kaksi konduktööriä 
meno- ja paluumatkalla, vaikka kysyntää 
riittää molemmille vain toiseen suuntaan, 
Kossila havainnollistaa.

Yksi VR:n henkilöstösuunnittelun 
mittareista on se, kuinka kauan konduk-
tööriltä kuluu aikaa lipuntarkistuksiin ja 
muihin tehtäviin. Koska matkustajien 
määrä on suoraan verrannollinen asiakas-
palvelutyön ajankäyttöön, asiakasmäärien 
vaihtelun ymmärtäminen on tärkeää 
henkilöstöresurssien mitoittamisessa. 
Lisähaastetta työvuorosuunnitteluun 
tuovat erilaiset tapahtumat, juhlapyhät 
ja sesongit sekä henkilöstön lomat ja 
äkilliset poissaolot.

– Henkilöstösuunnittelussa on 
keskeistä ymmärtää kysyntävaihtelut. 

Analytiikan avulla voimme analysoida 
asiakasmäärien kehittymistä ja ennustaa 
jatkossa paremmin henkilöstön tarvetta. 
Luotettava ennakointi on olennaista, 
sillä työvuorot suunnitellaan viisi viikkoa 
etukäteen, mutta 75 prosenttia lipuista 
ostetaan kolmena junan lähtöä edeltä-
vänä päivänä, Kossila huomauttaa.

Yhteinen sävel
KPMG oli VR:n kumppanina projektin 
analyysivaiheessa, jonka aikana luotiin 
uudet analytiikkatyökalut ja tunnistettiin 
kehityskohteet. Kossila kiittelee yhteis-
työn sujuneen hyvin:

– KPMG toi projektiin vahvaa analytiikka- 
osaamista, ja löysimme myös hyvän 
yhteisen sävelen. Oma henkilöstömme 
on ollut kiinteästi mukana projektissa, ja 

”Asiakaskokemuksen 
kannalta on tärkeää, että 
junassa on oikea määrä 
henkilökuntaa eri reitti- 
ja aikaväleillä.”



olemme pystyneet hyödyntämään heidän 
osaamistaan KPMG:n asiantuntijoiden 
avustuksella.

Analyysivaihe saatiin päätökseen 
vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen 
aikana. Seuraavaksi käydään käytännön 
toteutuksen kimppuun. Kossila toivoo 
näkevänsä tuloksia jo tänä vuonna:

– Projektin hyödyt ovat hyvin moni- 
ulotteiset. Uskon, että sen lopputuloksena  
meillä on käytössämme kehittyneet ja 
tehokkaat henkilöstösuunnittelun proses-
sit, joissa analytiikan hyödyntäminen on 
nostettu uudelle tasolle. Toisaalta projekti 
auttaa meitä kehittämään työhyvinvointia. 
Yksi onnistumisen kriteereistä on järkevä 
työvuororakenne, jossa pystytään entistä 
paremmin huomioimaan myös työnteki-
jöiden tarpeet ja toiveet. 

 Tietoa  
päätöksenteon tueksi
Maailmassa kertyy nykyään muutamassa päivässä 
saman verran dataa kuin kymmenen vuotta sitten 
kokonaisen vuoden aikana. Tästä datasta yli 
99,5 prosenttia jää hyödyntämättä, vaikka analy-
tiikalla on valtava liiketoiminnallinen potentiaali.

O
rganisaatioille kertyvän 
datamassan käsittely ei 
enää onnistu inhimillisin 
resurssein. Siksi yhä 

useammassa yrityksessä analytiikka 
on viime vuosina noussut strategi-
seksi työkaluksi. Sen avulla voidaan 
tuottaa luotettavaa tietoa kannattavan 
kasvun luomiseksi, liiketoiminnallisten 
riskien vähentämiseksi ja tehokkuuden 
lisäämiseksi.

– Kasvua voidaan luoda tunnista-
malla lisämyynnin mahdollisuuksia ja 
esimerkiksi kohdentamalla markkinoin-
tia ja kampanjoita entistä tarkemmin. 
Riskien torjuminen taas perustuu  
datan avulla havaittuihin poikkeamiin,  
ja tehokkuutta voidaan lisätä esi- 
merkiksi automatisoimalla joku tietty 
työvaihe algoritmien avulla. Tätä 
hyödynnetään esimerkiksi lento- 
yhtiöiden hinnoittelussa tai kaupan 
alan kysyntäennusteissa, havainnollis-
taa KPMG:n data-analytiikkapalveluista 
vastaava Jan Nyström, joka oli  
mukana myös VR:n henkilöstösuunnit-
teluprojektissa.

Analytiikan pitää tuottaa 
liiketoiminnallista arvoa
Käytännössä analytiikka on ongelman- 
ratkaisua. Olennaista on tähdätä  
liiketoimintaan liittyvän haasteen  
ratkaisemiseen tai mahdollisuuden  
hyödyntämiseen. Liiketoiminta- 
lähtöisyys on data-analytiikan ytimessä  

myös KPMG:llä, jonka Forrester 
Research nimesi helmikuussa 2017 
johtavaksi kansainväliseksi data- ja 
analytiikkapalvelujen tarjoajaksi.

– Liiketoiminnallisen arvon luominen  
analytiikan avulla sisältää myös 
haasteen, sillä analytiikkaan perustuva 
toimintamalli voi edellyttää muutoksia 
organisaatiossa ja sen toimintatavoissa.  
Tarvittavien työkalujen ja osaamisen 
hankkiminen ei vielä riitä, analytiikka 
pitää myös integroida liiketoimintaan, 
Nyström painottaa.

Toinen tavallinen haaste käytännön 
työssä on datan laatu. Kun dataa hyö-
dynnetään uusilla tavoilla, voi ilmetä 
sellaisia haasteita, jotka eivät aiemmin 
ole nousseet esille. Luotettavan datan  
lisäksi tiedolla johtaminen vaatii 
organisaatioilta myös luottamusta 
analyysitulosten pätevyyteen sekä 
analyyttista ajattelutapaa.

– Kyse on ennen kaikkea ajattelu-
mallista. Tärkeintä on ymmärtää, ettei 
analytiikan käyttöönotto ole yksittäinen 
IT-projekti, vaan enemmänkin uusi 
dataan perustuva ajattelu- ja toiminta-
tapa, Nyström sanoo. 

”Analytiikkaan perustuva 
toimintamalli voi vaatia 
muutoksia organisaatiossa 
tai toimintatavoissa.”
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Toimivat veroprosessit 
auttavat ennakoimaan 
Teksti Jarno Forssell  |  Kuvat Susa Junnola

K
ONE on Suomen suurimpia yri- 
tyksiä liikevaihdoltaan, tuloksel-
taan ja henkilöstömäärältään. 
Hissejä ja liukuportaita valmistava 

ja ylläpitävä yritys toimii noin 60 maassa 
ja sillä on yli 170 tytäryhtiötä ympäri  
maailmaa. Viime vuonna KONE teki 
voittoa noin 1,3 miljardia ja maksoi siitä 
veroja 307,7 miljoonaa euroa.

Konsernin veroista vastaa Espoon 
Keilaniemessä työskentelevä tiimi, jota 
vetää verojohtaja Nina Leväjärvi. Tiimi 
vastaa veroihin liittyvästä riskienhallin-
nasta ja viime kädessä siitä, että kaikissa 
toimintamaissa verot maksetaan oikean 
suuruisina ja oikea-aikaisesti.  

– Jotta keskitetyllä tiimillä pystyy kont-
rolloimaan koko konsernin veroasioita, 
käytössä pitää olla riittävän yksinkertaiset 
prosessit, jotka lisäksi on implementoitu 
tehokkaasti eri  toimintamaissa. Niiden 
tulee myös toimia muuttuvissa olosuhteissa.

Leväjärven mukaan verotoiminnon 
tulee auttaa liiketoimintoja saavutta-
maan tavoitteensa, sillä verotus on aina 
seurausta liiketoiminnan harjoittamisesta. 
Verotiimin toiminnan yhtenä lähtökohtana 
on proaktiivisuus.

– Olemme mukana yleensä jo siinä 
vaiheessa, kun transaktioita suunnitellaan  
ja on olemassa jotakin konkretiaa. Työmme  
on paitsi riskinhallintaa ja vaatimusten- 
mukaisuuden varmistamista, myös vero- 
suunnittelua. Verokulu on yksi liiketoiminnan 
kulu muiden rinnalla. Sitä pitää pystyä 
kontrolloimaan.

Prosessissa sen salaisuus
Nina Leväjärvellä on parinkymmenen 
vuoden kokemus kansainvälisen yritys- 
verotuksen parissa.  KONEelle siirryttyään 
Ninan ensimmäisiä tehtäviä oli siirto- 
hinnoittelumallin päivittäminen vastaamaan 
konsernin liiketoimintamallia. Alusta asti 
oli selvää, että mallin tuli olla kaikkialla 
yhdenmukainen ja samoja periaatteita 
noudattava.

– Verottajan tiedontaso, osaaminen  
ja tavoitteet ovat erilaisia eri maissa.  
On aivan erilaista toimia verottajan kanssa 
Aasiassa kuin Euroopassa. Meillä pitää 
olla malli, jonka pystyy selittämään joka 
maassa samalla tavoin. 

Tämän yhtenäisen mallin implemen- 
toinnin ansiosta myös konserninverokus-
tannusta pystytään arvioimaan luotettavasti 
ja veroraportointiprosessi yksinkertaistui.

 – Se lisää ennustettavuutta ja mahdol-
listaa datan käyttämisen tarpeen tullen 
eri tarkoituksiin. Kun on käsitys siitä, 
mihin  veroluvut perustuvat, on helpompi 
ymmärtää esimerkiksi tulevien muutosten 
vaikutuksia niihin.

Roolit ja vastuut paikallisten yhtiöiden 
taloustiimien kanssa on jaettu  niin, että 
Espoon verotiimi vastaa verosuunnitte- 
lusta ja kansainväliseen verotukseen 
liittyvistä asioista. Paikalliset yhtiöt hoi- 
tavat kaikki veroihin liittyvät ilmoitukset, 
verojen laskennan ja paikallisten verojen 
maksut asianmukaisesti.

