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Visio:

Suomi on kilpailukykyisin
toimintaympäristö 2030
•
•
•
•

•

Palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja keskustelevat keskenään.
Yritys kykenee liikuttamaan dataa tehokkaasti ja automaattisesti.
Talous toimii reaaliaikaisesti.
Tieto liikkuu automaattisesti: Keskeiset liiketoimintatiedot, kuten
tilaukset, toimitustiedot ja laskut, välitetään automaattisesti yritykseltä
toiselle.
Aikaa ei tarvitse enää käyttää viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen erikseen:
liiketoiminnan tiedot liikkuvat automaattisesti myös esimerkiksi verotukseen
tai tilastointiin.
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Vuonna 2030

Digitalouden keskeiset osatekijät yritykselle
Digitaalinen identiteetti
Tavoitetila: yritysten koko elinkaari
on digitalisoitu
Digitaalisen identiteetin ja siihen
sisältyvän yksilöivän tunnisteen
avulla sopimuskumppani tai
esimerkiksi viranomainen pystyy
tunnistamaan yrityksen
luotettavasti.

Digitaalisen identiteetin avulla
taloushallinnon digitaaliset
dokumentit voidaan kytkeä oikeaan
kauppakumppaniin ja yritys voi
jakaa itseään koskevia tietoja
(esim. tilinpäätökset).

Digitaaliset tositteet
Tavoitetila: tilausten, laskujen ja
kuittien tuottaminen rakenteisina
hankintasanomina, verkkolaskuina
ja eKuitteina
Rakenteiset tositteet siirtyvät
automaattisesti toimijoiden välillä ja
niveltyvät toiminnanohjaus- ja
kirjanpitojärjestelmiin.
Tositteet ja niiden pohjalta
tuotettavat raportit siirtyvät
standardoidussa muodossa ja
luotettavasti digitaalisen identiteetin
avulla.

Digitaalisen talousdatan siirto
Tavoitetila: Tieto siirtyy yhdellä
kertaa eri viranomaisille ja
yhteistyötahoille
standardimuotoisena rajapintoja
pitkin
Viranomaisille toimitettu tieto on
korkealaatuista, mikä vähentää
jälkikäteisen selvittelyn tarvetta.

Ekosysteemiin osallistuvat tahot
voivat kehittää uusia palveluja
asiakkailleen standardoidun datan
perusteella.

Hanke toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ja on osa
Suomen kestävän kasvun ohjelmaa
•

Hanke toteuttaa pääministeri Marinin
hallitusohjelman tavoitteita mm.
• hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaation
•
•
•
•

edistämisestä
yritysten toimintaympäristön kehittämisestä
tavoitteesta maailman parhaasta julkisesta
hallinnosta
harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä
yritysten tarpeettomien hallinnollisten
velvoitteiden vähentämisestä ja sääntelyn
sujuvoittamisesta

•

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun
ohjelmaa ja sitä rahoitetaan EU:n elpymis- ja
palautumistukivälineestä (RRF)

•

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut
hankkeen ajalle 15.6.2021 – 31.12.2024

Hankkeesta vastuussa olevat viranomaiset ovat Patentti- ja rekisterihallitus (hankkeen johto), Valtiokonttori, Verohallinto,
Digi- ja väestötietovirasto ja Tilastokeskus
Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat Työ- ja elinkeinoministeriö (pj.) Liikenne- ja viestintäministeriö,
Valtiovarainministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry,  Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry,
Taloushallintoliitto ry sekä Teknologiateollisuus ry
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Hankkeen tavoitteena on
•

Mahdollistaa yrityksen perustamisen ja toiminnan
digitaalisuus sekä standardoida yhteiskäyttöinen digitaalinen
identiteetti yritykselle

•

Edistää yritysten digitalisaatiota ja talouden hallintaa
helpottamalla sähköisten taloushallinnon tositteiden
muodostumista ja automaattista siirtoa järjestelmien välillä

•

Luoda perusta ekosysteemille, joka mahdollistaa talousdatan
automaattisen siirtämisen sekä sitä tukevien palveluiden
tuottamisen

•

Edistää ensisijaisesti markkinaehtoisten ratkaisujen
syntymistä ja infrastruktuurin rakentumista saumattoman,
reaaliaikaisen ja turvallisen tietojen automaattisen siirtämisen
mahdollistamiseksi
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Yrityksen digitalous -hankkeen lopputuotokset vuonna 2024 (luonnos)
Lainsäädäntö

Ekosysteemin säännöt ja periaatteet
Muunto-,
jakelu- ja
validointipalvelut

Yksityisten ja
julkisten
toimijoiden
rajapintapalvelut
käytössä

Testialustapalvelu
"MiniSuomen
OmaYritys"
käytössä

Viranomaisten yhteinen tavoitetila
raportoinnille luotu

Tarjolla palvelut, joilla
tuetaan yrityksen
syntymistä ja eri
elinkaaren vaiheita
digitaalisesti

Hankintasanomiin
liittyvät palvelut
tarjolla myös
pienille yrityksille

Verkkolaskupalvelut tarjolla
myös pienille
yrityksille, 90 %
käyttöaste

eKuitti-palveluja
tarjolla nelikulmamallin mukaan,
20 % kuiteista
eKuitteja

Standardit rajapinnat

Palvelun
sertifiointimalli

Tietosisällöt ja kuvaukset on julkaistu ja
tekninen toimivuus on todennettu.

