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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten kahden osakeyhtiön sulau-
tuminen vaikutti taloushallinnon prosesseihin yrityksessä X.  Työssä selvitettiin, 
miten prosessien yhdistäminen suunniteltiin ja miten toteutus erosi suunnitel-
masta. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä ongelmia ajan kuluessa ilmeni sekä 
miten ja miksi suunnitelmat mahdollisesti muuttuivat.  

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkittavana oli kah-
den kotimaisen yhtiön vuoden 2017 lopussa tapahtunut sulautuminen. Tutkimuk-
sen aineisto saatiin haastattelemalla fuusion suunnittelussa ja toteutuksessa mu-
kana ollutta henkilöä sekä tutkimalla suunnitteluun käytettyjä dokumentteja. Työn 
teoriassa käsiteltiin sulautumisen tarkoitus, tyypit ja vaiheet sekä taloushallinnon 
yleisimmät prosessit. Teoria pohjautuu aiheista laadittuun kirjallisuuteen, artikke-
leihin sekä aiheita koskeviin lakeihin.  

Tuloksena huomattiin yrityksen kohdanneen odottamattomia vastoinkäymisiä 
prosessien yhdistämisessä. Suurin ongelma aiheutui vaikeudesta saada uusittu 
raportointijärjestelmä toimintaan. Lisäksi havaittiin eriäväisten prosessien aiheut-
tamia ketjureaktioita, joiden vuoksi muita tarpeellisia muutoksia ei saatu tehtyä. 
Vaikka muutokset oli suunniteltu perusteellisesti, yritys ei ollut täysin varautunut 
toteutuksen vaatimien resurssien ja ajan määrään. Vastoinkäymiset eivät kuiten-
kaan vaikuttaneet yrityksen liiketoimintaan. 

Asiasanat: sulautuminen, sähköinen taloushallinto, toiminnanohjausjärjestelmät 
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The purpose of the study was to find out how the financial administration pro-
cesses of two limited liability companies had been planned to unify in case of a 
merger and how the execution differed from the plan. The objective was also to 
find out what kinds of problems appeared as the time passed and how the original 
plans were changed after the merger. 

The method of implementation of this thesis was a qualitative case study. The 
studied case was the merger of two Finnish companies, which occurred in the 
end of 2017. Data for the empirical part were gathered by interviewing a person 
strongly involved in the planning and execution of the merger and by exploring 
the documents used in the planning. The theory section of the thesis consists of 
merger types, statutory phases of a merger and the most common processes of 
financial administration. The theory is based on literature, Internet sources and 
laws concerning the topics.  

The results of the study show that the company had faced unexpected adversities 
in combining the processes. The updated reporting system did not work as ex-
pected and the company had not fully prepared for the extent of resources and 
time required for the merger. Although the issues complicated some functions in 
the financial administration they did not affect the business.  

Keywords: merger, digital financial administration, enterprise resource planning 
systems  
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1 Johdanto 

Yritysfuusio on monivaiheinen yritysjärjestelyn muoto, jossa kaksi tai useampi 

yhtiö sulautetaan organisatorisesti yhteen. Yritysfuusion toteutuksen tulee seu-

rata vaiheita, jotka on annettu osakeyhtiölain 2006/624 16. luvussa. Opinnäyte-

työssä perehdytään sulautumiseen ja sen eri muotoihin sekä lain määräämiin 

vaiheisiin. Lisäksi käsitellään taloushallinnon yleisimpiä prosesseja sekä niissä 

käytettäviä toiminnanohjausjärjestelmiä. Työn tavoitteena on saada selkeä koko-

naiskuva fuusiosta ja sen vaikutuksesta taloushallinnon osa-alueisiin. Tarkaste-

lun kohteena ovat myös fuusion myötä tapahtuneiden muutosten toteutuminen 

aina suunnitteluvaiheesta itse lopputulokseen sekä syyt, miksi toteutus on saat-

tanut muuttua sen aikana. Opinnäytetyössä selvitetään, miten kahden yrityksen 

taloushallinto on yhdistetty. Työ ajoittuu fuusion jälkeiseen aikaan ja kokoaa ne 

asiat yhteen, jotka ovat taloushallinnon näkökulmasta muuttuneet. Opinnäyte-

työssä tutkitaan nimettömänä pidettävän yhtiön fuusiota, joten sulautumissuunni-

telmasta käytetään esimerkkinä julkisten yhtiöiden jakamaa suunnitelmaa. 

1.1 Aihe ja rajaukset 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten sulautuminen vaikuttaa tiettyihin talous-

hallinnon prosesseihin kohdeyrityksessä X. Opinnäytetyössä käsitellään sulautu-

misen syyt, vaiheet ja eri tyypit sekä taloushallinnon yleisimmät prosessit ja nii-

den kulku.  Työ on rajattu tarkastelemaan tapahtumia erityisesti sulautuvan yhtiön 

näkökulmasta. Fuusion yhteydessä myös sulautuvan yhtiön tytäryhtiöitä sulau-

tettiin emoyhtiöön konsernin rakenteen yksinkertaistamiseksi. Opinnäytetyö on 

kuitenkin rajattu koskemaan vain vastaanottavan yrityksen Y ja sulautuvan yrityk-

sen Z fuusion vaikutuksia.  

Empiriasta rajataan pois itse fuusion toteutukseen liittyvien muutosten ja asioiden 

käsittely, kuten sulautumisvaiheiden selvittäminen, rakennemuutosten analy-

sointi sekä fuusion toteutuksen aiheuttamat kustannukset ja henkilöjärjestelyt. 

Työssä keskitytään vain kahden eri yrityksen taloushallinnon prosessien yhdistä-

misen käytännön toteutukseen. 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten yritysten Y ja Z fuusio vaikutti talous-

hallinnon prosesseihin painottuen sulautuvan yhtiön näkökulmaan. Tutkimuk-

sessa selvitetään, mihin prosesseihin vaikutukset ulottuvat sekä millä aikataululla 

ja miten muutokset aiottiin tehdä ja kuinka siinä on onnistuttu. Tutkimus käsitel-

lään aikajärjestyksessä jaoteltuna aikaan ennen sulautumista ja silloin suunnitel-

tuihin muutoksiin, fuusion aikaan toteutuneisiin muutoksiin, muutoksiin, joita on 

tehty ensimmäisen vuoden aikana fuusion jälkeen, sekä tulevaisuudessa tehtä-

viin muutoksiin. Lopuksi käydään läpi, millaisia haasteita muodostui prosessin 

edetessä, missä järjestelyjen koetaan menneen vikaan sekä missä koetaan on-

nistuneen.  

Tutkimusongelma on, miten kahden yrityksen taloushallinnon prosessit on yhdis-

tetty käytännössä. Tutkimuksen toteuttamista tukemaan asetetaan seuraavat tut-

kimuskysymykset:   

• Mihin taloushallinnon osa-alueisiin fuusio on vaikuttanut?  

• Miten osa-alueisiin ja prosesseihin tehtävät muutokset on suunniteltu to-

teutettavan? 

• Miten muutokset on toteutettu? 

• Miten ja miksi suunnitelmat ovat mahdollisesti muuttuneet niitä toteutetta-

essa? 

• Mitkä alueet vaativat vielä muutosta? 

 

Opinnäytetyö toteutetaan kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Työn tarkoituk-

sena on selvittää kahden tietyn yrityksen järjestelyt. Kyseessä on ainutlaatuinen 

tilanne, jossa vaaditaan laadulliselle tutkimukselle ominaisesti tarkoituksenmu-

kaisesti valitun kohteen antamaa tietoa ja näkökulmia erityisesti keskustelun 

kautta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 155). Työn empiirinen materiaali han-

kitaan teemahaastatteluilla sekä tutkimalla fuusion suunnitteluvaiheessa laadit-

tuja dokumentteja. Teemahaastattelu on hyvin vapaaluontoista, sillä haastattelija 

laatii ainoastaan teemoja ja summittaisia kysymyksiä, joihin haastateltava pystyy 

vastaamaan vapaasti omin sanoin ja siten tuomaan mahdollisimman paljon uutta 
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informaatiota haastattelijalle (Hirsjärvi ym. 2003, 195). Tutkimuksen laajan aihe-

alueen takia aineistonkeruumetodiksi sopii erityisen hyvin teemahaastattelu, sillä 

sen avulla ilmiöstä voidaan saada riittävän laaja ymmärrys ja vastauksiin on mah-

dollista saada suoraan selvennystä ja tarkennusta haastattelun aikana (Kananen 

2013, 93). Tutkimuksessa haastatellaan henkilöä, joka on ollut osana sulautuvan 

yhtiön johtoryhmää aina sen perustamisesta alkaen ja vahvasti osallisena fuusion 

operatiivisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Koska opinnäytetyön aiheesta ei 

ole aiempia tutkimuksia ja ilmiö on ainutlaatuinen tutkittaville case-yrityksille, ei 

tutkimukselle ole ennalta asetettua hypoteesia tai odotuksia tuloksesta vaan tu-

loksia tarkastellaan avoimesti ja laajasti (Hirsjärvi ym. 2003, 155).  

1.3 Aiemmat tutkimukset 

Fuusiota ja sen toteuttamista on käsitelty paljon useissa tutkimuksissa. Aiemmat 

tutkimukset ovat käsitelleet sulautumisen syitä sekä kirjanpidollisia ja juridisia vai-

kutuksia, mutta käytännön vaikutuksia taloushallinnon toteuttamiseen on tutkittu 

hyvin vähän. Työ voi kiinnostaa yrityksiä, jotka ovat suunnittelemassa fuusiota ja 

pohtivat hyviä tapoja yhdistää taloushallinnon prosessit sekä kaipaavat käytän-

nön esimerkkejä sen toteuttamisesta. Aihe voi kiinnostaa myös alan opiskelijoita 

ja työ voi auttaa heitä muodostamaan selkeämmän kuvan fuusion vaikutuksista 

yrityksen prosesseihin.  

Työn teoreettisena viitekehyksenä ovat osakeyhtiölaki 2006/624 ja kirjanpitolaki 

1997/1336. Lisäksi työtä tehdessä tutkitaan yritysjärjestelyistä ja modernista ta-

loushallinnosta kertovaa kirjallisuutta. 

2 Sulautuminen 

Osakeyhtiön sulautumisella tai fuusiolla tarkoitetaan kahden tai useamman yri-

tyksen yhdistymistä yhdeksi (Immonen 2011, 147). Usein fuusion tavoitteena on 

yksinkertaistaa konsernin rakenteet. Sillä tavoin voidaan esimerkiksi vähentää 

hallinnoinnin kustannuksia. Yhtiöoikeudellisesti fuusio tarkoittaa vähintään toisen 

yrityksen lakkaamista, sillä sulautuvan yrityksen kaikki varat ja velat siirtyvät vas-

taanottavaan yritykseen juuri sillä arvolla, mikä niiden todellinen taloudellinen 
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arvo on vastaanottavalle yritykselle. (Verohallinto 2010; Osakeyhtiölaki 

624/2006.) 

