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Päätoimittaja

Ari Engblom | Head of Legal, Lakipalvelut
p. 020 760 3614
ari.engblom@kpmg.fi

Teknologiaa, taloudellista mallintamista ja data-analytiikkaa.

V
ero- ja juridisen osaamisemme 
yhdistäminen vahvaan toimiala-
osaamiseemme on ollut asiak-
kaillemme tae korkealaatuisista 

palveluista ja siitä, että teemme oikeita  
asioita. Nyt tukenamme ovat lisäksi moni - 
puoliset teknologiat, jotka ovat tuoneet 
uusia oivalluksia ja mahdollisuuksia  
asiakkaidemme neuvontaan ja entis-
tä parempia eväitä parempaan asiakas-
kokemukseen.

Kansainvälisen työmatkailun  
yleistyessä teknologiaratkaisut mobiili-
sovelluksineen helpottavat liikkumisen  
seurantaa sekä esimerkiksi eri maiden 
sosiaaliturva-, vero- ja työlupasäännösten 
mukaisten velvoitteiden hoitoa. Työn-
antaja saa helposti kansainvälisesti  
liikkuvista työntekijöistään kokonais-
näkemyksen automaattiraportein.

Siirtohinnoitteluriidoissa käytän-
nöksi on muodostumassa arvoketju-
analyysien teko, mikä antaa perinteistä 

toimintoanalyysia syvällisemmän kuvan 
siitä, missä ja miten liiketoiminnan arvo 
luodaan. 

Taloudellinen mallintaminen on  
ollut keskeisessä roolissa työoikeusliitän-
näisissä työvoimarakenteen kustannus-
tehokkuusanalyyseissa sekä osakepoh-
jaisten palkitsemisjärjestelmien suunnit-
telussa ja toteutuksessa.

Data-analytiikka on arkea arvon - 
lisä verotusta, tullia, siirtohinnoittelua ja 
tuloverotusta koskevissa verotuksen  
prosesseissa. Verotuksen analyysein  
asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmistä 
jalostuu tietoa sekä veroriskeistä että 
-mahdollisuuksista.

Lähitulevaisuuden ennusteet ovat  
täynnä mahdollisuuksia toimintojen ja 
liiketoiminnan uudistamiseen tekno-
logian avulla. Palveluja tuotetaan yhä 
tehokkaammin vastaamaan asiakkaan 
tarpeita ja toiveita. Teknologialiitännäi-
set  vero- ja lakitoimeksiantomme tuovat 
myös mielenkiintoisia ja innostavia näkö-
kulmia asiantuntijoidemme päivittäiseen 
työhön. Haluamme toimia asiakaslähtöi-
sesti samalla huolehtien henkilöstömme 
kehitysmahdollisuuksista ja työn ilosta. 
KPMG:n vero- ja lakipalvelut & tekno-
loginen edelläkävijä – tämän tavoitteen 
takana on helppo seistä. 

Mukavia lukuhetkiä!

Veroasiantuntijan ja 
lakimiehen uusi arki
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T
yövuorosuunnittelussa tulevan 
kysynnän ennakointi on avain-
asemassa. Odottamattomiin 
tilanteisiin, kuten sairauslomiin 

ja toiminnanohjausjärjestelmän kaatumi-
seen, voi olla kuitenkin vaikea varautua. 
Toki henkilökuntaa pyritään mahdolli-
suuksien rajoissa kohdentamaan sinne, 
missä sitä kipeimmin tarvitaan, ainakin 
teoriassa. Kiire voi kuitenkin tästä huoli-
matta kohdistua tiettyyn yksikköön, jos-
sa henkilöstö venyy koittaakseen selviy-
tyä tehtävistään. Henkilöstön pitkään jat-
kuva venyminen voi pahimmillaan johtaa 
tehokkuuden laskemiseen sekä heiken-
tyneeseen työilmapiiriin ja asiakastyyty-
väisyyteen. 

Asiakas pidetään tyytyväisenä tasa-
laatuisella ja tehokkaalla palvelutapahtu-
malla. Yrityksen omistajan tyytyväisyys 
taas taataan varmistamalla henkilöstön 
järkevä resursointi palvelutapahtumien 
tuottamisessa. Tyytyväisyys on molem-
minpuolista. Toiminnoille ja prosesseille 
tulisikin asettaa tavoitteet, jotka takaavat 
yrityksen tavoitteleman palvelutason ja 
sisäisen tehokkuuden. Tällaisia tavoittei-
ta voivat olla esimerkiksi läpimenoaika   
ja palveluvaste.

Kustannustehokkuutta 
työvoimarakenteeseen
Tavoiteltaessa kustannustehokkuutta työvoimarakenteeseen 
on haasteena usein optimaalinen työvoimaresursointi.  
Miten pitää huolta siitä, että resurssit ovat yrityksen  
sisällä tehokkaassa käytössä?

Teksti Mikko Patteri

Miten KPMG voi auttaa?

Systemaattisuutta  
työvuorosuunnitteluun
KPMG:n ratkaisu on luoda suunnittelu- 
ja ohjausmalli, jolla yritys voi systemaat-
tisesti ja analyyttisesti johtaa henkilös-
tösuunnitteluaan. Ratkaisut riippuvat 
hyvin paljon asiakasyrityksen toi-
minnan luonteesta. Ne voivat olla 
esimerkiksi optimointiratkaisu-
ja tilanteisiin, joissa logistisesti 
hajanaisia työvoimaresursseja 
pitää pystyä hallitsemaan mahdollisim-
man tehokkaasti. Optimointiratkaisuja 
tarvitaan kuitenkin hyvin monenlaisissa 
ympäristöissä. Sen avulla vastataan työ-
voiman määrää koskeviin kysymyksiin.

Siitä, minkälaiseen työvoimaraken-
teeseen kannattaa tähdätä kustan-
nustehokkuuden näkökulmasta, vaatii 
tuekseen taloudellista analyysia erilai-
sista vaihtoehdoista (oma henkilökun-
ta, vuokratyövoima ja alihankinta) sekä 
osaamista toimia erilaisten ratkaisujen 
mahdollisuuksien ja rajoitteiden kans-
sa (työlainsäädäntö ja työehtosopimuk-
set). Mallin luominen aloitetaan aina 
asiakastarpeen määrittämisestä, jossa 
analysoidaan nykytila sekä määritellään 

tavoitetila. Tämän jälkeen määritetään ne 
prosessit, joita tulevan kysynnän ja tar-
jonnan arvioiminen vaativat tuekseen. 
Aiemmin toteutuneen kysynnän ja tar-
jonnan ymmärtäminen on hyvä lähtökoh-
ta suunnittelun perustaksi. Se ei kuiten-
kaan usein riitä, vaan tarvitaan päivitet-
tyjä näkymiä operatiivisen suunnittelun 
tueksi. Mallin luonnissa on otettava  
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Kustannustehokkuutta 
työvoimarakenteeseen

Lisätietoja

Mikko Patteri | Veropalvelut
p. 020 760 2034
mikko.patteri@kpmg.fi

Henkilöstön rakenne voi koostua kiin-
teästä ydinryhmästä, joka on laskettu 
tarvittavan kussakin vuorossa ja yksi-
kössä kaikkina aikoina. Vuorokohtaisen 
jouston tarpeen arvioinnissa oleellis-
ta  on tuntea tilastollisesti niin sanotut 
 normaalit kysynnän ja tarjonnan vaihte-
lut, eli esimerkiksi vuodenajan, sään tai 
tilapäisten sairaspoissaolojen vaikutus 
asiakaskäyttäytymiseen ja työvoiman 
saatavuuteen. Toinen resurssien riittä-
vyyteen vaikuttava seikka on kysynnän 
ja tarjonnan laadulliset ominaisuudet. 
Esimerkiksi asiakastarpeita voidaan 

kartoittaa entistä paremmin ennakkoon, 
mikä mahdollistaa paremman henkilö-
kunnan osaamisen ja kulloisenkin tar-
peen yhteensovittamisen. 

Palvelutason säilyttäminen ei kuiten-
kaan kaikissa olosuhteissa ole välttämättä 
tarkoituksenmukaista tai aina edes realis-
tista taloudellisesti mielekkäällä tavalla. 
On alueita ja toimintoja, joissa ei ole varaa 
standardista poikkeamiselle ja toisaalta on 
alueita ja toimintoja, jotka eivät ole näin 
kriittisiä. Oleellista mallissa on se, että se 
mahdollistaa systemaattisen tavan tehdä 
resursointia. 

