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Kiireisen kevään jälkeen 
kohti kesälomia
Päättynyt toukokuu oli Suomessa poik-
keuksellisen lämmin ja aurinkoinen. 
Uskoisin sen vaikuttaneen positiivisesti 
itse kunkin mielialaan sekä antaneen 
erinomaisen startin kesäravintoloiden 
myynnille, jota osaltaan vauhdittivat 
myös Suomelta hienosti sujuneet jääkie-
kon MM-kisat. 

Suomen talous on yleisesti ottaen 
edelleen pakkasen puolella, vaikka pientä 
lämpenemistä tietyillä toimijoilla onkin 
näkyvissä. Tarkasteltiinpa oikeastaan 
mitä tahansa toimialaa, talousdata ei anna 
kovin positiivista kuvaa lähitulevaisuu-
desta. Myönteistä virettä pitää siis hakea 
uskosta omaan tekemiseen ja omiin vah-
vuuksiin, jolloin reaalitalouden numero-
datakin saadaan toivottavasti kääntymään 
vihdoin positiiviseksi. 

Kulunut kevät on ollut meillä Grant 
Thorntonilla tyypilliseen tapaan kii-
reinen erityisesti tilintarkastuksen ja 
veropalveluiden osalta. Verotuksen alalla 
on yleisesti ottaenkin ollut aktiivista 
korkeimman hallinto-oikeuden julkais-
tua kevään aikana lukuisia verotukseen 
liittyviä ennakkotapauksia. Siirtohinnoit-
teluasiat, kuten erityisesti niin sanottu 
Nokian Renkaat -tapaus ja useat muut 
konsernin rahoituksen järjestelyyn ja 
korkojen vähentämiseen liittyvät tapauk-
set, ovat saaneet paljon julkisuutta. Nämä 
tapaukset saivat jatkoa toukokuussa 
annetuista uusista tapauksista, jotka tällä 
kertaa ratkesivat verohallinnon kannalle 
KHO:n katsoessa järjestelyt veronkier-
roksi ja erät siten vähennyskelvottomiksi 
verotuksessa. Ratkaisut poikkesivat 
melko paljon aiemmista verovelvollisen 
kannalle päätyneistä ratkaisuista. Voi-
daankin todeta, että tällä kertaa käsillä oli 
elementtejä, joissa oli varsin voimakkaasti 
pyritty hakemaan verotuksellisesti edul-
lisia ratkaisuja joita eivät liiketaloudelliset 
perusteet enää tukeneet. Siten järjestely-
jen katsominen veronkiertämiseksi on 
ollut perusteltua, ja päätökset tulevatkin 
jatkossa osaltaan rajaamaan verosuunnit-
telun sallittuja ulottuvuuksia konsernien 
sisäisissä järjestelyissä.

Ennen kesälomien alkua on vie-

lä odotettavissa erittäin merkittävä ja 
Suomenkin talouteen vaikuttava päätös 
Iso-Britannian euroäänestyksen ollessa 
tätä kirjoitettaessa vielä pitämättä. Grant 
Thorntonin teettämän Future of Europe 
-tutkimuksen mukaan 79 % euroalu-
een yrityspäättäjistä pitää mahdollisen 
EU-eron vaikutuksia negatiivisina. Ero 
saisi monella alueella aikaan paljon epä-
varmuustekijöitä toimintaympäristöön 
ja todennäköisesti vaikuttaisi sitä kautta 
talouskehitykseen samalla tavalla kuin 
epävakainen kesäsää mainittuun hyvin 
alkaneeseen terassimyyntiin. Arviot var-
masti tarkentuvat syksyn aikana äänes-
tyksen lopputuloksesta riippuen.

Nyt on kuitenkin aika suunnata kat-
seet alkavaan lomakauteen ja toivottaa 
mukavaa ja rentouttavaa kesää!

