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projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö
kehittämispäällikkö Jukka Oikarinen, Tilastokeskus
vanhempi neuvonantaja Kari Kemppainen, Suomen Pankki
erityisasiantuntija Marleena Luopa, opetus- ja kulttuuriministeriö
valvontapäällikkö Sanna Esterinen, Verohallinto (ETÄNÄ)
johtaja Liisa Räsänen, Patentti- ja rekisterihallitus
toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori
ekonomisti Riku Thilman, Rahoitusvakausvirasto
suunnittelija Heidi Innanen, valtiovarainministeriö
koordinaattori Pirre Laaksonen, valtiovarainministeriö (siht.)
Jaana Rantaman estyneenä ollessa:
tilinpäätösasiantuntija Riitta Pelkonen ja johtava raportointiasiantuntija Jussi
Eronen, Finanssivalvonta.

Poissa

erityisasiantuntija Sanna Appelberg, oikeusministeriö

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Käytiin esittelykierros ja todettiin seuraavat jäsenmuutokset ryhmässä: varsinaiset jäsenet kehittämispäällikkö Jukka Oikarinen, Tilastokeskus; vanhempi
neuvonantaja Kari Kemppainen, Suomen Pankki; erityisasiantuntija Marleena
Luopa, opetus- ja kulttuuriministeriö; valvontapäällikkö Sanna Esterinen, Verohallinto, sekä varajäsen lakimies, tiimiesimies Franck Mertens, Patentti- ja rekisterihallitus.
Puheenjohtaja avasi yleisen tiedonvaihdon keskustelun ajankohtaisista RTEaiheisista asioista ja kertoi, että:
- nk. verkkolaskulaki (241/2019) hyväksytty pe 22.2.2019, voimaantulo
1.4.2019; sisältää kaksi keskeistä pykälää/säännöstä; hankintayksiköille
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velvollisuus vastaanottaa e-laskuja ja elinkeinoharjoittajille oikeus vaatia elaskuja.
RTECO-hanke etenee kuittien osalta hyvin, testivaihe käynnissä.
Pj kertoi tavanneensa Veron ja PRH:n pääjohtajia sekä myös VM:n valtiosihteeri Hetemäkeä RTE-tematiikan osalta. Näistä tapaamisista on tullut
RTE-työlle pohjaksi muutama suuntaviiva/isompi politiikkatavoite pidemmällä aikajänteellä: automaattinen alv ja automaattinen raportointi.
Teknologiateollisuus ja EK ovat ottaneet RTE-tematiikan hallitusohjelmanvaikuttamisagendalleen.
Kemppainen kertoi, että EKP:ssa RTE on kahdessakin työryhmässä esillä,
toki enemmän maksamistulokulmalla. Mm. ERBB:n boardin agendalla on
pan-eurooppalainen raportti joulukuulta 2018.
Kemppainen toi esille Suomen Pankin 6.11.2014 työryhmäraportin Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa
Räsänen kertoi RTECO:n, jossa tiekartta-asioita edistetään, lisäksi vastaavaa työtä tehtävän Nordic Smart Government (NSG) -työssä (Kaupparekisteriasiaa) -> vahva edustus Suomesta, mutta muitakin toimijoita -> yhteisen tiekartan tekeminen mm. vahvasti Teknologiateollisuuden kanssa.
PRH:n XBRL-rajapinnasta viimeiset testaukset meneillään, joiden jälkeen
mahdollista lähettää tilinpäätöstiedot rakenteisessa muodossa. Kiinnostusta on, mutta luultavasti alku on varovaista, mahdollisesti satoja ehkä
tuhansia yrityksiä. Pohjautuu vapaaehtoisuuteen, kuten Ruotsissakin. Pohdittiin syitä alhaiselle hyödyntämiselle, johon todettiin saatavien hyötyjen
olevan liian epäkonkreettisia yrityksille, jotta he ryhtyisivät siihen. Sähköinen allekirjoittaminen on kynnyskysymys ja se on edelleen tutkinnan alla.
Finanssivalvonnan edustajat kertoivat tulevista muutoksista kahden vuoden päästä listayhtiöiden tilinpäätösraportoinnin muutoksiin liittyen sekä
ESMA:n laativan lisäohjeita aiheeseen liittyen. Neljän vuoden päästä myös
liitetiedot tulee raportoida.
Keskusteltiin tiedonsaantioikeudesta Pörssiltä ja todettiin tämän olevan tärkeää selvittää ennakollisesti mahdollista uutta/muutoslainsäädäntöä varten.