Toiminnoille ja prosesseille tulisi  
asettaa tavoitteet, jotka takaavat  
yrityksen tavoitteleman palvelutason  
ja sisäisen tehokkuuden.

huomioon rajoitteet, joita esimerkiksi 
työehtosopimukset, yrityksen sisäinen 
henkilöstöpolitiikka, työaikalainsäädän-
tö sekä osaavan henkilöstön saatavuus 
asettavat. Ne sisällytetään laskenta-
malliin, jonka pohjalta pystytään arvioi-
maan tarvittava henkilöstön määrä sekä 
luomaan projektioita, joilla verrataan eri 
vaihtoehtojen kustannuksia toisiinsa. 



Teksti Marko Ojala

Rakentamisen erityispiirteet tekevät rakennustoiminnasta yhden 
arvonlisäverotuksen vaikeimmista osa-alueista. Oikeilla ratkaisuilla ja 
valinnoilla voidaan saavuttaa huomattavia alv-säästöjä. Uusin rakentamista 
koskeva oikeuskäytäntö ja valmisteilla oleva elinkaarihankkeita koskeva 
uudistus luovat alan toimijoille uusia mahdollisuuksia.

Uusia tuulia rakentamisen 
arvonlisäverotuksessa

A
sunto- ja muu rakentaminen, jossa kohde rakenne-
taan arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamatto-
maan loppukäyttöön, halutaan usein toteuttaa siten, 
että rakentamiseen voidaan soveltaa rakentamis-

palvelujen oman käytön verotusta. Arvonlisäverolain mukaan 
veroa suoritetaan tällöin vain rakentamisesta aiheutuvien välit-
tömien ja välillisten kustannusten määrästä. Rakentamisen 
katteesta (voitto-osuudesta) ei suoriteta veroa.

Verotuksen perustuessa kustannuksiin monet pulmat ovat 
käytännössä liittyneet siihen, mitkä katsotaan rakentamisesta 
aiheutuviksi kustannuksiksi, ja erityisesti, miten välillisten kus-
tannusten määrä luotettavasti määritetään.

Oman käytön veron laskennan ja kustannusten allokointi-
periaatteiden läpikäynneillä on saavutettu asiakkaille merkittäviä 
alv-säästöjä. Laskentatavan loogisuus ja johdonmukaisuus ovat 
keskiössä.

Keskiarvoon perustuva välillisten kustannusten laskentatapa

Korkein hallinto-oikeus antoi 4.9.2017 kaksi vuosikirjaratkaisua 
rakentamispalvelujen oman käytön verotuksesta KPMG:n hoita-
missa asioissa. KHO hyväksyi ratkaisussa 2017:143, että yhtiöllä 
oli oikeus määrittää omana käyttönä verotettavan rakennustoimin-
nan välillisten kustannusten osuus neljän vuoden liukuvaan keski - 
  arvoon perustuvaa laskentatapaa käyttäen. KHO:n mukaan  
   keskiarvoon pohjautuva laskenta johti pitkällä aikavälillä riittävällä 

   tavalla toiminnan kustannusrakennetta vastaavaan    
    lopputulokseen. Oleellista oli, että samaa  

       laskentatapaa oli käytetty johdon    
      mukaisesti tilikausittain.

Linjaus vahvisti toimialalla 
      yleisesti noudatetun 

Oletko maksanut liikaa 
arvonlisäveroa tappiollisista 
rakennushankkeista?
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 käytännön useamman vuoden keskiarvon 
käyttämisestä välillisten kustannusten 
laskennassa, vaikka nyt puheena olevan 
yrityksen laskentamalli muutoin poikkesi-
kin yleisimmin sovelletuista menettelyistä.  
Ratkaisu osoittaa, ettei välillisten kustannusten  
määrittämiseen ole vain yhtä oikeaa tapaa. 

Oman käytön veron enimmäismäärä  
tappiollisissa kohteissa

Ratkaisu 2017:144 mullisti perustajaurakoinnin oman käy-
tön verotukseen sovellettuja tulkintoja. Välitöntä vaikutusta 
ratkaisulla on erityisesti tappiollisiin kohteisiin. KHO katsoi, 
että toisin kuin arvonlisäverolaissa on säännelty, EU:n alv- 
direktiivin mukaisessa järjestelmässä perustajaurakointiin 
sovelletaan palvelujen myynnin veron perustetta koskevia 
säännöksiä. Perustajaurakoinnista suoritettava arvonlisävero 
määräytyy tällöin urakkahinnan eikä rakentamisen kustan-
nusten perusteella. 

Tähän perustuen KHO linjasi, että rakentamisesta aiheu-
tuvien kustannuksien ylittäessä (verottoman) urakkahinnan, 
suoritettavan veron enimmäismäärä rajautuu urakkahinnan, 
eikä tätä ylittävien todellisten kustannusten perusteella las-
kettavaan veron määrään. Käytännössä KHO:n ratkaisu voi 
mahdollistaa huomattavat takautuvat alv-palautukset toimi-
joille, jotka ovat esimerkiksi huomattavien 10-vuotisvastuiden 
tai takuukorjausten johdosta suorittaneet veroa urakkahintaa 
korkeammasta kustannusarvosta. 

Toimijoilla, joiden tilikausi on kalenterivuosi, on vielä vuo-
den 2017 aikana mahdollista oikaista vuonna 2014 tai sen jäl-
keen liikaa suoritettuja oman käytön veroja. Tilanteissa, jois-
sa urakkahinta on alun perin sovittu huomattavasti rakenta-
misen käypää markkina-arvoa alhaisemmaksi, arvonlisävero 
suoritetaan kuitenkin käyvästä arvosta (mutta ei kustannuk-
sia korkeammasta arvosta).

Verovelvollinen voi yhä edelleen jatkaa oman käytön veron 
suorittamista rakentamisen välittömien ja välillisten kustan-
nusten määrästä kaikissa niissä tilanteissa, joissa voimassa 
olevan arvonlisäverolain mukainen sääntely johtaa verovelvol-
liselle edullisempaan lopputulokseen (toisin sanoen tilanteis-
sa, joissa rakentamisen kustannukset alittavat urakkahinnan).

Päätös avaa uusia mahdollisuuksia. Radikaaleihin liikkei-
siin ei kuitenkaan kannata ryhtyä ilman huolellista arviointia. 
Nähtäväksi jää, johtaako KHO:n linjaus jatkotoimiin lainsää-
däntötasolla.

Elinkaarihankkeista alv-hyötyjä

Hallitus antoi lokakuun 2017 lopussa lakiesityk-
sen, joka toteutuessaan laajentaisi merkittävästi  
elinkaarihankkeisiin sovellettavaa erityistä alv- ja tulo - 
vero menettelyä. Uudistuksella pyritään kannustamaan  
elinkaarihankkeiden toteuttamista.

Nykyisin menettelyä on voitu soveltaa vain tiettyihin väylä-
hankkeisiin. Jatkossa soveltaminen laajentuisi koskemaan 
kokonaishoitopalveluna toteutettavia rakennusten ja pysyvien 
rakennelmien elinkaarihankkeita. Kokonaishoitopalveluna pide-
tään suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalve-
luista muodostuvaa palvelukokonaisuutta, josta saatava vastike 
määräytyy kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella.

Kokonaishoitopalvelun kriteerit täyttävissä elinkaarihank-
keissa arvonlisäveroa ei tarvitse suorittaa kokonaan vielä, kun 
rakennuskohde valmistuu ja luovutetaan vastaanottajan käyt-
töön, vaan vasta myöhemmin sopimuskauden kuluessa. Laissa 
tarkoitetun kokonaishoitopalvelun ostajana voi olla kuka tahansa  
 – esimerkiksi kunta, valtio tai verotonta tai verollista toimintaa 
harjoittava yritys. Koska kokonaishoitopalveluna pidettävissä 
elinkaarihankkeissa rakentamisesta ja muista kokonaisuuteen 
sisältyvistä palveluista suoritettava arvonlisävero jaksottuisi 
koko sopimuskaudelle, uusi sääntely tuottaisi jatkossa merkittä-
viä alv-kassavirtaetuja. Sääntely luo uusia mahdollisuuksia esi-
merkiksi sellaisiin rakennushankkeisiin, joissa kohteen pääkäyt-
täjänä on verotonta liiketoimintaa harjoittava toimija. Uudistuk-
sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa. 

