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Paikka

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kokoushuone Tienhaara

Osallistujat

Puheenjohtaja:
erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö
Varapuheenjohtaja:
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet:
neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö,
eritysasiantuntija Sanna Appelberg, oikeusministeriö,
erityisasiantuntija Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö
Valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala, Patentti- ja rekisterihallitus
tietovirtajohtaja Tarja Rautio, Verohallinto
apulaisjohtaja Tanja Wistbacka, Valtiokonttori
projektipäällikkö Lea Vuorinen, Tilastokeskus,
ekonomisti Riku Thilman, Rahoitusvakausvirasto,
toimistopäällikkö Jaana Rantama, Finanssivalvonta,
tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen, opetus- ja kulttuuriministeriö,
Sihteeri:
projektiasiantuntija Lotta Engdahl, valtiovarainministeriö,

1 Kokouksen avaus, edellisen kokouksen pöytäkirja ja ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja sovittiin, että edellistä kokouspöytäkirjaa voi käydä kommentoimassa Tiimerissä.
Ajankohtaiset: Viron ja Suomen hallitusten 100-vuotiskokouksessa oli esillä digiyhteistyö ja
siihen liittyvä RTE. Asiasta kertova tiedote löytyy täältä: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/suomen-ja-viron-hallitukset-sopivat-yhteistyon-syventamisesta
Käytännön etenemisestä asiassa ei ole vielä päätetty. Tarkoituksena on seuraavaksi luoda
toimintasuunnitelma asian edistämiseksi.
2 PRH:n ja Verohallinnon XBRL-palvelujen tilanne
PRH ja verohallinto kertoivat XBRL-hankkeidensa tilanteen.
PRH:lla on tarkoitus avata rajapinta XBRL:ään, jolloin se olisi käytettävissä tämän vuoden
lopussa. PRH:n tavoitteena ja odotuksina tulevaisuudessa on yhtenäistilikartta ja sähköisen
raportointimuodon käyttövelvoite.
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Keskustelussa nousi esiin tiedon jakamisen alusta ja tiedon toimittaminen PRH:lle jaVerohallintoon. Tällä hetkellä Verohallinto vastaanottaa vahvistetun tilinpäätöstiedon, jonka tiedot
siirtyvät eteenpäin PRH:lle. Tieto ei ole rakenteisessa muodossa tällä hetkellä.
Verohallinto käyttää tiedonsiirrossa ydinjärjestelmäänsä. Syyskuussa selviää siirtyykö tiedot
XBRL:ään vai ei. Jos rajapinnat avataan, on tärkeätä, että tiedon validioinnit ovat oikein.
Apuna käytetään Valtiokonttorin kehittämää validiointia.
Tällä hetkellä viranomaiselle tulevan datan avaaminen suoraan muille viranomaisille on mutkikasta, sillä EU sääntely rajoittaa eri viranomaisten mahdollisuutta hyödyntää toiselle viranomaiselle tullutta tietoa. Ongelma on myös se, että tällä hetkellä on paljon yrityksiä, jotka eivät toimita tarvittavia ja kattavia tietoja yritystoiminnastaan. Tavoitteena kuitenkin olisi, että
tiedot kerättäisiin tulevaisuudessa yhteen tietokantaan, kuten tulorekisterissä tullaan tekemään. Kunta ja maakuntapuolella tavoitteena on, että maakunnat ja kunnat julkaisevat tietonsa tapahtumatasolla. Pyritään samaan tieto XBRL-muotoon jo alussa, ettei tietoa taritse
muuttaa transaktiovaiheessa. Pyritään edistämään asiaa pienin askelin.

3 Verohallinnon näkemykset alv-raportointiin liittyen
Tarja Rautio Verohallinnosta esitteli verohallinnon näkemykset, haasteet ja toiveet taloustiedon raportoinnin osalta. Verohallinnolla on tällä hetkellä kaksi isoa haastetta:
1. Tiedonsaannin hitaus kansallisesti
2. Tiedonsaantioikeus kansainvälisesti, etenkin EU.n ulkopuolisten toimjoiden osalta.
Lisäksi regulaatio ei pysy digitalisoinnin ja tämän hetken ilmiöissä mukana. Siinä vaiheessa
kun jollekin ilmiölle on saatu lainsäädäntö säädettyä, on se tilanne jo usein väistynyt ja haasteet siirtyneet muualle.
Henkilöverotus on muuttunut hankalammaksi mm. mikrotulojen osalta (mm. pienet ja lyhyiet
työvelvoitteet, Airbnb- tai uber-toiminta. Haasteena tämän lisäksi on, että ulkomaille rekisteröidystä yrityksestä ei pääsääntöisesti saada Suomea koskevia massatietoja. Pyynnöt tulee
yksilöidä erikseen jokaisen pyynnön osalta. Keskustelussa pohdittiin sitä, että massatietojen
saamiseksi ainoa keino olisi EU tai OECD-tasoinen yhteinen sovittu käytäntö tietojen jakamisesta.
Verotulojen ilmoittamista pyritään helpottamaan mahdollisimman paljon. Monesti tahot ovat
veromyönteisiä ja haluavat ilmoittaa verot, mutta jos se on käytännössä kovin hankalaa, jää
se usein tekemättä.
Myös Tilastokeskuksessa on tutkittu alustatalouden tuomia haasteita. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista noin 0,3 prosenttia sai vähintään neljäsosan ansioistaan digitaalisten
alustojen kautta vuonna 2017. Se tarkoittaa noin 14 000 henkilöä. Lisätietoa löytyy oheisesta
Tilastokeskuksen tiedotteesta: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/14/tyti_2017_14_2018-0417_tie_001_fi.html

4 Verkkolaskutyön edistyminen
Olli-Pekka Rissanen kertoi valtiovarainministeriön asettaman verkkolaskudirektiivityöryhmän
työn edistymisestä. Tarkoituksena on tehdä verkkolaskun osalta oma lyhyt laki. Verkkolaskuun liittyviä direktiivivaatimuksia ei siten vain lisätä hankintalakiin. Lisäksi alv-lakiin on tarkoitus tehdä lisäys koskien laskun saantioikeutta verkkolaskuna. Laskun vastaanottajalla
(maksajalla) olisi näin ollen oikeus vaatia lasku verkkolaskuna. Tällä hetkellä tarkoituksena
on säätää ainoastaan yritysten välisestä ja yritysten ja valtion välisestä laskuliikenteestä.
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Myöhemmin on tarkoitus laajentaa vaatimusta koskemaan myös henkilöasiakkaan ja yritysten välistä maksuliikennettä. Lisäksi valtiovarainministeriö tulee pyytämään tarjouksia konsulteiksi verkkolaskun uuden toimintamallin sopimuspohjien laatimiseksi.
5 Muut ehdotukset jatkotyöhön
Asiaa ei aikapulan takia ehditty käsitellä.
6 Muut asiat
Seuraava koordinaatioryhmän kokous on keskiviikkona 13.6 klo 12-14, nh. Loppupeli
7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.
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