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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.



• Hanke toteuttaa pääministeri Marinin
hallitusohjelman tavoitteita mm.

• hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaation
edistämisestä

• yritysten toimintaympäristön kehittämisestä

• tavoitteesta maailman parhaasta julkisesta 
hallinnosta

• harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä

• yritysten tarpeettomien hallinnollisten 
velvoitteiden vähentämisestä ja sääntelyn 
sujuvoittamisesta

• Hanke on osa Suomen kestävän kasvun 
ohjelmaa ja sitä rahoitetaan EU:n elpymis- ja 
palautumistukivälineestä (RRF)

• Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 
hankkeen ajalle 15.6.2021 – 31.12.2024

4

Hanke toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita 
ja on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Hankkeesta vastuussa olevat viranomaiset ovat Patentti- ja rekisterihallitus (hankkeen johto), Valtiokonttori, Verohallinto, 

Digi- ja väestötietovirasto ja Tilastokeskus

Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat Työ- ja elinkeinoministeriö (pj.) Liikenne- ja viestintäministeriö, 

Valtiovarainministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry,  Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, 

Taloushallintoliitto ry, Teknologiateollisuus ry ja Kuntaliitto



Verkkolasku digitalous 
-hankkeessa
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• Hanke toteuttaa pääministeri Marinin
hallitusohjelman tavoitteita mm.

• hallinnon ja koko yhteiskunnan 
digitalisaation edistämisestä

• yritysten toimintaympäristön kehittämisestä

• tavoitteesta maailman parhaasta julkisesta 
hallinnosta

• harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä

• yritysten tarpeettomien hallinnollisten 
velvoitteiden vähentämisestä ja sääntelyn 
sujuvoittamisesta

www.yrityksendigitalous.fi

134 200 000
Sähköistämätöntä laskua vuonna 2020



Kuluttajalaskutuksen nykytila

• Toistuvaislaskutus:

• eLaskut tilauksen perusteella tai 

RP-sanoman avulla

• MobilePay:n laskutilaukset

• Ensimmäinen lasku ja kertaluonteinen 

lasku

• Sähköposti- ja paperilasku
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Kertalaskutus ratkaisuksi
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• Yritykselle ja kuluttajalle 
yksinkertainen ja helppo 
laskutuskanava

• Nykyinen infrastruktuuri

• Tietoturvallinen ratkaisu

• Mahdollistaa kuluttajan 
sähköisen laskutuksen ilman 
edeltävää sanomaliikennettä

• Laskuformaatti 
standardimuotoinen

• Kattava kokonaisuus



• OmaPostin saa laskujen jakelukanavaksi omalta verkkolasku/tulostuskumppaniltasi

• OmaPostiin voi toimittaa sähköisesti mitä tahansa osoitteellista viestintää 
noin 2 miljoonalle henkilöasiakkaalle

• Laskujen ja kirjeiden kohdennus tapahtuu joko vastaanottajan nimi+osoite-
yhdistelmällä tai henkilötunnuksella

• OmaPosti-käyttäjät saavat ilmoitukset kaikista uusista laskuista ja kirjeistä

• Laskut voidaan maksaa suoraan OmaPostista useammalla eri maksutavalla:
omalta pankkitililtä, maksukortilla tai Pivo-applikaatiolla (vain OP:n asiakkaat)

• Laskuttajalle ei lisäkuluja tai erillisiä sopimuksia laskujen maksamisesta

• Erääntyvistä laskuista voidaan lähettää ilmoitus älypuhelimeen

• OmaPosti arkistoi kaikki laskut ja kirjeet sekä muistuttaa käyttäjiä laskujen 
eräpäivistä käyttäjien valintojen mukaan.

• Lisäksi paketin seuranta ja lisäpalvelut kotimaan sekä ulkomaan toimituksille 

• www.posti.fi/omaposti www.ipost.fi

9.6.20228

OmaPosti tarjoaa helpon sähköisen kertalaskun kuluttajavastaanottajille

http://www.posti.fi/omaposti
http://www.ipost.fi/


MobilePay-laskutus
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• Toimintaperiaate:

• MobilePaylla voidaan laskuttaa maksupyynnön 

kaltaisesti

• Laskun vastaanottaja hyväksyy tai hylkää lähetetyn 

maksuehdotuksen

• Laskun kuvan linkki toimitetaan maksupyynnön 

liitteenä

• Tavoittaa yli 2 miljoonaa suomalaista kuluttajaa

• Vaatimukset:

• MobilePay-laskun kanssa yhteensopiva 

laskutusjärjestelmä

• MobilePay:n rajapintaan liittynyt verkkolaskuvälittäjä

• Sopimus MobilePay:n kanssa



Kertaluonteinen e-lasku
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Vaatimukset:

• Laskuttajailmoitus pankkiin

• Kuluttajalaskutus verkkolaskuosoitteellisena

• Verkkolaskuosoite IBAN-numero

• Operaattoritunnus pankin BIC-koodi



Mitä jatkossa 
kertalaskutuksen 
osalta

• Mahdollistetaan kertalaskutuksen ekosysteemin muodostuminen ja 

todellinen digitalisaatio laskutuksessa

• Kehitetään nykyisiä palveluita huomioiden tulevaisuuden tarpeet

• Yhteistyön jatkaminen operaattoreiden, järjestelmätoimittajien sekä 

pankkien kanssa

• Julkisen sektorin vetovastuun korostuminen sekä tarpeen luonti 

muutokselle
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