Jan-Erik Rae 
Partner, Head of Tax
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Taloushallinnon digitalisaatio 
yrityksen liiketoiminnassa

ulottuu nyt myös kirjanpidosta verotusta 
tai muuta tarkoitusta varten tehtävään 
ilmoitukseen. Käytännössä tällä tarkoi-
tetaan jo tilikauden aikana annettavia 
arvonlisävero- ja työnantajailmoituksia. 
Nämä seikat yhdessä digitalisaation ke-
hittymisen kanssa edellyttävät yhtiön 
johdolta säännöllistä käytössä olevien tie-
tojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien 
arviointia sekä mahdollisten muutostar-
peiden selvittämistä. Näin mahdolliste-
taan samanaikaisesti lakien ja asetusten 
noudattaminen mutta myös yrityksen 
sisäisten prosessien tehokkuus.

Nykyisessä digitaalisessa toimin-
taympäristössä myös tilintarkastajien 
”digivalmiuksien” merkitys korostuu. 
Taloushallinnon digitalisoituminen on 
muuttanut ja muuttaa edelleen tilintar-
kastajien toimintatapoja, koska perintei-
nen paperimappien läpikäynti vähenee 
edelleen ja tarkastustoimenpiteitä voi-
daan suorittaa enemmän sähköisesti, joka 
myös tehostaa tarkastusprosessia. Voi-
daankin todeta, että ketterät tietojärjes-
telmät hyödyttävät sekä asiakasyrityksen 
että tilintarkastajan työtä. 

Merkittävää kustannustehokkuutta 
oikeilla ratkaisuilla
Yrityksessä on taloushallinnon digitali-
saation kannalta erityisen tärkeää arvioi-
da jatkuvasti, kuinka hyvin yrityksen tie-
tojärjestelmät ja niissä toteutetut ratkaisut 
tukevat yhtiön liiketoiminnan tavoitteita. 
Yrityksen johdon tulee pystyä hyödyntä-

mään talousraportoinnin tuottamaa tietoa 
osana päätöksentekoa. Tämä edellyttää 
luonnollisesti, että tieto on ennen kaikkea 
luotettavaa ja reaaliaikaista.  

Oikeilla ja yrityksen liiketoiminnan 
tavoitteita tukevilla tietojärjestelmärat-
kaisuilla yrityksen toimintaan voidaan 
tuoda merkittävää kustannustehokkuutta 
ja resurssien optimaalista kohdentamis-
ta. On selvää, että digitalisaation tuoma 
taloushallinnon sähköistyminen nostaa 
esille myös riskejä, mutta oikein to-
teutetuilla ratkaisuilla hyödyt ylittävät 
varmasti riskit. Myös yrityksen johdon 
ja tilintarkastajien välisissä keskusteluissa 
digitalisaatio tulee olemaan entistä kes-
keisemmässä roolissa ja kahdenkeskinen 
sparraus tässäkin asiassa hyödyttää var-
masti molempia osapuolia.
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Digitalisaatio on lisännyt yrityksien 
sähköisen taloushallinnon prosessien ja 
järjestelmien hyödyntämistä. Erilaisten 
tutkimuksien mukaan keskeiset kehi-
tyskohteet liittyvät silti edelleen muun 
muassa seuraaviin asioihin: tarvittava 
tieto ei ole tarpeeksi reaaliaikaista, tieto 
on liian suppeaa sekä lakisääteiseen ul-
koiseen kirjanpitoon perustuvaa ja tietoa 
tallennetaan paljon manuaalisesti. Lisäksi 
eri tietojärjestelmät ovat liiaksi toisistaan 
irrallisia ja näin ollen eri tietojärjestelmien 
tuottamaa tietoa ei tule täysimääräisesti 
hyödynnettyä yrityksen johtamisessa. 

