
Matka ESEF:iin 
- maaliviivan jälkeen 

CtrlPrint Finland Oy            Matka ESEF.iin - maaliviivan jälkeen| 14. huhtikuuta 2021



Alustus webinaariin
  » Vuosiraportointi takanapäin - kuten myös 
ensimmäinen, vapaaehtoinen kierros ESEF-raportointia

  » Mitä ESEF-raportointi toi tullessaan, mitä haasteita 
kohdattiin ja mitä opittiin ensimmäisellä kierroksella?



Agenda
  » CtrlPrint yrityksenä ja palveluna
  » Kooste vuoden 2020 raporteista sekä ESEF-kyselyn tuloksista 
  » Paneelikeskustelu 

  » Riitta Pelkonen ja Minna Toiviainen Finanssivalvonta, Mika Kuhanen 
KPMG, Elina Peill Deloitte, Lauri Hyppölä Kreab, Tanja Riikonen ja Katri 
Saari Outokumpu sekä Christina Wallenius Evli Pankki

  » Loppuyhteenveto 



CtrlPrint                          
yrityksenä ja palveluna



CtrlPrint yrityksenä
  » Ruotsalaislähtöinen yritys - perustettu 2001
  » Toimistot Tukholmassa, Lontoossa ja Helsingissä
  » 850 raportoivaa asiakasta ja 200 sidoskumppania
  » Julkiset, yksityiset ja valtio-omisteiset organisaatiot
  » Pohjoismaat, UK, EU ja APAC 



CtrlPrint palveluna
Pilvipohjainen yhteistyöalusta, jonka avulla InDesign-
pohjaiset taittotyönä tehtävät raportit työstetään
  » tehokkaasti ja läpinäkyvästi 
  » kontrolloidusti ja tietoturvallisesti
  » sekä tuottamaan ESEF-raportin saumattomana osana 
normaalia vuosikertomus- ja tilinpäätösprosessia



Ratkaisumme PDF
Painettavaksi tai 
julkaistavaksi

ESEF 
XHTML -raportti, jossa 
XBRL-merkinnät

InDesign 
Dokumentti datalähteenä. 
Sisällön muokkaus CtrlPrintin 
kautta, jossa myös integroituna 
XBRL-merkintätyökalu.



Vuoden 2020 raportointi ja 
ESEF-kyselyn tulokset



Kooste vuoden 2020 raporteista 
  » Yhteensä 133 on julkaissut vuosiraporttinsa, joista

  » 74 julkaisi ESEF-raportin sekä PDF-tiedoston
  » 59 julkaisi raportin pelkästään PDF-tiedostona

  » Pelkästään suomeksi/ ruotsiksi ESEF-raportin julkaisi 15 
yhtiötä, suurin osa yhtiöistä julkaisi raportin usealla kielellä  

  » Tilintarkastajan varmennuksen ESEF-raportille on teettänyt 
noin puolet yhtiöistä



Kooste vuoden 2020 raporteista 
  » Nasdaq julkaisi kansallisen tason nimeämiskäytännön 
26.1.2021, käytännössä nimeämiskäytäntö ollut kirjavaa

  » Suurimmalla osalla yhtiöistä julkaistu ESEF-raportti löytyi  
zip-tiedostona myös verkkosivuston sijoittajaosiosta, 
pelkkä PDF-tiedosto löytyi 16 yhtiöltä   

  » ESEF-raportin Inline Viewer -versiota hyödynnetty 
verkkosivustoilla vielä vähän



ESEF-kysely
  » CtrlPrintin laaja ESEF-kysely kevään 2021 aikana, laajempi 
yhteenveto tuloksista julkaistaan CtrlPrintin verkkosivuilla 
kesällä 2021 

  » Suomessa kysely lähetettiin kaikille ESEF:n piirissä oleville 
yhtiöille jo maaliskuussa, myös yhtiöille, jotka eivät ole 
vielä julkaisseet ESEF-raporttia

  » Alustavia tuloksia Suomen osalta voidaan jo tarkistella



ESEF-kysely, Suomi
  » Pääsääntöisesti kyselyyn on vastannut yhtiöt, jotka ovat 
julkaisseet ensimmäisen ESEF-raporttinsa

  » Vastaajissa myös yhtiöitä, jotka aloittaneet raportin 
valmistelut, mutta eivät julkaise raporttia sekä yhtiöitä, 
jotka eivät ole vielä aloittaneet projektia

  » Yhteenvetona voidaan sanoa, että projektien aikana 
ollut haasteita ja kysymyksiä, mutta projekteihin ollaan 
pääpiirteittäin tyytyväisiä



