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Suomesta digitalouden markkinajohtaja 2030 
mennessä – kaikki voittavat
• Suomi haluaa toimia digitalisaatiokehityksen kansainvälisessä eturintamassa.
• Yritysten taloushallinnon digitalisaatio on keino lisätä tehokkuutta sekä parantaa 

kilpailukykyä ja kannattavuutta. 
• Viranomaisille digitalisaatio antaa mahdollisuuden tarjota nykyistä parempia 

palveluja.
• Digitalous tarkoittaa palvelujen kokonaisuutta, jossa yritysten liiketapahtumien 

käsittely perustuu sähköiseen, rakenteiseen (eli koneluettavaan) tietoon.
• Vuoteen 2030 mennessä Suomessa:

• Palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja keskustelevat keskenään.
• 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: 
tiedot liikkuvat automaattisesti myös viranomaisille.

• Hallitusohjelma: Suomesta digitalisaation edelläkävijä
• Digitalouden edellytysten luomiseksi ja niiden käyttöönoton mahdollistamiseksi 

perustetaan Yrityksen digitalous -hanke vuosille 2021−2024
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Mikä digitalous?
• Digitalous tarkoittaa taloushallinnon digitalisointia.
• Palvelujen kokonaisuus, jossa yritysten liiketapahtumien 

käsittely perustuu sähköiseen, rakenteiseen (eli 
koneluettavaan) tietoon.

• Digitaloudessa
• verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen 

taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä 
saumattomasti, automaattisesti, reaaliaikaisesti ja 
turvallisesti

• verkkolaskutus ja e-kuitit ovat arkea myös 
pienimmille yrityksille

• sähköiset palvelut keskustelevat keskenään
• sähköiset palvelut vastaavat (myös pienimpien) 

yritysten tarpeita
• yritysten ei tarvitse enää käyttää erikseen aikaa 

viranomaisvelvoitteisiin. 

4



Mitä digitalous tarkoittaa yrityksille 2030 mennessä?

Digitaalinen elinkaari ja identiteetti

Tavoite: Yrityksen koko elinkaari on 
digitalisoitu, ja yrityksellä on 
digitaalinen identiteetti.

Digitaalisen identiteetin avulla
• yritys voidaan tunnistaa 

luotettavasti
• taloushallinnon asiakirjat voidaan 

kytkeä oikeaan yritykseen
• yritys voi jakaa tietojaan 

(esimerkiksi tilinpäätöksiä) 
luotettavasti.

Digitaaliset tositteet

Tavoite: Yritys tuottaa tilaukset, 
laskut ja kuitit digitaalisina 
(hankintasanomina, verkkolaskuina 
ja e-kuitteina).

Digitaalisten tositteiden avulla tiedot 
siirtyvät osapuolten kesken 
automaattisesti ja standardoidussa 
muodossa. 

Asiakirjat ja raportit liikkuvat 
osapuolten kesken digitaalisen 
identiteetin avulla. 

Digitaalisen talousdatan siirto

Tavoite: Tieto siirtyy 
standardoidussa muodossa yhdellä 
kertaa eri viranomaisille ja 
yhteistyötahoille rajapintoja pitkin.

Viranomaisille toimitettu tieto on 
laadultaan entistä 
korkealaatuisempaa, mikä 
vähentää jälkikäteistä selvittelyä ja 
säästää aikaa.

Digitaalisen talousdatan pohjalle 
voidaan kehittää uusia palveluja.
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Mitä Yrityksen digitalous (RTE) -hanke tekee?
• Hanke tekee ehdotukset tarvittavista ratkaisuista 

• digitalouden ekosysteemin yhteentoimivuuteen ja tekniikkaan
• taloushallinnon toimintaan ja prosesseihin
• organisaatioon ja hallintamalliin

• Hanke myös arvioi toimintamalleja tukemaan tarvittavaa lainsäädäntöä.

• Hanke on käynnissä 2021−2024.

• Tärkeää: Digitalouden kaikki osatekijät ja toimintaympäristö eivät tule valmiiksi hankkeen aikana. Hankkeen 
työ muodostaa pohjan jatkokehitykselle.
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Hankkeen työlistalla vuosina 2021−2024

Ratkaisut yritysten talousdatan automaattiselle siirrolle 

Ratkaisut viranomaisraportointiin koneluettavassa muodossa 

Digitaalisten liiketapahtumien mallintaminen, standardointi ja tarkempi kuvaus

Tarvittavien rajapintojen määrittely ja kuvaus

Toimet digitaalisten tositteiden laajaan käyttöönottoon

Yhteisten toimintamallien ja -sääntöjen määrittely
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Yritysten ja viranomaisten kumppaniyhteistyö

• Työ- ja elinkeinoministeriön hanke

• Vastuuviranomaiset:  
• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH): hankkeen johto
• Digi- ja väestötietovirasto
• Tilastokeskus
• Valtiokonttori 
• Verohallinto

• Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat lisäksi 
• liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö
• Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Taloushallintoliitto ry sekä 

Teknologiateollisuus ry.

• Edellytys hankkeen onnistumiselle: viranomaisten, yritysten, taloushallinnon palveluntarjoajien ja ohjelmistotalojen 
sitoutuminen muutokseen ja osallistuminen yhteiskehittämiseen.
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Kansainvälinen yhteistyö

• Nordic Smart Government (NSG)
• Pohjoismaisten kaupparekisterien ja verohallintojen koordinoima NSG 4.0. -hanke käynnistyi keväällä 2021.
• Hankkeen tavoitteena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa Pohjoismaiden alueella.
• Hankkeen tulevaisuuden visiona on Pohjoismaiden yhteinen digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa yritysdata liikkuu 

automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti.
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Lisätiedot

www.suomidigi.fi/ryhmat

Hankejohtaja Franck Mertens
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

franck.mertens[at]prh.fi
p. 029 509 5212 

https://www.suomidigi.fi/ryhmat/yrityksen-digitalous
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