Me toimimme siellä,
missä sinäkin.

Olemme myös siellä, mihin olet matkalla.
Suomessa olemme alamme johtavia yrityksiä ja
toimistoverkostomme kattaa koko maan: noin 750
asiantuntijaa ja 22 toimipistettä. Maailmalla meillä on
231 000 asiantuntijaa 152 maassa. Toimimme huipputiimeissä tarjoten ainutlaatuista asiakaspalvelua niin
paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Seminaareja, tapahtumia ja tietoa

Järjestämme vuosittain useita ajankohtaisia asiantuntijatilaisuuksia eri paikkakunnilla. Seuraa tapahtumakalenteria verkkosivuiltamme.
Ajankohtaiset eri toimialoja
käsittelevät tutkimuksemme
ja julkaisumme saatavilla 24/7.
Lataa netistä tai mobiilisti.
Maksuttomat sovellukset
iPadille, iPhonelle ja Androidille:
mm. EY Insights ja EY Global
Tax Guides.

EY:n tilintarkastuskertomus on laadun tae
Tilintarkastus on yrityksen taloudellisen raportoinnin puolueeton
tutkimus. Se varmistaa, että yrityksen toiminta on oikein hoidettu
ja luo uskottavuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, rahoittajien ja viranomaisten silmissä. Tarjoamme tilintarkastuspalveluja
pk- ja perheyritysten sekä pörssiyritysten erityistarpeisiin.
Liikejuridiikka – mahdollisuuksien ja riskien yhteensovittamista
Palvelemme asiakkaitamme laaja-alaisesti kaikilla liikejuridiikan
osa-alueilla. Yhtiö-, työ- ja sopimusoikeudellinen osaamisemme ja
erityyppisten yritysjärjestelyiden hoitaminen on vahvuutemme,
samoin kuin rahoitukseen ja immateriaalioikeuksiin liittyvien kysymysten hoitaminen. Hyödynnämme lakipalveluissa sekä EY:n laajan
moniosaamisen että kansainvälisen asiantuntijaverkostomme asiakkaamme kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Pystymme palvelemaan
asiakkaitamme maailmanlaajuisesti missä tahansa. Omat lakipalvelumme löytyvät yli 70 maasta ja liikejuristien joukkomme kattaa yli
1400 juristia, joista runsas 30 työskentelee Suomessa.
Verotuksella ennakoitavuutta yritysten liiketoimintaan
Autamme yrityksiä päivittäisten kotimaiseen ja kansainväliseen
toimintaa liittyvien verokysymysten selvittämisessä. Lisäksi
neuvomme yritysverotukseen, henkilöverotukseen ja välilliseen
verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluihimme kuuluu myös
ulkomaankomennusten hallinnointi. Kansainvälinen asiantuntijaryhmämme seuraa verolainsäädäntöä ja verohallinnon säännöksiä, ja tuottaa ajankohtaista tietoa verotuksen painopisteistä,
muutoksista ja trendeistä.
Onnistuneita yritysjärjestelyjä
Toimimme omistajien ja liikkeenjohdon neuvonantajina yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa – olipa kyse yritysostosta
tai -myynnistä, sukupolvenvaihdoksesta, arvonmäärityksestä,
due diligence -työstä, rahoitusjärjestelystä tai muusta strategisesta
hankkeesta. Tiesitkö, että EY oli viimeisinä kolmena vuonna mukana seitsemässä kymmenestä merkittävimmästä yrityskaupasta, jotka toteutettiin Suomessa?
Neuvontapalveluilla varmuutta ja
mitattavaa hyötyä liiketoimintaan
Ratkomme liiketoiminnan johtamiseen, kehittämiseen ja valvontaan
liittyviä haasteita ja autamme yrityksiä menestymään. Olemme
erikoistuneet riskienhallintaan, IT-konsultointiiin, taloushallinnon
neuvontaan, liiketoiminnan tehostamiseen, ulkoistamiseen,
hankejohtamiseen ja sisäiseen tarkastukseen. Laajalti tunnustusta
saanut osaamisemme mahdollistaa asiakkaillemme monipuolisten
palveluiden saatavuuden vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.

EY Entrepreneur of the Year on arvostettu tunnustuspalkinto yrittäjille, jotka innostavat muita visioillaan,
johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Kilpailun avulla kannustamme nykyisiä ja tulevia yrittäjiä kasvuhakuiseen ja
vastuulliseen yrittäjyyteen. Haluamme tukea yrittäjien
innovatiivisuutta ja visioita tarjoamalla osallistujille
ainutlaatuisia tilaisuuksia oppimiseen, verkostoitumiseen
ja ajatusten vaihtoon. eoy.fi

Olemme mielellämme avuksi,
ota meihin yhteyttä!

• Helsinki: p. 0207 280 190
• Pohjois-Suomi: Oulu, Rovaniemi, Kajaani, Ylivieska
p. 0407 707 088
• Pohjanmaa: Vaasa, Kokkola, Pietarsaari, Seinäjoki
p. 0207 280 190
• Itä-Suomi: Kuopio, Joensuu, Varkaus
p. 0400 377 666
• Sisä-Suomi: Tampere, Jyväskylä
p. 0207 280 190
• Lounais-Suomi: Turku, Rauma, Forssa, Salo
p. 0400 217 777
• Kaakkois-Suomi: Lahti, Kouvola, Lappeenranta, Kotka
p. 0207 280 190
etunimi.sukunimi@fi.ey.com
ey.com/fi
kasvuvoimaa.ey.fi
EY_Suomi
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EY on suosittu työnantaja
EY on Universumin opiskelijatutkimuksen mukaan yksi maailman
kiinnostavimmista työnantajista alallaan. EY sijoittuu globaaleissa sekä Pohjoismaisissa listauksissa perinteiden mukaisesti
asiantuntijapalveluiden kärkeen, ja olemme Suomessa kauppaja oikeustieteiden opiskelijoiden mielestä ihanteellisin Big4työnantaja. Myös kokeneet bisnesammattilaiset pitävät meitä
alamme houkuttelevimpana työnantajana.