Lakimuutokset tukevat kirjanpidon 
automatisointia
Taloushallinnon digitalisoitumisella on 
vahva yhteys myös yhtiön johdon vel-
vollisuuksiin. Osakeyhtiölain mukaan 
yhtiön on noudatettava kirjanpitolakia 
ja yhtiön hallituksen on huolehdittava 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Kir-
janpitolain 2. luvussa on säännökset 
kirjanpidon menetelmistä, aineistosta ja 
säilytyksestä. Vuoden 2016 alusta voi-
maan tulleen kirjanpitolain uudistuksen 
yhteydessä kyseisen 2. luvun käsitteistöä 
on yhtenäistetty, päivitetty nykyaikai-
seksi ja alan vakiintunutta kielenkäyttöä 
ja käytäntöjä vastaavaksi. Lisäksi laki-
muutoksilla halutaan sallia tietotekniikan 
täysimittainen hyödyntäminen ja kirjan-
pidon automatisointi. Samalla uudessa 
laissa on kuitenkin niin sanotun audit 
trail -ketjun osalta uusi vaatimus, joka 

Digitalisaatio esiintyy nykyään keskeisenä terminä puhuttaessa yritysten 
liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Digitalisaation kasvava merkitys 
edellyttää yrityksen johdolta myös yrityksen taloushallinnon ja siihen liittyvien 
tietojärjestelmien jatkuvaa, kriittistä arviointia ja niiden soveltuvuutta yrityksen 
liiketoimintaan. 
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Lähipäivinä pidettävän Ison-Britannian 
euroäänestyksen alla monet tahot, kuten 
IMF, OECD ja Britannian keskuspank-
ki, ovat varoittaneet EU:sta eroamisen 
vaaroista Britannian taloudelle. Grant 
Thorntonin Future of Europe -tutkimus 
luo nyt katsauksen eurooppalaisten yri-
tysjohtajien näkemyksiin ja odotuksiin 
tulevasta. Kuva on optimistinen: euroop-
palaisten yritysjohtajien optimistista 
tulevaisuudenuskoa kuvaava luku (31) on 
tutkimuksessa korkeampi kuin globaali 
keskiarvo (26).

Optimistista yleiskuvaa kuitenkin 
synkentää Ison-Britannian mahdollisen 
EU-eron, niin kutsutun brexitin pelko: 
79 % yhteisvaluutta-alueen yrityspäät-
täjistä pitää Britannian EU-eron vaiku-
tuksia negatiivisina. Läheisten kauppa-
kumppanimaiden yritysjohtajat ovat vielä 
tätäkin huolestuneempia: Saksassa 89 % 
yritysjohtajista pitää mahdollisen eron 
seurauksia negatiivisina, Irlannissa jopa 
96 %. Ison-Britannian yrityspäättäjistä 
68 % uskoo mahdollisen eron seurausten 
olevan negatiivisia.

On olemassa vaara, että Ison-Bri-
tannian mahdollinen eroaminen EU:sta 
vaikuttaa negatiivisesti yleiseen talouske-
hitykseen ja -luottamukseen Euroopassa. 
Samaan aikaan Britannian kansanää-
nestyksen kanssa meillä on Euroopassa 
myös muita uhkakuvia ja hidas talouske-
hitys, joten Britannian ja eurooppalaisten 
maiden välisiin kauppasuhteisiin ei halut-
taisi häiriöitä.
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Brexitin pelko synkentää 
optimistista yleiskuvaa  

Hidas kasvu ja työttömyys pakolais
kriisiä ja deflaatiota pahempia uhkia
Tutkimustuloksissa eurooppalaiset yri-
tysjohtajat pitivät suurimpana uhkana 
hidasta talouskasvua (25 % vastaajista 
nimesi suurimmaksi uhaksi). Seuraavak-
si suurin uhka on työttömyys (19 %). 
Runsaasti keskustelua herättänyt pako-
laiskriisi koettiin varsin pieneksi uhaksi 
taloudelle (10 %), eikä deflaatiokaan 
ole noussut merkittäväksi uhkakuvaksi 
(13 %) eurooppalaisille yritysjohtajille.

Kansallismielisten liikkeiden nousua 
pidettiin myös verrattain vähäisenä uh-
kakuvana (11,6 %). Euromaiden yhteistä 
keskiarvoa merkittävästi pienemmäksi 
kansallismielisten liikkeiden uhka koet-
tiin Suomessa (6 %) ja Baltiassa (Viro 
2 %, Latvia 6 %, Liettua 4 %).