Sulautuminen voidaan toteuttaa eri sulautumistyyppien mukaisesti. Siihen, mikä 

tyyppi on kyseessä, vaikuttavat yritysten yhteydet toisiinsa ennen sulautumista ja 

se, mikä taho maksaa mahdollisen sulautumisvastikkeen. Sulautumisvastike 

maksetaan sulautuvan yhtiön muille ulkopuolisille omistajille tilanteessa, jossa 

vastaanottava yhtiö ei omista koko sulautuvan yrityksen osakekantaa.  

Fuusion toteutus on monivaiheinen. Osakeyhtiölaissa on määrätty vaiheet, joita 

yhtiöiden tulee noudattaa annetuissa määräajoissa fuusion purkautumisen 

uhalla. Sulautumista koskevia säädöksiä on annettu osakeyhtiölain 16 luvussa, 

joka perustuu EU:n sulautumisdirektiiviin.  

2.1 Sulautumistyypit 

Sulautumistyyppejä on neljä erilaista. Kaikissa sulautumistyypeissä on omat eri-

tyispiirteensä.  

Absorptiosulautuminen 

Absorptiosulautumisessa osapuolina on aina vähintään yksi vastaanottava ja yksi 

sulautuva yhtiö. Yleensä absorptiosulautumiselle on ominaista, ettei vastaanot-

tava yhtiö omista koko sulautuvan yhtiön osakekantaa, jolloin se maksaa ulko-

puolisille osakkeenomistajille sulautumisvastikkeen joko rahallisena korvauk-

sena, omaisuutena tai liikkeeseen lasketuilla tai yrityksellä itsellään hallussa ole-

villa omilla osakkeillaan. (Immonen 2011, 148.) Kuvassa 1 kuvataan ab-

sorptiosulautumisen osapuolten välisiä suhteita.  
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Kuva 1. Absorptiosulautuminen 

Tytäryhtiösulautuminen 

Yleisin fuusiotyyppi on tytäryhtiösulautuminen. Se on absorptiosulautumista sillä 

erityispiirteellä, että tytäryhtiösulautumisen osapuolena vastaanottava yhtiö 

omistaa sulautuvan yhtiön koko osakekannan sekä optiot ja muut oikeutukset sen 

osakkeisiin (Osakeyhtiölaki 624/2006). Omistuksen ei tarvitse olla pitkäaikaista, 

vaan osakkeet on voitu hankkia vain sulautumistarkoituksessa. Tytäryhtiösulau-

tumisesta voidaan käyttää myös nimitystä konsernifuusio, joka kuvaa hyvin ta-

pahtuman luonnetta kyseessä olevan nimenomaan konsernin sisäinen järjestely. 

Tytäryhtiösulautumisessa ei anneta sulautumisvastiketta, sillä tapahtumaan ei 

liity ulkopuolisia omistajia lainkaan. (Immonen 2011.) Kuvassa 2 kuvataan tytär-

yhtiösulautumisen tapahtumat. 
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Kuva 2. Tytäryhtiösulautuminen 

Kolmikantasulautuminen 

Kolmikantasulautuminen on absorptiosulautumista, jossa vastaanottava yritys ei 

omista koko sulautuvan yrityksen osakekantaa mutta ei kuitenkaan maksa itse 

sulautumisvastiketta.  Yleensä tällaisessa tilanteessa vastikkeen maksaa vas-

taanottavan yhtiön emoyhtiö (Lindblad 2013). 

Kuvassa 3 näytetään kombinaatiosulautumisen osapuolten suhteita. Sulautumi-

sen ulkopuolisena osapuolena on vastaanottavan yhtiön emoyritys.  
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Kuva 3. Kolmikantasulautuminen 

Kombinaatiosulautuminen 

Kombinaatiosulautuminen tarkoittaa kahden tai useamman yrityksen sulautu-

mista yhdeksi perustamalla täysin uuden yrityksen vastaanottavaksi yhtiöksi. Yri-

tyksen perustamisen tulee ajoittua juuri sulautumisprosessin ajalle, jotta ky-

seessä on kombinaatiosulautuminen. Vastaanottavan yrityksen perustaminen 

eroaa normaalin osakeyhtiön perustamisesta siten, ettei erillistä yhtiön perusta-

missopimusta, yhtiöjärjestysehdotusta, mainintaa yhtiön johdon ja tilintarkasta-

jien vaalista tai yhtiön perustamisesta tehtävää ilmoitusta laadita, sillä sulautu-

missuunnitelma ja sulautumisen täytäntöönpanoilmoitus sisältävät tarvittavat tie-

dot korvatakseen ne. Uusi osakeyhtiö rekisteröidään toimintaan ja sulautuvat yh-

tiöt lakkautuvat, kun sulautuminen rekisteröidään. Kombinaatiosulautumisessa 

sulautumisvastikkeena voidaan antaa muiden tyylien tavoin muutakin kuin osak-

keita, mutta osakkeita on annettava kuitenkin vähintään yksi. (Immonen 2011, 

152, 208.) 

Kuvassa 4 näytetään kombinaatiosulautumisen tapahtumat. Sulautumisvastik-

keen maksaa perustettu vastaanottava yhtiö.  
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Kuva 4. Kombinaatiosulautuminen 

Osakeyhtiölaki tunnistaa vain absorptiosulautumisen ja kombinaatiosulautumi-

sen omina sulautumistyyppeinään. Tytäryhtiösulautuminen ja kolmikantasulautu-

minen todetaan laissa olevan absorptiosulautumisen erityistapauksia. 

2.2 Sulautumisen vaiheet 

Sulautumisprosessi alkaa sulautumissuunnitelman laatimisesta. Se on osapuol-

ten välinen sopimus, jonka pakollinen sisältö on määrätty osakeyhtiölaissa ja joka 

tulee voimaan osapuolten yhtiökokousten tai hallitusten hyväksyessä suunnitel-

man sekä kun sen täytäntöönpano on rekisteröity. Hyväksymisen jälkeen suun-

nitelma voidaan perua vain uudella yhtiökokouksen päätöksellä.  

Suunnitelman pakollinen sisältö muodostuu seuraavista 16 OYL:n 16:3 §:n mää-

räämistä kohdista:  

1) sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ja mahdollisen muun sulautumisvastik-
keen antajan toiminimet, yritys- ja yhteisötunnukset tai vastaavat yksilöintitiedot 
sekä kotipaikat; 

2) selvitys sulautumisen syistä; 

3) absorptiosulautumisessa ehdotus mahdollisesta vastaanottavan yhtiön yhtiö-
järjestyksen muutoksesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdotus perustetta-
van yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja siitä, miten perustettavan yhtiön toimielinten jä-
senet valitaan; 
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4) absorptiosulautumisessa ehdotus sulautumisvastikkeena mahdollisesti annet-
tavien osakkeiden lukumäärästä osakelajeittain ja siitä, annetaanko uusia vai yh-
tiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä kombinaatiosulautumisessa ehdotus 
vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärästä osakelajeittain; 

5) ehdotus mahdollisesta muusta sulautumisvastikkeesta ja, jos vastike on optio-
oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, niiden 10 luvun 3 
§:n mukaiset ehdot; 

6) ehdotus sulautumisvastikkeen jakautumisesta, vastikkeen antamisen ajankoh-
dasta ja muista vastikkeen antamiseen liittyvistä ehdoista sekä selvitys näiden 
perusteista; 

7) selvitys tai ehdotus sulautuvan yhtiön optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oi-
keuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista sulautumisessa; 

8) absorptiosulautumisessa ehdotus vastaanottavan yhtiön mahdollisesta osake-
pääoman korotuksesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdotus vastaanotta-
van yhtiön osakepääomasta; 

9) selvitys sulautuvan yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden ar-
vostamiseen vaikuttavista seikoista, sulautumisen suunnitellusta vaikutuksesta 
vastaanottavan yhtiön taseeseen sekä sulautumiseen sovellettavista kirjanpidol-
lisista menetelmistä; 

10) ehdotus sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden oikeudesta päättää muista 
kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat nii-
den oman pääoman tai osakkeiden määrään; 

11) selvitys pääomalainoista, joiden velkojat voivat 6 §:n mukaisesti vastustaa 
sulautumista; 

12) selvitys sulautuvan yhtiön ja sen tytäryhteisöjen omistamien vastaanottavan 
yhtiön ja sen emoyhtiön osakkeiden lukumäärästä sekä sulautumiseen osallistu-
vien yhtiöiden omistamien sulautuvan yhtiön osakkeiden lukumäärästä; 

13) selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omaisuuteen kohdistuvista yri-
tyskiinnityslaissa (634/1984) tarkoitetuista yrityskiinnityksistä; 

14) selvitys tai ehdotus sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja sulautumissuunnitel-
masta lausunnon antavalle tilintarkastajalle annettavista erityisistä eduista ja oi-
keuksista; (13.4.2007/461) 

15) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankoh-
dasta; sekä 

16) ehdotus mahdollisiksi muiksi sulautumisen ehdoiksi. 
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Laissa määrätään antamaan yksityiskohtaiset tiedot yhtiöosapuolten perustie-

doista ja taloudellisesta tilanteesta sekä siitä, miten fuusion käytännön asiat jär-

jestetään. Osa kohdista ei päde kaikkiin sulautumistyyppeihin. Kohdissa 4–9 ja 

10 määrätään ehdotuksista osakepääomasta ja siihen tehtävistä muutoksista 

sekä sulautumisvastikkeesta ja sen jakamisesta. Edellä mainitut kohdat eivät 

koske tytäryhtiösulautumista sen erityispiirteiden vuoksi.  

Suunnitelman hyväksymisen jälkeen yritysten tulee nimetä tilintarkastaja anta-

maan suunnitelmasta lausunto, jossa arvioidaan suunnitelman antamien tietojen 

riittävyys ja totuudenmukaisuus sulautumisvastikkeen määrästä ja jakamisperus-

teista. Lisäksi lausunnossa arvioidaan sulautumisen vaikutus vastaanottavan yh-

tiön velkojen maksukykyyn. (Osakeyhtiölaki 624/2006.) Lausunnon tarkoituksena 

on turvata osakkeenomistajien asema ja antaa oikeaa tietoa heille kuuluvista su-

lautumisvastikkeista sekä suojata yhtiöiden velkojat. (Immonen 2011, 159.) 

Kuukauden sisällä suunnitelman allekirjoituksesta yhtiöosapuolten tulee yhdessä 

ilmoittaa sulautumissuunnitelma rekisteröitäväksi. Ainoa poikkeus on tytäryhtiö-

sulautuminen, jolloin vain emoyhtiö tekee ilmoituksen. (Osakeyhtiölaki 

624/2006.) 

