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PRH:n inline XBRL-raportointi
▪Vapaaehtoinen raportointi osakeyhtiöille (2019->)

▪Inline XBRL-tilinpäätökset saatavissa PRH:n Virre-
palvelusta

▪Keväällä -22 kommenteilla HE kirjanpitolain ja 
tilintarkastuslain 3 luvun muuttamisesta
➢(?) pakollinen raportointi suurille yrityksille 

tilikausilta 2023 ->

➢Toistaiseksi ei tietoa miten etenee
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Kuntien XBRL-raportointi 
Valtiokonttorille

▪Koskettaa kuntia, kuntayhtymiä kunnallisia liikelaitoksia 
sekä hyvinvointialueita (2019->)
➢mm. Talousarvio- ja suunnitelma, tilinpäätösennuste,...

▪Aineistoja raportoitu yli 3000 kpl

▪Data on avoimesti saatavilla
➢API-rajapinta / tutkihallintoa.fi-palvelu
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Listayhtiöiden raportointi - ESEF 
(European Single Electronic Format)

▪Raportointi on lähtenyt hyvin käyntiin ja raportoinnin 
laatu hyvää

▪Valtaosa (n.70%) otti vapaaehtoisen varmennuksen 
raporteille

▪ESMAn päivitetty ESEF Reporting Manual uutta 
”Block tagging” käytäntöä

▪ESEF-raportteja nähtävillä palvelussa filings.xbrl.org

Lähde: https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/markkinat-tiedotteet/markkinat-tiedote-22022/lakisaateinen-esef-raportointi-
kaynnistyi/

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-254_esef_reporting_manual.pdf
https://filings.xbrl.org/
https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/markkinat-tiedotteet/markkinat-tiedote-22022/lakisaateinen-esef-raportointi-kaynnistyi/


ESEF-raportoinnin käyttöönotto

31.10.2022 XBRL SUOMI 5

Lähde: Anna Sciortino (ESMA): https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-
sijoittajat/esef/esef_presentations_26112018.pdf

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/esef/esef_presentations_26112018.pdf


Useamman taksonomian 
käyttö
▪Tilanteita, joissa tarvitaan useampaa taksonomiaa
➢Emoyhtiön laskelmat ESEF-aineistoissa paikallisen GAAP-

taksomian mukaisesti

➢Tilintarkastuskertomus Staksonomia-määrityksien 
mukaisesti sisällytettynä tilinpäätösdokumenttiin

➢CSRD:n mukainen raportointi (?) jos tietoja 
toimintakertomuksessa

▪Yhden inlineXBRL-dokumentin sisällä voi esittää useamman
taksonomian mukaisia tägejä
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▪Ohessa Pandora-yhtiön ESEF-
raportti
▪ ESEF-sisältö (IFRS-taksonomia)

▪ Tanskan GAAP-taksonomia

▪Työkalu kuvassa Parseport ”The
Inspector”

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffilings.xbrl.org%2F5299007OWYZ6I1E46843%2F2021-12-31%2FESEF%2FDK%2F1%2FPAND-2021-12-31.zip&data=05%7C01%7Cmil%40parseport.com%7C4139728b613b41f92cac08dabb2031be%7C1c752242f6e54167b3542deda924b318%7C0%7C0%7C638028044198200883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vCkypOFDhZy2PbfFBZyBjKr8qigCpidhPmKLEsxKGes%3D&reserved=0


Kestävyysraportointi (CSRD-
direktiivi)

Lähteet: https://finance.ec.europa.eu/publications/sustainable-finance-package_en , https://www.unpri.org/pri-blog/csrd-and-esrs-how-eu-
corporate-sustainability-reporting-is-evolving/10539.article

2021 2024 2025 2026 2027 2028

EU:n Neuvosto ja parlamentti sopuun  
kestävyysraportointisäännöistä, EFRAG 
kehittämään raportointistandardeja

H1 DL osaksi kansallista 
lainsäädäntöä

Ensimmäiset raportoinnit 
(tilikausilta 2024, NFRD:n
alaiset)

Raportointi alkaa muille suurille yrityksille 
(yli 250 hlöä, tilikausilta 2025)
1.10.2026 Varmennukselle kehitetty 
standardi rajoitetusti käyttöön

Vapaaehtoinen 
raportointi alkaa 
listatuille pk-yrityksille 
(alle 250 hlöä, 
tilikausilta 2026)

1.10.2028: Varmennukselle kehitetty 
standardi laajemmin käyttöön

Pakollinen raportointi 
listatuille pk-yrityksille 
(tilikausilta 2028) sekä EU:n 
alueella toimiville yhtiöille, 
joiden emo on alueen 
ulkopuolelta

2029

https://finance.ec.europa.eu/publications/sustainable-finance-package_en
https://www.unpri.org/pri-blog/csrd-and-esrs-how-eu-corporate-sustainability-reporting-is-evolving
https://www.unpri.org/pri-blog/csrd-and-esrs-how-eu-corporate-sustainability-reporting-is-evolving/10539.article


ESAP (European Single Access 
Point)
• Komissio on valtuuttanut ESMAn kehittämään ESAP(European Single 

Access Point)-järjestelmän 2024 loppuun mennessä

• Kaikkien jäsenmaiden yritysten julkisten raporttien portaali

• Data

• ESEF- ja ESG-raportit

• tavoitteellisesti rakenteellista ja tavoitteellisesti myös eri kielillä

• mahdollisesti myös esim. pk-yritysten tilinpäätöksiä ja muita 

aineistoja

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3a4729104b-4ddc-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02%2fDOC_1&format=PDF


Enemmän irti datasta - Inline 
viewer

Inline viewer-skripti yhdistää taksonomian metatiedot inline XBRL-dataan –
testaa itse filings.xbrl.org –portaalissa

https://www.xbrl.org/news/new-open-source-inline-xbrl-viewer-released/


Tulevia tapahtumia
▪XBRL Europe webinaari 15.11.2022
▪ ESEF: Block tagging and the way forwards

▪Yrityksen Digitalous-hankkeen kvartaalikatsaus 8.12.2022

▪Data Amplified (XBRL International) webinaari 7.12.2022

▪Eurofiling workshop 13.-14.12.2022, Madrid/online
▪ Data Point Model -mallin (ISO 5116) jatkokehitystyö
▪ ESEF- ja ESG-raportoinnin ajankohtaiset asiat

https://www.xbrleurope.org/?p=5945
https://www.yrityksendigitalous.fi/tapahtuma/kvartaalikatsaus-8-12-2022/
https://www.xbrl.org/events/data-amplified-virtual-2022/
https://www.xbrl.org/events/data-amplified-virtual-2022/
https://www.xbrl.org/events/data-amplified-virtual-2022/


Kiitos!
Elina Koskentalo

Elina.Koskentalo@arccos.fi

www.xbrl.fi

31.10.2022

mailto:Elina.Koskentalo@arccos.fi
http://www.xbrl.fi/

