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XBRL-mitä se on?

‒ XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on 

suunniteltu taloudellisten tietojen, kuten tilinpäätösten ja 

kirjanpidon, kuvaamiseen, raportointiin ja julkaisuun.

‒ Käytännössä kootaan olemassa olevista sanastoista, 

koodistoista ja tietomalleista taloutta kuvaava HTML-tietomalli.

‒ Sisältää enemmän ominaisuuksia, kuten laskentasääntöjä, 

tarkistuksia, lukunäkymiä (iXBRL)

‒ Voidaan laajentaa vapaasti, koska jokainen uusi luokitus on 

”tietokuution uusi särmä”

‒ Talousraportointi maakunnista XBRL-muodossa alkaa 2021 

tiedoista
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JHS taakse jää taa…

‒ Nyt (lähes) jokainen XBRL-taksonomian sanasto/koodisto on 

oma JHS:sa (tili, palvelu, jne…)

‒ Sisältää myös sanastoja ja koodistoja, jotka eivät ole JHS:a

‒ XBRL on oma JHS suosituksensa

‒ JHS:t sisältävät lisäksi paljon ”ihmisten ohjeistusta”

‒ Yhteentoimivuusmallin mukaisesti koodistot löytyvät jatkossa 

yhteentoimiva.suomi.fi –palvelusta, eivät osa JHS-

kokonaisuutta, vaan JHS viitta näihin

‒ JHS:si jäävät nuo ”ihmisten ohjeistukset” 

‒ XBRL-Mallinnusväline käyttää suoraan sanastot ja koodistot 
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XBRL:n ylläpito

‒ Ylläpito noudattaa yhteentoimivuusmallia

‒ Laajennuksia voi tehdä eri osapuolten toimesta

‒ Laajennukset sovitetaan yhteiseen malliin (säilytetään 

semanttinen yhteentoimivuus)

‒ Jokaisen viranomaisen tulisi hoitaa oman toimialansa 

koodistot ja niiden ylläpito yhteentoimiva.suomi.fi -alustalla

‒ XBRL-Mallinnusväline hankittu (ja hankitaan) VK:lle, 

lisenssejä saa käyttää myös muut mallinnusta tekevät 

viranomaiset (rajallinen lisenssimäärä)
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Palvelupaketti ja XBRL

‒ Palvelupaketti olisi luonteeltaan yksi ”lisäsärmä” 

tietokuutiossa

‒ Jos sitä halutaan, se onnistuu, kunhan tiedetään, kuka 

vastaa tämän särmän ylläpidosta ja viemisestä tietomallin 

osaksi 

‒ Voidaan mallintaa jonkun valmiin hierarkian tasoksi 

(laskusääntö) tai omaksi ulottuvuudekseen (uusi hierarkia)

‒ Pitää määritellä tarve ja käyttö:

‒ Organisaation oma toiminta/tietojohtaminen

‒ Raportointi (muu taloustieto raportoidaan VR:n palveluun)

‒ Tietojen julkistaminen
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Taustatyötä tarvitaan yhteentoimiva.suomi.fi -alustalla

‒ Sinne pitää viedä termit/sanastot, koodistot, (tietomallit)

‒ Siellä tulee rakentaa tarvittavat koodistojen väliset 

linkitykset/hierarkiat ja termien/sanastojen suhteet

‒ Siellä pitää hoitaa (tietomallin eri osien) ylläpito ja versiointi

‒ Siellä pitää toimia yhteentoimuvuusmallin mukaisesti
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Kiitos!