Lisätietoja

Marko Ojala |  Veropalvelut
p. 020 760 3341
marko.ojala@kpmg.fi



U
lkomailla työskentely on tänä 
päivänä erittäin monimuotois-
ta. Usein työmatkoiksi tarkoite-
tut ”keikat” muuntuvat pitkiksi 

komennuksiksi ja aiheuttavat erilaisia 
viranomaisvelvoitteita. 

Myös alun perin pitkiksi suunnitellut 
komennukset voivat aiheuttaa päänvai-
vaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pal-
kat  ja edut maksetaan useammasta eri 
maasta – tai jos henkilölle kertyy pidem-
män aikavälin tulospalkkiota useasta eri 
valtiosta. 

Viime vuosien aikana viranomaisten 
valvonta eri maissa on kiristynyt ja tar-
kentunut niin verotuksen että maahan-
muuttoon liittyvien sääntöjen osalta. 
Yrityksen on tiedettävä, missä henkilö 
on, miten pitkään työluvat ovat voimas-
sa ja löydettävä helposti ulkomaanko-
mennukseen liittyvä dokumentaatio. 
Tämän tyyppisten kansainvälisten työ-
tilanteiden seuranta käsin tai erilaisissa 
Excel-taulukoissa on varsin työlästä, 

Työvoiman liikkuvuudesta 
sujuvampaa teknologialla
”Voitimme projektin, johon liittyy koneiden ja tekniikan asennusta. 
Asiantuntijamme lähetetään paikan päälle asentamaan, ja hän palaa lyhyen 
komennuksen jälkeen Suomeen. Myöhemmin ilmeni teknisiä ongelmia, 
joita lähtee selvittämään sama henkilö yhdessä kollegansa kanssa.” 

Teksti Paula Holmström

ja mitä enemmän liikkuvia työntekijöi-
tä yrityksessä on, sen tärkeämpää on 
automatisoida seuranta ja raportointi 
mahdollisimman kattavasti.

Työmatkoja ei kannata seurata käsin

Kansainväliset roolit ja työmatkailu yleis-
tyvät, kun yritykset hyödyntävät henki-
löstön osaamista rajat ylittäen. 

Kyse voi olla niin projektiluontoisis-
ta tehtävistä kuin pysyvistä laajemman 
maa-alueen kattavista positioista. Vaik-
ka liikkuminen rajojen yli luonnollise-
na osana työntekoa tänä päivänä onkin 
yleistä, ei se poista eri maiden sosiaa-
liturvaan, verotukseen ja työlupiin liit-
tyviä säännöksiä. Tarkkana kannattaa 
olla etenkin sen suhteen, kuinka mon-
ta päivää tietyn valtion alueella oleskel-
laan. Mitä liikkuvampaa työ on ja mitä 
useampia liikkuvia työntekijöitä yhtiössä 
on, sitä selvempää on, ettei näitä enää 
voida seurata Excel-taulukoiden kautta. 
Työajan säästäminen, tarkkuus, nopeus, 

varmuus sekä vielä tärkeimpänä syynä 
sanktioiden välttäminen ovat syitä ottaa 
käyttöön seurantaan tarkoitettuja auto-
matisoituja ratkaisuja. 

Ratkaisumme työmatkojen seuran-
taan on KPMG LINK -teknologiaan kuu-
luva Business Traveller -sovellus, joka 
matkanjärjestäjältä tai GPS-paikanti-
men avulla saatujen tietojen perusteel-
la analysoi, seuraa ja lähettää automaat-
tisesti hälytyksiä matkustavalle työn-
tekijälle, esimiehelle että HR:lle, kun 
matkapäivät jonkin tietyn valtion alueel-
la ovat aiheuttamassa viranomaisvel-
voitteita. Tärkeää tämäntyyppisessä 
järjestelmässä on varmuus, automaatio 
sekä mahdollisuudet seurata hyvin laa-
jasti matkustavaa henkilökuntaa – niin 
työntekijämäärien että maakombinaati-
oiden osalta. Business Travellerin kaut-
ta on mahdollista seurata matkustus-
päiviä suoraan työnantajan matkajärjes-
telmästä. Hälytyksiä voi lähettää myös 
mobiilisovelluksen kautta. 

�
  



Työvoiman liikkuvuudesta 
sujuvampaa teknologialla
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Lisätietoja

Paula Holmström | Veropalvelut
p. 020 760 3710
paula.holmstrom@kpmg.fi

sen, mitä on raportoitava mihinkin 
maahan. Se myös tekee auto-
maattisesti ohjeet palkkahal-
linnolle. Eri maiden verolo-
giikka on syötetty järjestel-
mään, ja sitä päivitetään 
säännösten muuttumisen 
mukaan. Tälläkin palkkahal-
linnon osa-alueella kannattaa 
hyödyntää automaatiota sen 
sijaan, että selvittäisi tapaus-
kohtaisesti, miten palkkiot tulisi 
verottaa ja raportoida. 

Myös komennuksiin liittyvä palkan maksu 
sekä useasta eri maasta makset tavien 
erien ja etujen seuranta on alue, joka yhä 
enenevässä määrin vaatii auto matisointia 
ja usean maan kattavia sovelluksia. KPMG 

on viime vuosina panostanut vahvas-
ti tämän tyyppisten sovellusten kehi-
tykseen, ja komennuksiin liittyvän 
 palkanmaksun seurannan ja rapor-
toinnin voi tänä päivänä automa-
tisoida käyttämällä  KPMG LINK 
 -järjestelmiin kuuluvaa  Global 
Payroll Manager -ohjelmaa.

Kukaan ei voi tuntea useiden 
eri maiden muuttuvaa henkilö-
verotuksen kenttää perinpoh-
jaisesti. Raportoinnin automa-
tisointi on kannattavaa paitsi  
riskienhallinnan, myös ajan 
säästymisen näkökulmasta. 

Seuranta ja varoitukset koskevat niin 
henkilöverotusta, sosiaaliturvaa, työlupia 
kuin yritysverotuksen kannalta tärkeän 
 kiinteän toimipaikan muodostumista. 

Ohjeita palkkahallinnolle pidempiä 
komennuksia varten

Pidempien komennusten haasteet liit-
tyvät pitkälti palkan ja palkkioiden väli-
seen verotuksen jakamiseen eri maiden 
välillä. Pidemmältä aikaväliltä kertynei-
den tulospalkkioiden ja eri osakepoh-
jaisten järjestelyjen perusteella saatu-
jen palkkioiden jakamiseen eri maiden 
välille on olemassa selkeät kansainväli-
set säännöt. Näiden soveltaminen käy-
tännössä on kuitenkin usein haastavaa, 
kun palkkiot joudutaan raportoimaan ja 

jakamaan monen eri maan palkkahallin-
nossa. Mitä enemmän eri maissa vero-
jen raportointi ja maksaminen muuttuu 
reaaliaikaisemmaksi, sen tärkeämpää 
on sujuvuuden kannalta, että raportointi 
on hoidettu oikein. 

Näissä tilanteissa automaatio sellai-
sen sovelluksen kautta, joka tunnistaa ja 
osaa eri maiden verolaskenta- ja rapor-
tointisäännöt, säästää aikaa ja varmis-
taa, että usean eri maan lainsäädäntöä 
noudatetaan yhtäaikaisesti. KPMG LINK 
Global Equity  Tracker -järjestelmä ana-
lysoi yli 140  valtion  optio- ja pitkän aika-
välin kannustinpalkkioiden säännöt, ja 

Raportoinnin automatisointi on  
kannattavaa paitsi riskienhallinnan, myös  
ajan säästymisen näkökulmasta.
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M
onien yritysten käyttämät 
manuaaliset prosessit ovat 
aikaa vieviä ja perinteiset 
työkalut eivät sovellu valta-

vien tietomäärien käsittelyyn ja analy-
sointiin. Tämä altistaa yritykset virheille 
verosuoritusten laskemisessa ja maksa-
misessa sekä veroriidoille. 

