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Talousraportointi –
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ja hallinnollista 
taakkaa?
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Päällekkäisraportointia ja hallinnollista taakkaa? 
Selvitys talousraportoinnista viranomaisille

Lukuisia velvoitteita, talousraportointia tehdään paljon

Epäilys 2 Talousraportointi on työlästä

Epäilys 1

Talousraportointia tehdään päällekkäin moneen paikkaanEpäilys 3

Haluttiin kattava kuva yritysten ja yhteisöjen talousraportoinnista viranomaisille

Tehtiin selvitys yritysten ja yhteisöjen talousraportoinnista viranomaisille.
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Selvityksen kulku

Tiedusteltiin 54 

viranomaistaholta

kerättäviä raportteja.

49 vastanneesta 31 

keräsi taloudellista tietoa. 

Tiedusteltiin

raporttikohtaisesti

viranomaisten keräämiä

tietoja

Tiedonkeruuta 

täydennettiin virastojen ja 

yritysten haastatteluilla

Kerätty tieto luokiteltiin:

Lähteenä olevan

tietokokokonaisuuden

mukaan: 

- kirjanpitomateriaali

- muu taloustieto

- muu tieto

 yht. 19 eri luokkaa

Päällekkäisyyden

mukaan: 

1. päällekkäinen tieto

(sama tieto on jo annettu

toisen raportin

yhteydessä)

2. ensitoimitus (tiedot

toimitetaan ensimmäistä

kertaa)

Selvitettiin kotimaisia, 

pohjoismaisia ja 

kansainvälisiä

talousraportointiin ja 

hallinnolliseen taakkaan

liittyviä aktiviteetteja, sekä

SCM-menetelmää

(standard cost model, 

hallinnollisen taakan ja 

kustannusten

laskentamalli)

Määriteltiin raportointi-

velvoitteista kerättävä 

tieto. 

Raportointityö jaettiin

osatehtäviin, joiden

työmäärä arvioitiin

aiempien raporttien ja 

asiantuntija-arvioiden

perusteella.

Hallinnollinen

kokonaistaakka

laskettiin standard cost 

model (SCM) 

-menetelmää soveltaen:

yhden raportoinnin

työmäärä * raporttien

määrä

raporttien määrä = 

raportointivelvollisten

määrä * raportointi-

frekvenssi

1. Tausta-
selvitykset ja
datan määrittely

3. Tiedon luokittelu
2. Tiedon
kerääminen

4. Hallinnollisen

taakan arviointi

5. Analyysi ja 

suositukset

Tunnistettiin eniten

raportointia vaativat

viranomaiset ja eri

raporttien vaatima

hallinnollinen taakka.

Eriteltiin päällekkäisen ja 

ensitoimituksen osuudet.

Suositeltiin toimenpiteitä

päällekkäisen raportoinnin

vähentämiseksi.
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Selvityksen määritelmiä

Taloudellinen raportointi, 

talousraportointi

Yrityksille ja yhteisöille 

kohdistuvat raportointivelvoitteet

Mm. tilinpäätösdokumentit, 

veroilmoitukset, lupa- ja 

tukihakemukset

Sisältää taloudellista

informaatiota

Tietoa esim. rahan liikkeistä, 

maksuvalmiudesta, liikevaihdosta

Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset

Hallinnollinen kustannus / 

Hallinnollinen taakka

Selvitys kohdistunut

kustannuksiin yrityksillä ja 

yhteisöillä, ei arvioitu

kustannuksia viranomaisilla.

Hallinnollinen kustannus: 

raportoinnin taustatyö + tiedon

poiminta + tiedon toimitus

Hallinnollinen taakka:

vähennetty työ joka tehtäisiin

jokatapauksessa (business-as-

usual-kustannukset)

Päällekkäisraportointi

Ensitoimitus:

raportoitava tieto toimitetaan

viranomaiselle ensimmäistä

kertaa

Päällekkäistoimitus: 

sama tieto on jo annettu toisen

raportin yhteydessä samalle tai 

toiselle viranomaiselle

 Päällekkäisraportointia
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Tiedonkeruu

► Raportin käyttötarkoitus 

viranomaisella

► Lähteenä oleva tietokokonaisuus 

raportoijalla

► Raportointivelvollisia kpl / vuosi

► Saatuja tietoja kpl / vuosi

► Raportointifrekvenssi / vuosi

► Säännöllinen vai tarvittaessa 

toimitettava raportti

► Vastaanottava viranomaistaho

► Raportointivelvollinen (esim. 

yritykset / yhteisöt / tietty 

kohderyhmä)

► Raportointivelvollisen toimiala

► Raportoinnin laukaisija, triggeri

► Raportointikanava

► Raportin aihe

► Raportin pääsisältö

KERÄTYT JA ANALYSOIDUT TIEDOT

Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset

organisaatiota kontaktoitiin54

31

18

5

kerää tietoa

ei kerää tai ei tiedä keräävänsä

ei vastannut
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— Lähteenä olevan tiedon mukaan

