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Yrityksen digitalous - (RTE) 
hanke



RTE osana NSG-kokonaisuutta

• RTE-hankkeeseen valitaan tietyt NSG-hankkeen tavoitteet, joita halutaan edistää RTE-
hankkeen a lla

• Tämän lisäks i voi olla  tavoitte ita , joita  edis te tään yhte ispohjoismaises ti myös  ilman, e ttä
ne  kuuluva t RTE-projektin edis te ttäviin as ioihin

RTE NSG



Yrityksen digitalous - Visio 2023
Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten digitalisaatiota, 
helpottaa sähköisten tositteiden  liikuttamista ja yritysten arjen taloushallintaa.  
Hankkeessa digitalisaation edistämistä jatketaan mm. toteuttamalla 
hallitusohjelman kirjaus sähköisten laskujen ja kuittien laajasta käyttöönotosta sekä
tekemällä verkkolaskutuksesta ja e-kuittien käytöstä arkea myös kaikkein pienimille 
toimijoille. 

Hankkeen visiona on kansallinen, muiden pohjoismaiden kanssa yhteentoimiva
yritysten digitalouden ekosysteemi. Siinä verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut 
yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti 
ja turvallisesti. Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään 
toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen, jolloin yritysten näkökulmasta 
taataan, että markkinoille syntyy vain hyvin yhteentoimivia ja yritysten toimintaan 
suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita.  

Visio edellyttää, että verkkolaskujen, sähköisten kuittien ja hankintasanomien 
automaattista kulkua yhdessä tiliotetiedon kanssa kehitetään yritysten 
taloushallinnon järjestelmissä. Lisäksi sähköisten tositteiden kulkua yritysten ja 
viranomaisten järjestelmien välillä kehitetään. Intrastruktuurin kehittämisen lisäksi 
vaaditaan mm. ekosysteemiin liittyvien toimijoiden yhteisesti sopimia standardeja, 
rajapintoja ja sääntöjä.  

Yrityksen digitalouden ekosysteemin tuloksena taloustietojen laatu ja käytettävyys 
paranevat ja näin ollen mahdollistavat yksityisten tahojen, että julkishallinnon 
tarjoamien palvelujen kehittämisen.

Yrityksen digitalous 
ekosysteemi

Viranomaiset ja 
niiden järjestelmät

Operaattorit ja 
palveluntarjoajat

Yritykset



Suomi edelläkävijäksi yritysten digitaloudessa
• Yritysten digitalous-hanke on suomalaisille yrityksille ja niiden menestymiselle yksi 

keino parantaa niiden kilpailukykyä ja  kanna ttavuutta . Hanke  ta rjoaa  ke inoja  toiminnan 
tehos tamiseen. 

• Suomi ha luaa  tukea  yritys ten re ilua  kilpa ilukykyä ja  edis tää digita lisaa tiota
kansa invälis ten ede lläkävijöiden joukossa . Koronakriis i on näyttänyt, e ttä va lmius  
muutokseen on olemassa . 

Tarvitaan uudenlaisia, digitalouden 
toimivan pohjan varmistavia 
ratkaisuja,
• jotka ovat yksityisen ja julkisen 

sektorin yhdessä kehittämiä, 
• joissa yritysten 

liiketoimintatapahtumat ovat 
keskiössä,

• joiden avulla eri toimijat voivat 
luotettavasti ja ajantasaisesti 
hyödyntää relevanttia dataa.

Jotta taloustiedot voivat näissä 
ratkaisuissa liikkua saumattomasti, 
tarvitaan
• turvallista, teknistä 

perusinfrastruktuuria
• korkealaatuista, standardoitua dataa
• Yhteen toimivia järjestelmiä
• perustason palveluja pienille 

yrityksille
• mahdollisuus lisäarvopalveluihin.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaympäristöä ja uudet teknologiat mahdollistavat tiedon siirron, käsittelyn ja varastoinnin uudella tavalla. 



Hyödyt: yritysten parempi kilpailukyky
ja kannattavuus
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Digitalisaatio
Valtio ja yksityiset toimijat mahdollistavat toimivan ja 
turvallisen infrastruktuurin. Pienimmätkin yritykset 
otetaan mukaan. 