Kansainvälinen verotusympäristö 
muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Reaaliaikai-
nen verotus yleistyy ja tiedonvälitys vero-
hallintojen kanssa digitalisoituu. Edellä-
kävijäyritykset valmistautuvat verotuksen 
uuteen aikakauteen ja ottavat käyttöön 
monipuolisia data-analytiikan työkaluja.

Tieto mahdollisuutena

Ottamalla käyttöön data-analytiikkaa yri-
tys voi muuttaa toiminnanohjausjärjestel-
mään kerättävän tiedon lisäarvoa tuotta-
vaksi näkemykseksi yrityksen veroriskeis-
tä ja ennen kaikkia verotukseen liittyvistä 
mahdollisuuksista. Jokaisen verovastaa-
van haaveissa lienee tilanne, jossa lasku-
jen alv-koodit  ovat oikein, veroilmoituk-
set ja muut viranomaisraportit perustuvat 

Data-analytiikkaa  
verotuksen prosesseissa
Yritysten liiketoiminnassa syntyvän taloudellisen tiedon määrä 
kasvaa jatkuvasti, mutta sen pelkkä tallentaminen tietovarastoon 
ei riitä tuomaan esiin tiedossa piilevää arvoa. 

Teksti Jarno Mäkelä

Lisätietoja

Jarno Mäkelä | Veropalvelut
p. 020 767 2022
jarno.makela@kpmg.fi

luotettavaan tietoon ja ovat oikein täytet-
tyjä eikä yritys maksa tai tilitä veroja liikaa 
tai liian vähän. Vieläkin uskaliaampi haave 
voisi olla tilanne, jossa 
– pystyisit muutamalla silmäyksellä  

muodostamaan kokonaiskuvan 
 konsernin tavara- ja palveluvirroista,

– valvoisit jo tilikauden aikana konserni-
yhtiöiden toteutuneita katetasoja,  
jopa tuotetasolla, ja voisit puuttua  
hinnoitteluvirheisiin nopeasti sekä

– tunnistaisit välillisen verotuksen  
raportoinnin virheellisyydet ja havaitset 
suunnittelumahdollisuudet.

Hyödyntämällä verotuksen kannalta 
olennaista tietoa käyttäjäystävällisellä 
tavalla voidaan hallita veroprosesseja, 
tunnistaa veroriskejä ja hyödyntää vero-

tukseen liittyviä mahdollisuuksia. Nyt 
olisi hyvä aika lopettaa taistelu hyödyt-
tömän tiedon kanssa ja aloittaa tiedon 
muuttaminen mahdollisuuksiksi.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:n Tax Intelligence Solution (TIS) 
on luotu asiakkaidemme avuksi jalosta-
maan toiminnanohjausjärjestelmistä saa-
tava tieto muotoon, joka mahdollistaa 
lisäarvon tuottamisen yritykselle. KPMG 
TIS kokoaa yhteen kehittyneet data- 
analytiikan menetelmät sekä veroasian-
tuntijoidemme osaamisen. Haluamme 
olla tukemassa asiakkaitamme matkalla  
kohti digitaalista tulevaisuutta, jossa 
verotuksen ammattilaiset voivat keskit-
tyä lisäarvon tuottamiseen teknologia-
ratkaisujen tukemana. 
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Data-analytiikkaa  
verotuksen prosesseissa



K
ansainvälisessä veroympäristössä 
tapahtuneet muutokset edellyt-
tävät, että verovelvolliset voivat 
osoittaa selkeästi ja avoimesti, 

missä kansainvälisen konsernin arvoa luo-
vat toiminnot sijaitsevat ja mitkä osapuo-
let osallistuvat arvon luomiseen. OECD 
käynnisti vuonna 2013 veropohjan rapaut-
tamista ja kansainvälisen voitonsiirron  
estämistä koskevan Addressing Base  
Erosion and Profit Shifting -hankkeen,  
jonka tuloksena kansainvälistä verotusta 
koskevat muutokset julkaistiin 5.10.2015. 

Merkittävä osa BEPS-hankkeen toi-
menpiteistä liittyy siihen, millä valtiol-
la on oikeus verottaa liiketoiminnasta 
saatuja tuloja ja ovatko konserniyhtiöi-
den väliset transaktiot markkinaehtoisia. 
Verotusoikeuden jakautuminen valtioiden 
välillä määräytyy sen mukaan, millaista 
toimintaa yritys valtiossa harjoittaa sekä 
millaisia riskejä ja varoja sen toimintaan 

Arvoketjuanalyysi siirto-
hinnoitteluriitojen tukena
Arvoketjuanalyysi, eli Value Chain Analysis (“VCA”), tarkastelee yrityksen 
toimintoja näkökulmasta, joka antaa toimintoanalyysia syvällisemmän kuvan 
siitä, millä tavalla eri toiminnot osallistuvat arvonluontiin. Analyysin avulla voidaan 
helposti tunnistaa ja mallintaa, miten ja missä liiketoiminnan arvo luodaan. 

Teksti Kati Rantanen, Antti Leppänen, Henri Lyyski

liittyy. Tarkastelun kohteena on etenkin 
se, onko yksittäisen yhtiön saama osuus 
liiketoiminnan kokonaistuotosta oikeas-
sa suhteessa sen tuottamaan arvoon 
konsernin arvoketjussa. Verotuksessa 
on keskityttävä, enemmän kuin koskaan 
ennen, tunnistamaan taloudellisesti mer-
kittävät ja arvoa tuottavat toiminnot ja 
näistä toiminnoista vastaavat osapuolet.

Lisääntyneiden vaatimusten vuoksi 
verovelvollisten tulee, etenkin vero-
tarkastusten yhteydessä, kyetä esit-
tämään yrityksen arvoketju selkeäs-
ti. Tämä aiheutuu etenkin siitä, että 
BEPS-hankkeen myötä yritysten vero-
tuksellista läsnäoloa valtiossa arvi oi-
daan yhä tiukemmin kriteerein, ja  
huo mion keskipiste kohdistuu  yrityk - 

Tarkastelun kohteena on etenkin se, 
onko yksittäisen yhtiön saama osuus 
liiketoiminnan kokonaistuotosta oikeassa 
suhteessa sen tuottamaan arvoon 
konsernin arvoketjussa.
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Arvoketjuanalyysi siirto-
hinnoitteluriitojen tukena

sen tosiasiallisiin toimintoihin ja 
proses seihin. 

 Veroriitojen lisääntyminen

Kansainvälistyvä ja monimutkainen vero-
ympäristö on omiaan lisäämään vero-
riitojen määrää. Tämä näkyy lisääntyvi-
nä ja pitkäkestoisina verotarkastuksina. 
Verotarkastus voi usein johtaa vuosia 
kestäviin veroriitoihin. Tämän takia yri-
tysten tulisikin olla yhä valveutuneempia 
siitä, missä liiketoiminnan arvo luodaan, 
eli missä arvoa luovat toiminnot, riskit ja 
varat sijaitsevat, sekä olla valmiita esit-
tämään liiketoimintansa arvoketju vero-
viranomaisille tarvittaessa. 

Arvoketjuanalyysin avulla voidaan 
tunnistaa ja havainnollistaa tarkasti, 
miten ja missä liiketoiminnan arvo  
luodaan. Analyysi mahdollistaa yrityk-
sen arvoa luovien tekijöiden yksityis-
kohtaisen tarkastelun, ja sen avulla 
verovelvolliset voivat selvittää yrityksen 
eri osien, toimintojen ja prosessien  
merkityksen liiketoiminnan kannalta. 
Analyysin avulla voidaan selvittää  
muun muassa seuraavat asiat:
1. Näytetäänkö konsernin voitto siellä 

missä arvo luodaan, eli onko ope-
ratiivinen malli yhdenmukainen 
konsernin veromallin kanssa? 

2. Onko konsernin siirtohinnoit-
telumalli optimaalinen ja 
tehokas?

3. Tunnistetaan, onko nykyi-
sessä toimintamallis-
sa mahdollisia BEPS- 
säädöksistä aiheutuvia 
riskejä ja heikkouksia 
sekä arvioidaan vaih-
toehtoisia mahdolli-
suuksia havaittujen 
riskien käsittelemi-
seksi.