Määritelty sisältö ja
vastuuroolit

”Yhden luukun” periaate

Validoinnit
määritelty ja käytössä

Raportoinnin
standardit
määritelty

Peppol-viranomainen
perustettu
Aktiivinen toiminta Peppolverkostossa

Suostumukset ja pääsy dataan
Luottamuksen varmistaminen ja identiteetin
hallinta kansallisesti ratkaistu
ml. eOsoite

Hankintasanomat
Standardit ja infra
käytössä

Taloushallinnon palvelut
tukevat transaktiodatan
skeemaa, rajapintoja,
säilyttämistä ja tiedon
liikuttamista.

Verkkolaskut
Infra ja
hallintamalli
uudistettu

eKuittiekosysteemi
Standardit, säännöt
ja infra rakennettu

Mitä hankkeessa tehdään
ja milloin?

Digitaalinen identiteetti
• Yrityksen digitaalinen identiteetti määritellään vuoden 2021 aikana
• Tämänhetkisen määrittelyn mukaisesti digitaalisella identiteetillä
tarkoitetaan yrityksen perustietojen yhteiskäyttöistä tietomallia ja
yksilöivällä tunnisteella digitaalisen identiteetin yksilöivää tunnistetta.
Mahdollistaa ko. tiedon siirtämisen automaatiossa reaaliaikaisesti ja
koneluettavasti järjestelmien välillä

• Tunnistetaan käyttötapaukset, joissa digitaalista identiteettiä voidaan
käyttää
• Tavoitteena on, että ensimmäiset yritykset syntyisivät digitaalisina
vuoden 2022 loppuun mennessä
• Kv. kehitys osaltaan vaikuttaa työn etenemiseen
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Hankintasanomat
• Määritetään käytettävät hankintasanomastandardit ja sovitaan niihin
liittyvän verkoston hallintamallista
• PEPPOL-verkosto käyttöön hankintasanomien välityksessä
• Valtiolla päätetty ottaa käyttöön PEPPOL-sanomista tilaus, tilausvahvistus ja
tuotekatalogi
• PEPPOL Authorityn perustaminen Suomeen

• Varmistetaan pienten yritysten mahdollisuudet lähettää hankintasanomia
• Pienyrityksiä varten kehitetään portaali-/sovellusratkaisuja, jotka mahdollistavat
pääsyn verkostoon pienillä kustannuksilla

• Laaditaan ohjeet ja järjestetään tarvittava tuki
• Tavoitteena on, että valtionhallinto pystyy lähettämään ja vastaanottamaan
rakenteisia hankintasanomia vuoden 2023 loppuun mennessä
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Verkkolasku
• Tavoitteena on, että yritysten välisten verkkolaskujen määrä nostetaan
90 %:iin vuoden 2023 loppuun mennessä
• Selvitetään mahdollisuus säätää Eurooppa-normin mukaiset
verkkolaskut pakollisiksi vuoden 2023 loppuun mennessä
• Otetaan käyttöön PEPPOL-verkosto ja valtiolle PEPPOL-osoitteet
• Nykyinen verkkolaskuosoitteisto säilyy

• Pienten yritysten tarpeet ja mahdollisuudet verkkolaskun tekemiseen
huomioidaan
• Tavoitteena löytää teknisiä ratkaisuja myös kertalaskutuksen
käyttöönotolle (kuluttajan kertalaskutus)

