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Tietopolitiikan 
keskeisiä 
ulottuvuuksia

29.3.2019

Tietopolitiikan 
määritelmä
Yhteisesti sovitut 
periaatteet ja 
linjaukset tietojen 
tuottamista, hankintaa, 
liikkumista, avaamista, 
jakamista, käyttöä, 
ylläpitoa ja 
säilyttämistä 
koskevista 
toimintatavoista
ja menettelyistä.

TIETO-
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• Tietopolitiikka koskettaa yhtä lailla 
julkista ja yksityistä sektoria.

• Jotta Suomi voisi täysimittaisesti 
hyötyä tietopolitiikasta, tulee 
yksityisen ja julkisen sektorin pystyä 
tekemään tiivistä yhteistyötä.

• Selonteko muodostaa tieto- ja 
linjauspohjan, jonka perustalle 
voidaan jatkossa rakentaa 
priorisoituja konkreettisia 
toimenpiteitä sisältävä tiekartta.

Alku uudelle 
politiikka-alueelle

29.3.2019
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1. Kaikilla 
hallinnonaloilla 
tehdään jo 
tietopolitiikkaa. 
Jatkossa haasteet 
liittyvät yhä enemmän 
tiedon yhteiskäyttöön.

2. Laaditaan 
toimeenpanosta 
yhteinen tiekartta. 
Moniulotteinen, paljon 
riippuvuuksia, paljon 
yhteistä tekemistä.

3. Noudatetaan
edelleen samoja 
avoimuuden ja 
yhteistyön periaatteita 
kuin selonteon 
valmistelussa.

4. Lähtökohtana
selonteko, 
eduskunnassa 
käytävä keskustelu 
ja mahdolliset 
kannanotot sekä jo 
tehty tai tekeillä 
oleva työ.

5. Tiekartalle erityisesti 
ne hankkeet ja 
kohteet, joissa 
ylitetään hallinnon 
rajoja.

6. Aika lähteä 
tarkastelemaan 
lainsäädäntöä.

7. VM on luvannut 
ottaa vastuun jatkosta.

29.3.2019

Kohti 
toimeenpanoa



Suomesta reaaliaikatalous 
Mitä on saatu aikaan ja mitä seuraavaksi?



Mitä reaaliaikataloudella tarkoitetaan?
Reaaliaikainen talous (real-time economy, RTE) on ympäristö, 
jossa kaikki organisaatioiden väliset transaktiot ovat 
digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa, automaattisesti 
luotuja ja tapahtuvat reaaliaikaisesti niin liiketoiminnan kuin 
IT-prosessienkin näkökulmasta. 

Reaaliaikatalous luo mahdollisuuden tuottavuus- ja 
palveluloikkaan, joka hyödyttää niin julkisen kuin yksityisen 
sektorin organisaatioita kuin kansalaisiakin.
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‒ Reaaliaikaisempaa käsitystä talouden tilasta
‒ Laadukkaampaa tietoa (oikea-aikaista, vähemmän virheitä)
‒ Talouden ennustettavuutta, tietojen yhdisteltävyyttä
‒ Hallinnon tehostamista, hallinnollisen taakan vähentämistä
‒ Nopeutta rahankiertoon ja laskunkäsittelyyn
‒ Tehokkaampaa harmaan talouden torjuntaa
‒ Miljardien eurojen säästöjä

→ Täydellistä taloushallinnon automaatiota
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Mitä reaaliaikataloudella tavoitellaan?



‒ Automaattinen alv-raportointi
‒ Taloushallinnon täydellinen automaatio
‒ Hallinnon tehostaminen
‒ Hallinnollisen taakan vähentäminen
‒ Talouden ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen
‒ Tehokkaampi harmaan talouden torjunta
‒ Digitalisaation edistäminen yrityksissä
‒ Verojen maksamisen helppous
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Tavoitteet



Mitä kaikkea kokonaisuuteen liittyy?
Taustamateriaaleja



Mitä on rakenteinen tieto?
‒ Edellytys automaatiolle 
‒ Tallentaminen järjestelmällistä ja luokiteltua
‒ Rakenteisessa muodossa olevaa tietoa voidaan siirtää ja 

käsitellä automaattisesti (vrt. pdf-muoto) → helppoa ja 
nopeaa

‒ Kuittien ja verkkolaskujen digitalisoinnilla voidaan saavuttaa 
huomattavia säästöjä niin ajallisesti kuin rahallisestikin.

