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AltumAuditin henkilöstö siirtyi Grant Thorntonin palvelukseen 
1.9.2022 alkaen  
 

Tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoava Grant Thornton saa 

lisävahvistusta toimintaansa Helsingissä suomalaisen vuonna 2013 perustetun tilintarkastusyhteisön AltumAuditin 

henkilöstöstä ja asiakaskunnasta 1.9.2022 alkaen.  

Molemmilla yhtiöillä on vahvaa osaamista kansainvälisistä ja yrittäjävetoisista pieniestä ja keskisuurista yrityksistä, joten 

yhdistyminen on luonnollinen jatkumo laadukkaalle toiminnalle.  

”Altumin asiakkaat tuovat luontevan lisäyksen nykyiseen asiakaskuntaamme, ja odotammekin innolla, että pääsemme 

tekemään hedelmällistä yhteistyötä heidän kanssaan. Altumin henkilöstö puolestaan tuo meille kaivattuja lisäresursseja 

tukemaan kasvuamme”, toteaa Jonni Leporanta.  

Yhdistyminen tarjoaa AltumAuditin asiakkaille mahdollisuuden saada entistä laajemmin esimerkiksi verotukseen ja 

neuvontapalveluihin liittyvää tukea, myös kansainvälisesti. AltumAuditin vankka kokemus yhdistysten ja säätiöiden 

tukemisesta täydentää Grant Thorntonin palvelutarjontaa. Yrityskauppa tukee myös Grant Thorntonin vahvaa paikallista 

kasvua entisestään osaavien asiantuntijoiden myötä.   

Rabbe Nevalainen korostaa erityisesti laajemman palvelukokonaisuuden tarjoamista asiakkaille.  

 

Lue lisää yhdistyvistä yrityksistä: https://www.grantthornton.fi/ ja https://www.altumaudit.fi/fi  
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Julkaistu: 14.9.2022 

Notes to editors: 

About Grant Thornton International Ltd* 

Grant Thornton is one of the world's leading organisations of independent assurance, tax and advisory firms. These firms help 

dynamic organisations unlock their potential for growth by providing meaningful, actionable advice through a broad range of 

services. Proactive teams, led by approachable partners in these firms, use insights, experience and instinct to solve complex 

issues for privately owned, publicly listed and public sector clients. Over 31,000 Grant Thornton people, across 100 countries, 

are focused on making a difference to clients, colleagues and the communities in which we live and work. 

Grant Thornton International is a non-practicing, international umbrella entity organised as a private company limited by 

guarantee incorporated in England and Wales. References to "Grant Thornton" are to the brand under which the Grant 

Thornton member firms operate and refer to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International 

and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by member firms, which are not 

responsible for the services or activities of one another. Grant Thornton International does not provide services to clients. 

*All references to Grant Thornton International in the press release and this “Notes to editor” section are to Grant Thornton 

International Ltd.  Grant Thornton International Ltd is a non-practicing, international umbrella entity organized as a private 

company limited by guarantee incorporated in England and Wales. 

 