• Vuoden 2025 loppuun mennessä on tavoitteena luopua kansallisista
formaateista ja siirtyä käyttämään kansainvälisiä standardoituja
laskuformaatteja
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eKuitti
• Tavoitteena on, että kaikista organisaatioiden välisistä kansallisista kuiteista
20 % on rakenteisia kuitteja vuoden 2023 loppuun mennessä
• Laaditaan yhteinen sääntökirja, jossa on kuvattuna toimijoiden yhteiset
vaatimukset ja velvollisuudet
• Selkeytetään ja toteutetaan eKuitti-infra
• Lähtökohtana nelikulmamalli
• Käyttöönoton tueksi laaditaan ohjeet ja järjestetään tarvittava tuki
• Pilotoidaan rajat ylittävää eKuittien käyttöä
• Varmistetaan, että valtiolla, kunnilla ja valtio-omisteisilla yrityksillä on
kyvykkyys tarjota eKuittia vuoden 2025 loppuun mennessä
• Tavoitteena on, että valtio ottaa vastaan vain eKuitin myyjänä olevilta
yrityksiltä vuodesta 2025 alkaen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet
säätää eKuitin käyttäminen pakolliseksi myös muille toimijoille pidemmällä
aikavälillä
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Digitaalisen talousdatan siirtäminen
• Selvitetään malli, jolla määritellyt yritysten taloustiedot saadaan
liikkumaan rakenteisessa muodossa automaatiossa niille tahoille,
joilla on oikeus käyttää tietoja joko lainsäädännön tai yrityksen
luvituksen perusteella
• Luodaan viranomaisraportoinnin yhteinen tavoitetila ns. yhden
luukun periaatteen pohjalta
• Määritellään, dokumentoidaan ja julkaistaan vuoden standardit,
tietomuodot ja rajapinnat, joita pitkin taloustiedot kulkevat
• Edistetään tavoitteita tukevaa lainsäädäntöä tilinpäätöksen
toimittamiseen rakenteisessa iXBRL-formaatissa Patentti- ja
rekisterihallitukselle
• Selvitetään tietojen säilytysmahdollisuudet ja kirjanpitoaineiston
siirrettävyys eri kirjanpitojärjestelmien välillä
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Hankkeen organisaatio

Hankkeen ohjausmalli
Strateginen taso
Hankkeen
johtoryhmä

Taktinen taso

-TEM (pj.), VM, LVM
- PRH, VK, Vero, DVV, TK
- EK, SY, FA, TAL,
TeknoT., Kaupan liitto

PRH, VK, Vero,
DVV, TK, VM ja
TEM

Ohjausryhmä

Arviointiryhmä
advisory board

Hanketoimisto

Operatiivinen taso
Mahdolliset
projektien
ohjausryhmät

yksityiset
tahot

tiimit
Operatiivinen
ohjausryhmä

Yksityisen puolen
yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyössä
noudatettavat periaatteet

Hankkeessa noudatettavat periaatteet
• Asiakaslähtöisyys
• Ideoidaan ja kehitetään ratkaisut yhdessä,
asiakastarpeet lähtökohtana

• Avoimuus
• Kaikki halukkaat saavat tulla mukaan
yhteistyöhön
• Tilaisuuksien ajankohdat ja aineistot ajoissa
saatavilla
• www.suomidigi.fi/ryhmat/yrityksen-digitalous

• Luottamus
• Tuodaan omaa osaamista yhteiseen
käyttöön ja hyödytään muiden osaamisen
tuomisesta yhteiseen käyttöön
• Tietoturva- ja tietosuojavaatimukset otetaan
huomioon kaikessa tekemisessä

• Olemassa olevan hyödyntäminen, uusien
mahdollisuuksien huomiointi:
• Hyödynnetään globaaleja standardeja ja
mahdollisimman pitkälle olemassa olevia
ratkaisuja
• Pyritään tunnistamaan riippuvuudet ja eri
toimijoiden kyvykkyydet
• Huomioidaan kehittämisessä uusien
teknologioiden ym. tuomat mahdollisuudet

• Pyritään saamaan tuloksia nopeasti
kokeilujen kautta

Ekosysteemi ja yhteiskehittäminen

Digitalous rakennetaan yhdessä
•

Reaaliaikatalouden ekosysteemin toimijat jakavat ja
hyödyntävät tietoja keskenään

•

Edellytys hankkeen onnistumiselle on julkissektorin,
yritysten, taloushallinnon palveluntarjoajien ja
ohjelmistotalojen sitoutuminen muutokseen ja osallistuminen
yhteiskehittämiseen
• Lähtökohtana yritysten ja yrittäjien tarpeet sekä erilaiset
kyvykkyydet huomioon ottava asiakaslähtöinen
lähestymistapa
• Varmistetaan yhdessä sovittujen määrittelyjen,
sääntöjen ja rajapintojen käyttöönotto hankkeessa
sovitulla tavalla ekosysteemitoimijoiden kesken

•

Ekosysteemin jatkuvuus ja kehittyminen hankkeen jälkeen
varmistetaan sillä, että hankkeen aikana määritellään ja
otetaan käyttöön ekosysteemin toimivuuden kannalta
tarpeelliset viranomaistehtävät ja sovitaan selkeät vastuut ja
roolit ekosysteemin eri toimijoille.
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Kysymyksiä?
Kiitos!
Ota yhteyttä:
minna.rintala@prh.fi