ESEF-kysely, Suomi
  » Eniten huolta ja haastetta tehtyjen projektien aikana 
yhtiöille on aiheuttanut:
  » XBRL-merkinnät ja luottaminen siihen, että valitut 
merkinnät ovat oikein

  » ESEF-raportin validointi ja validointien tarkastelu
  » Tiedon löytäminen ESEF:stä ja ymmärtäminen, miten 
taksonomia toimii  



ESEF-kysely, Suomi
  » Esimerkkien ja esimerkkiraporttien puute 
  » Viime hetken muutokset raporttiin (PDF, XHTML, XBRL)
  » Ymmärtää, miten XBRL-formaatti käsittelee numeroita
  » Epäselvyys siitä, mitä tiedostoja tulee julkaista 
(nimeämiset, kieliversiot, miten raportti julkaistaan)

  » Muita huolia olivat mm. resurssointi, tilintarkastusvaihe, 
raportin ulkoasu sekä tiedoston koko 



ESEF-kysely, Suomi
  » Projektien aikana haasteista päästiin yli:

  » Valitun ESEF-kumppanin avulla
  » Käyttämällä ulkopuolisia konsultteja
  » Tilintarkastajan sekä tehdyn varmennuksen avulla



ESEF-kysely, Suomi
  » Ensimmäisen ESEF-projektin aikana kertyi hyvää oppia ja 
kokemusta tuleville vuosille:  
  » Aikatauluta ja suunnittele ESEF samalla, kun aloitat 
vuosikertomuksen suunnittelun

  » Etsi tietoa ja lisää ymmärrystä ESEF-vaatimuksesta sekä 
taksonomiasta (ESMA, IFRS, Finanssivalvonta ym.)



ESEF-kysely, Suomi
  » Tee kenraaliharjoitus - aloita lukujen merkitseminen 
ajoissa tekemällä edellinen vuosi valmiiksi

  » Tarkista XHTML-raportin ulkoasu ajoissa sekä varaa 
aikaa riittävästi raportin validointeihin

  » Varaa resursseja riittävästi, luo prosessit ja roolita työ 
sisäisesti sekä varaa työlle aikaa

  » Käytä tarvittaessa myös ulkopuolista osaamista



Paneelikeskustelu

        



Paneelikeskustelu
  » Riitta Pelkonen ja Minna Toiviainen Finanssivalvonta, 
Mika Kuhanen KPMG, Elina Peill Deloitte, Lauri Hyppölä 
Kreab, Tanja Riikonen ja Katri Saari Outokumpu sekä 
Christina Wallenius Evli Pankki

  » Aiheina mm. tiedonantovelvollisuus, tägääminen, 
validoinnit ja varmentaminen, prosessi, talous- ja 
sijoittajaviestintä sekä datan hyödyntäminen



Loppuyhteenveto   
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ESEF – ajankohtaista

• Pakollinen ESEF 2021 tilinpäätöksissä (päälaskelmat), liitetiedot 2022.

• Suomessa runsaasti vapaaehtoisia ESEF-raportoijia vuoden 2020 tilinpäätöksissä. ESEFin
varmennuksia on tehty, vaikka sekin ollut vapaaehtoista. 

• Komission tulkitseva tiedonanto 11/2020 edellyttää ESEFin tilintarkastusta (osana 
lakisääteistä). Asiaa Suomessa punnitaan ministeriöissä, kuinka tilintarkastus 
implementoidaan meillä lakiin ja millä aikataululla.

• Yhtiöille:
− 2021 ESEF-tilinpäätöksiin soveltuvat AML:n mukaiset velvollisuudet ja voimassaolevat Fivan

määräykset ohjeen tietojen julkistamisesta

− Olennaisten virheiden korjaaminen, julkistettujen tietojen muuttaminen

− Tekniset validoinnit tärkeää, jotta tiedostojen hyödynnettävyys toteutuisi 

− ESEF-tietojen luotettavuuden kannalta Finanssivalvonta pitää varmennusta tärkeänä 

− Matka ei pääty ESEFiin, rakenteisen datan käyttö laajenee lähivuosina

− Esimerkkejä mahdollisista tulevista vaatimuksista: puolivuosikatsaukset, liitetietojen 
yksityiskohtainen taggaus, ESG, jne.
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KPMG:n vinkit ESEFin suhteen 2021 raportointiin 

Mika Kuhanen

Vastaa KPMG Oy Ab:n ESEF 
varmennustoiminnasta.

Aloita ajoissa: Osapuolten 
resurssit eivät riitä 

Euroopassa, jos ESEF 
raportointiprosessi 

aloitetaan vasta 
marraskuussa 2021. 

