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Vision:

Finland är den mest
konkurrenskraftiga
verksamhetsmiljön 2030
•
•
•
•

Tjänsterna finns i nätet och de diskuterar med varandra.

•

Tid behöver inte längre användas för att sköta myndighetsförpliktelser:
uppgifter om affärsverksamheten överförs automatiskt också exempelvis till
beskattningen eller statistikföringen.

Företag kan flytta data effektivt och automatiskt.
Ekonomin fungerar i realtid.
Informationen överförs automatiskt: uppgifter som är centrala för
affärsverksamheten, såsom beställningar, leveransuppgifter och fakturor,
förmedlas automatiskt från ett företag till ett annat.
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Mål:

Finland är en föregångare inom
digital ekonomi – alla gagnas
•
•

Finland vill gå i spetsen för det internationella digitaliseringsarbetet.

•

Mindre mängd administrativt arbete förbättrar finländska företags konkurrenskraft
och lönsamhet.

•
•
•

Med digitalisering av företagens ekonomiförvaltning, eller realtidsekonomi
(real time economy, RTE), avses en servicehelhet där behandlingen av
företagens affärstransaktioner grundar sig på digital, strukturerad information.

Digitaliseringen gör det möjligt att automatisera ekonomiförvaltningen, fatta beslut
utifrån aktuell information i företagen och med tiden också utveckla nya och mer
tillförlitliga ekonomiförvaltningstjänster.
Realtidsinformation ger myndigheterna möjlighet att erbjuda bättre tjänster än i
nuläget.
Projektet Företagets digitala ekonomi tillsattes i juni 2021 för åren 2021–2024 för
att skapa förutsättningar för realtidsekonomin och för att möjliggöra införandet av
den.

År 2030

Centrala delfaktorer för företagen i den digitala ekonomin
Digital identitet
Målbild: företagens hela livscykel
har digitaliserats
Med hjälp av den digitala identiteten
och den specificerande
identifikationen, som ingår i den,
kan en avtalspart eller till exempel
en myndighet identifiera ett företag
på ett tillförlitligt sätt.
Med hjälp av den digitala identiteten
kan digitala dokument inom
ekonomiförvaltningen kopplas till
rätt affärspartner och ett företag kan
dela uppgifter om sig själv (t.ex.
bokslut).

Digitala verifikat

Överföring av digitala
ekonomiska data

Målbild: skapa beställningar, fakturor
och kvitton som strukturerade
upphandlingsmeddelanden,
nätfakturor och eKvitton

Målbild: Informationen överförs på
en gång i standardformat via
gränssnitt till olika myndigheter
och samarbetspartner

Strukturerade verifikat överförs
automatiskt mellan aktörerna och
införlivas i verksamhetsstyrningsoch bokföringssystemen.

Informationen som skickas till
Bil
myndigheterna är av hög kvalitet,
vilket minskar behovet av
utredningar i efterhand.

Verifikaten och de rapporter som
produceras utifrån dem överförs i
standardiserad form och på ett
tillförlitligt sätt med hjälp av den
digitala identiteten.

Aktörer som medverkar i
ekosystemet kan utveckla nya
tjänster för sina kunder utifrån
standardiserade data.

Verifikat för företagens digitala ekonomi i ekosystemet
Leverans
Följebrev

AFFÄRSVERKSAMHET
MELLAN FÖRETAG

Faktura
Kvitto

Beställning

Bokföring

Deltar redan i
projektet för
digitalisering

Dataöverföring mellan företag
och samarbetsparter

Myndighetssamarbete
och rapportering

Transaktionsuppgift
Förmedling mellan olika parter
i ekosystemet

Myndighetsrapportering
och datatjänster uppstår
automatiskt

Företaget ger tillstånd för
förmedling av information till
önskade parter

Nya datatjänster uppstår

Ekosystem och gemensam utveckling

Den digitala ekonomin byggs upp i
samarbete
•
•
•
•
•
•
•

De myndigheter som ansvarar för projektet Företagets digitala ekonomi är Patentoch registerstyrelsen (projektledningen), Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata, Statistikcentralen, Statskontoret och Skatteförvaltningen.
I projektets ledningsgruppsarbete deltar dessutom kommunikationsministeriet,
arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finlands Näringsliv rf,
Finanssiala ry, Finsk Handel rf, Företagarna i Finland rf,
Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf och Teknologiindustrin rf.
I en realtidsekonomi delar och utnyttjar de som arbetar inom ekonomiförvaltningens
ekosystem i företagen uppgifter sinsemellan. Ekosystemet är ett öppet nätverk där
de som ordnar informationsförmedlingstjänster, de som utnyttjar och använder
informationen samt myndigheterna deltar.
En förutsättning för att projektet ska lyckas är att den offentliga sektorn, företagen,
tjänsteleverantörerna inom ekonomiförvaltningen och programvaruhusen förbinder sig
till förändringen och deltar i den gemensamma utvecklingen.
I den gemensamma utvecklingen kan företagens och företagarnas behov samt olika
färdigheter beaktas.
Genom gemensam utveckling strävar man efter att säkerställa att de som arbetar i
ekosystemet också deltar i planeringen av förändringen och implementerar de
definitioner, regler och gränssnitt som överenskommits i projektet på ett enhetligt
sätt.
Intresserade deltagare ombeds kontakta projektorganisationen (se kontaktuppgifterna
i slutet av presentationen).

