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Hanke yrityksen digitalouden ja reaaliaikatalouden
kehittämiseksi
Asettaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään asettanut hankkeen yritysten digitalouden ja
reaaliaikatalouden kehittämiseksi (myöh. Yrityksen digitalous-hanke).

Toimikausi 15.6.2021 – 31.12.2024

Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelman keskeisiin tavoitteisiin kuuluu yritysten
taloushallinnon digitalisoiminen reaaliaikatalouteen (real time economy, RTE) siirtymiseksi.
Reaaliaikataloudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki talouden transaktiot
perustuvat digitaaliseen rakenteiseen tietoon ja sen käsittelyyn. Reaaliaikatalous perustuu
yritysten taloushallinnon automatisointiin siten, että verkkolaskut, digitaaliset kuitit ja muut
digitaaliset liiketoiminta-asiakirjat liikkuvat automaattisesti toimijoiden välillä. Rakenteinen ja
reaaliaikainen tieto mahdollistaa yritysten taloushallinnon yksinkertaistamisen, ja
päätöksenteon ajantasaisen tiedon perusteella sekä automaattisen käsittelyn
hyödyntämisen tuottavuuden nostamiseksi niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa.
Hanke toteuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita muun muassa
•
•
•
•
•

hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaation edistämisestä,
yritysten toimintaympäristön kehittämisestä,
tavoitteesta maailman parhaasta julkisesta hallinnosta,
harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä sekä
yritysten tarpeettomien hallinnollisten velvoitteiden vähentämisestä ja
sääntelyn sujuvoittamisesta.
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Tavoitteet
Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteena on:
•
•
•
•

edistää yritysten digitalisaatiota helpottamalla sähköisten taloushallinnon
tositteiden muodostumista ja automaattista siirtoa järjestelmien välillä ja
yritysten talouden hallintaa.
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.
mahdollistaa yrityksen perustamisen ja toiminnan digitaalisuus sekä luoda
digitaalinen identiteetti yritykselle.

Keskeisenä lähtökohtana on kehittää ratkaisut yhteistyössä yksityisen ja julkisen puolen
toimijoiden kesken siten, että tehtävät linjaukset ja ratkaisut toimintavoista perustuvat
yrityselämän tarpeiden käytännönläheiseen huomioimiseen hankkeen kaikissa vaiheissa.
Hankkeessa määritellään tietojen jakamiseksi tiedonhallintamalli ja sen toimintaan liittyvät
tarpeet ja vastuutahot. Infrastruktuurikokonaisuus toteutetaan hankkeessa määriteltyjen
vastuutahojen toimesta. Hankkeessa rakennetaan valtionhallinnon sähköisten tositteiden
vastaanottokyvykkyydet, koordinoidaan viranomaisten tietotarpeet sekä standardisoidaan
tietosisällöt ja tuetaan käyttöönottamista yrityksissä.

Tehtävät
Yrityksen digitalous –hankeen toteutus perustuu yhteistyöhön yksityisten toimijoiden ja
viranomaisten kesken. Hanketta johtaa Patentti- ja rekisterihallitus. Hanke toimii työ- ja
elinkeinoministeriön alaisuudessa.
Hankkeen tehtävänä on ratkaista reaaliaikatalouden ekosysteemin yhteentoimivuuteen ja
tekniikkaan, taloushallinnon toimintaan ja prosesseihin, organisaatioon ja hallintamalliin
liittyvät kysymykset sekä arvioida lainsäädännön muutostarpeet.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•

