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Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmä
Aika

9.4.2018 klo 10.00 – 12.01

Paikka

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kokoushuone Loppupeli

Osallistujat

Puheenjohtaja:
erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö
Varapuheenjohtaja:
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet:
neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö
taloustarkastaja Sanna Appelberg, oikeusministeriö
erityisasiantuntija Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö
tietovirtajohtaja Tarja Rautio, Verohallinto
ylitarkastaja Minna Rintala, Verohallinto
johtaja Liisa Räsänen Patentti- ja rekisterihallitus
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 edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja sovittiin, että jokainen käy Tiimerissä tarkistamassa ja tarvittaessa korjaamassa edellisen kokouksen (28.3.) pöytäkirjan.
2 Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen
Timo Kaisanlahti esitteli TEM:in esikartoitusluonnoksen tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston
kehittämiseksi. Tuloksista on tarkoitus keskustella laajemmin asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tarkoitus on selvittää, millä tavalla digitalisaation avulla voidaan hyödyntää
tilikartastoa ja yhdistää tilinpidosta saatuja tietoja eri viranomaisissa. Pohdintaan liittyy mm.
verotus, kirjanpitolaki ja raportointikoodisto.
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Keskustelussa oltiin yhtä mieltä siitä, että XBRL- raportointikoodisto kuulostaa hyvältä, mutta
samalla tilikartan ja tietokoodistoa (määreitä) tarvitaan, jotta tietoa voidaan eri tahoilla hyödyntää. Myös valvontapuolella on tärkeätä, että tieto on määrämuotoista, jotta tietoja voidaan verrata toisiinsa. Esityksen ehdotuksena olisi, että tieto liikkuisi saman ”putken” kautta
eri viranomaisille. Tätä pidettiin hyvänä, mutta mietittiin myös vaihtoehtoa, jossa tieto kootaan yhteen tietokantaan, josta jokainen viranomainen voi poimia tarvitsemansa tiedon. Vaarana on myös turhan tiedon kerääminen. Pitääkö kaikkien tahojen ilmoittaa myös sellaisia
tietoja, joita ei hyödynnetä mihinkään? Tuleeko raportoinnista ns. asiakkaalle liian raskas
prosessi?
3 Viranomaisraportointi ja tilinpäätöstiedot
Olli-Pekka Rissanen alusti ajatuksia ryhmän jatkotyöhön.
Anders Tallberg on tehnyt selvityksen pk-yritysten taloushallinnon digitalisoinnista. Se löytyy täältä:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75057/TEMrap_65_2015_web_30102015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Valtiovarainministeriö on asettanut verkkolaskudirektiivin kansallisen toimeenpanoa koordinoivan
työryhmän, jonka toimikausi loppuu kesäkuun lopussa 2018. Ryhmässä mietitään direktiivin toimeenpanon lisäksi verkkolaskun laajempaa käyttöönottoa ja levittämistä.
Mahdollisia tarkastelukulmia ryhmässä taloushallinnon automaation ja raportoinnin osalta voisi olla:
1. Asiakas keskiöön
2. Otetaan jokin RTEn osa-alue koko ryhmän tarkasteluun
3. Tarkastelleen sääntelyn purkamisen näkökulmasta
4. Kirjoitetaan valtioneuvoston periaatepäätös RTE:stä – tämä voi myös olla raportti.
5. Kysytään RTEcolta, mitkä ovat heidän mielestään polttavimmat kysymykset
Keskustelussa nousi esiin ehdotus esim. yhteisestä listauksesta valtionavustuksia hakeville tahoille, jotta osaavat varautua siihen, mitä tietoja tiliöinnin osalta tullaan kysymään, mahdollinen
konsulttitoimeksianto raportoinnin osalta syksyllä ja tulevaisuuskuvien hahmottaminen ja työstäminen (esim. automaattitiliöinti).
Sovittiin, että työryhmän jäsenet voivat esitellä ryhmälle omissa organisaatioissaan meneillään olevia kehityshankkeita ja RTE:hen liittyviä odotuksia.
Lisäksi olisi hyvä kuulla tulevissa kokouksissa myös kansainvälisestä kehityksestä esim. Fivan kertomana.
4 Muut asiat



Tiedoksi: ryhmälle on avattu Tiimeri-sivusto, johon tallennetaan työryhmän materiaalit
Seuraavat kokousajat ovat:
Ke 9.5 klo 10-12, nh. Tienhaara
Ke 13.6 klo 12-14, nh. Loppupeli

5 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.01
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