– Prosesseja kehitetään jatkuvasti. 
Liiketoiminta kehittyy, tulee uutta lain- 



Veroprosessien hyvä hallinta tukee liiketoimintaa ja  
vähentää riskejä. KONEen verojohtaja Nina Leväjärven  
mukaan syvennetty  yhteistyö verottajan kanssa lisää  
verotuksen ennustettavuutta.
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säädäntöä ja verottaja muuttaa toiminta-
tapojaan. Kenttä elää koko ajan ja siihen 
pitää sopeutua.

Verottaja edellyttää reaaliaikaista 
raportointia
Yksi veroprosessien ja -kontrollien merki-
tystä korostava tekijä on verottajan toimin-
tatapojen muuttuminen digitaaliseksi. 

– Verottaja vaatii entistä enemmän 
reaaliaikaista dataa tiedostomuodossa. 
Joissakin maissa jopa vaaditaan kuukau-
sittain transaktiodataa elektronisessa 
muodossa.

Verotuksen digitalisaation eturinta-
massa on osin yllättäviäkin maita, kuten 
Puola ja Meksiko. Trendi leviää nopeasti 
ja esimerkiksi Kiinassa arvonlisäverojen 
raportointi verottajalle tapahtuu hyvin 
pitkälle elektronisesti. 

Yritykselle tilanne on haastava parista-
kin syystä. Ensiksi se edellyttää yritysten 
IT-osaajilta paljon työtä. Säännökset 
vaihtelevat maittain ja yrityksen tulee 

rakentaa järjestelmät, joilla verodata 
toimitetaan verottajalle. Vaatimukset 
voivat lisäksi muuttua ja järjestelmän 
pitää vastata niihin ajantasaisesti.

– Toiseksi määräajat uudistuksille ovat 
usein lyhyitä. Tieto vaatimuksista tulee 
myöhään, hyvin lähellä sitä ajankohtaa, 
jolloin ensimmäinen tiedonsiirto pitää 
tehdä. Tällaisiin muutoksiin on hirveän 
vaikea valmistautua, kun ei ole tarkkoja 
tietoja vaadittavasta datan sisällöstä ja 
toimitustavasta. 

Verottajasta tuli kumppani
Reaaliaikaisella tietojenvaihdolla verottaja 
pyrkii siirtymään jälkikäteen tapahtuvasta 
verovalvonnasta ajantasaiseen tai jopa 
ennakoivaan valvontaan. Yksi tapa tehdä 
tätä on ”syvennetty asiakasyhteistyö”, 
jonka käyttöönotossa Hollannin verottaja 
on edelläkävijä. 

Syvennetyssä asiakasyhteistyössä 
yritys osoittaa ensin verottajalle, että 
sen veroprosessit ja kontrollit ovat 
kunnossa, ja että yrityksen toimittama 
tieto on oikeaa. Jatkossa yritys voi käydä 
verottajan kanssa sitä askarruttavissa 
veroasioissa ”ennakoivia keskusteluja”, 
joiden myötä se voi saada nopeasti  
luottamuksen suojan ratkaisulle ilman 
pitkää ennakkopäätösprosessia.

KONE on ollut mukana syvennetyssä 
yhteistyössä Hollannissa jo usean vuoden 
ajan. 

– Yhteistyöstä on ollut meille hyötyä. 
Jos joku asia on meillä ollut tulkinnan-
varainen ja epävarma, olemme voineet 
kysyä varmistusta verottajalta ja olemme 
saaneet nopeasti vastauksen.  

Kun Suomen konserniverokeskus 
aloitti paikalliseen lainsäädäntöön ja 
yrityskulttuuriin räätälöidyn syvennetyn 

asiakasyhteistyön pilottihankkeen, KONE 
lähti myös siihen mukaan positiivisen  
Hollannin kokemuksen perusteella. 
Yhteistyö alkoi compliance scanilla.

– Verottaja lähetti meille  kysymyksiä 
eri verolajeista. Kysymyksiä oli laaja kirjo 
ja joidenkin yksittäisten kysymysten 
osalta hankalinta oli löytää oikeat henkilöt 
vastaamaan niihin. 

Nina Leväjärvi korostaa, että syvennet-
tyyn asiakasyhteistyöhön lähdettäessä 
prosessien ja kontrollien ei tarvitse olla 
täydellisiä. Yhteistyön myötä yrityksessä 
opitaan myös tekemään asioita paremmin. 

Nopeat päätökset auttavat yritystä
KONEen kokemukset syvennetystä  
asiakasyhteistyöstä Suomessa ovat  
toistaiseksi lyhyet, mutta positiiviset. 
Nina Leväjärven mukaan ”keskustelu- 
yhteys on aktiivista ja sitä on käyty 
hyvässä hengessä”. Verottajan kanssa 
on keskusteltu  esimerkiksi yrityksen 
liiketoiminnassa tapahtuvista muutoksista 
ja maailmalla käynnissä olevista siirto- 
hinnoitteluun liittyvistä verotarkastuksista. 
KONEen veroasiantuntijat tapaavat 
verottajan edustajia muutaman kerran 
vuodessa.

Leväjärvi pitää syvennetyn kansain- 
välisten kokemusten perusteella asiakas- 
yhteistyön ehdottomana vahvuutena 
reaaliaikaisuutta, parempaa verovelvollisen 
liiketoiminnan tuntemista ja nopeaa 
päätöksentekoa.  

– Jos syvennetyn yhteistyön puitteissa 
asiaan ei saa nopeaa päätöstä, se menet-
tää merkityksensä. Tulkinnanvaraisissakin 
asioissa tulisi pystyä  päätöksentekoon. 
Joka tapauksessa yrityksen tulee se 
päätös tehdä – ja ottaa riski veroseuraa-
muksesta. 

”Prosessit eivät ole koskaan valmiita.  
Liiketoiminta kehittyy, tulee uutta lainsäädäntöä 
ja verottaja muuttaa toimintatapojaan.  
Siihen pitää sopeutua.”



Ennakoivan ja reaaliaikaisen 
verovalvonnan laajentamisen 
mahdollistaa se, että näin voidaan 
vähentää jälkikäteen tapahtuvaa 
valvontaa. – Kyse on resurssien 
uudelleen kohdentamisesta,  
sanoo ylitarkastaja Kirsti Piiskoppel 
konserniverokeskuksesta.

Verottaja haluaa 

ymmärtää bisnestä
Syvennetty asiakasyhteistyö on keino siirtyä 
jälkikäteen tapahtuvasta ennakoivaan vero- 
valvontaan. Tiiviimpi yhteistyö on verottajan  
ja yrityksen etu.
Teksti Jarno Forssell  |  Kuvat Susa Junnola
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”Kun syvennetty asiakasyhteistyö toimii 
niillä pelisäännöillä kuin sen kuuluu toimia, 
todennäköisyys jälkikäteen tapahtuvalle 
verovalvonnalle ja tarkastuksille on 
vähäisempi.”

S
uomen suurimpien yritysten 
verotusta hoidetaan Helsingin  
Vallilassa sijaitsevassa konserni-
verokeskuksessa. Siellä työs-

kentelee 150 asiantuntijaa, joilla on pitkä 
yhteistyötausta asiakasyritysten kanssa. 
Asiakkaina ovat muun muassa kaikki 
listayhtiöt, Suomessa toimivat pankit 
ja vakuutusyhtiöt sekä yritykset, joiden 
liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa.  
Konserniverokeskus vastaa sekä verotuk-
sesta että verotarkastuksista.

– Verohallinnon strategiana on painottaa 
ennakoivaa ohjausta jälkikäteisen vero- 
valvonnan sijaan. Olemme lähteneet 
kokeilemaan syvennettyä asiakasyhteis-
työtä ensin rajatun asiakaskunnan kanssa. 
Jos toimintatapa koetaan sellaiseksi, että 
sitä olisi syytä laajentaa, se voi siirtyä 
myös muiden yksiköiden asiakkuuksiin, 
kertoo ylitarkastaja Kirsti Piiskoppel. 

Ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan 
prosessista konserniverokeskuksessa 
vastaava Piiskoppel korostaa, että syven-
netty asiakasyhteistyö on verovalvonnan 
muoto, joka tosin painottuu ennakoivaan 
ohjaamiseen. 

– Viranomaisena emme voi sulkea pois 
mitään verovalvonnan muotoa, mutta 
silloin kun syvennetty asiakasyhteistyö 
toimii niillä pelisäännöillä kuin sen kuuluu 
toimia, todennäköisyys jälkikäteen tapah-
tuvalle verovalvonnalle ja tarkastuksille on 
vähäisempi.

Ennakoivalla keskustelulla 
luottamuksen suoja
Syvennetyllä asiakasyhteistyöllä on  
Kirsti Piiskoppelin mukaan kaksi tavoitetta: 
syventää verottajan käsitystä kohde- 
yrityksen liiketoiminnasta ja lisätä vero-
tuksen ennakoitavuutta.

Aivan ensimmäiseksi tehdään vero- 
prosessien kartoitus eli compliance scan.  
Sen tavoitteena on selvittää, miten asiakas 
varmistuu siitä, että verottajalle toimitettu 
tieto on oikeaa. Kartoituksessa käydään 
läpi yhtiön sisäisiä prosesseja ja kontrolleja 
ja haastatellaan eri verolajien vastaavia 
asiantuntijoita. Kartoituksen läpivieminen 
kaikkien verolajien osalta voi viedä puo-
lesta vuodesta vuoteen.

– Voi olla, että esitämme havaintojamme 
kartoituksen päätteeksi, mutta muutokset 
jäävät yrityksen tehtäväksi. Emme edellytä 
automatisoitua raportointia – ainoastaan 
sitä, että saamamme tieto on oikeaa.