Rakenteinen tieto liittyy RTE-kokonaisuuden kaikkiin osa-
alueisiin.
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Verkkolasku
Mitä on jo tehty?

‒ HE eduskunnalle laiksi hankinta-yksiköiden 
ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä 
laskutuksesta (HE 256/2018 vp, jäljempänä 
verkkolaskulaki) hyväksytty eduskunnassa. 
Ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.4.2019.

‒ Verkkolaskulailla lisätään julkishallinnon ja 
yksityisten organisaatioiden rakenteisten 
sähköisten laskujen eli verkkolaskujen 
käyttöä. Luodaan puitteet laskujen 
automaattiselle käsittelylle ja 
tehokkaammalle taloushallinnolle.

‒ Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
sähköisestä laskutuksesta julkisissa 
hankinnoissa

Mitä tulee vielä tehdä?

Vastuutaho: VM
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eKuitti
Mitä on jo tehty?

‒ TALTIO-hankkeessa eKuitti-toiminnan 
infrastruktuurin määrittely ja ratkaisumallien 
vertailu (miten eKuitti saadaan kuitinantajan 
järjestelmästä standardin mukaisessa 
rakenteisessa muodossa teknisesti, 
tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti 
kuitinsaajan haluamaan järjestelmään)

‒ RTECO-ekosysteemin käynnistys

‒ Nelikulmamallin (4-corner model) 
toimivuuden testaus, eli eKuitin välitys 
kassasta asiakkaalle toimii

‒ Kuvattu yhteinen tekninen ja toiminnallinen 
malli, joka toimii hallintomallin perustana

Mitä tulee vielä tehdä?

‒ Eri toimijoiden sitouttaminen (mm. kaupan 
toimialat, maksupäätetoimijat, kortinantajat, 
taloushallintojärjestelmät)

‒ eKuitti-laki

Vastuutaho: RTECO, ?
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Hankinnat
Mitä on jo tehty?

‒ Määritelty hankintaketjuun liittyvät 
sanomat (tarjouspyyntö, tarjous, 
sopimus, tilaus, lasku)

‒ Tunnistettu liityntä Handi-palveluun, joka 
mahdollistaa helpon sähköisen 
tilaamisen ja pitkälle viedyn laskujen 
käsittelyn automatisoinnin osana 
hankintojen digitalisointia.

‒ Rakennustietosäätiö, Meriteollisuus ja 
Metsäteollisuus ovat tunnistaneet 
tarpeen automaatiolle.

Mitä tulee vielä tehdä?

‒ Logistiikka-ala saatava mukaan

‒ Määritettävä vastuutaho 

Vastuutaho: VKO?
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Arvonlisäveroraportointi
Mitä on jo tehty?

‒ Alv-raportoinnin automaation ehtona 
on, että laskun ja kuitin tiedot ovat 
rakenteisessa muodossa. Verkko-
laskulain voimaantulo on siis yksi 
askel eteenpäin tällä osa-alueella.

‒ Automaation mahdollistamat hyödyt 
mm. harmaan talouden torjunnassa 
on tunnistettu.

‒ Verohallinto arvioinut fiskaalisen 
kassajärjestelmän soveltuvuutta 
laajemman alv-tiedon keräämiseen.

Mitä vielä tulee tehdä?

‒ Poliittisten päätösten tulee edesauttaa 
alv-raportoinnin automaation 
toteutumista.

‒ eKuitti-työn jatkaminen ja 
verkkolaskulain toimeenpano

‒ Kokonaisuudessaan erittäin iso 
hallinnollinen työ, mutta hyödyt suuria, 
sillä arvonlisäverotukseen kohdistuvat 
väärinkäytökset aiheuttavat mittavia 
tappioita.

Vastuutaho: Verohallinto
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Tilinpäätöstiedot
Mitä on jo tehty?

‒ PRH:lla ja Verohallinnolla oli yhteinen 
hanke yritysten tilinpäätöstietojen 
keräämisestä rakenteellisessa 
muodossa (XBRL), mutta se keskeytyi 
tietojärjestelmähaasteiden vuoksi.

‒ Tavoitteena on kuitenkin edelleen, että 
yritykset voisivat raportoida tilinpäätös-
tiedot tulevaisuudessa sähköisesti 
rakenteellisessa muodossa 
viranomaisille.

‒ Maakuntatieto-ohjelma käyttää 
XBRL:ää. 

Mitä tulee vielä tehdä?

‒ Lisätä tilinpäätösraportoinnin 
merkityksen ymmärrystä RTE-
kokonaisuuden kannalta.

