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Visio:

Suomi on kilpailukykyisin
toimintaympäristö 2030
•
•
•
•

Palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja keskustelevat keskenään.

•

Aikaa ei tarvitse enää käyttää viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen erikseen:
liiketoiminnan tiedot liikkuvat automaattisesti myös esimerkiksi verotukseen
tai tilastointiin.

Yritys kykenee liikuttamaan dataa tehokkaasti ja automaattisesti.
Talous toimii reaaliaikaisesti.
Tieto liikkuu automaattisesti: Keskeiset liiketoimintatiedot, kuten
tilaukset, toimitustiedot ja laskut, välitetään automaattisesti yritykseltä
toiselle.

2

Tavoite:
Suomesta digitalouden edelläkävijä – kaikki hyötyvät
• Suomi haluaa toimia digitalisaatiokehityksen kansainvälissä eturintamassa.
• Yritysten taloushallintojen digitalisoitumisella, tai reaaliaikataloudella (real-time economy,
RTE), tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, jossa yritysten liiketapahtumien käsittely
perustuu digitaaliseen rakenteiseen tietoon.
• Hallinnollisen työn väheneminen parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja
kannattavuutta.
• Digitalisaatio mahdollistaa taloushallinnon automaation, yrityksen liiketoiminnan
päätöksenteon perustumisen ajantasaiseen tietoon ja ajan myötä myös uudenlaisten ja
luotettavampien taloushallintopalveluiden kehittämisen.
• Viranomaisille tiedon reaaliaikaisuus antaa mahdollisuuden tarjota nykyistä parempia
palveluita.
• Reaaliaikatalouden edellytysten luomiseksi ja niiden käyttöönoton mahdollistamiseksi
asetettiin kesäkuussa 2021 Yrityksen digitalous -hanke vuosille 2021–2024.

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.

Yritysten digitalouden tositteet ekosysteemissä
Toimitus

YRITYSTEN
VÄLINEN
LIIKETOIMINTA

Lähete

Lasku
Kuitti

Tilaus

Kirjanpito

Ovat jo mukana
digihankkeessa

Yritysten ja
yhteistyötahojen välinen
tiedonsiirto

Viranomaisyhteistyö ja
raportointi

Tieto tapahtumasta
Välitys eri toimijoiden välillä
ekosysteemissä

Yritys luvittaa tietojen
jakamisen haluamilleen
tahoille

Viranomaisraportointi ja
datapalvelut syntyvät
automaatiossa

Datan pohjalta
syntyvät uudet
palvelut
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Ekosysteemi ja yhteiskehittäminen

Digitalous rakennetaan yhdessä
•
•
•
•
•
•
•

Yrityksen digitalous -hankkeessa vastuussa olevat viranomaiset ovat Patentti- ja
rekisterihallitus (hankkeen johto), Digi- ja väestötietovirasto,
Tilastokeskus, V
 altiokonttori ja Verohallinto.
Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat lisäksi liikenne- ja
viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö,
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen
Yrittäjät ry, Taloushallintoliitto ry sekä Teknologiateollisuus ry.
Reaaliaikataloudessa yrityksen taloushallinnon ekosysteemissä toimivat jakavat
ja hyödyntävät tietoja keskenään. Ekosysteemi on avoin verkosto, jossa ovat
osallisina tiedon jakamispalveluiden järjestäjät, tiedon hyödyntäjät ja käyttäjät
sekä viranomaiset.
Edellytys hankkeen onnistumiselle on julkissektorin, yritysten, taloushallinnon
palveluntarjoajien ja ohjelmistotalojen sitoutuminen muutokseen ja osallistuminen
yhteiskehittämiseen.
Yhteiskehittämisessä yritysten ja yrittäjien tarpeet sekä erilaiset kyvykkyydet
voidaan ottaa huomioon.
Yhteiskehittämisen kautta pyritään varmistumaan siitä, että ekosysteemissä
toimivat myös osallistuvat muutoksen suunnitteluun ja ottavat käyttöön
hankkeessa sovitut määrittelyt, säännöt ja rajapinnat yhdenmukaisesti.
Halukkaita osallistujia pyydetään olemaan yhteydessä hankeorganisaatioon
(katso yhteystiedot lopussa).
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Mitä hankkeessa tehdään
ja milloin?