Fuusion kohdalla osakeyhtiölaki on laadittu osakkeenomistajien ja velkojien 

eduksi (Immonen 2011, 175). Velkojilla on oikeus vastustaa sulautumista ennen 

sen toteen käymistä, mikä käy ilmi rekisteriviranomaisen virallisessa lehdessä 

antamasta kuulutuksesta. Vastustaminen voidaan tehdä kuulutuksessa mainit-

tuun määräpäivään mennessä kirjallisesti. Vastaanottavan yhtiön on myös lähe-

tettävä velkojilleen kirjallinen ilmoitus kuulutuksesta. (Osakeyhtiölaki 624/2006.) 

Yhtiökokous päättää sulautumisesta sulautuvassa yhtiössä, paitsi tytäryhtiö-

sulautumisessa sen tekee hallitus. Vastaanottavassa yhtiössä päätöksen tekee 

aina hallitus. Päätöksen tekee kuitenkin yhtiökokous, mikäli yhtiön omistus sulau-

tuvasta yhtiöstä on alle yhdeksän kymmenesosaa ja osakkeista vähintään kah-

deskymmenesosan omistavat niin vaativat. (Osakeyhtiölaki 624/2006.) Jotta su-

lautuminen voidaan toteuttaa, tulee päätöstä puoltaa vähintään kaksi kolmas-

osaa äänimäärästä (Immonen 2011, 170). Päätös tulee tehdä neljän kuukauden 

kuluessa suunnitelman rekisteröimisestä (Osakeyhtiölaki 624/2006). 
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Osallisten yhtiöiden tulee yhdessä tehdä sulautumisesta rekisteri-ilmoitus kahden 

kuukauden sisällä päätöksestä, jotta se voidaan panna täytäntöön. Tytäryh-

tiöfuusiossa vain emoyhtiö tekee ilmoituksen. Ilmoitukseen pitää liittää yh-

tiöosapuolten hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus sulautumisen lain-

mukaisuudesta, tilintarkastajan todistus oman pääoman määrän totuudenmukai-

suudesta sekä lausunto sulautuvan yhtiön taloudellisesta tilasta, todistus siitä, 

että velkojille on sulautumisesta ilmoittamalla annettu mahdollisuus vastustaa 

fuusiota, sekä kaikkien osapuolten päätökset sulautumisesta. Rekisteröiminen on 

hyväksyttävä, jos kirjallista vastustusta velkojalta ei olla saatu tai velkoja on saa-

nut maksun tai vakuuden saatavastaan. (Osakeyhtiölaki 624/2006.) 

Fuusion täytäntöönpanon jälkeen sulautuvan yhtiön tulee pikimmiten laatia vii-

meinen tilinpäätös ja toimintakertomus päättämättömältä ajalta ennen sulautumi-

sen toteutumista. Tätä kutsutaan lopputilitykseksi. Mikäli laki tai yhtiöjärjestys niin 

määrää, annetaan se vielä tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Mahdollisen tilintar-

kastuksen jälkeen osakkeenomistajat kutsutaan pikaisesti vahvistamaan lopputi-

litys kokouksessa, minkä jälkeen lopputilitys ilmoitetaan rekisteröitäväksi.  (Osa-

keyhtiölaki 624/2006.)  

Esimerkki sulautumissuunnitelmasta 

Sulautumissuunnitelmasta käytetään esimerkkinä opinnäytetyön liitteenä 1 ole-

vaa Lemminkäinen Oyj:n ja YIT Oyj:n sulautumissuunnitelmaa. Ennen osakeyh-

tiölain määräämää sisältöä suunnitelmassa kerrotaan kyseessä olevan kahden 

julkisen osakeyhtiön absorptiosulautuminen ja todetaan sulautumisen lainmukai-

suus. Kohdat 1–3 menevät suoraan lain antamien määräysten mukaan. Sulautu-

van (Lemminkäinen Oyj) ja vastaanottavan (YIT Oyj) yhtiön perustiedot annetaan 

ja sulautumisen syyksi kerrotaan tavoite parantaa kilpailukykyä ja laajentaa toi-

mintaa. Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset on eritelty 

suunnitelman ohessa olevassa liitteessä.   

Ennen lain seuraavaa osakeyhtiölain määräämää kohtaa sulautumisvastikkeena 

annettavista osakkeista on esimerkkisuunnitelmassa käsitelty vastaanottavan 

yhtiön hallitusta ja sen palkkioita. Kohdassa kerrotaan vastaanottavan ja sulau-
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tuvan yhtiön nimitystoimikuntien päätöksistä edottaa vastaanottavan yhtiön uu-

den hallituksen jäseniksi molempien yhtiöiden entisten hallitusten jäseniä, sulau-

tumisesta päättävän yhtiökokouksen määrittävän uuden hallituksen jäsenien 

palkkioista ja määritellään tulevan hallituksen toimikauden pituus. Päätökset ovat 

ehdollisia: ne ovat valideja vain, mikäli sulautuminen tapahtuu.   

Sulautumissuunnitelman kohdat 5–16 toteuttavat järjestyksessä lain määräämää 

sisältöä. Kohdassa 5 kerrotaan, kuinka paljon sulautuvan yhtiön osakkeenomis-

tajat saavat sulautumisvastikkeena jaettavien osakkeita yhtä sulautuvan yhtiön 

osaketta kohti, sekä määritetään tarkasti, mihin sulautumisvastikkeen jakaminen 

perustuu. Lisäksi todetaan, etteivät fuusion yritysosapuolten omistamat sulautu-

van yhtiön osakkeet oikeuta sulautumisvastikkeeseen, ja annetaan jaettavien 

osakkeiden määrä.  Kohdassa 6 todetaan, ettei vastikkeena anneta muuta. Su-

lautumisvastikkeen jakamisen käytänteistä kerrotaan kohdassa 7. Siinä selite-

tään, kuinka sulautumisvastike on määritelty, milloin ja millä järjestelmällä sulau-

tumisvastikkeen jakaminen toteutetaan sekä todetaan sulautumisvastikkeen kel-

poisuus. Kohdassa 8 todetaan, ettei optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia 

olla laskettu liikkeeseen.  

Vastaanottavan yhtiön pääoman korotuksen määrä annetaan kohdassa 9. Koh-

dassa 10 selvitetään, että sulautumisen kirjanpito toteutetaan hankintamenetel-

mällä. Tämä tarkoittaa sitä, että sulautuvan yhtiön arvon, eli varojen ja velkojen 

sekä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden arvon, eli käytännössä su-

lautuvasta yrityksestä maksettavan määrän, erotus lasketaan. Näin saadaan su-

lautumiserotus, joka käsitellään vastaanottavassa yhtiössä kirjanpitolain ja hyvän 

kirjanpitotavan mukaisesti. Sulautumiserotus voi olla plus- tai miinusmerkkinen, 

eli maksettava vastike voi olla enemmän tai vähemmän kuin yrityksen kirjanpi-

dollinen arvo. Kohdassa määritellään myös, miten sulautuvan yhtiön tase-erät 

käsitellään sulautumisen jälkeen. Tarkka erittely sulautuvan yhtiön taloudellisesta 

tilanteesta on liitetty suunnitelman oheen.   Kohdassa 11 kerrotaan, ettei kumpi-

kaan sulautumisen osapuoliyhtiöistä saa sulautumisen aikana tehdä toimenpi-

teitä, jotka voisivat vaikuttaa kummankaan yrityksen pääomaan tai liikkeeseen 

laskettujen osakkeiden lukumäärään, ja kohdassa 12, ettei kummallakaan yhti-
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öllä ole pääomalainoja. Kohdissa 13 ja 14 todetaan, ettei yhtiöosapuolilla ole min-

käänlaista omistusta toisistaan, eikä kummankaan omaisuuteen kohdistu yritys-

kiinnityksiä.  

Sulautuvan yhtiön toimitusjohtajan maksamatta olevan palkkion määrä ja mak-

sutapa määritellään kohdassa 15. Lisäksi kerrotaan, missä vastaanottavan yhtiön 

toimitusjohtajan palkkion selvitys on nähtävillä. Kohdassa 16 kerrotaan sulautu-

misen suunniteltu rekisteröintiajankohta ja annetaan määräaika täytäntöönpa-

noilmoituksen kaupparekisteriin toimittamiselle.  

Kohdasta 17 alkaa yhtiöiden keskenään sovittujen nimiin, työntekijöihin, osakkei-

sin ja sulautumissuunnitelman käännökseen liittyvien asioiden käsittely ja sulau-

tumisen muiden ehtojen määrittely. Koska kyseessä on kahden julkisen osake-

yhtiön sulautuminen, vastaanottavan yhtiön tulee hakea uusien, sulautumisvas-

tikkeena annettavien osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja 

sulautuvan yhtiön osakkeiden kaupankäynnin tulee loppua viimeistään sulautu-

miseen mennessä. Sulautumissuunnitelman viimeisessä kohdassa 22 valtuute-

taan vielä yhtiöosapuolet tekemään yhdessä päätöksiä muuttaa suunnitelmaa vi-

ranomaisten vaatiessa tai hallitusten sellaista edellyttäessä.  

Suunnitelmaan on oheistettu neljä liitettä, joista yksi on osakeyhtiölaissa 16. lu-

vussa vaaditut tilintarkastajien lausunnot suunnitelman oikeellisuudesta ja riittä-

vyydestä. Muissa liitteissä on vastaanottavan yhtiön uusi yhtiöjärjestys, selvitys 

sulautuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta sekä yrityksen arvostamisesta sekä 

listaus käyttöön otettavista aputoiminimistä. 

3 Taloushallinto 

Taloushallinto on laaja kokonaisuus, jonka tarkoituksena on seurata yrityksen ta-

louden tapahtumia tarkasti ja tuottaa informaatiota niin yrityksen sisäiseen käyt-

töön kuin sidosryhmien tarkasteltavaksi (Lahti & Salminen 2008, 14). Organisaa-

tio itse tarvitsee talousraportointia avustamaan päätöksentekoa, ja tarve koros-

tuu, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Sidosryhmät, kuten mahdolliset si-

joittajat ja yhteistyökumppanit, tarvitsevat yrityksen tuottamia ulkoiseen tarkoituk-

seen tehtyjä raportteja niin ikään päätöksentekoa varten. Sidosryhmiä kiinnostaa 
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erityisesti se, onko yrityksen kanssa turvallista tehdä sopimuksia tai onko siihen 

kannattavaa sijoittaa. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2006, 

11.) 

Taloushallinto kokonaisuutena muodostuu erilaisista prosesseista. Se vastaa yri-

tyksen kirjanpidosta ja muista kirjanpitoon liittyvistä osista. Sen tulee muodostaa 

raportteja yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kuten lakisääteisiä tasekirjoja ja 

muita vapaaehtoisia vuoden aikana mahdollisesti laadittavia talouskatsauksia. 

Taloushallinto voi olla ulkoistettu tai organisaation itse järjestämä. (Kinnunen ym. 