Kun syvennetyssä asiakasyhteistyössä 
päästään business as usual -vaiheeseen, 
verottaja toivoo yrityksen kanssa säännön-
mukaisia tapaamisia ainakin pari kertaa 
vuodessa. Niissä käydään läpi muun 
muassa yrityksen toiminnassa tapah-
tuneita muutoksia, mahdollisia ulkois-
tuksia ja juridisen rakenteen muutoksia. 
Verottaja pitää yritykset ajan tasalla näiden 
toimintaan vaikuttavista korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksistä ja verottajalla 
tapahtuvista järjestelmämuutoksista.

Piiskoppelin mukaan tapaamiset ovat 
hyödyllisiä myös ennen tuloveroilmoi-
tuksen jättämistä. Kun ilmoitus on käyty 
ennakolta yhdessä läpi, voidaan välttyä 
jälkikäteen kirjelmien vaihdolta ja ”sään-
nönmukainen verotus” on vain tekninen 
suoritus.

Näiden säännöllisten tapaamisten 
lisäksi yritys voi liputtaa jonkun verotuk-
seen liittyvän asian ja keskustella siitä 
verottajan kanssa. Tällaisesta ennakoi-
vasta keskustelusta laaditaan muistio, 
joka asiakkaan halutessa sisältää myös 
kirjallisen ohjauksen. Ratkaisu saa luotta-
muksen suojan.

Piiskoppel myöntää, että yrityksiltä 
verottajalle pohdittavaksi tulevat kysymyk-
set ovat haastavia. Yritykset toivoisivat, 
että saisivat oman asiansa – tietyn asian 
verokohtelun – ratkaistua mahdollisim-
man nopeasti. Aina se ei ole mahdollista.

– Kaikkea ei voi selvittää vapaamuo-
toisella keskustelulla. Jos meiltä puuttuu 
selkeä verotusoikeuskäytäntö ja asia on 
uusi, joudumme menemään kirjalliseen 
menettelyyn eli hakemaan ennakkorat-
kaisua. Siinäkin tosin auttaa paljon se, 
että olemme aloittaneet keskustelemalla 
asian käsittelyn.

Mukana toistakymmentä yritystä
Konserniverokeskus kehitti pilottihank-
keella syvennetyn asiakasyhteistyön 
mallia viiden yrityksen kanssa. Verottaja 



Kansainvälisesti toimivien yritysten 
haasteena on rakentaa veroprosessi, 
joka ottaa huomioon eri maiden 
verolait ja sovittaa ne yrityksen 
toiminnanohjausjärjestelmään. 
Veroasioista vastaavien haastetta 
lisää taloushallinnon ja verotuksen 
digitalisoituminen ja verottajan 
vaatimus reaaliaikaisen verotiedon 
saamisesta.

Pienillä resursseilla toimivat 
verotiimit eivät voi tehdä kaikkea 
itse, ja moni yritys onkin ulkoistanut 
osia veroprosessistaan – esimerkiksi 
veroilmoitusten teon. Tarjolla on 
apua myös prosessien arviointiin 
ja kehittämiseen. KPMG:n ratkaisu 
tähän on Tax Control Framework 
-palvelu.

– Sen avulla voidaan selkeyttää 
yrityksen veroasioiden hoitamista ja 
vastuunjakoa. Kaikilla yrityksillä ei 
ole selkeästi määriteltyä politiikkaa 
siitä, kuka vastaa veroprosessin eri 
osista. Vielä vähemmän ohjeistetaan 
sitä, miten politiikkojen noudatta-

mista kontrolloidaan ja valvotaan, 
tietää partner Eric Sandelin KPMG:n 
vero- ja lakipalveluista.

Tax Control Framework  
-projektissa arvioidaan yrityksen 
veroprosessien toiminta ja niihin 
mahdollisesti sisältyvät riskit. Pro-
jektin tuloksena yrityksellä on selkeä 
kuvaus siitä, kuka on vastuussa 
mistäkin prosessista, mitä järjestel-
miä on käytössä, mitä riskikohtia 
prosesseissa on, miten vastuut 
jakautuvat emon ja tytäryhtiöiden 
välillä ja miten prosesseja kannattaisi 
parantaa.

Tax Control Framework luo 
Sandelinin mukaan hyvät valmiudet 
verottajan kanssa käytävän syven-
netyn asiakasyhteistyön aloittavalle 
compliance scanille.

– Teemme asiakasyritysten ja 
verottajan kanssa tiivistä kolmikanta- 
yhteistyötä. Autamme asiakkaitam- 
me, jotka haluavat tehdä lähempää 
yhteistyötä verottajan kanssa,  
Sandelin sanoo. 

Tax Control Framework  
antaa raamit veroprosesseille

ei voi nimetä mukana olevia tai olleita 
yrityksiä, sillä se on ”verovelvollista kos-
kevaa salassa pidettävää tietoa”. Yhtiöillä 
on kuitenkin halutessaan mahdollisuus 
kertoa, että ne ovat mukana syvenne-
tyssä asiakasyhteistyössä.

– Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa 
toimintatapaan ja sen kehittymiseen. 
Nyt olemme tehneet yhteistyötä vajaan 
vuoden operatiivisessa toiminnassa, 
mutta malli ei ole suinkaan vielä valmis. 
Se kehittyy kokemusten mukaan.

Syvennetyssä asiakasyhteistyössä on 
tällä hetkellä 11 yhtiötä, ja konsernivero-
keskus käy jatkuvasti keskusteluja uusien 
yhtiöiden mukaan tulosta. Tavoitteena 
on lisätä vuosittain yritysten määrää 
kymmenellä. Piiskoppelin mukaan 
pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että 
”merkittävä osa” konserniverokeskuksen 
asiakkaista olisi mukana toimintatavassa.

Tiedon syvennetystä asiakasyhteis- 
työstä verottaja toivoo kulkeutuvan 
yrityksiin myös yhteistyökumppaneiden 
kautta. Konserniverokeskus on avannut 
keskustelun suurimpien tilintarkastus- 
yhteisöjen ja asianajotoimistojen  
suuntaan. 

– Meillä on yhteiset asiakkaat, ja 
on jokapäiväistä, että yhteistyössä 
on mukana asiamiehiä ja konsultteja. 
Olemme kertoneet heille, mitä syven-
netty asiakasyhteistyö on ja mitä  
compliance scaniin vaaditaan. 
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Teksti Matti Remes  |  Kuvitus Jussi Jääskeläinen

Sijoittaja seuloo
menestyjät keskikokoisista yrityksistä



Adelis Equity Partners sijoittaa Pohjoismaissa 
keskisuuriin yrityksiin ja siivittää myös  
suomalaisia sijoituskohteita hyvään kasvuun. 
Menestys perustuu sijoitustiimin kansainväliseen 
kokemukseen ja paikallistuntemukseen,  
sanovat Rasmus Molander ja Gustav Bard.

A
delis Equityn osakas Rasmus 
Molander johtaa terveydenhoi-
toyhtiö Med Groupin hallituksen 
kokousta Vantaan Tammistossa. 

Mukaan Tukholmasta on tullut myös pää-
omasijoitusyhtiön osakas Gustav Bard.

Aktiivinen hallitustyö sijoituskohteissa 
ja osallistuminen erilaisiin kehityshank-
keisiin ovat pohjoismaisiin keskisuuriin 
yrityksiin sijoittavan Adeliksen kantavia 
toimintaperiaatteita. >
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– Tehtävämme on löytää yhdenmukai-
set intressit yhtiön johdon, hallituksen 
ja omistajien välillä. Yhdessä yrityksen 
johdon ja hallituksen kanssa kehitämme 
pitkän aikavälin suunnitelman, jota johto 
toteuttaa, Bard linjaa.

Työ on tuottanut tulosta Med Groupissa, 
jonka enemmistöomistajaksi Adelis tuli 
marraskuussa 2014. Med Groupin yritys-
ostoilla korjattu liikevaihto oli edellisellä 
tilikaudella 76 miljoonaa euroa. Kasvua 
edelliseen kauteen oli 30 prosenttia.

Yrityksen päätoimialat ovat suun 
terveydenhuolto, ambulanssipalvelut, 
lääkäripalvelut sekä kotipalvelut ja  
vammaisten avustajapalvelut.

– Näillä alueilla isoja toimijoita on 
suhteellisen vähän verrattuna vaikkapa 
vanhusten hoivapalveluihin. Kasvumah-
dollisuudet laadukkaan toiminnan kautta 
ovat erinomaiset, Molander perustelee.

Sijoittajalle houkuttelevin segmentti
Adeliksen osakkaat ovat uransa aikana 
tehneet yli 60 sijoitusta Ruotsiin, Tans-
kaan ja Suomeen. Yhtiön ensimmäisen 

rahaston koko on noin 420 miljoonaa 
euroa. Rahastoon ovat sijoittaneet 
eläkerahastot, henkivakuutusyhtiöt ja 
säätiöt Pohjoismaista, Euroopasta ja 
Pohjois-Amerikasta.

– Adeliksen seuraavasta rahastosta on 
tarkoitus tehdä sijoituksia myös Norjaan. 
Tavoitteemme on nousta Pohjoismaissa 
johtavaksi keskisuuriin yrityksiin keskitty-
väksi pääomasijoitusyhtiöksi, Bard toteaa.

Adelis sijoittaa yrityksiin, joiden liike-
vaihto on tyypillisesti 25–300 miljoonaa 
euroa ja arvo korkeintaan 200 miljoonaa 
euroa.

– Erityisesti meitä kiinnostavat 
arvoltaan 40–100 miljoonan euron 
yritykset. Sen kokoiset yritykset ovat 
ammattimaisesti johdettuja, eikä niihin 
liity alkuvaiheen riskejä. Lisäksi ne ovat jo 
vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla, 
Molander mainitsee.

– Oma kokemuksemme on, että juuri 
tämä segmentti on sijoittajille kaikkein 
tuottoisin ja houkuttelevin, Bard jatkaa.

