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tavoitteet ja liittymä
NSG-hankkeeseen
Valtio Expo 5.5.2021

Pohjoismaissa on yhteensä 2 miljoonaa pk-yritystä, jotka
muodostavat yhdessä yli 90% yrityksistä. Pk-yritykset ovat
siten kulmakiviä yhteiskuntamme ja tulevaisuuden
hyvinvoinnissamme.
Nordic Smart Government -hankkeen visiona on luoda
lisäarvoa näille pk-yrityksille tekemällä reaaliaikaiset
yritystiedot saataville ja käyttökelpoisiksi innovaatioiden ja
kasvun kannalta.

Mitä haasteita ollaan
ratkomassa?
Yrityksenä haluan, että
•

kaikki liiketapahtumat kulkevat
sähköisessä muodossa, jotta voin
säästää aikaa ja vaivaa

•

liiketoiminnan asiakirjojen käsittely
tapahtuu automaatiossa

•

kassavirtaa ja maksuvalmiutta voi
seurata helposti

•

Rahoitusta voi saada helposti
toimintaa varten

•

saan tietoa liikekumppanini
luotettavuudesta

•

uusille markkinoille pääsy on helppoa
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NSG Visio
ja sähköisten liiketoimintatositteiden käytön
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… tarjoaa parempilaatuista reaaliaikaista tietoa, joka
vähentää kirjanpidon manuaalisia prosesseja.
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Tämä mahdollistaa helpomman ja paremman tietojen
vaihdon, tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen, mikä
palvelee sekä palveluntarjoajia (pankki, kirjanpitäjä,
vakuutus) että liikekumppaneita...
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…tämä mahdollistaa uusia datapohjaisia palveluita ja
liiketoimintamahdollisuuksia…

5 …viranomaisraportointi helpottuu.
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Pohjoismaiset tavoitteet
Vuoteen 2021 mennessä; NSG: n tiekartan implementointia varten on
perustettu julkisen ja yksityisen sektorin ohjausryhmä
Vuoteen 2022 mennessä; 70% Pohjoismaisista pk-yrityksistä käyttää
digitaalista liiketoimintajärjestelmiä
Vuoteen 2023 mennessä; Pk-yritykset voivat vapaasti päättää ja siirtää yritystietonsa
liiketoimintajärjestelmien välillä
Vuoteen 2023 mennessä; myynnit ja ostot Pohjoismaiden välillä
voidaan tehdä digitaalisesti ja yhteentoimivassa formaatissa.
Vuoteen 2023 mennessä; 80% pohjoismaisista liiketoimintajärjestelmistä on ottanut käyttöön
yhteiset rajapinnat, joka mahdollistaa yrityksen suostumuksella palveluntarjoajat käyttämään pkyrityksen tietoja.
Vuoteen 2024 mennessä; 80% Pohjoismaissa lähetetyistä laskuista ovat digitaalisia
Vuoteen 2025 mennessä; Pohjoismaiset pk-yritykset ovat säästäneet 500
miljoonaa euroa älykkäiden palveluiden ja reaaliaikaisen datan avulla

Vuoteen 2027 mennessä; Pohjoismaat ovat
integroitunein alue maailmassa
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Yrityksen digitalous
RTE-hanke

Mitä yrityksen digitalous tarkoittaa?
• Haluamme edistää yritysten digitalisaatiota sekä helpottaa sähköisten
tositteiden kulkua ja yritysten arjen taloushallintaa.
• Verkkolaskutuksesta ja e-kuiteista arkea myös kaikkein pienimmille

yrityksille.
• Verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen taloustiedot liikkuvat eri
osapuolten välillä saumattomasti, automaattisesti, reaaliaikaisesti ja
turvallisesti.

Suomi edelläkävijäksi yritysten digitaloudessa
• Suomalaisille yrityksille ja niiden menestymiselle digitalisaatio on yksi keino parantaa kilpailukykyä
ja kannattavuutta.
• Suomi haluaa tukea yritysten reilua kilpailukykyä ja edistää digitalisaatiota kansainvälisenä
edelläkävijänä. Koronakriisi on näyttänyt, että valmius muutokseen on olemassa.
Tarvitaan uudenlaisia, digitalouden
toimivan pohjan varmistavia ratkaisuja,
• jotka ovat yksityisen ja julkisen sektorin
yhdessä kehittämiä
• joissa yritysten
liiketoimintatapahtumat ovat keskiössä
• joiden avulla eri toimijat voivat
hyödyntää dataa luotettavasti ja
ajantasaisesti

Tarvitsemme:
• turvallista, teknistä perusinfrastruktuuria
• laadukasta, standardoitua dataa
• yhteen toimivia järjestelmiä
• perustason palveluja pienille yrityksille
• mahdollisuus lisäarvopalveluihin.

Yrityksen digitalous -hankkeen 2024 lopputuotokset Luonnos
Lainsäädäntö

Ekosysteemin säännöt ja -periaatteet
Muunto-,
jakelu- ja
validointipalvelut

Yksityisten ja
julkisten
toimijoiden
rajapintapalvelut
käytössä

Palvelut

Testialustapalvelu
"MiniSuomen
OmaYritys"
käytössä

Viranomaisten yhteinen tavoitetila
raportoinnille
luotu

Palvelut joilla tuetaan
yrityksen syntymistä ja
eri elinkaaren vaiheita
digitaalisesti tarjolla

Palvelut
hankintasanomille
tarjolla myös
pienille yrityksille

Verkkolaskupal
velut tarjolla
myös pienille
yrityksille, 90%
käyttöaste

eKuitti palveluja
tarjolla nelikulmamallin mukaan,
20 % kuiteista
eKuitteja

Standardit rajapinnat

Palvelun
sertifiointimalli

tietosisällöt ja kuvaukset julkaistu ja tekninen
toimivuus todennettu

määritelty sisältö ja
vastuuroolit

”yhden luukun”- periaate

Validoinnit

määritelty ja käytössä

Talousraportoinnin
koodisto
uusi versio käytössä

Peppol Authority perustettu ja
aktiivinen toiminta Peppol
verkostossa

Suostumukset ja pääsy dataan

Luottamuksen varmistaminen ja identiteetin
hallinta kansallisesti ratkaistu
ml. eOsoite

Hankintasanomat

Standardit ja infra
käytössä

Taloushallinnon palvelut
tukevat transaktiodatan
skeemaa, rajapintoja,
säilyttämistä ja tiedon
liikuttamista

Verkkolaskut
infra ja
hallintamalli
uudistettu

eKuitti
ekosysteemi

standardit, säännöt
ja infra rakennettu

•

Yrityksen digitalous -hankkeeseen
valitaan tietyt NSG-hankkeen
tavoitteet, joita halutaan edistää
Yrityksen digitalous-hankkeen
alla.

•

Tämän lisäksi voi olla
tavoitteita, joita
edistetään
yhteispohjoismaisesti
myös ilman, että ne
kuuluvat Yrityksen
digitalous -hankkeessa
edistettäviin asioihin.

rakenteinen
tilinpäätös
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