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2023

• Tiedon jakelun malli ja suostumuksen 

hallinnan malli

• Yritysten välinen verkkolaskutus 90%

• Kansallisista kuiteista 20% rakenteisia 

eKuitteja

• Yrityksen perustaminen digitaalisesti

• Ekosysteemin säännöt 

• Liiketoiminta-tietoalueen perustaminen ja 

hallintamalli

• Ohjeet ja tuki 

Hankkeen eteneminen

2022

• Verkkolaskumittaristo

• Kuntien verkkolaskuopas

• eKuitin sääntökirja

• eKuittien volyymiseurannan malli

• eKuitti-infra

• Hankintasanomastandardien määrittelyt

• PEPPOL-viranomaisen perustaminen

• Asiakasryhmäkohtaiset konseptitarinat

• Yrityksen digitaalisen identiteetin tieto- ja 

hallintamalli

• Tiedon jakelun malli ja 

viranomaisraportoinnin tavoitetila

2024

• Rakenteiset hankintasanomat käyttöön

• Digitaalinen, rakenteinen tilinpäätös 

käyttöön

• MVE: verkkolaskut, eKuitit ja tilaukset 

liikkuvat

• Hankkeen jälkeinen hallintamalli ja sen 

vastuuorganisaatio(t)
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Mitä on tehty kesä-elokuussa 1/2

• eKuitin sääntökirjan ensimmäinen versio julkaistu hankesivuilla

• eOsoite-selvitys tehty, tulosten analysointi ja jatkotoimenpide-ehdotukset tekeillä

• Verkkolaskuopas kunnille julkaistu hankesivuilla

• Verkkolaskukampanja

• Open Peppol –yhdistys on hyväksynyt Suomen/Valtiokonttorin hakemuksen Peppol

Authorityn toiminnan aloittamiseksi

• Mikroyrityksille tarkoitettujen hankintasovelluspalvelujen kartoitus käynnistynyt 

• selvitetään, millaisia mikroyrityksille tarjolla olevia Peppol-määrityksiin 

perustuvia hankinnan sovelluspalveluja on markkinoilla tarjolla

• Kokeilutoimisto käynnistynyt
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Mitä on tehty kesä-elokuussa 2/2

• eIDAS, oikeushenkilön identiteettiin liittyvä yhteistyö

• Osallistuminen Digital Europe Programme (DEP)-rahoitushaun valmisteluun. 

Ruotsin vetämässä EWC-konsortiossa Suomi keskittyy yritysten digitaalisiin 

identiteetteihin ja yrityslompakoihin. Suomen puolelta mukana ovat 

valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus ja 

Verohallinto

https://vm.fi/-/suomi-hakee-eu-komissiolta-rahoitusta-eurooppalaisten-

lompakkosovellusten-pilotointiin-yhdessa-muiden-maiden-kanssa

• Nordic Smart Government & Business yhteistyössä jatkettu mm. kokeiluja

• Proven – small and medium-sized companies are able to use digital invoices 

and orders between all Nordic countries | Nordic Smart Government
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Mitä tulossa syys-joulukuussa 1/2

• Peppol-viranomaistoiminto käynnistyy

• Selvitys mikroyrityksille tarkoitetuista hankintasovelluspalveluista valmistuu

• eKuitin ja hankintasanomien vaikuttavuus- ja kustannusselvitykset valmistuvat

• Kokeiluja, mm.

• XBRL GL -kokeilu, pitkä tuloslaskelma ja tase -tietotasosta yhdessä Vero, TK, 

PRH ja kokeilukumppanit

• Mahdollisesti kokeilu eOsoitteistosta

• Rajat ylittäviä kokeiluja pohjoismaisen NSG&B-hankkeen puitteissa.

• Suostumuksenhallintaan liittyvien käyttötapausten hyötyarviointi ja validointi

• Viranomaisraportoinnin tavoitetila 1. vaihe valmistuu.
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Mitä tulossa syys-joulukuussa 2/2

• Minimiekosysteemiin liittyvät kuvaukset valmistuvat 

• Konseptitarinan kautta muutokset tarkentuvat asiakasryhmittäin

• Yrityksen digitaalisen identiteetin hallintamalli

• Arkkitehtuuriyhteistyö komission kanssa (eGOVERA) käynnistyy

• Tavoitteena varmistaa, että hankkeessa suunnitellut ratkaisut ovat linjassa 

komission yhteentoimivuusmallin ja referenssiarkkitehtuurin kanssa

• Työn tuloksena syntyy hankkeen arkkitehtuurikuvaukset komission 

kansainvälisiin standardeihin pohjautuvien mallien mukaisesti

• Ekosysteemikehityksen jatkuvuuteen liittyvien tehtävien, roolien ja vastuiden 

selkiyttäminen
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Tulevia tilaisuuksia ja viestintää

• Seuraava Kvartaalikatsaus 8.12.

• Viestintää tulossa, mm.

• Yhteiskehittämisen ja kokeilujen pelisäännöt

• Mitä Peppol-viranomaistoiminnon perustaminen tuo yrityksille

• Verkkolaskukampanja jatkuu

• Mikroyrityksille liittyvät hankintasovelluspalvelut jatkoeteneminen

• eKuitin ja hankintasanomien kustannus- ja vaikutusselvityksen tulokset

• Kertalaskutukseen liittyvä ohjeistus ja tiedotus

• Mikä muuttuu yritysten näkökulmasta

• Seuraa hankesivustoa ja sosiaalista mediaa

• Twitter: @yrityksendigi

• LinkedIn: Yrityksen digitalous

www.yrityksendigitalous.fi 7

https://www.yrityksendigitalous.fi/


minna.rintala@prh.fi

www.yrityksendigitalous.fi

mailto:minna.rintala@prh.fi
http://www.yrityksendigitalous.fi/