Toimialoista Adelis keskittyy terveyden- 
huoltoon, kuluttajasektoriin, liiketoiminta-

palveluihin ja niche-tuotteita valmistavaan 
teollisuuteen.

– Näillä alueilla tiimillämme on paljon 
aiempaa kokemusta ja laajat verkostot, 
Bard huomauttaa.

Hyvä paikallistuntemus välttämätöntä
Adeliksen toinen sijoituskohde Suomessa 
on tavarataloketju Puuilo. Muun muassa 
rakennustarvikkeita, työkaluja sekä lem-
mikkiruokaa ja tarvikkeita myyvä yritys 
teki viime tilikaudella 90 miljoonan euron 
liikevaihdon, jossa kasvua oli 18 prosenttia 
edellisvuoteen.

Molanderin mukaan Puuilon kasvu 
perustuu tiukasti varjeltuun konseptiin. 
Tavarataloketju tunnetaan edullisista hin-
noistaan ja laajoista tuotevalikoimistaan.

– Suomen vähittäiskaupassa kilpailu 
on kovaa ja markkinoiden kasvu rajallinen.  
Halpoihin tuotteisiin keskittyvässä kau-
passa kasvu kuitenkin jatkuu.

Maaliskuun lopussa Adelis teki kol-
mannen sijoituksen Suomeen ostamalla 
enemmistöosuuden talotekniikkakonserni 
Quattro Mikenti Groupista.

Rasmus Molander ja Gustav 
Bard tuovat pohjoismaista 
kokemusta ja tuntemusta 
Adelikseen.



Adelis Equityn toiminta alkoi Tukholmassa vuonna 2012. 
Ensimmäisen rahastonsa pääomasijoitusyhtiö perusti 
seuraavana vuonna.

Adeliksen osakas Gustav Bard sanoo, että 12-hen-
kisen tiimin jäsenillä on yhteensä yli sadan vuoden 
kokemus sijoitusalalta. Hän toimi itse aiemmin 
pääomasijoitusyhtiö 3i Nordicin toimitusjohtajana ja 
hallituksen puheenjohtajana.

– Adeliksen perustajilla oli samanlainen visio. Halu-
simme keskittyä yrityssegmenttiin, joka on pääomasi-
joittajien kannalta kaikkein kiinnostavin Pohjoismaissa. 

Adeliksen osakas Rasmus Molander työskenteli 
aiemmin pääomasijoitusyhtiö Permirassa, jossa hän 

toimi Pohjoismaisen tiimin jäsenenä ja oli mukana 
yrityksen terveydenhuoltoalan toimintojen rakentami-
sessa.

– Moni meistä oli aloittanut sijoittamisen keskisuu-
rissa yrityksissä, mutta siirtynyt myöhemmin suurem-
piin yritysjärjestelyihin. Halusimme palata takaisin 
keskisuurten yritysten pariin.

Gustav Bard huomauttaa, että kokemuksen tuoma 
uskottavuus on koko toiminnan lähtökohta.

– Hyvä maine on ydinbrändimme. Haluamme olla 
luotettava toimija, jonka kanssa kaikki ovat valmiita 
tekemään yhteistyötä. 

Sadan vuoden kokemus tuo uskottavuutta

Molander on kotoisin Helsingistä, ja 
hän on Adeliksessa päävastuullinen Suo-
meen tehtävistä sijoituksista. Perusteel-
linen paikallistuntemus on välttämätöntä 
hyvien kohteiden löytämisessä.

– Sijoittajan pitää tuntea tarkasti 
markkinat, ihmiset ja yritykset. Lisäksi 
on keskityttävä tietylle maantieteelliselle 
alueelle. Helsingistä tai Tukholmasta on 
mahdotonta seurata, mitä vaikkapa Espan-
jassa tapahtuu, Molander havainnollistaa.

Hän huomauttaa, että menestyvän 
sijoittajan on osattava arvioida, mihin 
suuntaan hänen seuraamansa toimialan 
markkinat kehittyvät. Sitten on löydettävä 
yritykset, joissa on eniten kehitys- 
potentiaalia.

KPMG neuvonantaja yrityskaupoissa
Kehityspotentiaalilla Molander tarkoittaa 
orgaanista tai yritysostoihin perustuvaa 
kasvua, operationaalisia parannuksia tai 
toimintojen strategista suuntaamista 
uudelleen. 

– Monissa sijoituskohteissamme on 
jo ennestään vahva tiimi, mutta kasvu 

edellyttää lähes aina osaamisen vahvis-
tamista. Tehtävämme on tukea tässä 
yritystä, Molander sanoo.

Sijoituspäätöstä edeltää tarkka 
tutustuminen kohteeseen. KPMG Suomi 
on toiminut pitkään Adeliksen neuvon-
antajana yritysjärjestelyissä tekemällä 
mahdollisista ostokohteista taloudelli-
sia ja verotuksellisia due diligence- ja 
yrityskauppojen strukturointiin liittyviä 
selvityksiä.

KPMG toimi neuvonantajana muun 
muassa Med Groupin ja Puuilon yritys-
kaupoissa. 

Gustav Bard sanoo, että KPMG:n 
asiantuntijoilla on vankka kokemus yritys- 
ja rakennejärjestelyjen eri osa-alueista ja 
laaja-alainen toimialaosaaminen.

– KPMG on kumppani, jonka yritys- 
kauppatiimin arvioihin luotamme. Tie-
dämme, että he tekevät hyvää työtä selvit-
tääkseen yrityksen ja toimialan tilanteen. 

”Kasvu edellyttää  
lähes aina osaamisen  

vahvistamista.”
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Hyvin nopeasti pitäisi kunnissa päästä 
kokeilemaan uusia toimenpiteitä, jotta 
kokemuksista voitaisiin oppia, sanoo  
Minna Tuominen-Thuesen.



on mahdollisuus kunnille

Maakunta- 
uudistus
Ison osan kuntien budjetista haukanneiden sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2019 alkaen. 
Sote- ja maakuntauudistus on kuntien kannalta valtava muutos 
ja samalla myös mahdollisuus. Uuden kunnan tehtävänä on 
keskittyä terveyden, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseen, 
sanoo Minna Tuominen-Thuesen. 

Teksti Mari Mäki  |  Kuva Nina Kellokoski

H
allituksen kaavailema sote- 
uudistus muuttaa merkittävästi 
kuntien roolia ja tehtävää. 
Päättäjien huomio kohdistuu  

jatkossa asukkaiden hyvinvoinnin 
kannalta keskeisiin toimintoihin, kuten 
varhaiskasvatukseen, opetukseen, 
kaavoitukseen sekä kulttuuri, liikunta- ja 
elinkeinotoiminnan edistämiseen. 

– Aiemmin kunnissa meni valtavasti 
aikaa soten kanssa pähkäilyyn. Nyt voi- 
daan keskittyä muihin, osittain soten 
varjoon jääneisiin asioihin. Tämähän on 

loistava mahdollisuus kunnille, toteaa 
KPMG:n Partner Minna Tuominen- 
Thuesen. 

Kuntien muuttuva rooli asettaa myös 
uudenlaisia odotuksia johtamiselle. 
Perinteisestä julkisen sektorin hallinnoi-
vasta roolista siirrytään kohti verkostojen 
luomista ja johtamista. Verkoston johtami-
sessa korostuvat yhteistyökykyisyys ja 
kumppanuudet. Uuden kunnan keskeinen 
tehtävä onkin saattaa toimijoita yhteen, 
edistää vuoropuhelua ja luoda mahdolli-
suuksia osallistumiselle. 

– Kun puhutaan elinvoimaisuudesta, 
puhutaan asukkaista, yrittäjistä, kolman- 
nen sektorin toimijoista ja näiden 
luomasta verkostosta. Nyt on hyvä hetki 
verkostoitua ja tehdä asioita yhdessä 
eri toimijoiden kanssa, kannustaen ja 
osallistaen.

Tuominen-Thuesen näkee, että  
kunnilla on merkittävä mahdollistajan  
rooli verkoston rakentamisessa.

– Kuka järjestää kunnan asukkaille 
keskustelutilaisuuksia ja kutsuu koolle 
asiakasraateja? Kuka yhdistää eri ikä- >
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ryhmät yhteisen asian pariin? Kuka antaa 
startup-yrityksille alustan toimia ja edistää 
omaa liiketoimintaansa? Kuka miettii eri 
osapuolia yhdistävän innovaatioprosessin 
kehittämistä? Kunta pystyy tekemään 
kohtuulliset investoinnit, joiden avulla on 
mahdollista päästä alkuun.

Kuntalainen keskiössä
Keskeinen osa verkostojohtamista on 
osallisuuden vahvistaminen. Tuominen- 
Thuesen kannustaa kuntia ottamaan roh-
keasti asukkaat mukaan asioiden kehittä- 
miseen ja luomaan kevyitä kokeiluja, 
joilla uusista toimintatavoista saadaan 
nopeasti kokemuksia. 

– Lainsäädäntö ei ole esteenä, kyse on  
tahtotilasta ja rohkeudesta luopua olemas- 
sa olevista toimintatavoista ja rakenteista.

Minna Tuominen-Thuesen tietää mistä 
puhuu. Hän on itse toiminut kaupungin-
kamreerina ja kertoo, että pienessä kriisi-
kunnassa uusia toimintatapoja haettiin jo 
2000-luvun alussa. 

– Se oli välttämätöntä, jotta yhteinen 
ymmärrys virkamiesten ja poliitikkojen 
kesken syntyi ja vaikeitakin päätöksiä 
sekä vaativia uudistuksia saatiin tehtyä.

Nykyisessä työssään Tuominen-Thuesen 
konsultoi muun muassa julkishallinnon 
johtoa talouteen ja johtamiseen liittyvissä 
kysymyksissä ja auttaa organisaatioita 
kokeilukulttuurin luomisessa. 