2006, 11.) Ulkoistettuna siitä on annettu toimeksianto valitulle tilitoimistolle, joka 

organisaation toimittamien tietojen perusteella tekee kirjanpitoa, hoitaa maksulii-

kenteen, muodostaa raportit ja tekee palkanlaskennan. Tilitoimisto voi tehdä vain 

osaa edellä mainituista riippuen siitä, mitä yritys itse tekee ja mitä tilitoimiston 

kanssa on sovittu.  

Seuraavassa kuvassa 5 esitetään taloushallinnon koostumus. Keskeisimpänä ta-

voitteena on ylläpitää pää- ja osakirjanpitoa. 

 

Kuva 5. Taloushallinnon koostuminen (Lahti & Salminen 2008, 17). 
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Tärkein taloushallinnon tavoite on tuottaa informaatiota organisaation sisälle 

sekä sidosryhmille pääkirjanpidon avulla. Kirjanpito koostuu monesta eri osasta, 

jotka yhteen tuotuna muodostavat yhtenäisen pääkirjanpidon. 

3.1 Kirjanpito 

Kirjanpidolla tarkoitetaan liiketapahtumien eli menojen, tulojen, rahoitustapahtu-

mien, oikaisuerien ja siirtoerien merkitsemistä muistiin laissa määrätyllä tavalla. 

Kaikki yhtiöt ja yhdistykset ovat muodosta ja koosta riippumatta velvollisia pitä-

mään kirjanpitoa. Sen vaadittu laajuus ja tarkkuus kuitenkin vaihtelee yhteisön 

koon mukaan. Pienet ammatin- ja liikkeenharjoittajat eivät ole velvollisia pitä-

mään kahdenkertaista kirjanpitoa. Ammatin- ja liikkeenharjoittaja luetaan pie-

neksi, mikäli taseen loppusumma on alle 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vas-

taava tuotto on alle 200 000 euroa ja palveluksessa on keskimäärin enintään 

kolme henkilöä. Mikäli enemmän kuin yksi näistä rajoista ylittyy kahdella viimei-

simmällä peräkkäisellä tilikaudella, alkaa velvollisuus pitää kahdenkertaista kir-

janpitoa. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitoa tehdään, jotta voidaan jatkuvasti seu-

rata kirjanpitovelvollisen verovelvollisuutta. Tarkoituksena on myös antaa oikea 

ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilasta sidosryhmille. (Kirjanpitolaki 

1997/1336.) 

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tarkoitus on osoittaa syy rahan liikkeelle käyte-

tyn rahatilin lisäksi (Kirjanpitoa.com 2018). Yksinkertaisessa kirjanpidossa osoi-

tetaan vain rahan liike. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaisesta liiketapahtu-

masta aiheutuu kirjaukset kahdelle eri tilille. Tileillä on kaksi puolta: debet ja kre-

dit. Yhdestä tapahtumasta tehdään kirjaus aina eri molemmille puolille eri tileille. 

(Taloushallintoliitto 2018.)  Esimerkiksi kymmenen euron tavaran käteismyyn-

nistä aiheutuu kirjaus kassatilin debet-puolelle sekä myyntitilin ja myyntien arvon-

lisäverotilin kredit-puolelle. Liiketapahtuman vientilauseke olisi per Kassatili 10 

euroa, an Myynnit 7,60 euroa an Myyntien arvonlisävero 2,40 euroa. Näin kirjat-

tuna debet- ja kredit-puolien summat menevät täsmäyksessä tasan, kuten kirjan-

pidossa aina kuuluu.  
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Kirjanpidon tilit jakaantuvat tulos- ja tasetileihin. Siten määritetään, päätyykö tilin 

summa tilinpäätöstä tehdessä yrityksen tuloslaskelmaan vai taseeseen. Tulosti-

lejä ovat tilit, joiden tapahtumat vaikuttavat yrityksen tulokseen, kuten meno- ja 

tulotilit. Tasetilejä ovat tilit, joiden summat vaikuttavat yrityksen omaisuuteen tai 

pääomaan. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen omaisuus kuten kalusto ja rakennuk-

set sekä yrityksen velat ja saatavat.  

Kirjanpidon säätelyyn on laadittu lakeja, ohjeita ja käytänteitä. Kirjanpitolaissa 

määrätään, ketkä ovat kirjanpitovelvollisia, miten liiketapahtumien ja omaisuutta 

koskevat kirjaukset tulee toteuttaa sekä miten tilinpäätös ja raportointi laaditaan.  

Osakeyhtiölaki, osuuskuntalaki ja yhdistyslaki täydentävät kirjanpitolain mää-

räyksiä eri yhtiömuodoille. Kirjanpitoasetuksessa säädetään tilinpäätöksen ja lii-

tetietojen lainmukainen muoto ja sisältö.  

Kirjanpito on suuri osa taloushallintoa ja yleensä vaatii jatkuvaa huomiota sen 

tekijältä riippuen organisaation koosta ja tapahtumien määrästä. Sanna Lahden 

ja Tero Salmisen kirjassa Kohti digitaalista taloushallintoa (2008) kirjanpidon pro-

sessit jaetaan alakäsitteisiin, joita käsitellään seuraavissa luvuissa 3.1.1–3.1.4.  

3.1.1 Ostolaskuprosessi 

Ostolaskuprosessilla tarkoitetaan tapahtumaketjua, joka aiheutuu ostotapahtu-

masta.  Se käsittää kaikki vaiheet aina tavaran tai palvelun tilauksesta sen mak-

suun ja niistä johtuviin kirjauksiin. (Lahti & Salminen 2008, 15.)  

Ostolaskujen käsittely vie usein eniten resursseja yhtiön kirjanpidossa. Sen teho-

kas toteutus ja maksuajankohtien optimoiminen on tärkeää yrityksen liiketoimin-

nan kannattavuuden turvaamiseksi (Viitala 2006, 44). Vaikka todellinen ostopro-

sessi alkaa jo tarpeen havaitsemisesta, taloushallinnon osuus tapahtumaket-

jussa alkaa joko tilausta tehtäessä tai vasta ostolaskun saapuessa. Täysin säh-

köinen ostolaskujen käsittely on yleistymässä, mikä tarkoittaa sitä, ettei etenkään 

suurissa yrityksissä enää vastaanoteta paperilaskuja vaan laskut saapuvat yri-

tyksen sähköiseen järjestelmään joko manuaalisesti tai automaattisesti luetta-

vassa muodossa. Kun lasku on vastaanotettu, ostoreskontranhoitaja tarkistaa 

laskun tiedot ja tiliöi sen. Tiliöinti voi tapahtua täysin manuaalisesti tai, mikäli sa-
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malta toimittajalta saadaan samankaltaisia laskuja paljon, asettamalla toimittaja-

kohtainen oletustiliöinti. Ostoreskontranhoitajan vastuulle jää tällöin tiliöinnin tar-

kistus ja sen korjaus tarpeen vaatiessa. (Lahti & Salminen 2008, 62.)  

Kun lasku on käsitelty, se lähetetään hyväksymiskiertoon. Laskun tarkastus ja 

hyväksyntä ei ole lakisääteistä, mutta se on tarpeellista yrityksen sisäisen valvon-

nan kannalta. Laskun asiatarkastaminen teetetään yleisesti hankinnan tekijällä, 

joka pystyy ottamaan kantaa sen oikeellisuuteen. Laskun hyväksyntä tapahtuu 

jonkun toisen henkilön, monesti työn tai tarkastajan esimiehen toimesta. Yritys-

johto voi haluta eriluonteisille laskuille erilaiset kiertomallit. Esimerkiksi työhön ti-

latut, asiakkaalta laskutettavat laskut voidaan kierrättää edellä mainitulla tavalla, 

mutta yrityksen investoinneiksi laskettavien menojen tai toistuvien kulujen, kuten 

vuokra ja sähkö, laskut pidetään usein taloushallinnon ja -johdon käsiteltävinä. 

Jatkuviin sopimuksiin perustuvia laskuja ei välttämättä koeta tarpeellisiksi kierrät-

tää ollenkaan, sillä mikäli suuria poikkeuksia ei esimerkiksi laskun summassa ha-

vaita, hyväksyntä on tehty jo sopimuksentekovaiheessa. (Lahti & Salminen 2008, 

62–64.) Joissain tilanteissa kierrättäminen voidaan myös jättää kokonaan teke-

mättä. Mikäli ostosta tehdään liiketoimintapuolella sähköiseen järjestelmään os-

totilaus, yksinkertaistaa se ostolaskun käsittelyä taloushallinnossa, sillä kulukir-

jaus ja tiliöinti on mahdollisesti tehty jo ostotilaukselle, josta se siirtyy automati-

soidusti ostolaskulle. Laskun kierto voidaan jättää tekemättä, mikäli niin on yrityk-

sessä sovittu, sillä hyväksyntä on voitu hankkia jo tilausta tehdessä. (Lahti & Sal-

minen 2008, 51.) Kierron jälkeen ostolaskut päivitetään ostoreskontraan. Tässä 

vaiheessa laskut ovat valmiita siirrettäviksi maksatukseen eräpäivän mukaan.  

3.1.2 Myyntilaskuprosessi 

Myyntilaskutusprosessin sujuvuus on tärkeää yrityksen maksukyvyn turvaamisen 

vuoksi. Hyvin toimiva laskutus vaikuttaa myös positiivisesti yrityksen imagoon ja 

siten parantaa yrityksen asemaa sidosryhmien näkökulmasta. Myyntilaskutus-

prosessi alkaa siitä, kun lasku laaditaan ja loppuu kun maksusuoritus on saatu, 

käsitelty ja merkitty kirjanpitoon. Myyntilaskutuksessa tärkeitä ylläpidettäviä tie-

toja ovat asiakas- ja tuoterekisteri, joiden käyttäminen nopeuttaa myyntilaskun 

laatimista huomattavasti verrattuna manuaaliseen tietojen täyttämiseen. (Lahti & 



22 

Salminen 2008, 73.) Lähetettyjen laskujen perusteella voidaan laatia myös mak-

susuoritusten kertymisennuste, joka antaa näkyvyyttä yrityksen kassabudjettiin 

(Viitala 2006, 42).  

Laskun laatimisessa asiakkaan valitsemalla tilaustavalla on suuri merkitys pro-

sessin kulkuun. Jokaisessa yrityksessä tulee vastaan erityistilanteita, joissa lasku 

täytyy muodostaa täysin manuaalisesti. Tästä syystä laskutusprosessia ei voida 

luottaa täysin automaatiolla toimiville järjestelmille. Nykypäivän teknologia mah-

dollistaa kuitenkin sen, että laskun muodostus tapahtuu yleensä automaattisesti. 

Esimerkiksi internetmyynnissä asiakkaan on usein mahdollista täyttää itse tilaa-

jan tiedot ja valita tuotteet, jolloin lasku saadaan muodostettua automaattisesti. 