Projekti: 
Yhteistyökumppanin/-
kumppanien valinta on 

tärkein päätöksesi projektin 
aloittamisessa ja sen tulee 

perustua yrityksesi 
tarpeisiin.

Epävarmuus: Päätös ESEF-
raportointiprojektin 

aloittamisesta on epäkiitollinen 
tehtävä. Tietojemme mukaan 

2020 ESEFin mukaan 
raportoineet eivät ole katuneet 

päätöstään.

Mika Kuhanen on vuodesta 2019 alkaen työskennellyt 
ESEFin kanssa ja hänellä on hyvät suhteet useisiin 
palveluntuottajiin. Käytännössä Mika on ollut mukana 
jokaisessa ESEFiin liittyvässä KPMG:n toimeksiannossa.

KPMG tarjoaa apua ESEF-projektin jokaiseen vaiheeseen 
ja varmentaa asiakkaidensa ESEF raportteja. Vuonna 
2020 yli 30 yritystä käytti palveluitamme (projekti) ESEFiin
liittyvissä asioissa.  



Learning by doing

Hyödynnä harjoituskierroksen opit – omat 
ja muidenkin

Keskustele ja vertaile

Tukena tilintarkastajat ja neuvonantajat

Tavoitteena yhdenmukainen ja selkeä 
raportointi ja näin aidosti hyödyllinen lisä 

taloudelliseen raportointiin.

Elina Peill
Accounting & Reporting Advisory

Deloitte

Mob: +358 50 383 7763

Email: elina.peill@deloitte.fi

© 2021 Deloitte Oy, Group of Companies.



Vinkkejä fiksumpaan 
vuosikatsausprosessiin
• Taita materiaalit kerralla valmiiksi, yksi 

kieliversio kerrallaan – Panosta prosessin 
sujuvuuteen 

• Älä viilaa ja pyörittele loputtomiin. Uskalla 
päättää, ja anna päättäjälle myös valta 
tehdä päätöksiä. Pohdi, riittäisikö harvempi 
oikolukukierros

• Pohdi myös, missä raportista viestitään? 
Mitä viestinnän kanavia keskeiset kohde-
ja sidosryhmät käyttävät? Missä tieto 
kannattaa tuoda esille? à Tärkeimmistä 
kuvista myös nettiversiot (SVG, PNG)

• Sisällöt/Tekstien muokkaus suoraan 
taittoon (CtrlPrint + InCopy) 

Lauri Hyppölä
Director of Financial Communications, KREAB

lauri.hyppola@kreab.com
044 288 3920



Mitä tuli havaittua

Kaiken mahdollisen tekeminen jo 
ennen tammikuuta & tilinpäätöskiireitä. 

ESEF-raportin käyttäminen vielä 
lopuksi tilintarkastajalla. 

Tanja Riikonen, IFRS-asiantuntija, 
tanja.riikonen@outokumpu.com

Katri Saari, vuosikertomuksen 
projektipäällikkö, puh. 050 346 6556, 
katri.saari@outokumpu.com

Jos ESEF-raporttia varten on hankittu 
erillinen työkalu, kannattaa miettiä 
koko prosessi uusiksi. 

ESEF-raportin ulkoasun tarkistaminen 
mahdollisimman aikaisin – myös muun 
kuin tilinpäätöksen osalta.  

|   April 12, 20211
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Webinaarin kertaus
  » Järjestelmästä riippumatta, aloita työ perehtymällä omiin 
laskelmiinne sekä ESEF-taksonomiaan

  » Aloita työ ajoissa esimerkiksi edellisen vuoden raportilla ja 
roolita työ sisäisesti

  » Varmista ajoissa, että julkaisu täyttää sekä kansallisen 
lainsäädännön että ESMA:n vaateet sijoittajaviestinnän 
näkökulmaa unohtamatta



Seuraa tulevia tapahtumia 

  »Muut Matka ESEF:iin - maaliviivan jälkeen webinaarit: https://
web.ctrlprint.net/esef/webinars-the-road-to-esef-over-the-
finish-line/

  »Seuraa blogeja ESEF:stä: https://ctrlprint.fi/opi-lisaa/esef/
  »Workshopit CtrlPrint ja InCopy tilinpäätöksen laatijan työssä: 
https://ctrlprint.fi/tapahtumat-ja-koulutukset/



Kiitos mielenkiinnosta!

Kaisa Heikka         Sanna Laakso
040 522 7784        045 129 6411
kaisa.heikka@ctrlprint.net     sanna.laakso@ctrlprint.net
www.ctrlprint.fi         www.ctrlprint.fi
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