– Osallisuuden vahvistaminen lähtee 
siitä, että osoitat olevasi kiinnostunut 
toisen näkemyksistä. Se, että pääsee 
mukaan kehittämiseen, motivoi kunta- 
laisia toimimaan elinympäristönsä ja 
yhteisönsä hyväksi – ainakin osaa heistä. 
Hyvin nopeasti pitäisi päästä myös 
kokeilemaan, jotta kokemuksista voidaan 
oppia.

Talouden ennustaminen vaikeutuu
Muutosvaiheessa kuntien talouden 
ennustaminen on haastavaa. Merkittävän 
menoerän poistumisen myötä myös kun-
tien tulopohja ohenee. Veroprosentista 

leikkautuu noin 12 prosenttiyksikköä ja 
yhteisöveroon tulee muutoksia. Samalla 
uudistetaan kuntien valtionosuusjärjes- 
telmää. Valmistelun tiukka aikataulu 
asettaa omat haasteensa suunnittelulle ja 
varautumiselle.

Vähän helpotusta kuntatalouteen voi-
daan saada myös innostamalla asukkaita 
vapaaehtoistyöhön. Esimerkkiä näyttää 
Hollanti, jossa ikäihmisten palveluissa 
on vapaaehtoisia mukana auttamassa 
muun muassa ruoanlaitossa ja pitämässä 
seuraa vanhuksille. Miten esimerkiksi 
urheiluseuroissa tehtävä vapaaehtoistyö 
saadaan nykyistä näkyvämmäksi ja miten 
vaikka valmennusosaamista voidaan 
tarjota yhä laajemman joukon hyödyksi?

– Yksi keino on se, että luodaan 
kohtaamispaikka, jossa asukkaiden 
palveluntarve ja vapaaehtoistyön tarjonta 
kohtaavat. Toimintaympäristö täytyy 
järjestää siten, että kaikkien panos pys-
tytään hyödyntämään – kunkin toimijan 
ehdoilla. 

Kunnilla on merkittävä rooli verkoston rakentamisessa:

kunnan asukkaille 
keskustelu- 
tilaisuuksia.

JÄRJESTÄ

koolle  
asiakasraateja.

KUTSU

eri ikäryhmät 
yhteisen asian 

pariin.

YHDISTÄ

startup-yrityksille 
alusta toimia ja  
edistää omaa  

liiketoimintaansa.

ANNA

eri osapuolia  
yhdistävän  

innovaatioprosessin 
kehittämistä.

MIETI



Kalle Nurminen nimitettiin joulukuussa 2016 KPMG:n neuvontapalveluiden 
johtajaksi. Jyväskylästä lähtöisin oleva 46-vuotias Nurminen on työskennellyt  
KPMG:llä yritysjärjestelyiden parissa yli kymmenen vuotta. Työssään häntä 
motivoivat vaihtelu, uuden näkeminen ja oppiminen. Vapaa-ajalla Kallea 
innostavat kuntoilu ja lasten musiikki- ja urheiluharrastukset.

Neuvontapalveluiden johtajasta löytyy intohimoa

Aloitin KPMG:llä vuonna 2006. Valmistuttuani Jyväskylästä kauppa- 
tieteiden maisteriksi 1994 aloitin laskentaekonomina ja parin vuoden 
jälkeen siirryin rahoituspäälliköksi. Neljän vuoden jälkeen siirryin IT-alalle 
talousjohtajaksi. Sinä aikana yritys- ja rahoitusjärjestelyt alkoivat kiinnos-
taa tosissaan. KPMG:ltä vinkattiin työmahdollisuuksista ja täällä nyt olen.

KPMG-urani aikana työni on muuttunut paljon. Vuosina 2006 ja 2007 oli 
kova yrityskauppabuumi. Teimme todella paljon töitä ja tiimimme kasvoi 
nopeasti. Kesällä 2008 meille muodostui käsitys, että pian voi olla tarvetta 
restrukturointipalveluille. Aloin rakentaa tätä liiketoimintaa Suomeen. 
Välissä vedin myös strategiaryhmää. Yritysjärjestelyiden parissa olen 
toiminut 11 vuotta, ja vuodesta 2012 vedin Transaction Services -tiimiä. 
Viime joulukuussa työnkuvani laajeni, ja nyt vedän neuvontapalveluita 
kokonaisuudessaan. 

Työssäni hienointa on vaihtelu, uuden näkeminen ja oppiminen.  
Näen erilaisia yrityksiä, ihmisiä ja liiketoimintamalleja ja minulla on 
jatkuvasti mahdollisuus tutustua uusiin asioihin. Kun tämän yhdistää 
laaja-alaiseen kokemukseeni, voin tarjota asiakkaille lisäarvoa.  
Se innostaa. KPMG:llä työssäni yhdistyvät talousosaaminen ja  
liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen. 

Tehtävässäni toimiminen edellyttää uteliaisuutta sekä kiinnostusta 
uusiin ja useisiin asioihin. Pitää olla yhteistyöhaluinen ja -kykyinen. 
Kun asiakkaan kanssa ollaan yhteyksissä, neuvonantajan on oltava 
läsnä juuri häntä varten. Kaiken pohjalla on vankka asiaosaaminen 
ja aito kiinnostus tähän hommaan. KPMG:n asiakaslupauksena on 
intohimo, jota pitää aidosti löytyä. 

Digitaalisuus on ajankohtaista kaikkialla. Elämme kaikkialla 
murroksen aikaa: digitaalisuus, robotiikka, data-analytiikka, tietoturva 
ja teknologia tulevat kaikkeen tekemiseemme. On mielenkiintoista 
nähdä, miten esimerkiksi viiden vuoden päästä toiminta-
mallit ovat muuttuneet ja miten erilaisia asiakkaiden 
tarpeet tulevat olemaan. 

Vapaa-ajallani urheilen monipuolisesti 3-4 kertaa viikossa. 
Olen nuorena pelannut jalkapalloa ja tennistä. Futiksen 
aloitin uudestaan ikämiehissä noin puolitoista vuotta sitten 
päätavoitteena joukkueen saunailta. Jengi on tietenkin tärkeä, onhan 
se kiva välillä heittää äijäläppää. Futiksen lisäksi juoksen, käyn salilla 
tai cross trainingissa. Kaksostytärten musiikkiharrastuksen myötä olen 
itsekin heidän kanssaan pianonsoittoa muistellut. Kotibändi musisoi 
silloin tällöin kotona salibandypalloa veivaavan isoveljen riesaksi.

Teksti Tiina Nurmi  |  Kuva Wilma Hurskainen

Osaajat esille
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Disruptoiva kehitystyö    tuulettaa toimintatapoja
Digitalisaation vaikutukset yritysten ja julkisen sektorin toimintaan ovat 
alkaneet konkretisoitua viimeisten vuosien aikana. Samalla on käynyt selväksi, 
ettei ilmiötä voi jättää huomioimatta millään toimialalla. Muutosten mukana 
pysyminen vaatii aktiivista kehitystyötä ja kykyä uudistua.

Teksti Pekka Lehtinen  |  Kuva Nina Kellokoski

D
igitalisaatioon liittyvät vaatimuk-
set ja odotukset heijastuvat 
kaikkien muiden organisaatioi-
den tavoin myös KPMG:hen, 

jossa Partner Timo Torkkel on vastannut 
vuodenvaihteesta alkaen innovaatio- ja 
kehitystoiminnasta Suomessa.

Torkkelin työllä on kolme tavoitetta: 
uusien palveluiden ja mahdollisuuksien 
kehittäminen, asioiden tekeminen entistä 
tehokkaammin sekä työympäristön 
ja asiakaskokemuksen modernisointi. 
Monialaisen asiantuntijayrityksen palve-
luksessa vastuu on laaja, mutta Torkkel 
näkee tässä myös paljon hyötyjä.

– Näin mittava kehitystyökokonaisuus 
on pakko pilkkoa pienemmiksi, toisiinsa 
nivoutuviksi osiksi. Tällaisessa työskente-
lyssä KPMG on omimmillaan, sillä meillä 
on ennestään vastaaviin hankkeisiin 
soveltuvaa asiantuntemusta, projektin-
johtokykyä ja IT-perusosaamista, joita on 
aiemmin sovellettu lähinnä asiakastyössä, 
Torkkel kertoo.

Kyse on siis siitä, että olemassa olevat 
asiakastyön menestystekijät valjastetaan 
myös talon sisäiseen kehitystyöhön, 
jolla halutaan uudistaa ja disruptoida alan 
perinteisiä toimintatapoja.

– Toimintatapaamme kuuluu jo ennes-
tään eri osaamisalueidemme yhdistele-
minen joustavasti asiakkaan tilanteen ja 
tarpeen mukaan. Oikeastaan mikään ei 
nyt muutu, asiakas vain sattuu tällä kertaa 
olemaan oma työnantaja, sanoo Torkkel.

– Ero ajattelutavassa on silti suuri, 
sillä kulttuurissamme on vuosikaudet 

lähdetty siitä, että etusijalle asetetaan 
aina asiakastyö. Sopeutumista on helpo-
tettu tuomalla kehityshankkeisiin myös 
asiantuntijoita, joiden toimenkuvassa ei 
ole lainkaan asiakastyövastuuta.

Prioriteetit järjestyksessä
Digitaalisessa murroksessa kehitystyön 
onnistuminen edellyttää tarkkaa harkintaa 
ja näkemystä siitä, mikä on lopputulok-
sen kannalta olennaista. Torkkelilla on 
tärkeimmistä huomioitavista asioista 
selvä näkemys.

– Ensimmäisenä huomiota täytyy 
kiinnittää asiakasrajapintaan. Digitali-
soituvassa maailmassa on tärkeää, että 
asiointi ja tiedonkulku toimivat. Tässä 
olemme jo ehtineet hyvään vauhtiin 
sähköisen asiointikanavan tarjoavan 
Access-työkalumme myötä, Torkkel 
kertoo ja jatkaa:

– Se ei kuitenkaan yksin riitä. Meillä on 
lisäksi oltava valmius ja kyky hyödyntää 
uutta, sähköistä asiakasdataa päivit-
täisessä asiakastyössä ja jalostaa sitä 
lisäarvoa tuottaviksi palveluiksi. 