Sopimusperusteinen myynti voidaan myös hyvin pitkälle automatisoida, jolloin 

sopimuksen tiedot, kuten laskutusväli ja laskun summa, syötetään ohjelmistoon, 

joka automaattisesti muodostaa laskun. Laskuttajan tarvitsee tällöin vain käyn-

nistää laskutusajo sopivaan aikaan, jotta lasku saadaan lähtemään asiakkaalle. 

Projektiperusteinen myynti ja prosessilaskut vaativat laskuttajalta enemmän ma-

nuaalista työtä. Projektiluontoiseen työhön liittyy usein osatuloutus, jolloin lasku-

tuksen ja kirjanpidon summat eivät välttämättä ole yhteyksissä toisiinsa. Kirjanpi-

dossa seurataan projektin valmiusastetta, jonka mukaan tuottoja ja kuluja tulou-

tetaan. Laskutus toteutetaan joko siten, miten ollaan asiakkaan kanssa erikseen 

sovittu, tai aina tiettyjen vaiheiden valmistuessa. Erityisten projektimoduuliohjel-

mistojen avulla laskut voidaan muodostaa automaattisesti. Prosessilaskujen 

summat muodostuvat asiakkaalle myydyn palvelun käytön mukaan. Tällaisia las-

kuja voivat olla esimerkiksi puhelin- ja sähkölasku tai erilaiset tehtyihin työtuntei-

hin perustuvat asiantuntijapalvelulaskut. Palvelun käyttöä seurataan asiakaskoh-

taisesti erilaisten ohjelmien, kuten työtuntiseurantasovelluksen avulla. Tällöin pal-

vellut työntekijä merkitsee tekemänsä työtunnit oikealle asiakkaalle kohdistettuna 

sovelluksen avulla. Operaattoriyrityksillä ja sähkölaitoksilla on omaan toimin-

taansa sopivat automatisoidummat seurantajärjestelmät. (Lahti & Salminen 

2008, 77–79.) 

Laskut lähetetään enenevissä määrin sähköisesti, jolloin asiakas saa laskunsa 

suoraan omaan taloushallintojärjestelmäänsä tai sähköpostiinsa. Sähköpostitse 

vastaanotettu lasku ei kuitenkaan ole täysin sähköinen, sillä se on muuten täysin 
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paperilaskua vastaava ja muodossa, joka ei ole automaattisesti taloushallintojär-

jestelmän luettavissa vaan tiedot joudutaan syöttämään manuaalisesti. (TIEKE.)  

Mikäli asiakkaan ei ole mahdollista vastaanottaa laskua sähköisessä muodossa, 

tulostetaan lasku itse tai lähetetään se e-kirjetulostuspalveluun, joka tulostaa las-

kun ja lähettää sen paperisena vastaanottajalle. (Lahti & Salminen 2008, 84–85.) 

Lähetetystä laskusta muodostetaan kirjaukset pääkirjanpitoon ja tapahtuma 

myyntireskontraan, jossa seurataan myyntilaskujen tilaa. Myyntireskontrassa 

saadut maksusuoritukset kohdistetaan laskulle viitenumerojärjestelmän avulla 

sekä aloitetaan perintätoimenpiteet maksamattomista laskuista. Yksinkertaisim-

millaan kohdistaminen tapahtuu automaattisesti, mikäli maksussa on käytetty oi-

keaa viitettä tai se on tapahtunut suoraveloituksen tai verkkolaskun kautta. Jos 

suorituksessa on käytetty virheellistä viitenumeroa tai maksettu summa ei täs-

mää laskun summaan, on lasku kohdistettava manuaalisesti. Maksetun laskun 

kohdistuksen jälkeen myyntilaskuprosessi on valmis. Maksamattomista laskuista 

aloitetaan perintäprosessi, jonka ensimmäinen askel on yleensä myyntireskont-

ran lähettämä maksukehotus. Jos suoritusta ei maksukehotuksista huolimatta 

saada, turvautuvat yritykset usein erilliseen perintätoimistoon joka aloittaa perin-

tätoimenpiteet.  (Lahti & Salminen 2008, 89–90.) 

3.1.3 Matka- ja kululaskuprosessi 

Matka- ja kululaskuilla tarkoitetaan työntekijälle aiheutunutta saatavaa työnteki-

jän yrityksen puolesta tekemästä matkasta tai hankinnasta. Työnantaja korvaa 

työntekijälle aiheutumat kulut laaditun laskun perusteella. Kuluja voivat olla esi-

merkiksi työntekijän itse hankkimat matkaliput, kustannukset yöpymisestä tai 

neuvottelukulut. Verovapaiden matkakorvausten enimmäismäärät on määrätty 

laissa. (Lahti & Salminen 2008, 93.) 

Matka- tai kululaskuprosessi alkaa laskun laadinnasta. Joissain yrityksissä halu-

taan ennakkoon laatia matkasuunnitelma erityistilanteista, kuten esimerkiksi ul-

komaanmatkoista. Tällöin prosessi alkaa jo suunnitelman laatimisesta. Matka-

suunnitelma voidaan laatia joko paperilla tai suoraan käytössä olevan matkalas-

kuohjelmistoon. Suunnitelmaan laitetaan tavallisesti matkustajan arvio matkan 

kustannuksista, kuten päivärahoista ja kilometrikorvauksista, tai muista matkan 
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kuluista kuten asumis- ja kulkuvälinemaksuista. Joissain tilanteissa matkusta-

valle työntekijälle on tarpeen antaa matkaennakkoa, jonka maksatus tapahtuu 

samalla tavalla kuin normaalissa matkalaskussa. (Lahti & Salminen 2008, 97–

98.) Mikäli matkaennakko on maksettu, lopulliseen matkalaskuun tulee merkitä 

myös saadun ennakon määrä (Stenbacka & Söderström 2018, 52). Ennen laskun 

siirtoa maksatukseen suunnitelma tarvitsee hyväksynnän työntekijän esimie-

heltä.  

Työntekijä laatii laskun itse. Tähän kuluu usein paljon aikaa, sillä päivärahojen 

laskeminen voi erityistilanteissa, kuten eri aikavyöhykkeillä matkustettaessa, olla 

haastavaa aiheeseen kouluttamattomalle henkilölle. Matkalaskuohjelma voi olla 

tässä vaiheessa erittäin hyödyllinen, sillä hyvin valittu ohjelma laskee päivärahan 

määrän itse matkan kohteeseen sekä alku- ja loppuajankohtaan perustuen sekä 

ottaa kilometrikorvausta laskettaessa huomioon esimerkiksi kulkuvälineen sekä 

mahdolliset muut mukana kulkeneet matkustajat. Mikäli työntekijä on laatinut 

suunnitelman, tulee laskun perustua siihen. Kulukorvaukset voidaan jakaa kah-

teen eri käsittelytapaan riippuen siitä, onko henkilö käyttänyt omia varojaan vai 

yrityksen maksukorttia. Työntekijä täyttää maksetut summat selityksineen ja liit-

tää kuitit maksuista laskuun manuaalisesti. Työntekijän on tärkeää tietää kulu-

jensa kululaji, jolloin ohjelmisto kykenee automaattisesti lisäämään laskulle oi-

kean arvonlisäverokäsittelyn hyvien ennakkoasetusten kautta. Esimerkiksi tilai-

suus, jossa osanottajina on organisaation ulkopuolisia henkilöitä, on kululajiltaan 

edustusta, jonka kulujen arvonlisäverot eivät ole vähennettävissä yrityksen mak-

settavista arvonlisäveroista. Lasku tulee jälleen hyväksyttää esimiehellä ennen 

kuin se siirretään taloushallinnon käsiteltäväksi. (Lahti & Salminen 2008, 98–

102.) 

Yleensä matka- ja kululaskut saadaan maksatukseen ostoreskontran tai palkan-

laskennan kautta, mutta nykyään etenkin matkalaskuille tarkoitetut ohjelmat ovat 

nostaneet suosiotaan tehokkuutensa vuoksi. Ohjelman avulla prosessi voidaan 

pitää erillään muista maksuprosesseista, jolloin maksut saadaan mahdollisesti 

nopeammin suoritukseen edellyttäen että sovelluksessa on liittymä, joka mahdol-

listaa maksuaineiston ajamisen sopivassa muodossa ohjelmistoon jossa maksu-

liikenne toteutetaan. (Lahti & Salminen 2008, 106–107.) 
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3.1.4 Maksatus 

Taloushallinnon näkökulmasta maksuliikenteellä tarkoitetaan maksutapahtumien 

käsittelyä yrityksen taloushallintojärjestelmissä sekä yrityksen ja pankin välistä 

maksutiedon välittämistä. Yrityksen suoritettavista maksuista koostetaan talous-

hallinnossa järjestelmän avulla maksuaineisto, joka lähetetään pankille, joka ve-

loittaa maksut yrityksen tileiltä. Yrityksen saatavista maksuista pankki muodostaa 

tiliotteen sekä viitemaksutiedoston, jonka avulla maksut saadaan kohdistettua oi-

keille avoimille myyntitapahtumille. (Lahti & Salminen 2008, 109.) Kaikkien kirjan-

pitoon laadittavien raha- ja velkatilitapahtumien tulee vastata tiliotteen tapahtumia 

(Viitala 2006, 45). Kohdistaminen tapahtuu pääsääntöisesti automaattisesti, 

mutta virheiden tapahtuessa kohdistaminen joudutaan tekemään manuaalisesti 

reskontranhoitajan toimesta. Maksatusprosessissa korostuu jälleen toimittaja- ja 

asiakasrekisterin ylläpidon tärkeys. (Lahti & Salminen 2008, 109-110.) 

Yrityksen itse suorittamat maksut ovat uloslähtevää maksuliikennettä. Niitä ovat 

esimerkiksi maksettavat ostolaskut, matka- ja kululaskut, palkat ja verot. Ostolas-

kujen maksatus alkaa ostoreskontrasta, jossa kerätään maksuaineisto samana 

päivänä erääntyvistä laskuista, joka sitten ajetaan maksuliikennejärjestelmään. 

