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Liiketoiminnan tositteet 
osana reaaliaikaista 

datataloutta



Sanna Marinin hallitusohjelma

• Hallitus haluaa edistää siirtymistä 
reaaliaikatalouteen ja tehdä 
Suomesta reaaliaikatalouden 
edelläkävijämarkkinan. 

• Sähköisten laskujen ja kuittien 
laajaan käyttöönottoon 
kannustaminen

• Julkinen sektori käyttöönoton 
etulinjassa



Mitä teemme?

Standardoimme

Varmistamme infran toimivuuden

Toteutamme valtiolle valmiudet

Tuemme ja ohjaamme

Otamme käyttöön tavoitteita tukevaa lainsäädäntöä



Mistä standardeista puhumme?

• eKuitti- standardi

• Hankintasanomia koskevat standardit

• Verkkolaskuja koskevat standardit



Varmistamme infran toimivuuden – eKuitti

• Tavoitteena nelikulmamalli
• eKuittia koskevan infran toimijat, 

toimintatavat ja roolit selkeytetty
• Järjestelmät kykeneviä vastaanottamaan ja 

lähettämään eKuitteja
• eKuittien tiedon muuttumattomuus 

varmistettu
• Tiedon jakamistarpeet huomioitu 

(identiteetin hallinta)
• Sääntökirja valmis
• Rajat ylittävä eKuittien välittäminen 

mahdollistuu



Varmistamme infran toimivuuden –
hankintasanomat

• PEPPOL-authorityn perustaminen Suomeen
• PEPPOL-verkosto käyttöön hankintasanomien 

välityksessä
• PEPPOLissa käytössä olevat hankintasanomat 

ja PEPPOL-osoitteisto käyttöön

• Varmistamme, että valtion kirjanpitoyksiköiden 
käytössä oleva ohjelmisto mahdollistaa 
PEPPOL-bis-pohjaisten hankintasanomien 
lähettämisen.

• Varmistamme pienten yritysten mahdollisuudet 
lähettää hankintasanomia – julkinen portaali.

• Osallistamme myös kuntakentän käyttämään 
hankintasanomia.

• Järjestämme tuen.



Varmistamme infran toimivuuden –
verkkolasku

• Otetaan käyttöön PEPPOL-verkosto ja 
valtiolle PEPPOL-osoitteet

• Nykyinen verkkolaskuosoitteisto 
säilyy. Varmistamme, että osoitteiston 
ajantasaisuus toteutuu myös jatkossa.

• Verkkolaskuosoitteiston paikkaa 
selvitetään.
• Ei välttämättä tarvetta muutoksille 

• Pienille yrityksille palveluportaali, 
jossa on mahdollista tehdä verkkolaskuja

• Mahdollisuudet edistää 
kuluttajaverkkolaskutusta selvityksessä
• Yritysten laskutuksesta jopa 30 % 

suuntautunee kuluttajille



Identiteetin hallinta tärkeä osa tiedon 
jakamista

• Identiteetin hallinta on oleellinen osa 
sähköisten liiketoiminnan tositteiden 
liikuttelua reaaliaikaisesti.

• Identiteetinhallinta on huomioitu 
RTE:n toisessa työpaketissa ja 
ratkaisu tulee tukemaan eKuittien, 
hankintasanomien sekä 
verkkolaskujen reaaliaikaista 
liikuttelua.



Mitä tuloksena?

• Liiketoiminnan tositteet digitalouden kivijalka
• Yritysten välisistä laskuista 90 % verkkolaskuja vuoden 2023 loppuun mennessä

• Sisältää myös julkisen sektorin

• eKuittia koskeva infra valmis ja 20 % yritysten välisistä kuiteista eKuitteja vuoden 
2023 loppuun mennessä

• Pienille yrityksille kustannustehokkaat ratkaisut lähettää/vastaanottaa 
verkkolaskuja ja hankintasanomia

• Valtiolla kyvykkyys lähettää ja vastaanottaa rakenteisessa ja sähköisessä 
muodossa olevia hankintasanomia vuonna 2023
• Merkittävä askel kohti automaattista taloushallintoa

• Säästöjä useiden satojen miljoonien edestä





Onnistumisen edellytyksiä
Huippuosaajat PRH:lta, Verohallinnolta ja Valtiokonttorilta

Mukana Valtiokonttorilta ovat:

Tapani Turunen

Hankintasanomat,
eKuitit ja 

verkkolaskut

Pirjo Ilola

eKuitit ja 
verkkolaskut

Tomi Rusi

Verkkolaskut

Noora Salonen

Hankintasanomat, 
eKuitit ja 

verkkolaskut, 
asiakasymmärrys

Esko KaarlonenHenni PurtonenPetri Pehkonen

Hankintasanomat, 
eKuitit ja 

verkkolaskut, ICT

Viestintä ja 
markkinointi

Hankintasanomat, 
eKuitit ja 

verkkolaskut, ICT



Onnistumisen edellytyksiä:
Sidosryhmät on tarkoitus tunnistaa ja saada laajasti 

mukaan



Kiitos
Keijo Kettunen
maksuliikepäällikkö

keijo.kettunen@valtiokonttori.fi

mailto:keijo.kettunen@valtiokonttori.fi
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