– Kolmas välttämätön ulottuvuus 
kattaa asiakkaille näkymättömiin jäävät 
back office -työkalut, sillä niihin perustu-
vat sekä tekninen uskottavuutemme että 
ensiluokkainen asiakaspalvelukykymme, 
Torkkel summaa.

Toimintaympäristön eläessä priori-
teetit ovat myös herkkiä muuttumaan. 
Esimerkiksi trendi ulkoistaa IT:n kaltaisia 
toimintoja Intiaan ja muualle kaukomaihin 
osoittaa jo laantumisen merkkejä. Nyt yhä 

useampi yritys pohtii, onko tällaisia pal-
veluita sittenkään järkevintä tuottaa niin 
kaukana kotoa – tai ylipäätään ulkoistaa.

Vauhtia ketterämmästä 
kehitysfilosofiasta
Suurin osa KPMG:n uusista palve-
lukonsepteista on lähtenyt liikkeelle 
asiakkaiden bisnestarpeista. Asiakkailla 
on vastaisuudessakin tärkeä rooli uusien 
innovaatioiden kehitystyössä ja jalostami-
sessa.

– Panostamme aktiivisesti siihen, että 
uusien innovaatioiden sisäinen työstämi-
nen lyhenisi merkittävästi ja pääsisimme 
pilotoimaan konsepteja asiakkaiden 
kanssa paljon aikaisemmin. Tavoite on, 
että kehityshankkeet jalostuvat mahdol-
lisimman pian todellisiksi asiakasprojek-
teiksi, Torkkel kertoo.

Uusien kehityskohteiden ideointi nojaa 
lisäksi oman henkilöstön tunnistamiin 
mahdollisuuksiin sekä korkeakouluyh-
teistyöhön esimerkiksi Aalto-yliopiston 
kanssa.

Tukena on myös KPMG-ketju mittavine 
voimavaroineen. Monet kansainvälisellä 
tasolla kehitettävät työkalut kuitenkin 
luodaan ensisijaisesti valtaville suuryri-
tyksille, joita Suomessa toimii vain pieni 
joukko. Ketjun työn tuloksista on silti 
suuri apu, sillä osa niistä on aina sovellet-
tavissa myös paikallisesti.

– Vaikka työkalut voivatkin toisinaan 
olla sellaisenaan turhan raskaita meille, 
hyödynnämme niistä kaiken sen, mikä 
toimii myös täällä.



Disruptoiva kehitystyö    tuulettaa toimintatapoja

Modernin asiakaskokemuksen ja 
tehokkaampien toimintamallien tavoit-
telu jatkuu esimerkiksi Access-työkalun 
jatkokehityksellä. Niin ikään työn alla on 
se, miten uusia asiakasdatan hyödyntä-
misen tapoja pystytään monistamaan 
ja skaalaamaan nykyistä suuremmalle 
asiakasjoukolle.

– Asiakaskokemuksen parantaminen 
perustuu kahteen hyvin yksinkertaiseen 
päämäärään: siihen, että tiedon toimit-
taminen KPMG:lle yksinkertaistuu ja 
vie vähemmän aikaa ja että pystymme 
tuottamaan asiakkaiden tilanteesta  
entistä tarkempia ja paremmin  
visualisoituja analyysejä mahdolli- 
simman nopeasti. Rakettitieteestä  
tässä ei siis ole kysymys, Torkkel  
summaa. 
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Yritys, joka ei hyödynnä digitalisaatiota,  
jää muista jälkeen. Ei ehkä vielä, mutta 
tulevaisuudessa, ennustaa kansain- 
välinen teknologia- ja digitaalisuus- 
asiantuntija Marcus East.

K
un yritys halusi selvittää 20 vuotta 
sitten, mitä asiakkaat siitä ajatte-
levat, saattoi tyypillinen metodi 
olla kohderyhmä- tai markkina- 

tutkimus. Ne olivat usein raskaita hank-
keita, jotka veivät sekä aikaa että rahaa.

Digitaalinen vallankumous on muutta- 
nut tilannetta valtavasti, korostaa digi- 
taalisen liiketoiminnan asiantuntija 
Marcus East. Nyt dataa voi kerätä monin 
tavoin lukemattomista eri lähteistä lähes 
reaaliajassa. Yksi keskeisistä kanavista on 
sosiaalinen media.

– Esimerkiksi muotialan yritykselle 
selviää nopeasti, onko uusin mallisto 
hitti vai huti: yrityksen julkaistua uuden 
mallistonsa kuvat sosiaalisessa mediassa 
asiakkaat reagoivat niihin nopeasti ympäri 
maailmaa, hän selventää.

Muun muassa Applen, IBM:n ja  
Marks & Spencerin palveluksessa työs-
kennellyt East puhui toukokuussa KPMG:n 
Digital Frontiers 2017 -seminaarissa 
Helsingissä. Hän keskittyi esityksessään  
digitalisaation pk- ja suuryrityksille tarjoa-
miin mahdollisuuksiin ja siihen, miten  
yritykset voivat hyötyä liiketoimintamallien 
ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta.

Sosiaalisen median lisäksi yritysten 
on nykyään mahdollista kerätä entistä 
tarkempaa ja ajantasaisempaa dataa verk-
kosivuiltaan ja sovelluksistaan. Se kertoo 
yrityksille esimerkiksi sen, mitä tuotteita 
asiakkaat katselevat ja ostavat eniten – tai 
vähiten. Tämä tieto on elintärkeää markki-
natrendien ymmärtämisen kannalta.

– Kolmas iso muutos liittyy kanta- 
asiakasohjelmiin. Niitä on nyt paljon hel-

pompi tehdä asiakkaille, koska voimme 
vaikkapa kysyä, mitä he puuhaavat mie-
luiten vapaa-aikanaan. Tämän datan avulla 
asiakkaiden digitaalista profiilia pystytään 
syventämään entisestään, East jatkaa.

Digitaalisen ja fyysisen maailman  
raja hämärtyy
Datan keruu on ensimmäinen askel, 
mutta sitä on myös osattava hyödyntää 
yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin. Seu-
raavalla digitaalisuuden tasolla yrityksen 
tulee kohdentaa tuotteitaan ja palveluitaan 
asiakkailleen digikanavissaan. 

– Jos asiakas esimerkiksi pitää punai-
sista mekoista ja käyttää kokoa 38, tätä 
tietoa voi hyödyntää niin, että kyseinen 
asiakas näkee juuri nuo mekot ensin 
sivustollesi tullessaan. Silloin jokaiselle 

Digitaalinen 
liiketoiminta
– tämän päivän kilpailuetu, 
   huomisen normi 

Teksti Jenni Petäjä  |  Kuva KPMG



asiakkaalle verkkosivun näkymä on aina 
yksilöllinen, Marcus East kuvaa.

Muutos viiden vuoden takaiseen 
tilanteeseen on jo selvästi havaittavissa 
kehittyneissä maissa, joissa käytetään 
paljon älypuhelimia.

– Viisi vuotta sitten yritykset odottivat, 
että asiakkaat tulisivat heidän verkko- 
sivuilleen. Nykyään asiakkaat odottavat,  
että yritykset tavoittavat heidät. Koska 
ihmiset käyttävät älypuhelimiaan yhte-
nään, tulisi yritysten puhutella asiakkaitaan 
digitaalisessa maailmassa myös silloin, 
kun he eivät ole fyysisesti kaupassa.

Terveisiä maailmalta
Pisimmälle ehtineet yritykset ovat jo 
kehittäneet erityisiä digitaalisia tuotteita ja 
palveluja. East kertoo yksien parhaiden esi-

merkkien tulevan Yhdysvalloista, jossa eräät 
vakuutusyhtiöt ovat soveltaneet digitaalista 
ajattelua autovakuutuksiin. Asiakkaiden ei 
tarvitse enää täyttää pitkiä lomakkeita ja 
vastailla hankaliin kysymyksiin, vaan ainoas-
taan liittää autoonsa pieni älylaite.

– Laite tarkkailee automaattisesti, 
millä tavoin ja miten paljon asiakas ajaa. 
Näin jokainen asiakas saa automaattisesti 
omaan käyttöönsä sopivan vakuutuksen. 

Vastaavan mekanismin avulla voi hel-
pottaa myös sairausvakuutusten kilpailut-
tamista: asiakkaan suostumuksella hänen 
sähköisiä potilastietojaan on mahdollista 
analysoida ja peilata tarjolla olevien sairaus- 
vakuutusten ehtoihin. Näiden tietojen 
avulla tekoäly osaa määrittää asiakkaalle 
parhaan ja edullisimman vakuutuksen 
hänen terveydentilansa perusteella.

Kehitys lähtee digivastaavan 
palkkaamisesta
Eastin mukaan paras tapa ryhtyä digitali-
soimaan liiketoimintaansa on vastuuttaa 
sen kehitys jollekin sen sijaan, että  
strategisen tason toimeksiannon 
antaisi talon ulkopuolelle. Kehittäjälle on 
kuitenkin hyvä antaa vapaus hyödyntää 
ulkopuolista sparrausapua.

Toimintatavoista riippumatta tärkeintä 
on päästä liikkeelle.

– Viiden vuoden päästä digitalisaatio 
tulee olemaan liiketoiminnassa joka- 
päiväistä, ja yritykset, jotka eivät ole 
tehneet mitään, jäävät kyydistä. Siksi 
viimeistään nyt on aika ryhtyä toimeen, 
East toteaa. 

Seuraava 
Digital Frontiers  
keväällä 2018.

