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Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmä
Aika

28.3.2018 klo 12.00 – 14.05

Paikka

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kokoushuone Tienhaara

Osallistujat

Puheenjohtaja:
erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö
Varapuheenjohtaja:
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet:
taloustarkastaja Sanna Appelberg, oikeusministeriö
erityisasiantuntija Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö
tietovirtajohtaja Tarja Rautio, Verohallinto
ylitarkastaja Minna Rintala, Verohallinto
lakimies Pauliina Päivinen, Patentti- ja rekisterihallitus
apulaisjohtaja Tanja Wistbacka, Valtiokonttori
projektipäällikkö Lea Vuorinen, Tilastokeskus
ekonomisti Riku Thilman, Rahoitusvakausvirasto
vanhempi neuvonantaja Maria Huhtaniska-Montiel, Suomen Pankki.
toimistopäällikkö Jaana Rantama, Finanssivalvonta
tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sihteeri:
projektiasiantuntija Lotta Engdahl, valtiovarainministeriö

1 Kokouksen avaus ja koordinaatioryhmän jäsenten esittäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja työryhmän jäsenet esittäytyivät.
2 Työn tavoitteet ja eteneminen
Käytiin läpi jokaisen organisaation lähtökohdat ja toiveet yhteiselle työlle.
TEM:
o Tietokartoitus meneillään TEMI:ssä kirjanpitolainsäädännön osalta.
Verohallinto:
o Ajankohtaisena on rajapintojen avaaminen ja reaaliaikaisten tietojen vaihto.
o Tilipäätöstietojen ilmoittaminen ja sen aikataulutus, joka on eri kuin PRH:ssa.
o Alv:in osalta on monta ajankohtaista asiaa meneillään.

Valtiovarainministeriö

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123
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KV-alustatalous. Tällä hetkellä on hankala saada liiketoiminnasta syntyvää vertailutietoa
ulkomailta.
o Tällä hetkellä on meneillään pilotti, jossa tilintarkastus tehdään automaattisesti rakenteisesta tiedosta. Tässä testataan prosessia erityisesti verotarkastuksen näkökulmasta.
Finanssivalvonta:
o Sääntelyä alalla on kiristetty finanssikriisin jälkeen. Tämä lisäsi tiedon määrää valtavasti.
o Suurin osa tiedosta on EU:n kautta tullutta raportointivelvoitetta.
 XBRL – raportointi teettää valtavasti työtä.
 CSV-raportointi on sujuvampaa.
 Muutoksia raportointiin tulee vuosineljänneksittäin.
 Aikaisemmin sama, kerätty tieto lähetettiin tilastokeskukselle, mutta EU:n harmonisointi on vaikeuttanut asiaa.
Rahoitusvakausvirasto:
o Hyvin vastaavanlainen tiedonkeruu kuin Finanssivalvonnassa.
o Virasto on uusi ja tiedonkeruuta ohjaa pitkälti EU:n kriisinratkaisuneuvosto.
o Ensimmäiset XBRL-muotoiset raportit otetaan käyttöön keväällä.
o Käyttöoikeuskysymykset nousevat esiin. Kuka saa käyttää mitäkin tietoa.
Suomen pankki:
o Tukee kaikkea tehostamista ja automatisointia, jota maksamiseen liittyy.
o Suomen pankissa kerätään myös tilastotietoa. Ongelmana on, että tilastoinnissa muut tahot eivät saa hyödyntää samaa tietoa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
o Valtionavustuksia myönnetään noin miljardi euroa vuodessa. Tähän liittyy paljon rahatietoa.
o Nämä tiedot ovat hajallaan eri paikoissa. Niiden kokoaminen tuottaa paljon työtä.
o Kysymyksiä on myös normiston, säädöspohjan, sähköisen laskun ja e-kuitin osalta. Myös
arkistoinnin osalta on erilaisia säilytysaikoja, joita olisi tarve yhtenäistää.
Patentti- ja rekisterihallitus:
o Tilinpäätöstietojen toimitus PRH:lle ja Verohallintoon on eri määräaika. Tämä on tiedon keräämisen kannalta haaste.
o Suuri määrä tietoa toimitetaan Verohallinnolta PRH:lle pdf-kuvina.
o Tekevät paljon yhteistyötä Valtiokonttorin ja Finanssivalvonnan kanssa.
o Monet organisaatiot, kuten säätiöt toimivat hyvin pitkälle vielä paperimaailmassa.
o Tällä hetkellä PRH:lla on meneillään projekti, jossa tilivelvolliset yritykset toimittavat tilinpäätöksensä rakenteisessa muodossa suoraan KPMG:lle.
o Pohjoismainen yhteistyö aktiivista.
Valtiovarainministeriö: Jani Heikkinen
o Digitalisaatio mahdollistaa monia johtamiseen liittyviä toimintoja
o Tällä hetkellä maakunnille rakennetaan julkisen talouden tietojen hallintamallia. Tarkoituksena olisi, että tieto olisi yhteentoimivaa eli rakenteista.
Oikeusministeriö:
o Meneillään mm. projekti omarahaliikenteestä ja miten se voidaan automatisoida.
o Yhteistyö on tärkeää erityisesti Valtiokonttori-Palkeet-VM –akselilla esim. handi-hankkeen
osalta.
Valtiokonttori:
o Ovat mukana monessa kehittämisryhmässä.
o Uuden maksupalveludirektiivin toimeenpano kuuluu Valtiokonttorille
o XBRL- koodiston valvonta Valtiokonttorilla.
Tilastokeskus:
o Tietoa vaaditaan nykyään enemmän, nopeammin ja laadukkaampana.
o Julkiselta puolelta ja EU-organisaatioilta tulee paljon tietovaateita
o Maakuntien tuleviin tietojärjestelmiin tulisi pyrkiä vaikuttamaan jo nyt, jotta saadaan hyödynnettyä kaikki tieto myös sieltä.
3 Muut asiat


Seuraavat kokousajat:
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Ma 9.4 klo 10-12, nh. Loppupeli
Ke 9.5 klo 10-12, nh. Tienhaara
Ke 13.6 klo 12-14, nh. Loppupeli
4 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05

Liitteet

Jakelu

Valmisteluryhmä