Miten tavoitteisiin päästään?
Työn vaiheet ja aikataulu: Digitaalinen identiteetti
• 2021 aikana määritellään yrityksen digitaalinen identiteetti (DID); mihin tarvitaan,
mistä koostuu, identiteetin ja sen sisältämän datan luotettavuuteen liittyvät tekijät,
keskeiset standardisointiin liittyvät kysymykset.
• Määrittelyssä myös huomioidaan DID:n yhteensopivuus kansallisiin rekistereihin ja
käynnissä oleviin kansallisiin sekä kansainvälisiin (EUID) kehityshankkeisiin.
• Määritelmän tueksi luodaan käyttötapauksia DID:n erityispiirteisiin liittyvien
ongelmien ja tarpeiden tunnistamiseksi, joihin liittyviä teknisiä ym. ratkaisuja on
myöhemmin mahdollista arvioida ja tarkentaa kokeilujen kautta (esim. digitaalinen
osakasrekisteri).
• Määrittelytyössä tehtyjen havaintojen ja huomioiden avulla on mahdollista
tunnistaa keskeisimmät tarpeet jatkokehitystyöhön.
• Työ etenee pääasiassa iteratiivisesti, ja tavoitteena on, että ensimmäiset yritykset
syntyisivät digitaalisina vuoden 2022 loppuun mennessä - edellytyksenä, että
digitaalinen identiteetti on käytettävissä.
• Kehitys OECD:ssa, EU:ssa ja pohjoismaisella tasolla vaikuttaa osaltaan työn
etenemiseen Suomessa esimerkiksi standardeihin liittyen.
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Miten tavoitteisiin päästään?
Työn vaiheet ja aikataulu: Hankintasanomat
• Tavoitteena on, että valtionhallinto pystyy lähettämään ja vastaanottamaan rakenteisia
hankintasanomia vuoden 2023 loppuun mennessä.
• Valtiolla päätetty ottaa käyttöön PEPPOL-sanomista tilaus, tilausvahvistus ja
tuotekatalogi. Myöhemmin sanomien käyttöönotto laajennetaan kansallisesti
julkishallintoon ja yrityksiin.
• Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan kokeilu hankintasanomien käytöstä vuoden 2023
ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.
• Hankkeessa sovitaan myös yhteisesti käytettävistä hankintasanomien sanomarakenteista
ja niihin liittyvän verkoston hallintamallista, jotta mahdollistetaan integraatiot muihin
palvelukokonaisuuksiin, kuten verkkolaskutukseen ja rahoitukseen.
• Hankintasanomien rakenteistamisesta pienille yrityksille syntyvä arvo osoitetaan
kokeilujen ja testausten avulla. Lisäksi pienyrityksiä varten kehitetään portaali- ja/tai
sovellusratkaisuja, jotka mahdollistavat pääsyn verkostoon pienillä kustannuksilla.
• Hankintasanomien palvelupolulla kuvataan yrityksille ymmärrettävällä tavalla, mitä
muutoksia yritysten on itse tehtävä.
• Hankkeessa varmistetaan myös käyttötapausten kuvauksien avulla, että julkishallinto
pystyy käsittelemään, tuottamaan ja hyödyntämään valitun standardin mukaisia
rakenteisia hankintasanomia toimintaprosesseissaan ja niitä tukevissa järjestelmissä.
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Miten tavoitteisiin päästään?
Työn vaiheet ja aikataulu: Verkkolasku
• Vuoden 2021 aikana toteutetaan verkkolaskujen määrän seuranta.
• Hankkeen tavoitteena on, että yritysten välisten verkkolaskujen määrä
nostetaan 90 %:iin vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi selvitetään myös
mahdollisuus säätää Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut pakollisiksi
vuoden 2023 loppuun mennessä.
• Pienyrityksille pakollisuuteen liittyisi siirtymäaika. Toisaalta hankkeen
tavoitteena on myös pyrkiä varmistamaan pienyrityksille tarkoitettujen
palveluiden saatavuus, jotta pienyritykset ottaisivat verkkolaskut käyttöön.
• Vuoden 2025 loppuun mennessä on tavoitteena luopua kansallisista
formaateista ja siirtyä käyttämään kansainvälisiä standardoituja
laskuformaatteja. Tavoitteena on myös saattaa verkkolaskut PEPPOL-verkoston
standardointi- ja reititysmääräysten mukaisiksi varmistaen näin järjestelmien ja
palveluiden yhteentoimivuus.
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Miten tavoitteisiin päästään?
Työn vaiheet ja aikataulu: eKuitti
• Tavoitteena on, että kaikista organisaatioiden välisistä kansallisista kuiteista 20 % on
rakenteisia kuitteja vuoden 2023 loppuun mennessä. eKuittien määrän seuranta
toteutetaan vuoden 2021 aikana.