Toivotamme kaikki  
IT-megatrendeistä 
kiinnostuneet tervetulleiksi 
seminaariin.
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Uusi tilintarkastuksen EU-sääntely 
lisää tilintarkastuksen läpinäkyvyyttä
Muuttuneen EU-sääntelyn ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien 
uudistusten tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja varmistaa entisestään 
tilintarkastajan riippumattomuutta. EU-asetuksen edellyttämät uudistukset 
astuivat voimaan viime vuoden kesäkuussa ja koskevat kaikkia julkisen 
edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, kuten pörssilistattuja yhtiöitä,  
pankkeja ja vakuutusyhtiöitä (Public Interest Entities, PIE).
Teksti Sanna Silvennoinen  |  Kuva Susa Junnola

Jyri Luomakoski ja Toni Aaltonen 
pitävät tilintarkastusuudistusten 
tuomia muutoksia positiivisina.



U
uden sääntelyn mukaan tilin- 
tarkastuskertomusten tulee 
vastedes sisältää kuvaus 
tilintarkastuksen kannalta 

keskeisistä ja tärkeimmistä seikoista. 
Tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpidolliset 
erät, jotka edellyttävät johdon arviointia 
ja harkintaa, tilikauden aikana tapahtuvat 
merkittävät liiketapahtumat sekä alueet, 
joilla olennaisen virheellisyyden riski on 
arvioitu normaalia suuremmaksi.  

Tilintarkastuskertomuksessa pitää ker-
toa, miten nämä alueet ovat huomioitu. 
Uudenlaiset, yrityskohtaiset tilintarkastus- 
kertomukset esitettiin nyt listattujen 
yhtiöiden vuoden 2016 tilinpäätöksiä 
käsittelevissä yhtiökokouk-
sissa ensimmäistä kertaa.

– Esiin nostetut asiat 
vaihtelivat paljon yritysten 
välillä. Aika usein tällaisiksi 
keskeisiksi seikoiksi nousivat 
liikearvo, muut aineettomat 
omaisuuserät, liikevaihdon  
ja myynnin tuloutus, vaihto- 
omaisuus sekä verotukseen 
liittyneet asiat, kertoo KPMG:n 
tilintarkastus- ja varmennus-
palveluista vastaava johtaja 
Toni Aaltonen.

Uudet tilintarkastuskertomukset 
tarjoavat sidosryhmille enemmän tietoa 
siitä, miten tilintarkastaja näkee yhtiön. 
Uponorin toimitusjohtaja sekä Fiskarsin 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja 
hallituksen jäsen Jyri Luomakoski  
näkee lisäinformaation positiivisena.

– Yrityskohtaisten kertomusten 
ansiosta osakkeenomistajien valitseman 
tilintarkastusyhteisön työ tulee konkreetti- 
semmin esiin. Liiketoimintaa arvioidaan 
riippumattomasti ja pelkän lopputuloksen 
sijaan kerrotaan avoimesti, mitkä asiat 
ovat olleet tilintarkastuksen kannalta kes-
keisimmät. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja 
sijoittajien luottamusta yhtiön hallintoon, 
Luomakoski sanoo.

– Uudet kertomukset eivät ole 
toistaiseksi herättäneet merkittävää 
keskustelua. Osasyy tähän lienee se, että 
useimmilla yrityksillä menee tällä hetkellä 
hyvin. Tilintarkastuskertomukseen 

nostettujen seikkojen merkitys korostuu, 
kun yhtiön tilanne on haasteellisempi, 
Aaltonen jatkaa.

Tarkastusvaliokunnan rooli kasvaa
Vuoden 2017 alusta lähtien tilintarkastajan 
tulee lisäksi laatia tarkastusvaliokunnalle 
raportti, joka sisältää yksityiskohtaista 
informaatiota esimerkiksi tilintarkastuk-
sessa sovelletuista menetelmistä. Uusi 
sääntely ei Aaltosen mukaan tuo kuiten-
kaan suurta muutosta tilintarkastusalan 
nykyiseen best practice -käytäntöön.

– Muun muassa tilinpäätösten yhtey-
dessä tilintarkastuksesta on jo aikaisem-
min tehty yhteenvetoraportti tarkastus-

valiokunnalle, joka on sisältänyt lähes 
kaikki samat asiat, jotka ovat nyt tulleet 
pakollisiksi raportoida, Aaltonen toteaa.

Myös tarkastusvaliokunta on saanut 
uuden sääntelyn myötä lisätehtäviä. 
Tarkastusvaliokunnan tulee jatkossa 
esimerkiksi hyväksyä etukäteen muiden 
palveluiden ostaminen tilintarkastus- 
yhteisöltä. 

– Uudessa sääntelyssä on määritelty 
tiettyjä palveluita, joita julkisen edun 
kannalta merkittävä PIE-yhteisö ei saa 
ostaa tilintarkastusyhteisöltään. Muun 
muassa sisäinen tarkastus, kirjanpito ja 
laskentajärjestelmän suunnittelu ovat  
kiellettyjen palveluiden listalla. Monet 
näistä ovat olleet kiellettyjä jo aikaisem-
minkin, Aaltonen kertoo.

Muut palvelut kuin erikseen kielletyt 
ovat sallittuja yleisten riippumattomuus-
periaatteiden puitteissa ja tarkastusvalio-
kunnan etukäteishyväksynnällä.

– Johdolle on mahdollista antaa 
oikeuksia etukäteishyväksyntään tiettyyn 
rajaan saakka, jolloin kaiken ei tarvitse 
mennä tarkastusvaliokunnan kautta.  
Tämä sujuvoittaa pienempien toimeksi- 
antojen toteutusta, Luomakoski kertoo.

Tilintarkastusyhteisö kilpailutettava 
10 vuoden välein
Aaltosen mukaan merkittävin muutos on 
säännöksellä, joka pakottaa kilpailutta-
maan tilintarkastusyhteisön 10 vuoden 
välein. Tarjouskilpailun jälkeen sama 
tilintarkastusyhteisö voi jatkaa vielä toiset 
10 vuotta eli vaihto on pakollinen vasta  
20 vuoden päästä.

– Säännölliset tarjous- 
kilpailut ovat tosin olleet  
käytäntönä jo pitkään,  
Aaltonen sanoo.

– Uusi asetus ei muuta 
voimassa olevaa säännöstä, 
jonka mukaan yrityksen on 
vaihdettava päävastuullista 
tilintarkastajaa seitsemän 
vuoden välein. Veikkaan, että 
myös tilintarkastusyhteisön 
kilpailutusväli tulee lähene- 
mään seitsemää vuotta. 
Päävastuullisen vaihtaminen 

on itsessään aina sisäänajoprosessi, joka 
vaatii aikaa yhtiön ylimmältä johdolta, 
Luomakoski pohtii.

Haasteena ketteryyden säilyttäminen
Luomakoski muistuttaa, etteivät uudistuk-
set aiheuta kuitenkaan nykyisiin käytän-
töihin järisyttäviä muutoksia.

– Tiukennettua sääntelyä koskevat 
asiat ovat olleet niin tarkastusvaliokuntien 
kuin tilintarkastajienkin agendalla jo 
pitkään. Haasteena on kuitenkin säilyttää 
jonkinlainen ketteryys ja tehokkuus  
toiminnassa. Tämä edellyttää ajattelu- 
tavan muutosta, Luomakoski sanoo.

– Viestintä tilintarkastajan ja yhtiön 
välillä on ensiarvoisen tärkeää. Uuden 
sääntelyn aiheuttamat vaikutukset ovat 
yrityskohtaisia. Asiat on hyvä nostaa 
ajoissa esille, jotta joustava ja mahdol-
lisimman käytännönläheinen ratkaisu 
löydetään, Aaltonen sanoo. 

”Uudet tilintarkastuskertomukset 
tarjoavat sidosryhmille enemmän tietoa 
siitä, miten tilintarkastaja näkee yhtiön. 
Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja sijoittajien 

luottamusta yhtiön hallintoon.”
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Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan 
apuna konsernin operatiivisessa 
johtamisessa, hallituksen vahvistaman 
strategian toteuttamisessa, liiketoimin-
nan kehittämisessä, konsernitason 
toimintaohjeiden määrittämisessä ja 
sisäisen viestinnän hoitamisessa.

Kysyimme johtoryhmäläisiltä, missä 
tehtävissä he ovat aloittaneet KPMG:llä 
ja mitä heidän vastuualueeseensa 
kuuluu tänään, mikä on parasta heidän 
työssään, millaisena näkevät KPMG:n 
tulevaisuudessa entä millaista vapaa-
aikaa he viettävät työn vastapainoksi. 

Uutisia

 
KPMG:n Johtoryhmä 
esittäytyy

Hanna Niemi Juha SääskilahtiTimo Torkkel Toni Aaltonen Kalle Nurminen Juha Purovesi Tomas GranvikKimmo Antonen



Toni Aaltonen
Head of Audit & Assurance
Aloitin 1997 tilintarkastajana. 
Toimin edelleen tilintarkastajana 
sekä KPMG:n tilintarkastus- ja 
varmennuspalveluiden vetäjänä. 
Parasta KPMG:llä on sen tarjoama 
näköalapaikka talouselämään sekä 
totta kai ihmiset, joiden kanssa 
työskennellä. Asiantuntijapalvelui-
den kysyntä kasvaa entisestään 
ja samalla digitalisaatio muokkaa 
työtehtäviä. Näen tulevaisuuden 
hyvin positiivisena palvelujemme 
kannalta. Vapaa-aikani menee 
liikunnan parissa. 

Kimmo Antonen
CEO

Tulin Turun toimistoon tilintarkas- 
tajaksi elokuussa 1994, ja viime 
vuonna minut valittiin toimitusjoh-
tajaksi. Parasta täällä on ihmisten 
kohtaaminen niin asiakkaalla kuin 
KPMG:llä. Meidän ihmisemme 
ovat poikkeuksellisen osaavia 
ammatissaan, asiakkaat näkevät 
meissä selkeän positiivisen 
eron suhteessa kilpailijoihin ja 
sidosryhmät luottavat toimin-
taamme. Digitalisaatio, innovaatiot 
ja teknologian hyödyntäminen 
ovat meillä toiminnan keskiössä 
tulevaisuudessakin. Vapaa-aikani 
kuluu pääasiassa perheen parissa 
ja lasten harrastuksissa mukana 
eläen. Aina mahdollisuuden 
tulleen olen tennismaila kädessä 
kentällä.