Suomalaiset ja Baltian yritysjohtajat 
eurokriittisimpiä
Tutkimuksessa tutkittiin talousoptimis-
min ja uhkakuvien lisäksi yritysjohtajien 
suhtautumista EU:iin ja yhteisvaluutta 
euroon. Yhteisvaluuttamaista Baltian 
maat ja Suomi erottuvat selvästi muita 
eurokriittisempinä.

Euroalueesta eroamista kannattavia 
tai kannassaan epävarmoja yritysjohtajia 
oli euroalueen maissa keskimäärin 4,4 % 
ja eurossa pysymistä kannatti 95,5 %. 
Suomessa ja Virossa kuitenkin 22 % 
kannatti eroa tai oli epävarma ja Latviassa 
jopa 30 %. Eurossa pysymistä puolestaan 
kannatettiin vahvimmin Saksassa (100 %) 
ja Irlannissa (98 %).

Eurooppalaisten yrityspäättäjien usko talouden tulevaisuuteen on pysynyt vahvana 
huolimatta monista uhkakuvista, kertoo Grant Thorntonin Eurooppaan keskittyvä 
Future of  Europe -tutkimus. Ison-Britannian mahdollisen EU-eron uhka talouden 
tulevaisuudelle koetaan kuitenkin suureksi, ja eurokriittisyys on merkittävää etenkin 
suomalaisten ja Baltian alueen yritysjohtajien keskuudessa.

EU:n integraatiokehityksen jatkamis-
ta vastusti Suomessa jopa 56 % yritys-
johtajista. Seuraavaksi suurinta vastustus 
oli Irlannissa (30 %), Latviassa (26 %) 
ja Ranskassa (17,3 %). Integraatiokehi-
tyksen jatkamisen kannatus oli vahvinta 
Alankomaissa, jossa integraation jatkami-
sen vastustajia oli vain 2 % vastanneista, 
sekä Saksassa ja Italiassa (4 %).

Tutkimuksen tulosten valossa Suomi 
ja Baltia muodostavat oman alueensa 
euromaista erityisesti yhteisvaluuttaan 
liittyvissä kysymyksissä, vaikka eroja esi-
merkiksi talouden uhkakuvissa onkin.

Grant Thorntonin Future of Europe -tutkimus on luettavissa 
kokonaisuudessaan osoitteessa www.grantthornton.fi.
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Toukokuun 7. päivä osallistuimme  Hel-
singin Kaivopuistossa järjestettyyn Just 
Keep Running -juoksutapahtumaan, 
jossa juostiin rahaa syöpäsairaille lapsille 
ja nuorille. Team Rynkebyn järjestämä 
hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma in-
noitti monia juoksemaan tärkeän asian 
puolesta, aurinkoisesta säästä nauttien. 

Tanskassa vuonna 2002 perustettu 
Team Rynkeby on pohjoismainen hy-
väntekeväisyystapahtuma, jossa pyöräily-
joukkueet pyöräilevät joka vuosi Pariisiin 
ja keräävät siten rahaa syöpää sairastaville 
lapsille ja heidän perheilleen. Suomessa 
lahjoituskohteena on syöpäsairaiden las-
ten ja nuorten yhdistys Sylva ry. Grant 
Thornton oli tänä vuonna yksi Just Keep 
Running -tapahtuman tukijoista.

Grant Thornton 
mukana Just Keep Running 
-hyvän tekeväisyys juoksussa

Nimityksiä Tampereen toimistolla
KHT Jussi Savio on kutsuttu osakkaaksi. Hän on työskennellyt 10 vuotta Tampereen toimistollamme 
vastuualueina laatu ja metodiikka. KHT Matti Pettersson on siirtynyt Senior Advisoriksi.

Mukana juoksemassa olivat (kuvassa takana ylhäällä) Emilie Aspelin, Ida Tuononen, Satu Peltonen, Linda Dettmann, Laura 
Tanninen, Jonni Leporanta ja (kuvassa etualalla) Aino-Maria Haikara ja Tiina Staudinger.