�
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Arvoketjuanalyysin tulokset voidaan 
helposti sisällyttää siirtohinnoitteludo-
kumentaation master file -dokument-
tiin, jotta se täyttää OECD:n uusittujen 
siirtohinnoitteluohjeiden vaatimuksen 
liiketoiminnan arvoketjun kuvauksesta. 
Lisäksi analyysin tulosten sisällyttämi-
nen master file -dokumenttiin on myös 
ensiarvoisen tärkeää sen kannalta, että 
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Sample Heat Map: Overlay entity perspective (Global) 

7.9  
Promotional 
merchandising 

3.9  
Monitoring of stock 

7.8  
Window display 

3.8  
Warehouse stock 
management 

2.8  
Design 
finalised 
 

3.6  
Logistics and delivery 

4.6  
Quality control 

7.6  
Product range  
selection for  
stores 

2.6  
Prototype approval 

1.6  
Store design 

7.7  
Display and  
positioning of  
stock 

3.7  
Demand planning  
and forecasting 

2.7  
Samples produced 

1.7  
Store operations 
strategy 

2.1  
Product range  
concept 

3.1  
Assessing Business 
requirements 

1.1  
Store numbers 

4.1  
Product range  
selection 

5.1  
Brand: global  
marketing strategy 

7.1  
Store management 
and selling to customers 

8.1  
Finance and  
treasury services 

6.1  
Local tactical  
marketing 

2.2  
Initial feedback on  
the collection  
concept 

3.2  
Sourcing strategy 

4.2  
Sourcing of raw 
materials 

5.2  
Store design framework 
and  
layouts 

7.2  
In-store stock 
management 

1.2  
Store locations 

8.2  
Human resources 
services 

6.2  
Local advertising  
and promotion 

2.3  
Sketch  
development 

3.3  
Supplier selection/ 
Negotiation and 
contracts. 

1.3  
Store closures/ 
rationalisation 

4.3  
Sourcing of 
manufacturers 

5.3  
Visual merchandising 
and sponsorships 

7.3  
Training of store  
staff 

8.3  
Legal and Tax  
services 

6.3  
Local market  
research 

2.4  
Material sourcing  
and research 

4.4  
Overseeing the 
manufacturing 

7.4  
After sales  
customer service 

3.4  
Post contract and 
supplier relationship 
management 

1.4  
Product mix 

5.4  
Legal ownership of 
brand 

8.4  
IT services 

6.4  
Adapting global 
framework to local 
requirements 

2.5  
Product  
development 

3.5  
Quality control and 
assurance 

4.5  
Production scheduling  
and managing  
production assets 

1.5  
Product pricing 

8.5  
General  
administrative  
services 

7.5  
Trade relationship 
management 

5.5  
Global marketing 
framework 

Strategy Product design  
Procurement 
and supply chain 
management 

Manufacturing  Central brand 
management 

Local brand 
management 

Retail 
management 

Management 
services 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Key:   High value   
 Medium value   
 Low value   

verovelvollinen välttää tilanteen, jossa 
verohallinto laatii itse yhtiön arvoket-
jun omien uskomusten ja havaintojen-
sa perusteella, jotka eivät välttämättä 
vastaa yhtiön liiketoiminnan todellista 
arvoketjua.  

Arvoketjuanalyysia voidaan käyttää 
apuna myös veroriidoissa veroviran-
omaisten kanssa. Mikäli analyysia ei ole 

laadittu ennen verotarkastuksen alka-
mista, analyysi voidaan laatia myös 
verotarkastuksen aikana, jolloin ana-
lyysin tulokset auttavat puolustamaan 
verovelvollisen omaa vero- ja siirtohin-
noittelumallia. Verovelvollinen voikin 
osoittaa vastineessaan perustellusti 
analyysin avulla, millainen merkitys liike-
toiminnan eri toiminnoilla on yrityksen 

Lisätietoja

Antti Leppänen | Veropalvelut
p. 020 760 3247
antti.leppanen@kpmg.fi 
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KPMG on kehittänyt joustavan 
lähestymistavan arvoketju- 
 analyysiin, jonka avulla yritykset  
saavat kokonaisvaltaisen  
näkemyksen liiketoiminnastaan.

arvoketjussa ja missä yrityksen merkittä-
vimmät toiminnot ovat. Arvoketjuanalyy-
silla pystytään myös osoittamaan, mis-
sä liiketoiminnan varat, etenkin ainee-
ton omaisuus, sijaitsee ja mikä osapuoli 
kantaa liiketoimintaan liittyvät riskit sekä 
missä konserniyhtiössä tosiasiassa teh-
dään liiketoimintaa koskevat päätökset. 
Siirtohinnoittelu riitojen lisäksi arvoket-
juanalyysia voidaan käyttää esimerkik-
si APA-neuvottelujen (Advance Pricing 
Agreement) yhteydessä yrityksen liike-
toiminnan havainnollistamiseksi.

KPMG:n arvoketjuanalyysi

KPMG on kehittänyt joustavan lähes-
tymistavan arvoketjuanalyysiin, jonka 
avulla yritykset saavat kokonaisvaltai sen 
näkemyksen liiketoiminnastaan. Analy-
soimalla yrityksen koko arvoketju  tunnis-
tetaan liiketoiminnan keskeiset arvoajurit 
ja niiden sijoittuminen eri konserniyhti-
öihin. Lähestymistapaamme on kokeiltu 

ja testattu useiden vuosien ajan monil-
la teollisuudenaloilla. Olemme myös 
suunnitelleet työkaluja, joiden avulla 
pystymme esittämään analyysimme 
ja sen tulokset mahdollisemman 
selkeästi ja havainnolli sesti niin 
sanotun arvokartan avulla 
(”Value Heat Map”). KPMG:n 
arvoketjuanalyysi  tarjoaa   
työkalun siirto hinnoittelun 
ja liiketoimintamallien analy-
sointiin ja suunnitteluun. 

 Jos haluat lisätietoja 
KPMG:n arvoketjuanalyy-
sista tai haluat keskustel-
la siitä, miten voimme 
soveltaa VCA:ta organisaa-
tioonne, olethan yhteydessä 
KPMG:n Value Chain arvo-
ketjuanalyyseista vastaavaan 
Kati Rantaseen tai veroriita-
praktiikasta vastaavaan Antti 
Leppäseen.  



Verotuksen teknologiat
Verotuksen teknologiakehitys on vauhdittunut ja vauhti tulee 
kiihtymään. Verotuksen teknologiakehitykselle on useita syitä.

Teksti Timo Torkkel



V
erohallintojen ja kehittyvän 
lainsäädännön vaatimusten 
täyttäminen edellyttää tekno-
logiaratkaisuja. Verohallinnot, 

mukaan lukien Suomen Verohallinto, 
odottavat ja edellyttävät lisääntyvässä 
määrin sähköistä ilmoittamista. Lisäksi 
lainsäädäntöön on tullut uusia raportoin-
tivelvoitteita, jotka käytännössä edellyt-
tävät teknologiaratkaisuja (esimerkiksi 
country- by-country-raportointi ja usei-
den maiden uudet välillisen verotuksen 
raportointivelvoitteet). 

Taloushallinnon ja veroasioiden hoi-
don kustannuspaineet ovat jatkuvia. 
Teknologia on yksi keino hallita kustan-
nuspaineita. Useilla yrityksillä on ollut jo 
pitkään taloushallinnon palvelukeskuksia, 
toiset ovat taas perustamassa tai uudis-
tamassa palvelukeskuksia. Taloushallin-
non palvelukeskusten muuttuva luonne 
nostaa esille uusia tarpeita verotuksen 
teknologiaratkaisuille. 

Verotuksessa ollaan siirtymässä 
soveltamaan moderneja analytiikka-
menetelmiä muun ohessa kontrollien ja 
verotuksen informaation oikeellisuuden 
varmistamiseksi. Modernit analytiikka-
menetelmät edellyttävät usein lisäk-
si muita teknologiaratkaisuja prosessi-
tehokkuuden varmistamiseksi. 