2 Konsulttiselvitys ”Yritysten ja yhteisöjen talousraportointi”
Liite 2: KPMG:n selvitys Yritysten ja yhteisöjen talousraportointi
viranomaisille, raportin versio 3 (toimitettiin 25.2. iltapäivällä)
Käsiteltiin VM:n toimeksiantona KPMG:n koordinaatiotyöryhmälle tekemän,
kommenttien pohjalta muokattua raporttiversiota.
Erinäiset jäsenet totesivat, että heidän kommenttejaan ei ilmeisesti oltu 3. versiossa kuitenkaan otettu huomioon. Sovittiin pj:n ja sihteeristön selvittävän
asiaa ja jäsenillä edelleen olevan mahdollisuus kommentoida raporttia.
Yleisinä huomioina tuotiin esille:
- säästöpotentiaalit näyttävät olevan hyvin pieniä
- yhteenvetoa pitää muokata, sillä ei houkuttele lukemaan raporttia, mahdollisesti lisäkontekstin tuomista mukaan
- pohdittiin josko koko raportin dispositio pitäisi kääntää päälaelleen ja pohtia viestien kärjet uudelleen
- toimeksiannon rajaavan raportin sisältöä, mutta koettiin, että potentiaali on
jäänyt kokonaan pois
- raportin pyörivän liiallisesti hallinnollisen taakan ympärillä (vrt. yritysten
(kasvu)potentiaali)
- todettiin euromääräisten säästöjen arvioimisen olevan haastavaa, mutta
arveltiin niiden olevan kuitenkin paljon suurempia
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todettiin noin 700 tunnistetun ja raportoitavan tietokokonaisuuden antavan
kuitenkin osviittaa kokoluokasta
pidettiin 400 000 euron lukuarvon olevan liian harhaanjohtava ja ehdotettiin
sen muuttamista ”vähäiseksi”

Todettiin, ettei koordinaatioryhmän luonnollisesti tarvitse yhtyä raportin tuloksiin.
3 Koordinaatioryhmän loppuraportti
Liite 3: Luonnos loppuraportin pohjaksi (toimitettiin 25.2. iltapäivällä)
Liite 4: RTE-kokonaisuuden yhteenveto
Käsiteltiin ehdotusta työryhmän loppuraportiksi ja RTE-kokonaisuuden yhteenvetoa.
Yleisinä havaintoina esitettiin seuraavaa:
- digitaalinen maksaminen ja reaaliaikamaksaminen tulisi nostaa raporttiin
- kuntasektorin haasteet taloushallinnon automatisoinnissa tulisi nostaa
esille
- EKP:ssa valmistelussa oleva rakenteisen muodon SEPA-tilisiirto sekä
ERBB:ssä valmistelussa oleva pan-eurooppalainen standardi TIPS
TARGET Payment Systems
- split paymentin tuoma muutos
- todettiin luonnoksen NSG-kirjauksen olevan epäselvä
- pohdittiin pitäisikö olla myös tilinpäätösasioihin liittyviä suosituksia
- pitäisikö tiedon saamisen mahdollisimman avoimeen käyttöön olla yksi kärkiteemoista
- lainsäädännön vaateista tulee kirjata johtopäätöksiin
- olisi tärkeää saada yhteinen näkemys viranomaisten välille miten edetään
ja millä keinoilla yhteisesti edistetään peruspalikoiden yleistymistä (regulaatio, e-lasku, e-kuitti ja xbrl-tilinpäätösraportointi)
- pohdittiin valtion roolin ja rahoituksen osuuden sanoittamista, mm. miten
valtio voisi tukea sekä yrityksiä että maakuntia ja kuntia omilla toimillaan
- kysyttiin hankintasanomista, johon pj totesi ettei se ole oikein kenenkään
vastuulla valtionhallinnossa tällä hetkellä ja ehdotti sen käsittelemistä erillisenä kokonaisuutena, kirjaten loppuraporttiin ongelman tunnistetun, mutta
resurssipuutteiden vuoksi jääneen käsittelemättä.
Puheenjohtaja totesi sihteeristön jatkovalmistelevan loppuraporttia ja uuden
version jaeltavan ryhmälle 5.3. jotta ryhmäläiset voivat käydä ne läpi organisaatioissa -> yhteiseen käsittelyyn seuraavaan kokoukseen 11.3.
4 RTE-aiheinen seminaari
Keskusteltiin 12.4.2019 suunnitelluksi RTE-aiheisesta seminaarista, aamupäivän seminaari, OKM, Jukolassa (Helsingissä), ajatuksen 1 h/pitkä verkostoitumistauko/1 h, kerrotaan tämän ryhmän työstä ja näistä teemoista.
Ehdotettiin kerättävän näkemyksiä koetuista pullonkauloista ja toiveista valtion
suuntaan RTE:hen liittyen (fläppitaulut tai joku ketterä digitaalinen ratkaisu).
5 Vaikuttaminen Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
Todettiin EU-tasolla meneillään olevan RTE:hen liittyviä hankkeita mm. DG
FISMA:ssa. Lisäksi komission seuraavaa työohjelmaa valmistellaan paraikaa,
joten olisi hyvä saada RTE-tematiikka mukaan.
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Tiedotettiin komission DG GROW:n johtajan Eric Mamerin vierailusta Suomeen perjantaina 8.3. 9-15. VM toimii isäntänä aamupäivällä, jolloin julkisen
sektorin hankkeiden esittelyä, työlounas ja iltapäivällä yksityisen sektorin
hankkeiden esittelyä Teknologiateollisuuden isännöimänä.
6 Muut asiat
-

-

Tiedoksi: Verohallinnon RTE-työpaja Digitalisaation suunnannäyttäjät -päivässä 13.2.2019
Seuraava kokous: maanantai 11.3.2019 klo 12-14 (VM, Mariankatu 9, nh.
Loppupeli), jonka lisäksi kalenteroidaan vielä yksi kokous maaliskuun lopulle.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. Liite 1: Pöytäkirja
7/2018 (13.12.2018 kokous)

7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.

Jakelu

Koordinaatioryhmä