— Onko kyseessä 

- ensitoimitus (tiedot toimitetaan ensimmäistä kertaa)

- päällekkäinen toimitus (sama tieto on jo annettu toisen raportin yhteydessä)

Raportointitiedon luokittelu

Viranomaisraporttien lähteenä olevan tiedon luokittelu

KIRJANPITO
Arvioitu aika 

ensi kerta (h)

Arvioitu aika 

ensi kerta (min)

Päällekkäis-

raportointi (h)

Päällekkäis-

raportointi (min)
Ohjeellinen aika-arvion peruste päällekkäisraportoinnnissa

Tilinpäätös 9,6 578,1 0,3 20 toimitus

Toimintakertomus 93,1 5 587,7 0,3 20 toimitus

Tuloslaskelma ja tase 4,4 265,7 0,3 20 toimitus

Rahoituslaskelma 4,6 273,7 0,3 20 Kokoluokka kuten tuloslaskelma ja tase tai liitetiedot. Ei pakollinen mikro- ja pienyrityksille.

Tilinpäätöksen liitetiedot 4,7 281,8 0,3 20 toimitus

Tilintarkastuskertomus 0,3 20 toimitus

Tilikohtaiset saldot 0,4 22 tilisaldon poiminta + toimitus

Pääkirjan transaktiot 0,5 30 tilitapahtuminen poiminta + toimitus

Pääkirjan transaktiot + kustannuspaikkatieto 0,6 38 kirjaus (suppea) + 10 * tilisaldon poiminta + toimitus

Osakirjanpito 37,5 2 250,0 kirjaus (laaja)

Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ja tase4,4 265,7 Tase-erittelyt (TEM 8/2010)

MUU TALOUSTIETO

Budjetti 7,5 450,0 Asiantuntija-arvio. Oletus, että tehdään tarkoitusta varten

Osakeluettelo 0,3 20 toimitus

Liiketoimintasuunnitelma 7,5 450,0 Asiantuntija-arvio. Oletus, että tehdään tarkoitusta varten

Muu taloustieto 0,5 30,0 Arvioidaan erikseen

MUU TIETO

Tosite/sopimusjäljennös/arkisto 0,4 24 dokumentin haku viranomaiselta + toimitus

Rekisteri 0,4 24 dokumentin haku viranomaiselta + toimitus

Todistus 0,4 24 dokumentin haku viranomaiselta + toimitus

Muu ulkopuolinen tieto 0,4 24 dokumentin haku viranomaiselta + toimitus

Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset
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— Raportointiaktiviteetti jaettin osa-aktiviteetteihin

— Osa-aktiviteetteihin kuluva aika ja sen kustannus arvioitiin aiempien selvitysten ja asiantuntija-arvioiden perusteella

Raportoinnin työmäärän ja työmääräkustannuksen arviointi
Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset
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SCM-menetelmä

— Standard Cost Model

— Erittäin yleinen viranomaisilla: EU, OECD, Suomen viranomaiset

- esim. VM , TEM , KTM, Tilastokeskus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto, SYKE, Evira, Mavi, Tilastokeskus, VATT

— Ei ole tarkka menetelmä, antaa suuntaa-antavan/suuruusluokka-arvion

— Tarkkuuden kannalta kriittistä on arvioitava populaatio ja aktiviteetin kustannukset, erityisesti aika

Hallinnollisten kustannusten laskeminen SCM-menetelmällä

Palkka Aika
Organisaatioiden

määrä (populaatio)

Raportointi-

tiheys

Hallinnollisen aktiviteetin kustannus
= palkka * aika + hankinnat & ulkoiset kustannukset

Hallinnollisten aktiviteettien määrä
= organisaatioiden määrä * raportointitiheys

Hallinnolliset kustannukset
= hallinnollisen aktiviteetin kustannus * hallinnollisten aktiviteettien määrä

Hankinnat & ulkoiset

kustannukset

Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset
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Hallinnollisen aktiviteetin kustannukset ja taakat

Taustatyö

Paikalliset tiedonkäsittely- ja kirjanpitoaktiviteetit, 

kuten kirjaaminen, kokoaminen, täsmäytys, 

arkistointi, asiaan perehtyminen, selvittäminen, 

koostaminen, kirjoitustyö, auditoinnit, jne.

Hallinnollinen taakka: Tätä ei tehdä, jos ei vaadita. Tätä voidaan pienentää päällekkäisyyden

poistamisella, automaatiolla, raportin vaatijan suorilla yhteyksillä tietoihin, lainmuutoksilla, jne.  

Business as usual: Tämä

tehdään joka tapauksessa.