Verohallinto suunnannäyttäjänä

Verohallinnon strategiassa vuosille 2013–
2018 korostetaan teknologian merkitys-
tä. Strategisena tavoitteena on muun 
muassa se, että veroasiat voi hoitaa 
aikaisempaa helpommin ja pienemmin 
kustannuksin. Verohallinnon tarkoitukse-
na on keventää verotuksen yrityksille ja 
yksityisille henkilöille aiheuttamaa työ-
taakkaa. Verohallinto tiivistää yhteistyötä 
viranomaisten ja muiden sidosryhmien 
kanssa ja lisää automaatiota. Verohallinto 
kehittää suoraa tietojen välittämistä Vero-
hallinnon sekä yritysten ja viranomaisten 
tietojärjestelmien välillä ja parantaa säh-
köisiä palveluja. Tämä vähentää asiakkai-
den asiointitarvetta.

Teknologian soveltaminen Verohallin-
non toiminnassa on arkea ja tulee edel-
leen lisääntymään. Yritysten kannalta 
tämä tarkoittaa, että yritysten on täs-
mennettävä toimintaprosessejaan siten, 
että ne vastaavat verohallinnon tekno-
logiaodotuksia. 

Verotuksen teknologiakehitys

Verotuksen teknologiakehitys voidaan 
jakaa ainakin kolmeen tilanteeseen. 
– Ensinnäkin voidaan pohtia, tulisiko 

verotuksen teknologiat rakentaa yksit-
täisten työkalujen varaan vai tulisiko 
verotuksen (ja laajemmin koko talous-
hallinnon) teknologiakehitys rakentaa 
jonkinlaisen alustan varaan. Alusta-
ratkaisussa ei jäädä yksittäisistä työ-
kaluista riippuvaisiksi, vaan sovellus-
kohteita voidaan muokata, lisätä ja 
poistaa joustavasti. Kehitys on  
me nossa kohti alustaratkaisuja. 

– Toiseksi esille nousee, miten erilaiset 
verotuksen perustuotokset (esimer-
kiksi verolaskelmat ja -ilmoitukset)  
voidaan automatisoida. 

– Kolmanneksi kyse on siitä, mitä  
muotoa ja tapaa käyttäen näitä vero-
tuksen perustuotoksia toimitetaan  
eri sidosryhmille. Sidosryhmät  
voivat olla yrityksen sisäisiä tai  
ulkoisia (esimerkiksi Verohallinto).

Teknologiakehitys ja -vaatimukset ovat 
kaikkein pisimmällä siinä, mitä muotoa  
ja tapaa käyttäen verotuksen perustuo-
toksia toimitetaan eri sidosryhmille  
– erityisesti  Verohallinnolle. Tämä näkyy  
jo suoraan Verohallinnon strategiasta,  
jonka mukaan Verohallinto tulee käytän-
nössä edellyttämään suoraa tietojen  
välittämistä Verohallinnon sekä yritysten 
tietojärjestelmien välillä.

KPMG:n uusimmat  
verotuksen teknologiat

Välillinen verotus. Välillinen verotus on 
transaktiovero. Tällöin, yrityksen koosta 
riippuen, transaktioita voi tapahtua 

�
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 päivittäin tuhansia tai kymmeniä tuhansia. 
Transaktioiden välillisen veron kirjausten 
oikeellisuuden varmistaminen voi tapah-
tua veroviranomaisaloitteisesti (verotar-
kastus) tai jo etukäteen voidaan pyrkiä 
varmistamaan kirjausten oikeellisuus eri-
laisilla analyyseilla. Oikeellisuusanalyy-
sien aikajänne voi periaatteessa olla mikä 

tahansa yksittäisen transaktion reaaliaikai-
sesta oikeellisuudesta aina jälkiverotus-
ajan puitteissa tapahtuvaan oikeellisuus-
tarkastukseen. Harvakseltaan tehtävän 
oikeellisuusanalyysin käytännön toteutta-
minen edellyttää analytiikkaa virheindikaa-
tioiden esiin nostamiseksi. Mitä useam-
min oikeellisuusanalyysi tehdään, sitä 
enemmän on tarvetta lisäautomaatiolle 
(robotiikalle) analyysin käytännön toteut-
tamiseksi. Lähestyttäessä transaktion 
reaaliaikaista oikeellisuuden varmistamis-
ta on siirryttävä jo koneoppimisen piiriin.

Harvakseltaan tehtävän oikeellisuus-
analyysin edellyttämä analytiikka on arki-
päivää. Tätä useammin tehtävien oikeelli-
suusanalyysien edellyttämä lisäautomaa-
tio (robotiikka) on jo käytössä. Robotiikan 
avulla voidaan tuoda automaatiota suur-
ten tositemäärien tarkastamiseen. Lähes-
tyttäessä transaktion reaaliaikaista oikeel-
lisuuden varmistamista, siis koneoppimi-

sen ratkaisuja, kokeiluja on tehty, mutta 
näiden ratkaisujen yleistyminen vienee 
vielä jonkin verran aikaa.
Yritysten tuloverotus. KPMG on jo pit-
kään avustanut asiakkaita veroilmoitusten 
laadinnassa. Olemme käyttäneet tähän 
itse kehittämäämme ”Verokone”-nimistä 
työkalua. Olemme nyt uudistaneet työka-

lun   ”KPMG Verokone+” -nimiseksi työka-
luksi. KPMG Verokone+ on nettipohjainen 
raportointityökalu, jolla asiakkaamme voi-
vat laatia yrityksen tuloveroilmoituksen.

KPMG Verokone+ linkittää yrityksen 
kirjanpidon Verohallinnon veroilmoitus-
lomakkeisiin sekä lähettää ilmoituksen 
sähköisesti suoraan Verohallinnolle vähen-
täen manuaalisen työn tarvetta. Sähköi-
nen ilmoittaminen on pakollista marras-
kuusta 2017 alkaen. KPMG Verokone+ 
tuottaa laatimistyöstä vaadittavan ja 
uudistuneen kirjanpitolain vaatiman Audit 
Trail -dokumentaation. Myös tarvittavat 
manuaaliset oikaisut tallentuvat kaksipuo-
lisina vienteinä. KPMG Verokone+ ilmoit-
taa veroilmoituksen laatijalle ohjatusti, 
onko ilmoitus johdonmukainen ja laadittu 
Verohallinnon vaatimusten mukaisesti. 
KPMG Verokone+ ohjelman kautta on 
myös mahdollisuus jättää viestejä ja  
kysymyksiä KPMG:n asiantuntijoille. 

Lisätietoja

Timo Torkkel | Head of Development and Innovations
p. 020 760 3370 
timo.torkkel@kpmg.fi

KPMG Verokone+ linkittää yrityksen kirjan- 
 pidon Verohallinnon veroilmoitus lomakkeisiin 
sekä lähettää ilmoituksen sähköisesti suoraan 
Verohallinnolle, vähentäen manuaalisen  
työn tarvetta. 
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Lisätietoja

Timo Torkkel | Head of Development and Innovations
p. 020 760 3370 
timo.torkkel@kpmg.fi

Strategian toteuttaminen 
ylimmän johdon kilpailukykyisellä 
palkitsemisjärjestelmällä
Yrityksen strategian mukainen ja hyvin  
suunniteltu palkitsemiskokonaisuus tukee 
liiketoimintaa ja sitouttaa henkilöstöä.

Teksti Timo Matikkala, Jukka Teikari, Kasper Mäkinen ja Juuso Pajunen

Y
limmän johdon palkitseminen vaatii tapauskohtaista 
suunnittelua, jossa otetaan huomioon muun muassa 
yhtiön taloudellinen tilanne, strategiset tavoitteet, 
verotus, juridiikka ja IFRS-vaikutukset. Myös proses-

sin kokonaisvaltainen hallinta on tärkeää yrityksen yksilöllisten 
olo suhteiden lisäksi. 

Ylimmän johdon palkitseminen  
vaatii tapauskohtaista suunnittelua

Pöyry Oyj päätti osakepohjaisesta palkit-
semisjärjestelmästä ylimmälle johdol-
leen ja avainhenkilöilleen. Pöyry on kan-
sainvälinen konsultointi- ja suunnittelu-
yhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli 
530 miljoonaa euroa ja jonka osakkeet 
on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. 
Pöyry työllistää noin 5 500 asiantuntijaa 
40 maassa.