ratkaisut yritysten talousdatan automaattiselle siirtämiselle,
ratkaisut rakenteisessa muodossa tapahtuvaan viranomaisraportointiin
kunkin kohderyhmän mahdollisuuksiin ja tarpeisiin sovitettuna
yhtenäiseen standardiin perustuen,
sähköisten taloustransaktioiden mallintaminen, standardointi ja tarkempi
kuvaaminen,
myyjän ja ostajan tietojärjestelmiin, välityspalveluiden tietojärjestelmiin
sekä viranomaiskäyttöön tarvittavien rajapintojen määrittäminen ja
kuvaaminen,
sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen laajaan käyttöönottoon tarvittavat
tukitoimet.
tarkennettujen yhteisten toimintamallien ja -sääntöjen määrittely sekä
niiden käyttöönottoon kannustava ohjaus ja kehittäminen,
toimintamalleja tukevien lainsäädännön muutostarpeiden arviointi.
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Organisointi
Johtoryhmä
Johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja seurata hankkeen tavoitteiden mukaista
toteutusta, käsitellä hankkeen kustannuksiin, tavoitteisiin ja aikatauluun vaikuttavat
merkittävät muutokset. Johtoryhmä toimii paikkana hankkeen strategisista linjauksista
käytävälle avoimelle keskustelulle yksityisten toimijoiden ja viranomaisten välillä hallinnon
avoimuuden periaatteen mukaisesti.
Johtoryhmällä ei ole päätösvaltaa asioissa, jotka kuuluvat kunkin viranomaisen
toimivaltaan.
Johtoryhmä koostuu ministeriöiden, virastojen ja sidosryhmien edustajista. Työ- ja
elinkeinoministeriö voi tarvittaessa täydentää johtoryhmän kokoonpanoa. Johtoryhmän
puheenjohtajana toimii työministerin valtiosihteeri. Johtoryhmän työtä tukee
hankeorganisaation ja työ-ja elinkeinoministeriön edustajista koostuva sihteeristö, joka
valmistelee johtoryhmän kokouksia. Hankejohtaja esittelee asiat johtoryhmälle.

Johtoryhmän kokoonpano:
Puheenjohtajat:
Puheenjohtaja: valtiosihteeri Ville Kopra
Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Antti Neimala

Jäsenet:
osastopäällikkö Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö
osastopäällikkö Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö
tietohallintoneuvos Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö
ylijohtaja Pekka Rehn, Digi- ja väestötietovirasto
pääjohtaja Antti Riivari, Patentti- ja rekisterihallitus
pääjohtaja Markus Sovala, Tilastokeskus
pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto
asiantuntija Leena Nyman, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
johtaja Taina Ahvenjärvi, Finanssiala
toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, Kaupan liitto
johtaja Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto
toimitusjohtaja Jari Seppä, Suomen Taloushallintoliitto
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen yrittäjät
asiantuntija Marjo Hamilo, Teknologiateollisuus
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Sihteeristö:
hankejohtaja (nimitetään kesällä 2021)
johtaja Liisa Räsänen, Patentti- ja rekisterihallitus
ohjelmajohtaja Sanna Esterinen, Verohallinto
toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori

hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ-ja elinkeinoministeriö

Johtoryhmän kokoonpano täyttää lain naisten ja miesten tasa-arvosta (604/1986) 4 a §:ssä
säädetyn vaatimuksen.

Hankkeen muu organisointi
Patentti- ja rekisterihallitus nimittää hankkeelle hankejohtajan, joka toimii Patentti- ja
rekisterihallituksen organisaation yhteydessä. Hankejohtaja esittelee asiat johtoryhmälle.
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa hankkeen käytännön toteutusta tukemaan
ohjausryhmän, joka koostuu ministeriöiden ja hankkeessa mukana olevien virastojen
edustajista.
Hankkeen toteutukseen tarvittavat muut ryhmät asetetaan tarpeen mukaan joko työ- ja
elinkeinoministeriön tai hankeorganisaation toimesta ja johtoryhmän myötävaikutuksella.
Niiden kokoonpanossa tullaan hyödyntämään laajasti sidosryhmien, viranomaisten ja
ministeriöiden asiantuntemusta. Hankkeelle tullaan asettamaan käytännön toteutuksesta
vastaava hankeryhmä sekä asiantuntijaryhmiä.
Viestinnästä vastaa hankejohtajan alaisuudessa toimiva organisaatio yhteistyössä
yksityisten etutahojen kanssa.

Kustannukset ja rahoitus
Yrityksen digitalous -hankkeen kustannukset maksetaan työ-ja elinkeinoministeriön
momentilta 32.01.10. Hankkeen toteuttamiseen käytettävistä määrärahoista päätetään
kunkin vuoden valtion talousarviossa. Hanke sisältyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan
ja on osa elpymisvälineestä rahoitettavaa hankekokonaisuutta.

Työministeri

Tuula Haatainen

Kaupallinen neuvos

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