Ensitoimituksen hallinnollinen kustannus

Ensitoimituksen hallinnollinen taakka

Toimituksen ja päällekkäistoimituksen hallinnollinen taakka

Tiedon poiminta

Tiedon haku ja poiminta

kirjanpitojärjestelmän

tileiltä, tapahtumista tai 

tietovarastosta

Tiedon toimitus

Eri tiedoista koostuva

raportti/lomake

toimitetaan raporttia

vaativalle taholle

Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset

1. Ensitoimitus = Raportoitavan

materiaalin kerääminen ja 

toimittaminen ensimmäisen kerran

2. Päällekkäistoimitus = Sama 

tieto on jo annettu toisen raportin 

yhteydessä viranomaiselle



11

Document Classification: KPMG Confidential

© 2019 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affi liated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Hallinnollinen taakka tietoluokittain
Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset

4 340 922 €

12 339 €

638 705 €

95 101 €

1 007 634 €

231 153 €

215 617 €

348 635 €

112 664 €

6 803 €

17 515 840 €

92 872 €

436 569 €

7 381 258 €

505 648 €

0 € 4 000 000 € 8 000 000 € 12 000 000 € 16 000 000 € 20 000 000 €

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Tilikohtaiset saldot

Pääkirjan transaktiot

Pääkirjan transaktiot + kustannuspaikkatieto

Osakirjanpito

Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ja tase

Budjetti

Osakeluettelo

Liiketoimintasuunnitelma

Muu taloustieto

Tosite/sopimusjäljennös/arkisto

Rekisteri/todistus

Rahoitusalan erityistieto

Muu ulkopuolinen tieto

Veron hallinnollinen

taakka tämän ulkopuolella.

Veron tiedon poiminnan ja 

toimituksen hallinnollinen 

taakka 150 M€, taakan arvio 

taustatöineen: 450 M€

Muu taloustieto: 

pääasiassa julkiset 

hankinnat

Rahoitusalan erityistieto 

liittyy Finanssivalvonnan ja 

Suomen Pankin 

raportointivaatimuksiin
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Tilasto-

keskus

PRH

Vero   

Hallinnollinen

kustannus

Yritys1

Kokonaisnäkymä - Taloustiedon tietovirtoja, esimerkki Vero
Muut hallinto-

elimet Suomessa

Yritys2

Suomi/EU

Kuluttaja

T
o

im
it
u

s
G

2
G

Muu

sisäinen

talous-

raportointi T
a

u
s
ta

ty
ö

Toimitus B2G

Taloustietojen käsittely

viraston sisällä ja 

virastojen välillä

Valmistelu-

taustatyö
Tiedon poiminta ja

toimitus n. 150 M€

= Tämän selvityksen

kohde Veron osalta

Taustatyö

n. 300 M€ Tiedon toimitus 

automaattinen
P

o
im

in
ta

Tiedon toimitus

osin käsin

Toimitus G2G

Muut hallinto-

elimet EU:ssa

Toimitus G2G

Muu

talous-

hallinto

Toimitus B2C

Taloushallinnon raportointi

yrityksen sisällä

ja yritysten välillä,

kustannus n. 2 miljardia €

Toimitus B2B

Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset

Verotuksen hallinnollinen

taakka n. 450 M€
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► Talousraportoinnin hallinnollisesta taakasta suurin osa Verohallinnon aikaansaamaa

- Tutkittujen hallinnollisten taakkojen summa kohtuullisen pieni: n. 180 M€

- Verotus on mammutti muiden rinnalla: tiedon poiminnan ja toimituksen hallinnollinen taakka n. 150 M€

- Seuraavaksi suurin hallinnollisen taakan kokonaisuus on julkiset hankinnat: 17 M€

► Päällekkäisraportoinnin hallinnollinen taakka odotettua pienempi

- Suurin osa säästöistä joko tilinpäätöksissä tai rekistereissä ja todistuksissa

— Eniten tilinpäätöksen päällekkäistoimituksia n. 500 000 €

— Toiseksi eniten rekistereiden ja todistusten päällekkäistoimituksia, n. 300 000 €

- Suuret liikkeet on tehty 

— Hankintakäytäntöjen muutos vei pakon oheistaa viranomaistodistukset kaikkiin tarjouksiin, 

nyt vain voittajan pitää esittää ne: >2 M€ vähennys taakassa

— PRH lataa nyt 95% tilinpäätöksistä suoraan Verolta: n. 2 M€:n vähennys taakassa

► Nyt tutkittu osuus on pieni osa taloushallinnon automaatiopotentiaalista

- Verolla suurin osuus talousraportoinnin hallinnollisesta taakasta. 

- Koko taloushallinnon automaatiopotentiaali on olennaisesti suurempi

Johtopäätöksiä
Taustaselvitykset ja datan määrittely Tiedon kerääminen Tiedon luokittelu Hallinnollisen taakan arviointi Analyysi ja suositukset
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