Maksun suorittamiseksi oikealle taholle ja laskulle kohdistettuna tarvitaan tili- ja 

viitenumero. Mikäli viitenumeroa ei olla annettu, laskun numerolla suorituksen 

vastaanottaja saa laskun kohdistettua oikealle saatavalle. Palkkojen maksami-

nen aloitetaan palkkahallinnosta. Koska palkanmaksu on toistuvaa ja tapahtuu 

yleensä vakiintuneina päivämäärinä, voidaan siirto suorittaa hyvin automaatti-

sesti. Palkanlaskijan käyttämä järjestelmä muodostaa palkka-aineiston, joka siir-

retään rahaliikennejärjestelmään. Matka- ja kululaskujen maksatus voidaan aloit-

taa kumpaakin kautta sen mukaan, mikä taho käsittelee kyseiset kulut. Mikäli 

matka- ja kululaskuille ollaan hankittu erillinen kululaskujärjestelmä, jossa on yh-

teys maksatusjärjestelmään, maksuaineisto voidaan muodostaa ja siirtää suo-

raan. Päivärahat maksetaan monesti palkanmaksun yhteydessä, jolloin muut ku-

lukorvaukset ajetaan kululaskujärjestelmän kautta ja päivärahat siirtyvät palkka-

järjestelmän ajettavaksi. Verojen maksutiedot lisätään maksuliikennejärjestel-

mään usein manuaalisesti. (Lahti & Salminen 2008, 111–114.) 
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Yrityksen vastaanottamat maksut eli myyntisuoritukset käteisellä, maksukorteilla 

tai tilisiirtoina ovat sisään tulevaa maksuliikennettä. Pankki muodostaa viitenu-

merollisista maksuista viitesuorituserän, joka siirretään myyntireskontraan. Viite-

numerolliset maksut kohdistetaan automaattisesti vastaavaan avoimeen myynti-

laskuun, joka muuttuu kuitatuksi. Laskut, joista puuttuu viitenumero tai jonka 

summa ei täsmää myyntilaskuun, joudutaan kohdistamaan manuaalisesti asia-

kasrekisterin avulla ja tutkimalla avoimia laskuja. (Lahti & Salminen 2008, 114.) 

Pankki lähettää yritykselle päivittäin sähköisen tiliotteen, jossa näkyy kaikki tililtä 

lähteneet ja sinne saadut varat. Rahaliikennejärjestelmiin voidaan koodata erilai-

sille tapahtumille tunnisteet, joiden avulla tapahtumien tiliöinti onnistuu automaat-

tisesti. Esimerkiksi normaalit ostolaskut ja myyntisaamiset voidaan ohjata kirjau-

tumaan automaattisesti yhdistelmäkirjauksina pääkirjanpitoon osto- ja myyntiti-

leille, kun ennen rahan liikkumista määrät ovat jääneet osakirjanpidossa velka- ja 

saamistileille (Taloushallintoliitto 2018). Yhdistelmäkirjauksilla tarkoitetaan tiliot-

teen tapahtumien yhteenlaskettujen saldojen kirjaamista. Rahaliikennejärjestel-

mästä tiliöinnit siirretään kirjanpito-ohjelman kautta pääkirjanpitoon.  Automaation 

ansiosta pankkitilin kirjanpito pysyy aina oikeana ja ajankohtaisena, kunhan 

kaikki tiliotteen tapahtumat käsitellään. (Lahti & Salminen 2008, 115–116.) 

3.2 Palkanlaskenta 

Palkanlaskenta on osa palkkahallinnon kokonaisuutta ja sen voidaan ajatella ole-

van osa taloushallintoa sekä henkilöstöhallintoa. Palkkahallinto järjestää palkan-

laskennan niin, että se toteutuessaan noudattaa lakeja ja asetuksia. Palkanlas-

kentaa määrääviä lakeja ovat työehtoihin ja -aikoihin liittyvät lait, kuten työsopi-

muslaki, työehtosopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki, sekä lisäksi verojen 

maksuun ja vakuutuksiin liittyvät lait, kuten ennakonpidätyslaki, eläkevakuutus-

lait, sairaus- ja tapaturmavakuutuslaki. Jokaisen työntekijän henkilökohtainen-

työehtosopimus ja työsopimus vaikuttavat myös palkanlaskentaan. Viimeiseksi 

kirjanpitolaki määrää palkkojen oikeasta kirjaamisperiaatteesta. (Eskola 2005, 

20–21.) 
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Palkanlaskenta jaetaan kahteen osaan: kiinteiden palkkatietojen käsittelyyn sekä 

muuttuvien palkkatietojen kirjaamiseen. Kiinteät palkkatiedot käsittävät vakitui-

sessa työsuhteessa kiinteällä kuukausipalkalla työskentelevien työntekijöiden 

palkat. Muuttuvia palkkatietoja ovat kaikki muut palkat, kuten muut aikapalkat eli 

käytetyn ajan mukaan vaihtuvat tuntipalkat sekä suorituspalkat kuten provisio- ja 

urakkapalkat. (Eskola 2005, 21–23.) 

Työntekijän palkasta lasketaan ja pidätetään ennakonpidätys. Se on laskettu pro-

sentuaalinen osuus palkasta, joka määrätään ennakonpidätyslain mukaan Vero-

hallinnossa progressiivisen verotuksen tuloverotaulukon mukaisesti. (Ennakko-

perintälaki 1996/1118.) Ennakonpidätys toimitetaan suorituksen maksun yhtey-

dessä verohallinnolle ja kuuluu sen kuukauden menoksi, jolloin suoritus on mak-

settu. Ennakonpidätys vähennetään työntekijän saamasta rahapalkasta, vaikka 

verotettavana tulona olisi lisäksi muuta kuin rahana maksettavia etuuksia, esi-

merkiksi puhelin- tai autoetu. Ennakonpidätyksen lisäksi työntekijälle maksetta-

vasta palkasta pidätetään eläkemaksu ja mahdollisen ammattiyhdistyksen jäsen-

maksun määrä. Työnantaja on sitten velvollinen tilittämään nämä maksut eteen-

päin oikeille tahoille. (Eskola 2005, 46–47, 80.) Palkan määrän lisäksi yrityksen 

maksettavaksi tulevat henkilösivumenot, kuten eläkevakuutus, sosiaaliturva-

maksu ja sosiaalivakuutusmaksu (Viitala 2006, 43). Myös niiden määrät ovat pro-

senttiosuus koko ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, ei pelkästään rahana 

maksettavasta summasta.  

Muuttuvat palkat lasketaan palkanlaskentaohjelmalla sekä mahdollisen työnseu-

rantajärjestelmän avulla. Erilasissa toiminnanohjausjärjestelmissä on mahdollista 

yhdistää palkanlaskenta kirjanpito-ohjelmistoon, jolloin palkkojen kirjaukset siirty-

vät automaattisesti pääkirjanpitoon. (Silvola, Yli-Heikkuri, Helanto, Kaisaniemi, 

Koskinen, Kuntola, Helistö, Kinnarinen & Ignatius-Partanen 2015, 31.) Mikäli pal-

kanlaskennan ohjelma ei ole suoraan yhteydessä kirjanpito-ohjelmaan, joudu-

taan kirjaukset tekemään manuaalisesti palkkahallinnon toimittaman aineiston 

perusteella.  

Palkanlaskija muodostaa järjestelmässä palkka-aineiston, joka lähetetään mak-

satusjärjestelmään ohjelmistosta riippuen samalla tavalla kuin erääntyvät osto- ja 

kululaskut. Palkkojen maksuajankohta on yrityskohtaista. Henkilön päätoimesta 
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maksettavien palkanmaksujen välillä saa kuitenkin olla enintään kuukausi. Mikäli 

kyseessä on suorituspalkka kuten urakasta saatu palkka jota ei makseta normaa-

lin palkanmaksun yhteydessä, palkkaa tulee maksaa vähintään kahden viikon 

välein. Mikäli normaalin palkanmaksun lisäksi maksetaan tulospalkkaa, voidaan 

sitä maksaa myös harvemmin, kuitenkin 12 kuukauden kuluessa. (Eskola 2005, 

27.) 

Palkkahallinto on suuri kokonaisuus sekä monesti iso osa yrityksen kuluista.  Pal-

kanlaskenta voidaan pitää hyvin erillisenä muuhun taloushallintoon, sillä siihen 

tarvittava informaatio saadaan työaikaseurannasta, etenkin mikäli kulu- ja mat-

kalaskut pidetään erillään palkanmaksusta.  

3.3 Sisäinen laskenta ja toiminnanohjausjärjestelmät 

Sisäinen laskenta toteutetaan aina yrityksen omien tarpeiden mukaan. Sillä voi-

daan tarkoittaa esimerkiksi investointien kannattavuuden laskentaa tai useimmi-

ten projektien tuottojen, valmiusasteen ja kulujen seurantaa.  Nykypäivän toimin-

nanohjausjärjestelmien avulla informaatio saadaan koottua järjestelmistä entistä 

nopeammin ja pienemmällä manuaalisella laskennalla.  

Toiminnanohjausjärjestelmät, eli ERP-järjestelmät (Enterprise resource plan-

ning), on kehitetty auttamaan taloushallintoa pyörittämään yrityksen päivittäisiä 

prosesseja sähköisesti. Erilaisiin tarkoituksin tehtyjen moduulien avulla samassa 

järjestelmässä on mahdollista suorittaa monta eri prosessia, minkä ansiosta ta-

loushallinnon toimintaa saadaan yhtenäistettyä ja prosesseja yksinkertaistettua, 

sillä yhden työprosessin aineisto saadaan ongelmitta siirrettyä seuraavaan vai-

heeseen. Moni järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön moduuli kerrallaan yri-

tyksen tarpeiden mukaan, ja jopa muokata moduuleita vastaamaan paremmin 

yksittäisen yrityksen vaatimuksia. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yritykselle 

suuri investointi ja niiden käyttöönotossa voi kestää jopa vuosia, sillä uuden jär-

jestelmän käyttöönotto saattaa vaikuttaa suuresti yrityksen prosessimalleihin. 

Käyttöönotossa tulee myös huomioida tarvittavien liittymien järjestäminen järjes-

telmän ulkopuolisiin ohjelmiin, kuten esimerkiksi palkanlaskenta- ja maksuliiken-

neohjelmaan. (Tiirikainen 2010, 31–34.) 
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Sisäisessä laskennassa toiminnanohjausjärjestelmät ovat tärkeitä välineitä. Nii-

den avulla tieto saadaan kerättyä yhteen ja muodostettua raportteja eri tarkoituk-

siin. Esimerkiksi projektilaskentaa varten yhtenäinen ja laaja järjestelmä voi ke-

rätä kaikki projektiin kuuluvat kulut työajanseurantamoduulista ja työlle tehdyt os-

tot ostolaskujen käsittelymoduulista ja seurata työn valmistumisprosenttia projek-

tinhallintavälineellä työn tunnisteen avulla. Tiedoista saadaan nopeasti muodos-

tettua myös visuaalisesti selkeitä raportteja johdon avuksi dashboard-ominaisuu-

della.  

Yritykset ovat alkaneet hankkimaan toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuuksia 

tai niiden moduuleita erillisten kirjanpitojärjestelmien ja palkanlaskentaohjelmien 

sijaan. Internetissä toimivat ohjelmistot ovat nostaneet suosiotaan raskaampien 

tietokoneelle asennettavien järjestelmien yli muunneltavuutensa ansiosta. (Tiiri-

kainen 2010, 47–48.)  