�



KPMG avusti Pöyryä osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän valmistelussa 
ja käyttöönotossa. Toimeksianto sisälsi 
käänneyhtiölle räätälöidyn järjestelmän 
suunnittelun, sen taloudellisten vaiku-
tusten arvioinnin ja mallinnuksen, maa-
kohtaiset veroanalyysit, IRFS-laskennan, 
juridisten dokumenttien, kuten pörssi-
tiedotteiden ja järjestelmän ehtojen val-
mistelun, sekä avustamisen rahoituksen 
järjestämisessä.

KPMG avusti yhtiötä muun muassa 
arvioitaessa palkitsemisjärjestelmän 
vaikutuksia Pöyryn tulokseen, taloudelli-
seen asemaan sekä taloudelliseen rapor-
tointiin huomioiden 1.1.2018 sovellettavat 
muutokset IFRS 2:een. Palkitsemisjär-
jestelmän suunnittelussa otettiin myös 
huomioon eri maissa asuvien osallistu-
jien verotukseen ja sivukulujen maksu-
velvollisuuteen liittyvät näkökohdat sekä 
palkitsemisjärjestelmästä yhtiölle aiheu-
tuvien kulujen vähennyskelpoisuus. 

Ylin johto sitoutettiin mukaan

Järjestelmään osallistuva henkilö palkit-
semisjärjestelmän käynnistämisajankoh-
tana omistaa tai hankkii Pöyryn osak-
keita Pöyryn hallituksen osoittamaan 
enimmäismäärään asti. Alkusijoitukseen 
hyväksyttiin osakkeet, jotka osanotta-
ja hankkii järjestelmän yhteydessä tai 
on hankkinut viimeisen kahden vuoden 
aikana. Käytännössä tällä haluttiin sitout-
taa ylin johto siten, että heillä on omaa 
sijoitustaan pelissä. 

Osanottaja voi valita, haluaako osanot-
taja mahdollisen palkkion osittain Pöyryn 

”Uusi palkitsemisjärjestelmä ottaa askeleen lähemmäksi private equityn käyttämiä kannustinmenetelmiä, 
joissa johdon oma sitoutuminen on erityisen tärkeää. Järjestelmää on muokattu vastaamaan paremmin  
julkisen osakeyhtiön tarpeita huomioiden myös avainhenkilöiden verotuksen. Kun kannustin on vaatinut 
ensin oman sijoituksen ja palkkion saa vasta myöhemmin, epäsuotuisissa skenaarioissa johto joutuu myös 
maksumieheksi, eikä pelkästään menetä ”ylimääräistä” tuloa. Uskon, että tämänkaltainen järjestelmä  
tuo johdon ja omistajan intressit merkittävästi lähemmäs toisiaan. KPMG:n panos hankkeen luomisessa  
oli suuri alkaen hallituksen antaman tavoitteen muotoilemisesta toteutuskelpoiseksi järjestelmäksi ja  
päätyen yhtiölle kustannustehokkaaseen ja toimivaan toteutukseen.” 

Juuso Pajunen, CFO, Pöyry Oyj

osakkeina, osittain rahana tai ainoastaan 
osakkeina. Järjestelmän perusteella mak-
settavat palkkiot vastaavat noin Pöyry  
Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös 
rahana maksettavan osan) laskettuna 
tämänhetkisen osakkeen hinnan perus-
teella. Palkkiona annettavien osakkei-
den lukumäärä perustuu kunkin osanot-
tajan alkusijoituksen määrään ja ennalta 
määrättyyn matching-kertoimeen, jonka 
suuruus vaihtelee alkusijoituksen määrän 
mukaan järjestelmän ehdoissa määrä tyllä 
tavalla kuitenkin niin, että johto kantaa 
riskiä erityisesti osakekurssista. 

Uusien osakkeiden merkintähinta oli 
noin 90 prosenttia kaupankäyntimäärillä 
painotetusta keskikurssista Nasdaq  
Helsingissä hinnoittelupäivänä elokuussa 
2017. Palkkio-osakkeet annetaan osan-
ottajille maksutta. Järjestelmän toteut-
tamiseksi hallitus päätti maksullisesta 
suunnatusta osakeannista perustuen 
Pöyry Oyj:n nykyiseen osakekurssin 
ja hallituksen päättämiin järjestelmän 
osanottajien alkusijoitusten enimmäis-
määriin. Lisäksi hallitus päätti uusien 
osakkeiden antamisesta Pöyrylle itsel-
leen maksutta suojau tuakseen kurssi-
vaihteluilta. 

KPMG avusti Pöyryä osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän valmistelussa  
ja käyttöönotossa. 
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Lisätietoja

Jukka Teikari | Neuvontapalvelut 
p. 020 760 3234  
jukka.teikari@kpmg.fi

Lisätietoja

Timo Matikkala | Veropalvelut 
p. 020 760 3367 
timo.matikkala@kpmg.fi 

Lisätietoja

Kasper Mäkinen | Neuvontapalvelut
p.020 760 3606
kasper.makinen@kpmg.fi

Lisätietoja

Juuso Pajunen | Pöyry Oyj 
p. +358 10 3311 
juuso.pajunen@poyry.com 



M
onikanavapalvelumme kaut-
ta asiakkaillamme on mah-
dollisuus saada käyttöön-
sä osaavan ja sitoutuneen 

henkilöstön, kattavan palveluvalikoiman, 
viimeisimmän teknologian, paikallisen ja 
kansainvälisen verkoston sekä palvelutar-
jontamme liiketoiminnan ja yrityksen elin-
kaaren kaikkiin vaiheisiin. Haluamme tar-
jota asiakkaillemme palvelukokemuksen, 
jossa arvomme ja asiantuntemuksemme 
näkyvät kaikessa tekemisessämme. 

Innostunut  
asiantuntijajoukko tukenanne

Täydentääksemme koko Suomen katta-
vaa toimisto- ja asiantuntijaverkostoam-
me olemme koonneet asiakkuuksienhal-
linnan ammattilaisista koostuvan tiimin 
käyttöönne. Olemme innostuneita löytä-
mään kanssanne ratkaisut liiketoimintan-
ne haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Into-
himonamme on tarjota parasta palvelua, 
parhaiten sopivan kanavan kautta. Asiak-
kailtamme saadun palautteen perusteel-
la koemme, että henkilökohtainen asia-
kaspalvelu koetaan edelleenkin palvelu-
myynnissä tärkeäksi menestystekijäksi.

Haluamme olla asiakkaillemme luotet-
tava kumppani, jonka kanssa asiointi on 
helppoa ja vaivatonta. Palvelemme koko-
naisvaltaisesti tilintarkastus- ja varmennus, 
vero- ja laki- sekä neuvontapalveluissa. 
Tarjoamme laaja-alaista asiantuntemusta 
kaikkiin liikkeenjohdon haasteisiin, kuten 
muun muassa tietoturvaan ja strategiaan.  

Askel edellä asiakkaan eduksi
Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä, lähellä asiakkaitamme. Olemme erityisesti 
panostaneet asiakkuuksienhallintaan investoimalla monikanavapalveluun.

Teksti Jani-Pekka Hietala

Meillä on käytössämme kattava toimiala-
osaaminen ja tuemme asiakkaidemme 
kehitys- ja muutosprosesseja alan kehi-
tysnäkymiin perustuen ennakoivasti sen 
sijaan, että asioihin reagoidaan jälkikäteen. 

Verkkopalvelulla  
ketteryyttä yhteydenpitoon 

Tehostamme jatkuvasti toimintaamme 
tarjotaksemme erinomaisen asiakaskoke-

muksen ja -hyödyn. Vain ymmärtämällä 
asiakkaidemme liiketoiminnan erityispiir-
teet voimme auttaa asiakkaitamme liike-
toiminnan kehittämisessä. Digitalisaation 
myötä tiedonkulku nopeutuu ja myös odo-
tukset palvelun saatavuudesta lisääntyvät. 
Vastauksena tähän haasteeseen olemme 
kehittäneet verkkotyökalun asiakkaan ja 
KPMG:n väliseen yhteydenpitoon. Asia-
kasportaalissa voi asioida kanssamme 
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ajasta ja paikasta riippumatta ja työkalua 
voi käyttää myös mobiilisti. Asiakkaan ei 
tarvitse etsiä oikeaa asiantuntijaa kuhun-
kin ongelmaan erikseen, vaan juuri oikean-
lainen apu löytyy nopeasti asiakaspalvelu-
ryhmän kautta.  