‒ Tilinpäätöstiedot sijoittajien saataville

Vastuutahot: PRH, Verohallinto, 
Tilastokeskus
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Muita kokonaisuuteen liittyviä tekijöitä
Toinen maksupalveludirektiivi PSD2

‒ Tilitietojen luovuttaminen rajapinnan kautta

‒ Pankkitietojen avaaminen

Tulorekisteri

‒ Tulotiedot

‒ Veronsaajille reaaliaikaista tietoa 
tuloverokertymästä

Valtionavustukset

‒ Oma hankkeensa, mutta tulee olla linjassa RTE-
kokonaisuuden kanssa

‒ Ministeriöt jakavat valtionavustuksia yrityksille ja 
yhteisöille, kukin eri säännöillä

Sähköinen asunto-osakerekisteri

‒ Laki huoneistotietojärjestelmästä (1328/2018) 
vahvistettiin 28.12.2018.

‒ Rekisteriin kerätään vähitellen kattavat tiedot 
asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

‒ Paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain 
vuoden 2019 alusta lähtien.
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RTECO (Reaaliaikatalouden ekosysteemi)
‒ Jatkaa Teknologiateollisuus ry:n johdolla TALTIO-hanketta, jossa luotiin yhteinen 

standardi ja sähköinen muoto rakenteiselle taloustiedolle.

‒ Tavoitteena toteuttaa käytännössä ekosysteemejä, jotka edistävät rakenteisen 
taloustiedon käsittelyä.

‒ Kaksi hanketta: eKuitti (eKuitin käyttöä edistävä ekosysteemi) ja eYritys, jolla on 
seuraavat tavoitteet:

o Reaaliaikainen taloushallinto toteutuu yhteisillä talouden rakenteisilla tietomalleilla 
ja talousdatalla.

o Digitaalinen rahoitus ja kasvu toteutuvat digitaalisilla osakerekistereillä ja 
omistajarekisteripalveluilla ja reaaliaikaisilla digitaalisilla varallisuuden ratkaisuilla.

o Datatalous, digitaalinen identiteetti ja tiedon lukitus mahdollistavat tiedon 
jakamisen ja myymisen, tiedon yhdistämisen ja käytön eri tiedon tarvitsijoilla.
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Kansainvälinen yhteistyö RTE-kokonaisuudessa
Nordic SmartGovernment

‒ tavoitteena Pohjoismaissa toimivien pk-
yritysten työn helpottaminen tiedonjakoa 
automatisoimalla. Teknisten tarpeiden ja 
sääntelytarpeiden määrittely ja 
automaattisten tietovirtojen testaus yritysten 
kesken sekä yritysten ja viranomaisten 
välillä vuosina 2018-2020.

‒ visiona eri digitaalisten järjestelmien 
ekosysteemi, jossa tiedonvaihto on 
reaaliaikaista ja pk-yritysten hallinnollinen 
taakka pienenee

‒ yhteistyössä mukana kaikki Pohjoismaat, 
rahoitusta Nordic Innovation -
organisaatiolta. Suomen yhteyshenkilö 
PRH:sta.

DIGINNO

‒ tavoitteena rajat ylittävien digitaalisten 
palveluiden luominen, edistää poliittisia 
keskusteluja, jotka koskevat digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteuttamista 
Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

‒ yhteistyössä mukana Tanska, Latvia, 
Liettua, Viro ja Suomi

Suomen kuittihankkeet Viron kanssa

EU-vaikuttaminen

‒ DG FISMAlla toiveena, että Suomi ottaa 
kantaa pj-kaudellaan taloushallinnon 
automaatioon (?)

‒ DG GROW, DG TAXUD
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Seuraavat askeleet
‒ Viedään päätökseen nykyiset hankkeet nykyisillä tavoitteilla
‒ Tehdään esiselvitys hankkeesta, jossa automatisoidaan B2G 

digitaalinen tiedonvaihto NSG:n ja automaattisen alvin 
pohjalta

‒ Toimijoita:
‒ VM (VO, RMO, JulkICT)
‒ TEM (Työllisyys ja toimivat markkinat)

‒ Vero, PRH (muita TK, VK, Fiva, Suomen Pankki, RVV, …)

‒ Laaja yhteistyö yksityisen sektorin ja järjestöjen kanssa hyödyntäen 
olemassa olevia verkostoja

‒ Julkaistaan meidän yhteiset tavoitteet!
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