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Pohjoismaissa on yhteensä 2 miljoonaa pk-yritystä, 
jotka muodostavat yhdessä yli 90% yrityksistä. PK-
yritykset ovat siten kulmakiviä yhteiskuntamme ja 
tulevaisuuden hyvinvoinnissamme. 

Nordic Smart Government- hankkeen visiona on luoda 
lisäarvoa näille pk-yrityksille tekemällä reaaliaikaiset 
yritystiedot saataville ja käyttökelpoisiksi innovaatioiden 
ja kasvun kannalta



Mitä haasteita ollaan 
ratkomassa

• Yrityksenä haluan;

• että kaikki liiketapahtumat kulkevat 
sähköisessä muodossa, jotta voin säästää 
aikaa ja vaivaa

• että liiketoiminnan asiakirjojen käsittely 
tapahtuu automaatiossa

• helposti seurata kassavirtaa ja 
maksuvalmiutta

• saada helposti rahoitusta toimintaani varten

• tietää, onko liikekumppanini luotettava

• helpon pääsyn uusille markkinoille
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Rakenteisten ja sähköisten liiketoimintatositteiden käytön 
lisääminen liiketapahtumissa1

… tarjoaa parempilaatuista reaaliaikaista tietoa, joka
vähentää kirjanpidon manuaalisia prosesseja.
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Tämä mahdollistaa helpomman ja paremman tietojen 
vaihdon, tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen, mikä 
palvelee sekä palveluntarjoajia (pankki, kirjanpitäjä, 
vakuutus) että liikekumppanit ...

3

…tämä mahdollistaa uusia datapohjaisia palveluita ja 
liiketoimintamahdollisuuksia… 4

…Viranomaisraportointi helpottuu5
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Tavoitteet

Vuoteen 2022 mennessä; 70% Pohjoismaisista pk-yrityksistä käyttää
digitaalista liiketoimintajärjestelmiä

Vuoteen 2023 mennessä; myynnit ja ostot Pohjoismaiden välillä 
voidaan tehdä digitaalisesti ja yhteentoimivassa formaatissa.

Vuoteen 2023 mennessä; 80% pohjoismaisista liiketoimintajärjestelmistä on ottanut käyttöön 
yhteiset rajapinnat, joka mahdollistaa yrityksen suostumuksella palveluntarjoajat käyttämään pk-
yrityksen tietoja. 

Vuoteen 2025 mennessä; Pohjoismaiset pk-yritykset ovat säästäneet 500 
miljoonaa euroa älykkäiden palveluiden ja reaaliaikaisen datan avulla

Vuoteen 2021 mennessä; NSG: n tiekartan implementointia varten on 
perustettu julkisen ja yksityisen sektorin ohjausryhmä 

Vuoteen 2027 mennessä; Pohjoismaat ovat integroitunein 
alue maailmassa

Vuoteen 2023 mennessä; Pk-yritykset voivat vapaasti päättää ja siirtää yritystietonsa 
liiketoimintajärjestelmien välillä 

Vuoteen 2024 mennessä; 80% Pohjoismaissa lähetetyistä laskuista ovat digitaalisia
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Kuusi ratkaisua NSG:n vision tukemiseen

Sähköiset
liiketoiminnan

asiakirjat

Datan luvitus ja 
jakaminen

Digitaaliset
tuotetiedot

Tiedon luotettavuus
ja laatu

Yritykset syntyvät
digitaalisina

Raportoinnin
helpottaminen
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Sähköiset liiketoiminnnan asiakirjat

Liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen kuten tilauksien,
laskujen ja kuittien vaihto liikekumppaneiden välillä
tapahtuu edelleen pääosin pdf:n ja paperin avulla.

Koska tiedot eivät ole digitaalisessa rakenteisessa muodossa
ei yrityksissä pystytä automatisoimaan prosesseja,
raportoitavat tiedot saattavat sisältää virheitä ja hajallaan
oleva tieto ei tarjoa yritykselle hyvää näkymää yrityksen
tilasta.

Rakenteinen data ja digitaalisessa muodossa olevat asiakirjat
mahdollistavat tietovetoisen yhteiskunnan muodostumisen
ja kehittymisen.