Tomas Granvik
Head of Sales & Markets

Aloitin viime vuosituhannen 
puolella Turun toimistolla, josta  
sittemmin siirryin KPMG UK:hon, 
Lontooseen. Tieni vei aika nopeasti  
yritysjärjestelymaailmaan eli 
Deal Advisoryyn ja Global 
Strategy Groupiin, minkä parissa 
edelleenkin vietän suurimman 
osan ajastani. Nykyään toimin 
Sales & Marketsin vetäjänä sekä 
Advisoryn Partnerina, keskittyen 
pääomamarkkinajärjestelyihin ja 
strategiaan. Parasta työssäni ovat 
mukavat asiakkaat ja työkaverit 
ympäri maailmaa. Tulevaisuuden 

KPMG on kansainvälinen asiantun-
tijaorganisaatio, jonka voimavara 
on sen osaava henkilökunta ja 
laaja kokemus eri toimialoista ja 
asiakassegmenteistä. KPMG:n 
henkilöitä yhdistävät yhteiset 
arvomme, ja meillä vallitsee 
’relaxed but serious’ -ilmapiiri. 
Vapaa-aikani vietän perheeni 
parissa, matkaillen ja totta kai 
mökillä Turun saaristossa. 

Hanna Niemi
People, Performance & Culture Lead

Tulin KPMG:lle vuonna 2006 
HR-assistentin tehtäviin, ja tällä 
hetkellä vastaan People, Perfor-
mance & Culture -toiminnasta 
Suomessa. Parasta työssäni on 
se, että voi olla mukana luomassa 
edellytyksiä yhtiön kasvulle 
rakentamalla KPMG:stä parasta 
työpaikkaa. Näen, että KPMG on 
tulevaisuudessa monipuolinen ja 
innovatiivinen asiantuntijatalo, joka 
tarjoaa työntekijöilleen huippu-
luokan työntekijäkokemuksen. 
Vapaa-aikani kuluu oman ja lasten 
liikunnan parissa. Käyn erilaisilla 
ryhmäliikuntatunneilla, ja lasten 
harrastusten kautta jääkiekko ja 
jalkapallo ovat tulleet tutuiksi. 

Kalle Nurminen
Head of Advisory 

Aloitin Transaction Services 
Managerina 2006, nykyisin 
vastaan KPMG:n Neuvontapalve-
luista. Parasta työssä on jatkuva 
uuden oppiminen ja asiakkaiden 
auttaminen kasvattamaan tai 
kehittämään liiketoimintaa. KPMG 
on tulevaisuudessa edelläkävijä 
luomaan asiakkaalle arvoa datasta 
liiketoiminta-, regulaatio- ja 
teknologiaosaamisen avulla. Har-
rastan monipuolisesti kuntoilua 
(sali, lenkkeily, golf, jalkapallo) ja 
kuskaan lapsia harrastuksiin. 

Timo Torkkel
Head of Development and Innovations

Aloitin vuonna 1997 kansainväli-
sen yritysverotuksen asiantunti-
jana. Nykyään vastaan KPMG:n 
kehitys- ja innovointitoiminnasta. 

Työssäni on parasta uuden 
oppiminen ja se, että aina löytyy 
uusia haasteita niin paljon kuin 
itse haluaa. Näen KPMG:n 
modernina, ”best-in-class” 
digitaalisia ratkaisuja soveltavana 
ja myyvänä asiantuntijaorgani-
saationa. Vapaa-ajallani harrastan 
liikuntaa ja ulkoilen marjastuksen 
ja sienestyksen parissa. Unohtaa 
ei voi myöskään yhtä lempiharras-
tuksistani, joka on verotus.

Juha Purovesi
COO

Tulin tilintarkastusjunioriksi 
KPMG:lle vuonna 1992. Nykyisin 
toimin talous- ja hallintojohtajana 
sekä muun muassa hallituksen 
sihteerinä. Koordinoin myös 
KPMG:n pohjoismaista yhteis-
toimintaa. Olen onnellisessa 
asemassa, kun saan tehdä töitä 
todella fiksujen ihmisten kanssa 
sekä Suomessa että kansainvä-
lisesti. Lisäksi minulla on hyvä 
näköalapaikka yhtiön toimintaan 
kokonaisuutena. Vapaalla vietän 
paljon aikaa perheeni (vaimo ja 
neljä lasta) kanssa muun muassa 
mökkeillen.

Juha Sääskilahti 
Head of Tax & Legal

Aloitin marraskuussa 1996 junior 
arvonlisäveroasiantuntijana. 
Tällä hetkellä toimin Tax & Legal 
-palvelualueen johtajana. Parasta 
työssäni on KPMG:n asiantuntijoi-
den sekä asiakasyritysten henki-
löstön kanssa työskentely ympäri 
maailman. Olen myös erittäin 
kiinnostunut KPMG:n palvelujen 
kehittämisestä. Tulevaisuuden 
KPMG on innovatiivinen ja globaali 
palveluiden tuottaja, joka hyö-
dyntää palveluissaan kehittynyttä 
teknologiaa. Vastapainona työlle 
vietän vapaa-aikaani perheen 
parissa. Perheeseeni kuuluvat 
vaimo ja neljä lasta. 
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Uutisia

eView

Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä  
ja luoda kestävää kasvua jo tänään?

Lue asiantuntijoidemme näkemyksistä ja  
ajankohtaisista ilmiöistä.
 

eview.kpmg.fi

Juridiikka on
enemmän

Mitä digitalisaatio ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet 
tarkoittavat yritysjohdolle? Mitä siirtoja yritykset tekevät  
menestyäkseen tulevaisuudessa?

CEO Outlook -tutkimus avaa yli 1 200 suuryrityksen johtajan näkemyksiä  
toimintaympäristön ja oman yrityksensä kehityksestä. Tänä vuonna julkaisemme 
globaalin tutkimuksen lisäksi erillisraportin pohjoismaisista tuloksista. 

Millaisia sijoituksia yritykset tekevät tulevaisuuteensa,  
mistä kasvu syntyy ja mikä uhkaa liiketoimintaa?

Mitä mahdollisuuksia suuryritysten johtajat näkevät  
uudessa teknologiassa ja tietoturvassa?

Miten saadaan aikaan voittava strategia disruptiivisten voimien keskellä? 

Miltä tulevaisuus näyttää kahdentoista kuukauden,  
entä kolmen vuoden kuluttua? 

CEO outlook 2017 julkaistaan kesäkuussa. Ota selvää,  
mitä eri toimialojen johtavat yritykset aikovat tehdä varmistaakseen 
menestyksensä tulevaisuudessa – pysy kuulolla.

Tutustu myös muihin julkaisuihimme osoitteessa www.kpmg.fi 

Tulossa: 
 CEO Outlook 2017



Julkaisemme viikoittain asiantuntijoi-
demme kirjoituksia nykyilmiöistä ja 
tulevaisuuden suunnista. Teemoina 
muun muassa talous, strategia ja 
menestyvä yritystoiminta.
suuntakasvuun.kpmg.fi

 
Tietoturva-asiantuntijoiden ylläpitämä 
blogi, jossa jaetaan ja kommentoidaan 
ajankohtaisia tietoturva-asioita ja lisä- 
tään tietämystä tietoturvallisuudesta.
www.hackingthroughcomplexity.fi

Suunta kasvuun ja 
kannattavuuteen

 
Hacking through 
complexity

Strategy Forum 2017 | A World in Distruption 
5.9.2017

Seminaari tarjoaa yritysjohdolle ja hallitusten jäsenille  
ainutlaatuisen mahdollisuuden saada ajankohtaisinformaatiota
hyvän strategian ja globaalin kilpailukyvyn rakentamisesta.

Cyber Cruise -seminaari 
7.–8.9.2017

KPMG:n ja kumppaneiden Cyber Cruise -seminaari järjestetään  
Silja Europa -laivalla. Risteilyn teemoja ovat GDPR ja digitaalinen 
arkkitehtuuri. Lisätietoja seminaarista: kpmg.com/FI/cybercruise

Nordic Financial Services Tax Conference 2017
16.–17.11.2017

KPMG Suomi isännöi vuoden 2017 konferenssia ja toivottaa 
kaikki finanssisektorin verotuksesta kiinnostuneet tervetulleeksi 
tapahtumaan. 

Lisää tapahtumia ja koulutuksia: https://events.kpmg.fi

Yhteistyömme tavoitteena on lisätä yritysten ja taiteen  
välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa korkeatasoisten 
taidenäyttelyiden toteutuminen Suomessa. 

Ateneumin tulevia näyttelyitä

Alvar Aalto – taide ja moderni muoto -näyttely  
avaa ovet Aallon elämään ja tuotantoon. 

11.5.–24.9.2017 

 
Veljekset von Wright -näyttely on osa Suomen  
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 
27.10.–25.2.2018

Ferdinand von Wright: Kotka jyrkänteen reunalla (1880). 
Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo, Keirknerin 
kokoelma. Kuva: Kansallisgalleria/Yrjö Tuunanen.

Suomen paviljonki, New Yorkin maailmannäyttely,1939. 
© Esto Photographics. Kuva: Ezra Stoller/Esto 
Photographics Inc.

Tulevia tapahtumiamme

Yhteistyö Ateneumin kanssa

BLOGI

BLOGI
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Juridiikka on
enemmän 

Asiakkaamme ansaitsevat kaiken huomiomme. 
Näemme maailman raikkain silmin ja luomme  
asiakkaillemme edellytyksiä menestymiseen.  
Meillä on pitkä käytännön kokemus liikejuridiikan 
eri osa-alueilta. Toiminnassamme yhdistyvät 
juridinen, taloudellinen ja verotuksellinen 
osaaminen sekä kansainvälinen 
asiantuntijaverkosto.

www.kpmg.com/fi/lakipalvelut

#juridiikkaonenemmän

Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä 
ja luoda kestävää kasvua jo tänään?