4 Fuusion vaikutus kohdeyrityksen taloushallintoon 

Tässä luvussa käsitellään työn empiriaa. Tutkimuksen sisältö koostuu kohdeyri-

tyksen yhteyshenkilön haastatteluista sekä sulautumisen suunnittelun aikaan laa-

dituista dokumenteista ja kokousmateriaaleista saaduista tiedoista. Työssä pu-

hutaan sulautuvasta ja vastaanottavasta yrityksestä myös kerrottaessa ajasta 

fuusion jälkeen, sillä entisten yritysten käytännöt eroavat vielä jonkin verran toi-

sistaan ja siten tutkimuksen kulku on helpompaa hahmottaa.   

4.1 Kohdeyritys 

Tutkittavan fuusion osapuoliyritykset olivat suomalaisia suunnittelu- ja konsultoin-

tialan yrityksiä. Sulautumisen jälkeen yhtiöt muodostavat yhdyskuntasuunnittelun 

suuryrityksen. Yrityksen omistus jakaantuu pääomasijoittajan ja henkilöstön vä-

lille. Molemmat yritykset kasvoivat voimakkaasti toimintansa aikana. Sulautuvan 

yhtiön kasvustrategiana on ollut kasvaa vahvasti yritysostojen kautta, kun vas-

taanottavan yhtiön kasvu on ollut enemmän orgaanista. Yhtiöt toimivat samalla 

alalla, mutta päällekkäisiä toimintoja ei ole ollut. Yhtiöiden liiketoiminta on molem-

missa yrityksissä jaettu useaan eri toimialaan ja molemmilla yhtiöillä on toimintaa 

useassa eri kaupungissa. Sulautumisen jälkeen samassa kaupungissa toimivat 
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yhtiöiden yksiköt yhdistettiin. Sulautuminen toteutettiin absorptiosulautumisena. 

Ennen fuusiota yhtiöt olivat saman pääomasijoittajan omistuksessa, tehden niistä 

sisaryrityksiä. 

4.2 Tavoitteet ja suunniteltu prosessi 

Yhtiöiden sulautumista alettiin aktiivisesti suunnittelemaan molempien yhtiöiden 

suurimman omistajan vaihtuessa vuonna 2016. Yrityskaupan toteutuessa vuo-

den 2017 huhtikuussa yhtiöistä tuli osa samaa konsernia ja fuusion toteutusta 

alettiin valmistelemaan.  

Yritysten taloushallinnon prosesseja vertailtiin ja niistä löydettiin paljon eriäväi-

syyksiä. Taloushallinnon integraatio jaettiin aluksi eriasteisiin prioriteetteihin. 

Suuren painoarvon saivat toimintoihin käytetyt järjestelmät sekä taloushallinnon 

toteutuksen työnjako. 

Ennen fuusion täytäntöönpanoa 31.12.2017 yhtiöiden taloushallinnon päivittäi-

seen työhön vaikuttavat osat haluttiin yhtenäistää. Kirjanpidon ja laskennan peri-

aatteet, kuten raportointi ja siinä käytettävät luvut haluttiin vertailukelpoisiksi sekä 

raportointiaikataulu samaksi molemmissa yrityksissä. Tarkoituksena oli kehittää 

valmiiksi yhtenäinen vuosikello sekä käyttää samaa raportointijärjestelmää heti 

fuusion toteuduttua. Taloushallinnon työnjaossa oli suuria eroja. Vastaanotta-

vassa yrityksessä kirjanpito ja palkanlaskenta toteutettiin talon omaa henkilöstöä 

käyttäen. Sulautuva yritys oli ulkoistanut molemmat toiminnot tilitoimistolle. Fuu-

siosta eteenpäin kirjanpito päätettiin toteuttaa yrityksen sisällä mutta palkanlas-

kenta siirtää täysin ulkoiselle taholle, sillä siinä tarvittavaa osaamista ei koettu 

välttämättömänä pitää yrityksessä sisällä. Myös laskutuksen toteutus erosi yritys-

ten välillä. Vastaanottavassa yrityksessä projektipäälliköt laativat esilaskut, jonka 

jälkeen taloushallinnon työntekijät tekivät loput prosessin vaatimat vaiheet. Su-

lautuvassa yhtiössä projektisihteerit vastasivat laskutusprosessista. Laskutus-

prosessi haluttiin yhtenäistää vastaamaan sulautuvan yhtiön käytäntöä. 

Projektinhallinta toteutettiin molemmissa yrityksissä samalla järjestelmällä, minkä 

takia koettiin järkeväksi valita sama järjestelmä myös jatkossa. Sulautuva yhtiö 

käytti järjestelmää kuitenkin vain projektinhallintaan ja johdon raportointi sekä 

budjetointi ja ennusteet toteutettiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Vastaanottavalla 



31 

yrityksellä oli käytössään saman järjestelmän johdon raportointityökalu. Järjes-

telmä päätettiin pitää projektinhallintakäytössä, jonka lisäksi käyttöön hankittiin 

lisää molemmille tahoille uusia projektinhallintaa tukevia moduuleita. Johdon ra-

portointiin, budjetointiin ja ennusteisiin päätettiin hankkia uudenlainen ohjelma, 

jolla raportit saataisiin esitettyä selkeämmin ja tarkemmin. Järjestelmät haluttiin 

käyttöön heti fuusion täytäntöönpanosta alkaen. Kirjanpidon pää- ja osaproses-

seissa käytettiin eri järjestelmiä. Sulautuvan yhtiön tilitoimiston todettiin käyttävän 

sopivampaa järjestelmää, johon päätettiin siirtyä jatkossa molempien yritysten 

osalta. Matka- ja kululaskujen käsittelyn yhtenäistämiseen aiottiin löytää ratkaisu 

myöhemmin fuusion jälkeen.  

Vastaanottavassa yhtiössä toteutettiin osatuloutusprosessia, joka tarkoittaa suo-

ritteen tulouttamista suorituksen ajankohdasta riippumatta perustuen tehtävän 

työn projektilaskennan perusteella arvioituun valmiusasteeseen (Leppiniemi 

2010). Samaa käytäntöä haluttiin jatkaa uudessa yhtiössä, jolloin sulautuvaan 

yhtiöön haluttiin valmius siirtyä osatuloutusprosessiin heti.  

Kiireellisimpänä muutoksena pidettiin yhtiöiden taloushallinnon prosessien yhte-

näistäminen ja lukujen vertailtavuus. Vähemmän kiireelliseksi muutokseksi ta-

loushallinnon osalta priorisoitiin muiden järjestelmien kuin projektinhallintajärjes-

telmän uusiminen. Kirjanpidon ja matka- ja kululaskujen järjestelmät päätettiin 

uusia, kunhan toiminta saataisiin pyörimään sujuvasti. Yhtiön tavoitteena on tu-

levaisuudessa listautua pörssiin sekä suuntautua kansainvälisille markkinoille, jo-

ten myöhemmin toteutettavaksi muutokseksi asetettiin myös IFRS-raportointiin 

siirtyminen. 

4.3 Toteutetut muutokset fuusion aikaan 

Fuusion täytäntöönpanoon mennessä 1.1.2018 oli päästy tavoitteeseen yhtiöiden 

raportoinnin ja numeroiden yhtenäistämisessä ja vertailtavuudessa. Kirjanpito 

siirrettiin talon sisälle käyttäen vastaanottavan yhtiön taloushallinnon työntekijöitä 

ja palkanlaskenta ulkoistettiin täysin sulautuvan yhtiön tilitoimiston tehtäväksi. 

Etusijalla vaihdettaviksi katsotut järjestelmät hankittiin syksyllä 2017. Taloushal-

lintoon etäisesti liittyviä sopimuksia, kuten kulkuneuvojen leasingsopimukset ja 

vakuutussopimukset, saatiin yhtenäistettyä ennen fuusiota pitkälti sen ansiosta, 



32 

että molemmilla yrityksillä oli valmiiksi paljon samoja suuria yhteistyökumppa-

neita. Laskutus siirrettiin sulautuvan yhtiön mukaiseen malliin, jossa se toteute-

taan projekti- ja toimistoassistenttien toimesta.  

Ongelmaksi muodostui johdon raporttien ja ennusteiden laatiminen sekä tulos-

seuranta. Aina vuoden 2017 loppuun asti molemmat yhtiöt olivat jatkaneet oman 

raportointikäytäntönsä toteuttamista, ja tarkoitus oli heti fuusion täytäntöönpa-

nosta alkaen aloittaa uuden sovitetun järjestelmän käyttöä. Uutta raportointijär-

jestelmää ei kuitenkaan saatu toimimaan oikein. Lisäksi yhtiöiden datan siirtämi-

nen uuteen järjestelmään vei odotettua enemmän aikaa. Tästä syntyi ongelmia, 

jotka kasaantuivat tuottamaan hankaluuksia pidemmäksi aikaa.  

Yritys ei saanut sulautuvassa yhtiössä valmiutta siirtyä osatuloutusprosessiin. 

Järjestelmäuudistuksen odotettiin tukevan siirtymistä käytäntöön, mutta järjestel-

miä ei saatu toimimaan odotetusti. Asiaan haluttiin lisäksi tukea ulkopuoliselta 

taholta, joten tehtävään päätettiin palkata tilintarkastajayhteisö tarkastamaan, 

onko sulautuvan yhtiön vielä mahdollista toteuttaa osatuloutusta uuden 1.1.2018 

voimaan tulleen IFRS 15 -standardin mukaisesti.  Standardissa määritellään, 

kuinka myyntituotot tuloutetaan asiakassopimuksissa (The IFRS Foundation 

2018). 

4.4 Ensimmäisen vuoden toteutetut muutokset 

Fuusion täytäntöönpanon jälkeen havaittiin ongelmia, joihin yhtiöissä ei ollut on-

nistuttu täysin varautumaan. Haasteita tuli vastaan tilanteissa, joiden ei uskottu 

tuottavan lainkaan ongelmia. Yksi suuri vaiva aiheutui yhtiöiden tietojen muutok-

sesta. Sidosryhmät, kuten toimittajat ja asiakkaat, eivät olleet huomanneet yrityk-

sen y-tunnuksen ja osoitteiden muutosta, joten laskut ja kyselyt evät päätyneet 

suoraan yritykselle. Ongelma jatkui kuukausia jatkuvasta muistuttelusta huoli-

matta.  

Kevään 2018 aikana yhtiölle saatiin laadittua yhtenäinen raportointiaikataulu. Su-

lautuvan yhtiön osalta siirryttiin vastaanottavan yhtiön käytäntöön, joka tarkoittaa 

kuukausittaista raportointia ja ennusteiden laatimista johdolle. Raportointijärjes-

telmä oli kuitenkin kuukausia käyttökelvoton, joten aikataulua ei päästy vielä to-

teuttamaan suunnitelman mukaisesti. Kesän aikana järjestelmää muokattiin ja 
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tietoja siirrettiin järjestelmään, jonka ansiosta konsolidointi, budjetointi ja sisäinen 

raportointi vähitellen mahdollistui ja syyskuussa 2018 yhtiöstä saatiin ensimmäi-

nen talousennuste raporttityökalun avulla.  