Kolmansien osapuolien pääsy yrityksen liiketoiminnan
tapahtumakohtaiseen tietoon pitää mahdollistaa.

Helppo pääsy dataan luo mahdollisuuden innovatiivisten
alustojen luomiseen, kilpailun lisäämiseen markkinoilla ja
yrityksille mahdollisuuden ostaa uudenlaisia
lisäarvopalveluita.

Tietojen liikuttelu järjestelmien välillä pitää varmistaa
sääntelyllä. Esimerkiksi pankkitoiminnan "open banking"
mahdollistettiin maksupalveludirektiivin (PSD2) avulla.

Liiketapahtumatason tietojen jakamisessa pitää muistaa
suojata yksityisyyttä ja noudattaa muuten liiketoimintaa ja
kaupankäyntiä koskevia määräyksiä.
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Digitaaliset tuotetiedot

Nykyään tilausten ja laskujen tuotetiedot vaihtelevat sisällön
ja standardointitason mukaan.

Jotta voidaan turvata hallittavasti ja luotettavasti
tietovirtojen kulku tuotetietojen osalta, tuotetiedot on
standardisoitava ja asetettava saataville digitaalisiin
yritysdokumentteihin (ei ainoastaan elaskuihin ja kuitteihin).

Digitaalisten tuotekatalogien implementointi on pitkän
aikavälin tavoite. On kuitenkin havaittavissa että pohjaa
tämän edistämiseksi on jo tehty.

Pohjoismaat voivat tässä olla edellä kävijä.

Tunne kumppanisi! Riski- ja transaktiokustannusten
vähentämiseksi yritykset tarvitsevat helppoja tapoja
arvioida voidaanko niiden myyjiin, asiakkaisiin tai muihin
yhteistyökumppaneihin luottaa.

Yrityksille pitäisi olla palveluita, joiden avulla yritys voi
helposti tarkistaa kumppaniensa rekisteröinnit, taloudellisen
tilanteen ja sen, että arvonlisävero, verot, tullit jne. on
hoidossa.

Koska jokainen yritys on myös jonkun toisen kumppani,
tulee yrityksen olla valmis jakamaan omia tietojaan, jotta
luottamus voidaan varmistaa kummankin osapuolen
toimesta
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Yritykset syntyvät digitaalisesti

Yritysten taloushallintoprosessien tulisi olla digitaalisia 
rekisteröintipäivästä lukien. 

Tämä tarkoittaa, että heillä tulisi olla käytössä ohjelmistoja 
tai palveluita, jotka tukevat digitaalisten yritysasiakirjojen ja 
"open accounting" mahdollisuuksia. 

Tämän lisää ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja lisää 
sähköisten asiakirjojen määriä.

Raportoinnin helpottaminen

Tapahtumatietojen riittävän standardoinnin avulla
suurin osa tai kaikki taloustietoja sisältävät raportit
voidaan automatisoida.

Jotta tämä toimisi, transaktiotiedot on koodattava
käyttämällä tunnettua tilikarttaa.

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista tätä.

Manuaalisia vaiheita on vielä mukana.

Pohjoismaiden on työskenneltävä koordinoidakseen
raportointivaatimuksia ja muita yrityksille asetettuja
vaatimuksia sekä kansallisesti että Pohjoismaissa.
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NSG 3.0 ja Pohjoismainen yhteistyö (2018-2020)

Pohjoismaiset elinkeinoministerit käynnistivät NSG:n kolmannen vaiheen toukokuussa 2018. Hankkeen tehtävänä oli
määritellä ekosysteemin mahdollistajat, jolla Pohjoismainen integraatio voidaan toteuttaa. 

Tanska

• The Danish Business 
Authority

• Statistics Denmark

Ruotsi

• The Swedish 
Companies 
Registration Office

• The Swedish Tax 
Authority

• Statistics Sweden

Norja

• The 
BrønnøysundRegister
Centre

• The Norwegian Tax 
Authority

• Statistics Norway

• The Norwegian 
Digitalisation Agenc

Suomi

• Patentti- ja 
rekisterihallitus

• Verohallnto

• Valtiokonttori

• Tilastokeskus

Islanti

• Iceland Revenue and 
Customs

• Ministry of Finance 
and Economic Affairs

• Ministry of Industry 
and Innovation

• Statistics Iceland
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