• Tavoitteena on myös, että valtio ottaa vastaan vain eKuitin myyjänä olevilta
yrityksiltä vuodesta 2025 alkaen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet säätää
eKuitin käyttäminen pakolliseksi myös muille toimijoille pidemmällä aikavälillä.
• Hankkeessa on pyritään myös informaation ja ohjeistuksen avulla varmistamaan, että
valtiolla, kunnilla ja valtio-omisteisilla yrityksillä on kyvykkyys tarjota eKuittia vuoden
2025 loppuun mennessä.
• eKuitin käyttöönoton tueksi laaditaan ohjeet ja järjestetään tarvittava tuki. Lisäksi
yritysten toiminnassa tarvittavat muutokset kuvataan palvelupolun avulla.
Pienyritysten tarvitsemien palveluiden saatavuuden varmistaminen on keskeistä.
• eKuittien välitystä ohjaa hankkeessa laadittava yhteinen sääntökirja, jossa on
kuvattuna toimijoiden yhteiset vaatimukset ja velvollisuudet. Yhteentoimivan
verkoston luomisella ja yhteisistä säännöistä sopimalla varmistetaan, että yrityksille
on tarjolla palveluita, joiden avulla niiden helppo ottaa eKuitit käyttöön.
• Hankkeessa pilotoidaan myös NSG-tavoitteen mukaisesti rajat ylittävää eKuittien
käyttöä vuoden 2023 loppuun mennessä.
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Miten tavoitteisiin päästään?
Työn vaiheet ja aikataulu: Digitaalisen talousdatan siirto 1/2
• Hankkeessa luodaan viranomaisraportoinnin yhteinen tavoitetila ns. yhden
luukun periaatteen pohjalta vuoden 2022 loppuun mennessä: Määritellyt
yritysten taloustiedot saadaan liikkumaan rakenteisessa muodossa automaatiossa
niille tahoille, joilla on oikeus käyttää tietoja joko lainsäädännön tai yrityksen
suostumuksen perusteella.
• Hankkeessa määritellään, dokumentoidaan ja julkaistaan vuoden 2023 loppuun
mennessä standardit, tietomuodot ja rajapinnat, joita pitkin taloustiedot
kulkevat. Yritykset voivat helposti ja turvallisesti liikuttaa taloustietoja
järjestelmien välillä ja valita vapaasti järjestelmän tai palvelun, jota käyttävät
taloustietojen liikuttamiseen ja käsittelyyn.
• Vuoden 2024 jälkeen hankkeeseen osallistuville viranomaisille on luotu valmiudet
jakaa ja vastaanottaa standardoitua kirjanpitoaineistoa reaaliaikaisesti XBRL GL formaatissa.
• Tietojen säilytysmahdollisuudet selvitetään vuoden 2021 loppuun mennessä.
Lisäksi selvitetään vuoden 2023 loppuun mennessä, miten kirjanpitoaineiston
siirrettävyys eri kirjanpitojärjestelmien välillä voidaan toteuttaa standardointia ja
rajapintoja hyödyntäen.
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Miten tavoitteisiin päästään?
Työn vaiheet ja aikataulu: Digitaalisen talousdatan siirto 2/2
• Jos järjestelmä- tai palvelukehitystä ei velvoiteta tuottamaan
liiketapahtumakohtaista tietoa XBRL GL -formaatissa, hankkeessa selvitetään tarve
mahdollisille muunto- ja jakelupalveluille vuoden 2021 loppuun mennessä, jotta
kaikki tahot voivat hyötyä ja osallistua digitaaliseen raportointiin.
• Hankkeessa pyritään muodostamaan vuoden 2022 loppuun mennessä viranomaisten
yhteinen talousraportoinnin taksonomia, joka täyttää useamman viranomaisen
yhteneväiset vähimmäisraportointitarpeet.
• Hankkeessa testataan vuoden 2021 loppuun mennessä taksonomioiden moduulien
toimivuutta, jotta voidaan nähdä käytännössä, miten yhteinen vähimmäistaksonomia
huomioisi erilaisten yritysten ja viranomaisten tietotarpeet.
• Mikäli jollain viranomaisella on muista viranomaisista erillisiä tietotarpeita,
selvitetään hankkeessa, miten näitä voitaisiin edistää erillisillä taksonomioilla. Lisäksi
hankkeessa määritellään vuoden 2023 mennessä taksonomioiden jatkokehitys ja
siitä vastaava taho.
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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

Ota yhteyttä
•

Hankejohtaja minna.rintala@prh.fi

•

Yritys syntyy digitaalisena (DID) miika.wires@vero.fi

•

Digitaaliset liiketoimintatositteet keijo.kettunen@vk.fi

•

Digitaalisen talousdatan siirtäminen anttu.a.osanen@vero.fi

•

Yhteiskehittäminen johanna.kotipelto@vero.fi

•

Sidosryhmävastaava sami.koskinen@vero.fi

•

www.suomidigi.fi/ryhmat/yrityksen-digitalous
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