6

Josh Calabrese / Unsplash

Vad gör man i projektet
och när?

Hur nås målen?
Arbetsfaser och tidtabell: Digital identitet
• Under 2021 definieras företagets digitala identitet (DID); vad den behövs för, vad
den består av, faktorer i anslutning till identitetens och informationens
tillförlitlighet, centrala frågor i anslutning till standardisering.
• I definitionen tar man också hänsyn till DID:s kompatibilitet med nationella register
och pågående nationella och internationella (EUID) utvecklingsprojekt.
• Som stöd för definitionen skapas användningsfall för att man ska kunna identifiera
problem och behov förknippade med DID:s särdrag. Tekniska lösningar och andra
lösningar gällande dessa kan senare utvärderas och preciseras genom försök (t.ex.
digitalt delägarregister).
• Med hjälp av de observationer och iakttagelser som gjorts i definitionsarbetet är det
möjligt att identifiera de viktigaste behoven i det fortsatta utvecklingsarbetet.
• Arbetet fortskrider i huvudsak iterativt och målet är att de första företagen grundas
digitalt före utgången av 2022 – en förutsättning är att den digitala identiteten kan
användas.
• Utvecklingen inom OECD, EU och Norden påverkar för sin del hur arbetet avancerar
i Finland, t.ex. vad gäller standarder.
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Hur nås målen?
Arbetsfaser och tidtabell: Upphandlingsmeddelanden
• Målet är att statsförvaltningen ska kunna skicka och ta emot strukturerade
upphandlingsmeddelanden före utgången av 2023.
• Staten har beslutat att ta i bruk beställning och orderbekräftelse av samt produktkatalog för
PEPPOL-meddelandena. Senare tas meddelandena i bruk nationellt inom den offentliga
förvaltningen och i företagen.
• Dessutom planeras och genomförs ett försök att använda upphandlingsmeddelanden före
utgången av det första kvartalet 2023.
• I projektet kommer man också överens om de meddelandestrukturer för
upphandlingsmeddelanden, som används gemensamt, och om hanteringsmodellen för det
tillhörande nätverket för att möjliggöra integration med andra servicehelheter, såsom
nätfakturering och finansiering.
• Värdet av struktureringen av upphandlingsmeddelandena för småföretagen visas genom försök
och tester. För småföretagen utvecklas dessutom portal- och/eller applikationslösningar som
möjliggör tillträde till nätverket till låga kostnader.
• Med servicestigen för upphandlingsmeddelanden beskrivs på ett begripligt sätt vilka förändringar
företagen själva måste göra.
• Med hjälp av beskrivningar av användningsfallen säkerställs också att den offentliga
förvaltningen kan behandla, producera och utnyttja strukturerade upphandlingsmeddelanden
enligt den valda standarden i sina verksamhetsprocesser och i systemen som stöder dessa.
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Hur nås målen?
Arbetsfaser och tidtabell: Nätfaktura
• Under 2021 följs mängden nätfakturor upp.
• Målet är att öka mängden nätfakturor mellan företag till 90 procent före
utgången av 2023. Dessutom utreds möjligheten att göra nätfakturor enligt
Europanormen obligatoriska före utgången av 2023.
• För småföretagen skulle en övergångsperiod gälla. Å andra sidan är projektets
mål också att säkerställa tillgången till tjänster för småföretagen, för att
småföretagen skulle ta i bruk nätfakturor.
• Målet är att före utgången av 2025 slopa de nationella formaten och övergå till
att använda internationella standardiserade fakturaformat. Målet är också att
göra nätfakturorna förenliga med PEPPOL-nätverkets standardiserings- och
ruttbestämmelser och på så sätt säkerställa kompatibiliteten mellan systemen
och tjänsterna.
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Hur nås målen?
Arbetsfaser och tidtabell: eKvitto
• Målet är att av alla nationella kvitton mellan organisationer ska 20 procent vara strukturerade
kvitton före utgången av 2023. Mängden eKvitton följs upp under 2021.
• Målet är också att från och med 2025 tar staten emot endast eKvitton från företag som
fungerar som säljare. I projektet utreds möjligheterna att på längre sikt göra användningen av
eKvitto obligatorisk även för andra aktörer.
• I projektet strävar man också efter att med hjälp av information och anvisningar säkerställa att
staten, kommunerna och de statsägda företagen har färdighet att erbjuda eKvitto före utgången
av 2025.
• För att underlätta införandet av eKvitto utarbetas anvisningar och ordnas stöd. Dessutom
beskrivs de förändringar som behövs i företagens verksamhet med hjälp av en servicestig. Det är
viktigt att säkerställa tillgången till de tjänster som småföretagen behöver.
• Förmedlingen av eKvitton styrs av en gemensam regelbok som utarbetas i projektet, där
aktörernas gemensamma krav och skyldigheter beskrivs. Genom att skapa ett driftskompatibelt
nätverk och komma överens om gemensamma regler säkerställer man att företagen har tillgång
till tjänster som hjälper dem att enkelt ta i bruk eKvitton.
• I projektet pilottestas också gränsöverskridande användning av eKvitton före utgången av 2023
i enlighet med NSG-målet.
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Hur nås målen?