Päivittäiset taloushallinnon prosessit kuten pää- ja osakirjanpito saatiin vuoden 

aikana toimimaan yrityksen omassa taloushallintoelimessä. Koko yhtiön kirjanpi-

don siirtyessä yrityksen itse toteutettavaksi huomattiin pian, etteivät vastaanotta-

van yhtiön taloushallinnon resurssit riittäneet suorittamaan kaksinkertaistunutta 

työmäärää. Taloushallintoon päätettiin palkata lisää työntekijöitä muun muassa 

käsittelemään ostolaskuja. Sisäinen raportointi keskitettiin myös taloushallinnon 

toteutettavaksi vastaanottavan yhtiön mallin mukaan. Sulautuvassa yhtiössä si-

säinen raportointi oli painotettu toimialojen tehtäväksi, mutta fuusion jälkeen se 

keskitettiin täysin taloushallintoon toimialoilta järjestelmien kautta saatavien tie-

tojen perusteella vastaanottavan yhtiön mallin mukaan. 

4.5 Tulevaisuudessa toteutettavat muutokset 

Toisin kuin ennen fuusiota oli suunniteltu, ei osatuloutusta päästä koko organi-

saation laajuudella toteuttamaan vielä ensimmäisenä vuonna. Tilintarkastajayh-

teisön avulla jatketaan tutkimusta siitä, mitä toimenpiteitä sulautuneessa yhtiössä 

joudutaan tekemään, ennen kuin siihen uskalletaan täysin siirtyä. Sen jälkeen 

yhtiön on kokonaisuudessaan mahdollista aloittaa konversio IFRS-raportointia 

kohti yhteistyössä tilintarkastajan kanssa.  

Jo ennen fuusiota tiedostettiin, ettei sulautuneen yhtiön tilitoimistollakin käytössä 

ollut kirjanpitojärjestelmä ole riittävä kasvaneen ostolaskumäärän tehokkaaseen 

käsittelyyn. Suunnitteilla on tehokkaamman ohjelmiston hankinta, joka mahdol-

listaisi automatisoidumman käsittelyn sekä nopeamman ostolaskujen kierrätyk-

sen.  

Matka- ja kululaskujen käsittely on jäänyt yhtiössä molempien entisten mallien 

mukaiseksi, sillä sen muuttamista ei oltu katsottu kiireelliseksi. Ajan kuluessa 

huomattiin kuitenkin, että yhtiön sisäisesti eriävä kululaskujen käsittely aiheuttaa 

ongelmia myös muissa prosesseissa. Vastaanottavan yhtiön puolella kululaskut 

tarkistetaan ja maksetaan päivittäin, kun taas sulautuvassa se tehdään vain ker-
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ran kuukaudessa. Tämän johdosta esimerkiksi henkilökunnan luottokorttipolitiik-

kaa ei voida muuttaa, sillä maksuvastuu vaihtelee yrityksen ja henkilöstön välillä. 

Pahimmassa tapauksessa henkilöstö joutuisi käytännössä rahoittamaan yritystä, 

eikä yritys halua päätyä sellaiseen ratkaisuun.  

Toinen käytännössä ongelmaksi muodostunut rasite on osapuolten väliset erot 

tulosvastuullisuudessa. Yrityksellä on yksiköitä monessa suomalaisessa kaupun-

gissa. Kuitenkin vain toisen osapuolen toiminnalla on talousvastuullinen johtaja 

jokaisessa eri yksikössä riippumatta siitä, mitä toimintoja yhtiöllä siellä on, kun 

toinen on jakanut talousvastuullisuuden toimialojen mukaan, jolloin tulosvastuul-

linen johtaja sijaitsee yrityksen päätoimistolla. Tällainen ristiriita hankaloittaa esi-

merkiksi hankintojen tekoa ja hyväksyntää yksiköihin sekä monimutkaistaa orga-

nisaation toimintaa. Järjestelyyn halutaan tulevaisuudessa muutos, mutta yhtiö ei 

ole vielä päättänyt, kuinka tilanne halutaan ratkaista.  

5 Tulokset ja päätelmät 

Fuusion työmäärä yllätti kaikki siihen osallistuneet henkilöt. Järjestelmien vaihdos 

ei sujunut odotuksien mukaisesti: niitä ei saatu toimintavalmiuteen yli puoleen 

vuoteen. Tulosseuranta oli siirretty täysin talon sisälle, joten yhtiön kannattavuu-

teen ei saatu lainkaan näkyvyyttä. Yritysten talousdatan siirtäminen uusiin järjes-

telmiin vei odotettua enemmän aikaa ja vaati enemmän resursseja kuin mihin oli 

varauduttu. Lisäksi taloushallintojen yhdistymisestä johtunut työmäärä ja osakir-

janpidon volyymin kasvu oli odottamattoman suurta. Tämä ratkaistiin palkkaa-

malla myöhemmin lisää henkilöstöä. Tiedonkulun ja sidosryhmien reagoinnin hi-

taus yhtiön perustietoihin liittyen yllätti ja aiheutti pientä vaivaa pitkään fuusion 

täytäntöönpanon jälkeen.  

Vuoden aikana havaittiin sellaisten prosessien aiheuttamia ongelmia, joiden 

muutosta ei ollut koettu yrityksen taloushallinnon näkökulmasta kovinkaan akuu-

teiksi. Yhtiöiden tulosvastuullisuuteen ja matka- ja kululaskujen maksatukseen 

liittyvät erot aiheuttivat ketjureaktion ja nostivat esille lisää pikaista ratkaisua vaa-

tivia epäkohtia.  
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Vaikka järjestelmiä ei saatu heti täysin käyttöön, yrityksen koettiin onnistuneen 

siinä, ettei liiketoiminta häiriintynyt. Tähän vaikutti se, että projektinhallinnassa 

käytetty ohjelmisto pidettiin enimmäkseen samassa molemmille osapuolille tu-

tussa järjestelmässä. Palkanlaskennan ulkoistamiseen ja taloushallinnon sisäis-

tämiseen oltiin myös tyytyväisiä. Fuusion johdosta yhtiön koko kaksinkertaistui, 

joten koettiin, että taloushallinto ja tuloksen seuraaminen on yhtiön sisällä pidet-

tävää tietotaitoa, josta hyödytään tulevaisuudessa. Yritysten saman toimialan an-

siosta tilikartat olivat samankaltaisia eikä kirjaamistapoihin tarvinnut tehdä muu-

toksia. Molemmat yhtiöt olivat myös aiemmin laatineet konsernitilinpäätöksen.   

Kaikkine ongelmineen järjestelmämuutokset olivat odotettuja modernin ja auto-

matisoidun toimintansa takia. Raportointijärjestelmä valittiin hyvin siten, että toi-

miessaan se koetaan myönteiseksi lisäksi johdon raportointiin.  

Molemmissa yhtiöissä on aiemmin toteutettu tytäryhtiöfuusioita. Kumpikaan ei 

kuitenkaan ollut aiemmin ollut osana näin suurta sulautumista, jossa kaikki pro-

sessit ja rakenteet joudutaan uudelleenarvioimaan sekä muokkaamaan uuden-

laiseen yhtiöön sopiviksi. Toteutuksessa siirryttiin pääsääntöisesti vastaanotta-

van yhtiön malleihin, mutta myös sulautuvasta yhtiöstä jätettiin hyväksi todettuja 

käytänteitä. Yhtiö optimoi taloushallinnon järjestelyjä, siirtyi ottamaan aiempaa 

enemmän vetovastuuta omasta taloushallinnostaan sekä ulkoisti yrityksen toi-

minnalle vähemmän keskeisiä toimintoja. Jälkeenpäin tarkasteltuna voidaan pää-

tellä, ettei järjestelmämuutosta olisi kannattanut tehdä suoraan, vaan keskittyä 

ennen kaikkea toimintojen integroimiseen. Fuusiossa koitettiin uudistaa liian 

monta osaa samanaikaisesti. Selvää oli kuitenkin, ettei kaikkeen mitenkään olisi 

voitu reagoida yksittäisten ongelmien vaatimalla tavalla resurssien rajallisuuden 

vuoksi.  

Tutkimus oli onnistunut, sillä tutkimusongelmaan ja kaikkiin tutkimuskysymyksiin 

saatiin vastaus. Tutkimuksessa käy ilmi, mitä muutoksia taloushallintoon aiottiin 

tehdä ja miten suunnitelmat muuttuivat ajan kuluessa ja tilanteen eläessä.  Em-

piriaan yritykseltä saaduista aineistoista sai kattavan kuvan taloushallintoon 

suunnitelluista muutoksista ja teemahaastattelut toivat aitoja näkemyksiä vastaan 
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tulleista ongelmista. Työstä voi olla hyötyä sulautumista suunnitteleville yrityk-

sille, sillä siinä käy ilmi tilanteen monimutkaisuus ja havaitaan virheitä, joita tut-

kittavassa fuusiossa on tehty.  

Opinnäytetyöprosessin alussa tutkittiin teoriaa ja suunniteltiin teoriaosuuden si-

sältöä. Tutkimuksen aiheen laajuudesta ja yksilöllisyydestä johtuen vasta ensim-

mäisen haastattelun jälkeen pystyttiin valitsemaan sopivat aihealueet tukemaan 

empiriaa. Ensimmäisen kartoittavan haastattelun jälkeen saatiin sulautumisen 

suunnitteluun käytetyt materiaalit, joista pystyttiin tekemään koko tutkimusta poh-

justavia päätelmiä. Toisessa haastattelussa täydennettiin ensimmäisessä haas-

tattelussa käsiteltyjä aiheita ja selvitettiin enemmän suunnitelmiin tulleita muutok-

sia ja yleistä tunnetta muutosten onnistumisesta. Opinnäytetyön aihe pysyi sa-

mana prosessin alusta loppuun saakka mutta alun perin valittuja käsiteltäviä ai-

heita rajattiin pois, sillä ne eivät olleet oleellisia tutkittavassa sulautumisessa. Ra-

jaukset saatiin tehtyä hyvin ensimmäisen haastattelun jälkeen. Tutkimuksesta 

olisi saatu tarkempi, mikäli vastaan tulleiden ongelmien syihin olisi pureuduttu 

syvemmin. Ongelmat aiheutuivat kuitenkin enimmäkseen järjestelmien toimimat-

tomuudesta, johon syventyminen olisi laajentanut opinnäytetyötä kohtuuttoman 

paljon.  

Aiheen jatkotutkimusehdotuksena voisi olla se, miten matka- ja kululaskujärjes-

telmien uudistus olisi kannattavaa toteuttaa siten, että se vaikuttaisi mahdollisim-

man vähän yrityksen henkilöstöön.  Lisäksi kiinnostava jatkotutkimusaihe olisi 

selvittää, mitä vaaditut muutokset IFRS 15 -standardin toteuttamiseksi olisivat ja 

kuinka ne voitaisiin toteuttaa.  
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