Pöytäkirja
Kokous 9

1 (4)
VM/1660/00.01.00.01/2017
VM101:00/2017

12.3.2019

Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmä
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11.3.2019 klo 12.10–13.15

Paikka

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, neuvotteluhuone Loppupeli

Paikalla

Puheenjohtaja:
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johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja elinkeinoministeriö
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projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Marleena Luopa, opetus- ja kulttuuriministeriö
toimistopäällikkö Jaana Rantama, Finanssivalvonta
kehittämispäällikkö Jukka Oikarinen, Tilastokeskus (poistui klo 13.00)
toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori
suunnittelija Heidi Innanen, valtiovarainministeriö (siht.)
Sanna Esterisen estyneenä ollessa:
ylitarkastaja Minna Rintala, Verohallinto
Liisa Räsäsen estyneenä ollessa:
lakimies, tiimiesimies Franck Mertens, Patentti- ja rekisterihallitus

Poissa

vanhempi neuvonantaja Kari Kemppainen, Suomen Pankki
ekonomisti Riku Thilman, Rahoitusvakausvirasto
koordinaattori Pirre Laaksonen, valtiovarainministeriö

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Asialistan liite 1: Pöytäkirja 8/2018 (26.2.2019 kokous)
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Todettiin, ettei hallituksen eroaminen vaikuta RTE-koordinaatioryhmän työhön.
Loppuraportti on edelleen mahdollista luovuttaa ministerille, koska todennäköisesti se saadaan valmiiksi ennen eduskuntavaaleja. Toimikauden viimeisessä
kokouksessa 26.3. keskustellaan siitä, millaisella viestillä koordinaatioryhmä
tulee ulos.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
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2 Konsulttiselvitys ”Yritysten ja yhteisöjen talousraportointi”
Asialistan liite 2: KPMG:n selvitys Yritysten ja yhteisöjen talousraportointi
viranomaisille, raportin versio 4
Keskusteltiin KPMG:n koordinaatioryhmälle tekemästä, kommenttien ja muutosehdotusten pohjalta edelleen muokatusta raporttiversiosta. Pj totesi, että
viimeisin versio raportista on saatu KPMG:ltä perjantaina 8.3. ja sitä ei ole
vielä jaettu koordinaatioryhmälle. Raporttiversion saatteessa esitettiin perusteluja tehdyille ratkaisuille ja listattiin tapaamiset kommentoineiden toimijoiden
kanssa.
Keskustelussa tuotiin esille:
- Osa raportissa esitetyistä huomioista on melko irrallisia kokonaisuuteen
nähden. Jatkotoimenpiteistä puuttuvat esimerkiksi havainnot ja johtopäätökset siitä, mitä nykytekniikka mahdollistaisi ja mihin suuntaan kehittämistä pitäisi viedä kokonaisuutena.
- Raportin julkistamista tulee vielä pohtia.
- Rajapintojen kautta tulevat tiedot (mm. Verohallinto) ovat osittain jääneet
tunnistamatta raportissa.
- Taakan arvioiminen on haasteellista, sillä liian alhaiseksi tai liian suureksi
arvioimisella voi olla väärän kokonaiskuvan myötä seurauksia esim. median suunnalta.
Pj esitteli hallitusneuvottelijoiden käyttöön tehdyn konseptipaperin taloushallinnon automaatiosta, jossa kahtena päätavoitteena esitetään automaattinen alv
ja automaattinen raportointi viranomaisille. Harmaan talouden torjunta on nostettu melko korkealle, sillä poliitikot kokevat sen tärkeäksi.
KPMG:n raportti olisi parhaimmillaan voinut tukea konseptipaperia, mutta sen
keskeiset havainnot jäivät melko vähäisiksi etenkin hyötyjen löytämisen osalta.
Raportissa on kuitenkin myös uutta tietoa, esimerkiksi viranomaisraportoinnin
monimuotoisuus, monet käyttötarkoitukset ja päällekkäisen raportoinnin vähyys vastoin yleistä käsitystä. Nämä voisivat tulla selkeämmin esille. Raportti
toimii vähintäänkin nykytilan kuvauksena.
Keskustelun pohjalta päätettiin, että KPMG:n pe 8.3. toimittamaa raporttiversiota ei julkaista koordinaatioryhmän loppuraportin liitteenä, vaan erillisenä raporttina VM:n verkkosivuilla mahdollisesti jo viikolla 12. Myöhemmin julkaistaan ryhmän oma loppuraportti.
Konseptipaperia muokataan vielä keskustelussa esiin tuotujen havaintojen
pohjalta ja se toimitetaan ryhmälle kommentoitavaksi lähipäivinä.
3 Koordinaatioryhmän loppuraportti
Asialistan liite 3: Päivitetty luonnos loppuraportiksi
Käytiin läpi loppuraporttiluonnoksen muokattuja jatkotoimenpide-ehdotuksia ja
keskustelussa nousivat esiin seuraavat asiat:
-

