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Visio: Suomi on kilpailukykyisin 
toimintaympäristö 2030

• Palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja 
keskustelevat keskenään.

• Yritys kykenee liikuttamaan dataa 
tehokkaasti ja automaattisesti.

• Talous toimii reaaliaikaisesti.

• Tieto liikkuu automaattisesti: Keskeiset 
liiketoimintatiedot kuten 
tilaukset, toimitustiedot ja laskut 
välitetään automaattisesti yritykseltä 
toiselle .

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

Sähköiset liiketoiminta-asiakirjat

• Standardoidut tietosisällöt verkkolaskuille, eKuiteille ja hankintasanomille

• Yritysten ja yhteisöjen välisten verkkolaskujen määrä 90 % vuoden 2023 loppuun mennessä

• Kaikista organisaatioiden välisistä kansallisista kuiteista 20 % rakenteisia kuitteja vuoden 2023 loppuun 
mennessä

• Rakenteiset hankintasanomat organisaatioiden välisissä tilaus- ja toimitusprosesseissa käyttöön

Tiedon jakelu ja käyttö 

• Tiedon jakelun malli ja säännöt reaaliaikaisen rakenteisen taloustiedon siirtoon 

• Minimum Viable Ecosystem (MVE), verkkolaskut ja eKuitit liikkuvat yhteentoimivasti sovittujen toimjoiden
välillä

• Yritysten taloustietoja (verkkolaskut, eKuitit, hankintasanomat ja tilinpäätöstiedot) voidaan siirtää 
yhteentoimivasti eri toimijoiden välillä ja kehittää ko. tietoja hyödyntäviä palveluja

Yrityksen digitaalinen identiteetti

• Yrityksen digitaalisen identiteetin määrittely ja käyttötilanteiden tunnistaminen

• Malli yrityksen digitaalisen identiteetin hyödyntämiselle järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa 
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Hanke toteutetaan kumppaniyhteistyönä

Vastuuviranomaiset:

• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

• Valtiokonttori

• Verohallinto

• Digi- ja väestötietovirasto

• Tilastokeskus.

Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat lisäksi

• liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö

• Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, 
Taloushallintoliitto ry, Teknologiateollisuus ry sekä Kuntaliitto.

Yhteiskehittämiseen voivat osallistua kaikki reaaliaikataloudesta hyötyvät toimijat, 
esimerkiksi yritykset, erilaiset palveluntarjoajat, ohjelmistotalot, kunnat, viranomaiset
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