Arbetsfaser och tidtabell:
Överföring av digitala ekonomiska data 1/2
• I projektet skapas ett gemensamt mål för myndighetsrapporteringen utifrån
principen om ett enda serviceställe före utgången av 2022: Vissa ekonomiska
uppgifter om företag kan i strukturerad form överföras till de aktörer som har rätt
att använda uppgifterna, antingen med stöd av lagstiftningen eller med företagets
samtycke.
• I projektet fastställs, dokumenteras och publiceras standarder, dataformat och
gränssnitt, längs vilka de ekonomiska uppgifterna rör sig, före utgången av 2023.
Företag kan enkelt och säkert flytta ekonomiska uppgifter mellan systemen och
fritt välja ett system eller en tjänst som används för att flytta och hantera
uppgifterna.
• För de myndigheter som deltar i projektet har man skapat beredskap att efter
2024 dela och ta emot standardiserat bokföringsmaterial i realtid i XBRL GLformat.
• Möjligheterna att förvara uppgifterna utreds före utgången av 2021. Före
utgången av 2023 utreds dessutom hur man med hjälp av standardisering och
gränssnitt kan möjliggöra överföring av bokföringsmaterial mellan olika
bokföringssystem.
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Hur nås målen?
Arbetsfaser och tidtabell:
Överföring av digitala ekonomiska data 2/2
• Om system- eller tjänsteutvecklingen inte förpliktas att producera
affärstransaktionsspecifik information i XBRL GL-format, utreds i projektet behovet
av eventuella omvandlings- och distributionstjänster före utgången av 2021, så att
alla aktörer kan dra nytta av och delta i den digitala rapporteringen.
• I projektet strävar man efter att före utgången av 2022 bilda en gemensam taxonomi
för myndigheternas ekonomiska rapportering, som uppfyller det gemensamma
minimirapporteringsbehovet för flera myndigheter.
• I projektet testas före utgången av 2021 hur taxonomimodulerna fungerar, så att
man i praktiken kan se hur den gemensamma minimitaxonomin skulle beakta olika
företags och myndigheters informationsbehov.
• Om en myndighet har andra informationsbehov än andra myndigheter, utreds i
projektet hur dessa skulle kunna främjas med hjälp av separata taxonomier.
Dessutom fastställs den fortsatta utvecklingen av taxonomierna och den instans
som ansvarar för den före utgången av 2023.

13

Slutresultat för projektet Företagets digitala ekonomi år 2024 (utkast)
Lagstiftning

Ekosystemets regler och principer
Omvandlings-,
distributionsoch
valideringstjänster

Privata och
offentliga aktörers
gränssnittstjänster
är i bruk

Testplattformstjänsten
"MiniSuomen
OmaYritys"
är i bruk

En gemensam målbild för rapporteringen
har skapats
för myndigheterna
Principen "ett enda serviceställe”

Valideringar
definierade och i
bruk

Rapporteringsstandarder
definierade

Peppol-myndigheten
har etablerats,
aktiv verksamhet
i Peppol-nätverket

Tillgång till tjänster som
stöder digitalt grundande
av företag och digital
tillgång till företagens
olika livscykelfaser

Tjänster avseende
upphandlingsmeddelanden
tillgängliga även för
småföretag

Nätfakturatjänster är
tillgängliga även
för småföretag,
90 % användningsgrad

eKvitton
tillgängliga enligt
fyrkantsmodellen,
20 % av kvittona är
eKvitton

Standarder, gränssnitt

Ekonomiförvaltningens
tjänster stöder schema och
gränssnitt för samt förvaring
av transaktionsdata, likaså
överföring av information

Tjänstens
certifieringsmodell

Informationsinnehåll och beskrivningar har
publicerats och den tekniska funktionen har
verifierats.

Innehåll och ansvarsroller
har definierats.

Samtycken och åtkomst till data

Säkerställandet av förtroendet och
identitetshanteringen har lösts nationellt
inkl. eAdress.

Upphandlings
meddelanden

Standarder och
infrastruktur är i
bruk.

Nätfakturor

Infrastrukturen
och hanteringsmodellen har
förnyats.

Ekosystemet för
eKvitto

Standarderna,
reglerna och
infrastrukturen har
skapats.
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Kontakta oss
•

Projektchef minna.rintala@prh.fi

•

Företag grundas digitalt (DID) miika.wires@vero.fi

•

Digitala affärsverifikat keijo.kettunen@vk.fi

•

Överföring av digitala ekonomiska data anttu.a.osanen@vero.fi

•

Gemensam utveckling johanna.kotipelto@vero.fi

•

Intressentansvarig sami.koskinen@vero.fi

Mer information om projektet
•

www.prh.fi/foretagets-digitala-ekonomi (på svenska)

•

www.suomidigi.fi/ryhmat/yrityksen-digitalous (på finska)
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