-

Luettelomuodossa ehdotuksia on hankala hahmottaa. Muokataan ko. kohtaa niin, että ranskalaisia viivoja on vähemmän ja selittävää tekstiä enemmän.
Lainsäädäntömuutostarpeista on jo tunnistettu seuraavat:
o Alv:iin liittyen tapahtumakohtaiset lasku- ja kuittitiedot (Verohallinto)
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o

-

-

-

Tilinpäätösilmoittamiseen liittyvä aikataulu ja sen yhtenäistäminen
(PRH)
o Varmistaa tilastoviranomaisten mahdollisuus hyödyntää muun toiminnan yhteydessä kerättyjä tietoja silloin, kun kyse ei ole perinteisistä rekisteritiedoista, esimerkkinä Fingridin datahubin hyödyntäminen tilastoinnissa (Tilastokeskus)
Hankintasanomat sovittiin poistettavaksi tästä raportista, sillä se ei ole
kuulunut koordinaatioryhmän toimeksiantoon.
Kohtaa ”työtä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa” avataan enemmän.
Julkisen hallinnon roolia edelläkävijänä RTE-työssä tulisi korostaa enemmän.
Koordinaatioryhmän olemassaolo nähtiin hyödyllisenä ja saman kaltainen
kokoonpano olisi hyvä olla koossa jatkossakin. Tarvittaessa voitaisiin pyytää hallinnonaloilta asiantuntijoita kokouksiin kertomaan käytännön toteutuksesta. Kokousfrekvenssi voisi olla esimerkiksi 3-4 kertaa vuodessa.
Nopeamman seurannan tarve tunnistettu, tarvitaan kokonaiskuva siitä
missä raha liikkuu.
Odotetaan uuden hallituksen muodostamista ja esitetään sitten työryhmää.
Lainsäädäntömuutokset hankkeistetaan omiksi hankkeikseen.
Yksityisen sektorin kokoamien aineistojen hyödyntäminen koko yhteiskunnan hyödyksi – pohdittava, voisiko tästä muotoilla tavoitteen, jota kyettäisiin koordinaatioryhmän piirissä edistämään.
Veron tietojen parempi hyödyntäminen tulevaisuudessa pitäisi lisätä tavoitteisiin.
Harmaan talouden ja rahanpesun torjunnan tulisi näkyä loppuraportissa
jollakin tavalla, joskin sen painoarvosta on erilaisia näkemyksiä ryhmän
sisällä.
Liitteistä otetaan pois KPMG:n raportti, kuten asiakohdassa 2 keskusteltiin.
Lisätään maininta siitä, miten valtio voi tukea yrityksiä yritystukien viidakossa (esim. fiskaalinen tuki, Business Finland)

Loppuraporttia muokataan keskustelun pohjalta ja seuraavaa versiota käsitellään toimikauden viimeisessä kokouksessa.
4 RTE-aiheinen seminaari
Asialistan liite 4: RTE-seminaarirunko, luonnos 5.3.
Pj esitteli pe 12.4. pidettävän RTE-aiheisen seminaarin ohjelmarungon. Tavoitteena puheenvuoroissa on katse tulevaisuuteen -näkökulma, josta tullaan
vielä erikseen ohjeistamaan puhujia. Lähtökohtaisesti ohjelmarunko oli ryhmälle ok.
5 Muut asiat

-

Tiedoksi: kuulumiset KOM/DG GROW johtaja Eric Mamerin vierailusta Helsingissä 8.3.2019
o Pj kertoi johtaja Mamerin tapaamisesta.
o Mamer on luvannut käydä RTE-kokonaisuutta läpi DG GROW:n
pääjohtajan Timo Pesosen kanssa.
o Tehdään yhteistyötä kansallisesti ja pohjoismaiden kesken, tuetaan tarvittaessa komissiota.

-

Tiedoksi: LVM:n kanssa järjestetään syksyllä datatalouskonferenssi, jossa
tuotetaan puheenjohtajan päätelmät. Niissä on tarkoitus käsitellä myös
ajatuksia siitä mitä datatalous voisi tarkoittaa.

4 (4)

-

Tiedoksi: RTECO/Teknologiateollisuus ry on nostanut esiin kysymyksen
rakenteista – missä rakenteissa taloushallinnon automaatiota pitäisi jatkaa.
Todettiin, että aiheesta on hyvä käydä keskustelua ja aikanaan tämä tulee
myös koordinaatioryhmän ratkaistavaksi.

-

Toimikauden viimeinen kokous pidetään tiistaina 26.3. klo 12.30–14.30
(VM, Mariankatu 9, nh. Tienhaara). Kokouksessa on kahvitarjoilu.

6 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13.15.

Jakelu

Koordinaatioryhmä