Työskentelemme päivittäin monenlais-
ten kysymysten äärellä ja käymme jat-
kuvaa ammatillista KPMG:n pal velu- ja 
toimialat ylittävää vuoro puhelua eri alo-
jen asiantuntijoiden välillä. Ota yhteyttä, 
olemme tavoit teidesi tukena!  

Haluamme tarjota  
asiakkaillemme palvelu- 
kokemuksen, jossa arvomme 
ja asiantuntemuksemme  
näkyvät kaikessa  
tekemisessämme.

Lisätietoja

Jani-Pekka Hietala | Sales & Markets
p. 020 760 3161
jani-pekka.hietala@kpmg.fi 



Sivulla esitellään KPMG:n tuottamia tutkimuksia ja julkaisuja ajankohtaisista 
ilmiöistä. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Ajankohtaisia julkaisuja

Onko yrityksesi digitaalinen edelläkävijä?

KPMG:n Harvey Nash -/CIO-tutkimuksessa tarkasteltiin, millä 
tavoin yritykset hyödyntävät digitaalisia teknologioita. Digitaa-
linen muutos pakottaa yritykset koko liiketoiminnan laajuisiin 
muutoksiin prosesseissa ja rakenteissa. Onko sinun yrityksesi 
digitaalinen suunnannäyttäjä ensi vuoden tutkimuksessa?

The changing landscape of disruptive technologies

Teknologinen disruptio muokkaa toimialasta riippumatta liike-
toimintaa ja mullistaa markkinat. KPMG:n tutkimuksessa selvi-
tettiin, missä päin maailmaa tämän hetken johtavat innovaatio-
keskukset sijaitsevat. Tarkastelussa oli yhteensä 15 maata.

2017 Global Consumer Executive Top of Mind Survey

Asiakaskokemus on yrityksen ensisijainen erottautumistekijä. 
KPMG International ja The Consumer Goods Forum  
-organisaatio selvittivät kolmatta vuotta peräkkäin kaupan  
alan ja kulutustavara- ja elintarviketeollisuuden näkemyksiä  
toimialan murrostekijöistä. 

Still searching for a better customer experience 

Miten yritykset vastaavat kuluttajien kasvaviin odotuksiin? 
Raportti pohjautuu KPMG:n laajaan tutkimukseen,  
jossa mysteerishoppajat arvioivat 124 operaattorin  
asiakaspalvelun laatua 29 maassa. 



Hallitusti huipulle -seminaarikiertueemme 
kokoaa yhteen jo toisen kerran valtakunnalli-
sesti perhe- ja kasvuyrittäjät. Järjestämme
huhti-toukokuussa 2018 seminaarikiertueen 
Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa  
ja Kuopiossa. Tapahtumissa kuulemme  
kilpailukykyä tukevia näkemyksiä, uusia  
lähestymistapoja ja innovatiivisia ratkaisuja 
menestymisen resepteiksi.
 
Mukana on inspiroivia puheenvuoroja ja  
täyttä asiaa. Ohjelma tarkentuu alkuvuodesta, 
ole kuulolla, kerromme silloin lisää. 
 
Seuraa meitä kpmg.fi ja @KPMGFinland  
ja tule mukaan!
 
kpmg.fi
 
Tavoitteidesi tukena.

Hallitusti 
huipulle 2018



Avara näkemys on työssä  
onnistumisen edellytys.



Taloudellista asiantuntemusta ja 
liikejuridiikan konfliktien hallintaa

Osaajat esille

Teksti Veli Suortamo

V
almistuin juristiksi Turun yli-
opistosta vuonna 1990, minkä 
jälkeen suoritin auskultoinnin 
Halikon tuomiokunnassa Salos-

sa. Vuodesta 1991 olen ollut asianajo-
tehtävissä eri asianajotoimistoissa Varsi-
nais-Suomessa.

KPMG:llä aloitin Turun toimipisteen 
vero- ja lakipalveluissa lakimiehenä,  
aprillipäivänä 2010. Nykyiseen toimipaik-
kaani Lappeenrantaan siirryin syksyllä  
2015, jolloin vastuulleni tulivat itäisen 
alueen vero- ja lakipalvelut. Lisäksi vas-
tuullani on KPMG:n lakipalvelujen riidan-
ratkaisuryhmä.

Esimiestyötä sekä kehitys-  
ja seurantatehtäviä

Asiantuntijatehtävät koostuvat pääasiassa 
sopimus- ja yhtiöoikeudesta sekä erilai-
sista järjestelyistä, ja varsin paljon myös 
erilaisista riita-asioista niiden eri vaiheista 
aina oikeuden istuntoja myöden. Koke-
neempana asiantuntijana merkittävä osa 
tehtävistäni on nuorempien asiantuntijoi-
den ohjaaminen ja opastaminen.

Työ KPMG:llä erittäin  
mielenkiintoista ja haasteellista

Jotta on mahdollista hallita usein erit-
täin vaikeitakin kokonaisuuksia, on avara 
näkemys sekä asioiden systematisoin-
ti ja jäsentäminen työssä onnistumisen 
perusedellytys. Avainasioita työssämme 

ovat asiakaslähtöisyys ja syvällinen toi-
miala-osaaminen. Tehostamme jatkuvas-
ti asiakastiimiemme toimintaa tarjotak-
semme erinomaisen asiakaskokemuk-
sen ja -hyödyn. Oman filosofiani mukaan 
minulla ei ole varsinaista työaikaa, vaan 
olen lähes aina asiakkaiden ja kollegoi-
den tavoitettavissa. 

Lähtökohtana asiakkaidemme 
liiketoiminnan tukeminen

Olemme paikallisesti läsnä, lähellä asiak-
kaitamme jo 23 toimiston laajuudella. Itäi-
sellä alueella toimimme Lappeenrannan 
lisäksi Joensuussa, Kotkassa, Kuopiossa, 
Kouvolassa, Lahdessa ja Mikkelissä. Tarjo-
amme laaja-alaista osaamista niin liikeju-
ridiikasta kuin verotuksesta. Palvelemme 
kaikenlaisia ja -kokoisia asiakkaita asiakas- 
ja yrittäjälähtöisesti. Panostamme myös 
sähköisten palvelumuotojen kehitykseen, 
jotta voimme palvella asiakkaitamme 
entistäkin monipuolisemmin ja reaaliai-
kaisemmin. Tarjoamme asiakkaillemme 
muun muassa reaaliaikaisen digitaalisen 
alustan toimeksiantojen hoitoon ja koko 
laajan valtakunnallisen asiantuntijajouk-
komme osaamisen parilla klikkauksella.

Tärkeintä on osaava henkilöstö

Esimiestyö ja erilaisten tiimien vastuu-
tehtävät sisältävät suuren haasteen pait-
si tehokkaasta delegoinnista ja toteu-
tuksesta, myös nuorten ja jo kokeneem-

pienkin asiantuntijoiden hyvinvoinnista. 
Alaisten johtaminen henkilökohtaisella 
panostuksella on välttämätöntä. Tehtävä-
ni on tarjota osaaville asiantuntijoillem-
me mieleisiä työtehtäviä ja riittävät ura-
kehitysmahdollisuudet.

KPMG:llä erityisen hienoa yhdessä 
tekeminen ja kollegoiden tuki

Kollegoiden asiantuntemus on erittäin laa-
jaa ja kattavaa – niin vero- ja lakiasioissa, 
kuin myös taloudellisissa ja johdon kon-
sultoinnissa. Yhteistyö eri palvelualueiden 
välillä on jatkuvaa ja mutkatonta, mikä tuo 
erinomaiset edellytykset löytää optimirat-
kaisut vaihtelevissa toimeksiannoissa.

Vastapainoa työlle

Työn ulkopuolella olen jo 1990-luvun alku-
puolelta ollut aktiivinen reserviläistoimin-
nassa. Tehtävät ovat vaihdelleet erilaisista 
valmistelu- ja vastuutehtävistä vapaaeh-
toispuolella aina poikkeusolojen joukkojen 
johtotehtäviin. Johtaminen on joka puo-
lella lähtökohtaisesti ihmisten johtamista, 
mutta maastopuvussa voi itsensä laittaa 
taas likoon hieman erilaisella tavalla. 

Lisätietoja

Veli Suortamo | Lakipalvelut
p. 020 760 3057
veli.suortamo@kpmg.fi
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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?


