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Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmä
Aika

13.6.2018 klo 12.00 – 13.48

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
erityisasiantuntija Sanna Appelberg, oikeusministeriö
erityisasiantuntija Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö (etänä)
tietovirtajohtaja Tarja Rautio, Verohallinto (etänä)
johtaja Liisa Räsänen Patentti- ja rekisterihallitus
valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala, Patentti- ja rekisterihallitus
apulaisjohtaja Tanja Wistbacka, Valtiokonttori
yliaktuaari Pirkko Nurmela, Tilastokeskus
ekonomisti Riku Thilman, Rahoitusvakausvirasto (etänä)
vanhempi neuvonantaja Maria Huhtaniska-Montiel, Suomen Pankki (etänä)
toimistopäällikkö Jaana Rantama, Finanssivalvonta
tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sihteeri:
projektiasiantuntija Lotta Engdahl, valtiovarainministeriö

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
2 Tietopoliittinen selonteko: Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikana
Puheenjohtaja alusti keskustelun taloushallinnon automaation suhteesta tekeillä olevaan
’Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikana’ selontekoon. Valmistelussa on mukana noin 200
henkeä eri yhteiskunnan aloilta ja osallistujat ovat tuottaneet yli 30 taustapaperia työn tueksi.
Koordinaatioryhmä käsittelee RTE:tä, joka voidaan mieltää myös tietopolitiikaksi. Saattaa
olla, että RTE:n ei tarvitse näkyä selonteossa, mutta siitä keskustelu on kuitenkin tärkeätä
ryhmässä. Selonteon kokoaminen on aloitettu ja tarkoitus on saada ennen heinäkuun alkua
ensimmäinen versio valmiiksi.
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Materiaalia lytyy mm. näiden linkkien alta:
https://drive.google.com/open?id=1FCgWCamTNMb3ZNyMNUn7pByQzcOq0z1x
https://drive.google.com/open?id=1AsWg82eIz1u2KMEyqzh0r1N5M-hB9Rdx
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80851
Keskustelussa nousi esiin työn keskeisin tavoite, joka on tiedon arvon kasvattaminen ja millä
tavalla tietoa käytetään, jalostetaan ja hyödynnetään tulevaisuudessa Suomen linjan mukaisesti.
Tässä tulisi huomioida myös se, millä tavalla esim. RTE ja tulevaisuuden automaatio yhdistetään eri toimijoiden konkreettiseen työhön, eli millä tavalla visio ja todellisuus saadaan kohtaamaan. Tärkeää on myös huomioida se, millä tavalla tämä tieto saadaan kerättyä ja vaihdettua esim. viranomaisten kesken. Tällä hetkellä tiedon laatu ei aina ole luotettavaa, eikä
siten aina reaaliaikaisesti hyödynnettävissä. Paljon on edelleen puuttuvaa tietoa, johon esim.
verottaja ei pääse käsiksi. Lisäksi muistutettiin, että kansainvälinen vertailu on tärkeä ottaa
mukaan selontekoon.

3 Konsulttiselvitys taloushallinnon viranomaisraportoinnista
Olli-Pekka Rissanen, VM
Puheenjohtaja kertoi, että valtiovarainministeriö on solminut puitesopimuksen KPMG:n
kanssa konsulttihankinnoista. Puitesopimusta olisi tarkoitus hyödyntää viranomaisraportoinnin kokonaiskuvan selvittämisessä. Lisäksi on tarkoitus selvittää viranomaisten tiedonsaantioikeudet.
Lisäksi pohdinnassa oli, pitäisikö jonkun muun tahon olla mukana selvitystyössä. Päätettiin
konsultoida ainakin taloushallintoliittoa asiassa.

4 Valtion sisäisen taloushallinnon asetelmat ja kyvykkyydet
Puheenjohtaja alusti aiheeseen kertomalla tämän hetken tilanteesta valtionhallinnon sisäisen
taloushallinnon osalta. Paljon on vielä manuaalista työtä tehtävänä ja reaalitalous on raportoinnin osalta vielä toteutumatta. keskustelussa pohdittiin, mitä reaalitalouden saavuttamiseksi
olisi tarpeen tehdä ja millä tavalla ryhmässä voimme edistää asiaa ja mitkä ovat sen esteinä.
Tällä hetkellä taloudessa ja sen seurannassa ei ole ajuria, joka vauhdittaisi taloutta reaaliaikaisuuteen. Päätettiin miettiä tarkemmin raportin (policy paper) tekemistä syksyllä ja kuinka työtä
voidaan viedä eteenpäin.
5 Muut asiat
Jani Heikkinen kertoi, että taloustietolaki lähetetään lausunnolle ennen juhannusta.

6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.48
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