2 Automaatio
Tositteiden käsittely talousjärjestelmissä muuttuu 
automaattiseksi. Vuoteen 2023 mennessä 20 % 
kuiteista ja 90 % laskuista sähköisiä ja 
rakenteisia. 

3 Reaaliaikainen tieto
Yrityksille mahdollistetaan parempia ja 
luotettavampia palveluja. Yrityksen liiketoimintaa 
edistävät työkalut tehostuvat. Rahoitusprosessit 
nopeutuvat ja helpottuvat.

4
Hyvä taloudenhallinta
Yritysten arki ja päätöksenteko helpottuu, kun 
tieto omasta taloudellisesta tilanteesta on 
käytettävissä helpommin ja nopeammin.

5

Viranomaisraportointi
Yritys voi keskittyä omaan 
liiketoimintaansa, kun 
viranomaisraportointi hoituu lähes 
tai täysin automaattisesti. 

Tavoite: 
yrityksen
digitalous



Keskeiset tavoitteet



Sähköiset liiketoiminnan 
tositteet
• Hankkeen tavoitteena on edistää

liike toiminnan tos itte iden sähköis tymis tä
kolmen osa-a lueen kautta

1) verkkolaskutus  (e Invoice)
2) eKuitit (eReceipt) ja
3) hankintasanomat (eOrder, 
eOrderconfirmation, eCata logue)

• Sähköis illä tos itte illa  ta rkoite taan tässä
liike toiminnan tos itte iden liikutte lua  
konelue ttavana  sanomana.

• Sähköpos tien liitteenä olevat pdf-muotoise t 
dokumentit e ivät tue  Yrityksen digita lous-
vis iota , jossa  myös  yritys  hyötyy 
rakente isessa  muodossa  olevas ta  tiedos ta . 

Saumaton yrityksen 
tietojen hallinta ja 
jakaminen
• Yrityks ille  pitää mahdollis taa  niiden oman 

liike toiminnan tapahtumakohta isen tiedon 
hyödyntäminen ha luamissaan sove lluks issa  ja  
järjes te lmissä.

• Mahdollisuus  tapahtumatason tiedon 
hyödyntämiseen avaa  tien innova tiivis ten 
a lus tojen luomiseen, kilpa ilun lisäämiseen 
markkinoilla  ja  yrityks ille  mahdollisuuden os taa  
uudenla is ia  lisäarvopa lve luita .

• Tie tojen liikutte lu järjes te lmien välillä pitää
varmis taa  säänte lyllä.

• Liike tapahtumatason tie tojen jakamisessa  pitää
muis taa  suoja ta  yks ityisyyttä ja  nouda ttaa  
muuten liike toimintaa  ja  kaupankäyntiä
koskevia  määräyks iä.

• Tavoittee t saumattomalle  yrityksen tie tojen 
ha llinna lle  ja  jakamise lle  määrite llään 
ta rkemmin hankkeen suunnitte luva iheessa . 
Myös  a rkis tointive lvoitteen s iirtymäa ja t tulee  
määrite llä. 



Yrityksen digitalous -
ekosysteemin luomisen
edellytykset



Yrityksen digitalous - ekosysteemi

• ja sen luominen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin laajaa ja tiivistä yhte is työtä.
• on julkisha llinnon ja  yks ityisen sektorin yhte ises ti muodos tama pa lve lua lus ta , jolle  

hankkeen a ikana  määrite tään yhte inen tavoite tila  sekä kuva taan ta rvittava t 
toimenpitee t tavoite tilaan pääsemiseks i.

Tavoitetilaan pääsemiseksi tulee ottaa kantaa
• tarvittaviin lakimuutoksiin
• tarvittaviin teknisiin ratkaisuihin
• ekosysteemin sääntöihin ja hallintaan

• millaiset roolit ja vastuut yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille tulee sekä
• millaisella mallilla ekosysteemiä hallitaan ja
• millainen suhde yrityksen digitalous -ekosysteemillä on muihin jo olemassa oleviin 

tai hankkeessa synnytettäviin ekosysteemeihin ja verkostoihin.



Franck Mertens
Hankejohtaja, yrityksen digitalous- RTE-hanke, (PRH)
franck.mertens@prh.fi
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