
reaaliaikaisen talouden 
(RTE) keinoin 

Miljardiluokan tuottavuusloikka 
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Reaaliaikainen talous – uusi paradigma 

Keskeiset piirteet: 
 

1. Automatisoidaan kaupallisia ja hallinnollisia tietovirtoja maksimaalisesti – 
koko verkostossa (ml julkinen sektori) 

2. Reaali-aikaa – alkavat ja päättyvät samassa hetkessä (myös IT-prosessien 
osalta) 

3. Käytetään standardeja – viesteissä, rajapinnoissa ja tietovarannoissa - 
enenevästi globaaleja.. 

4. Reaaliaikaisessa taloudessa hallinnollisten velvoitteiden täyttämiseen 
tarvittavat tiedot kerätään yritysten taloushallinnon järjestelmistä 
automaattisena sivutuotteena pääosin palkanlaskennasta, 
verkkolaskutuksesta ja kirjanpidosta.  

5. Vahva moottori Sisämarkkinakehitykselle (ei oikeastaan onnistu ilman 
digitaalisia prosesseja – jotka ajavat omalta osaltaan harmonisointia) 
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Kustannus-
tehokkaat 
palvelu-

prosessit ja 
ajantasainen 

tieto 

Reaaliaikaisuuden ketjureaktio 
tuottavuuteen 

Yritykset 
Rutiiniprosessien automatisointi 

keventää työkuormaa ja tuo 
kustannussäästöjä. 

Julkishallinto 
Reaaliaikaisten tietovirtojen automatisointi – 

kustannussäästöt ja harmaan talouden 
torjunta 

Automatisoidut 
reaaliaikaiset 

tietovirrat 

Tiedolla 
johtaminen ja 

analytiikka 

Yksityissektorin 
ja 

julkishallinnon 
rajapinnat 

Kustannus-
säästöt 

hallinnollisen 
työn 

kevenemisestä 
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Yhteistyöstä syntyy kansainvälistä 
etumatkaa   

PK-
YRITYKSET 

PANKIT 

SUUR-
YRITYKSET 

AKATEEMINEN 
MAAILMA JA 

OPPILAITOKSET 
PALVELUN-
TARJOAJAT 

JULKIS-
HALLINTO 

EDUNVALVONTA
-JÄRJESTÖT 

Reaaliaikainen  
talous 

KULUTTAJAT 
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75% 

Hallinnollinen taakka 
palkanlaskennassa on  
yli 200 M€ vuodessa. 

Siitä voitaisiin vähentää 75 %. 
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Yhteiskunta 
säästää  

2 miljoonaa 
euroa. 

Kelassa käsitellään 500 000 
palkkalaskelmaa vuodessa. 
Tulorekisteri poistaa tämän tarpeen. 
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Tulorekisteri 
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SOTE 

KELA 

VERO 

Eläke 

Yksityinen 
sektori 

Muut 
viranomaiset 

• Poliisi, Tulli, 
Tuomio-istuimet, 
ulosotto-
viranomaiset 

 
 
• Kattaa kaikki nykyiset 

palkka-hallinnosta 
tehtävät ilmoitukset  

 
 

Palkanmaksu-
kohtainen 
ilmoitus 

-54 MEur 
hallinnollinen 
taakka 

Maksetut eläkkeet ja 
etuudet ym. Tuloksi 

laskettavat asiat 

Oikea-aikaiset 
Tulotiedot 

käytettävissä 

Kansalainen / 
Asiakas 

Omien tietojen ja 
työantajavelvoitt
eiden ”valvonta” 

Asiointi 
nopeutuu/ 
helpottuu tai 
asiointitarve jopa 
poistuu  

-100 MEur 
Kustannuksissa 
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Se on aika monta  
äitiyspäivärahaa, oppikirjaa, 
lääkekorvausta ja  
uimahallia. 
 
Ja melkoinen taakka rehellisten 
yritysten kannettavaksi. 

Euroopassa jää vuosittain 900 miljardia euroa 
veroja kokonaan keräämättä. 
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Reaaliaikaista tietoa ja käytännön 
hyötyjä, kaikille osapuolille 

Yritys B 

Yritys A 

Valtionhallinto 

Talous- 
hallinto 

Talous- 
hallinto 

Mitä yritys saa? 
reaaliaikainen 
kassavirran hallinta 
ja automatisoitu 
kirjanpito 
sähköisen 
ilmoittamisen tuomat 
automatisointimahd
ol-lisuudet, esim. 
tilinpäätöstiedot ja 
alv-raportointi 

Mitä valtio saa? 
• ajantasainen taloustieto 

"sivutuotteena": ALV-
verotustiedot, 
palkkatiedot... 

• reaaliaikaiset 
suhdanne-ennusteet 

Tietojen 
poiminta 
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Helpompaa ennustettavuutta 
Tilinpäätöstiedot nyt:  
22 päivää  
  
Sähköiset  
tilinpäätöstiedot:  
22 minuuttia 
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Tehostamispotentiaali yrityksissä: viranomaisille tehtävän alv-
raportoinnin osalta 420 M€  ja kirjanpidon automatisoinnista 200 
M€ vuodessa 

Aikaa yrittämiselle: helppoja työkaluja, parempi taloushallinto ja 
stressintorjuntaa erityisesti PK-sektorille 

Automatisointi julkisella sektorilla: Valtio käsittelee noin 12 
miljoonaa laskua vuosittain (100 M€:n säästöt), tehokasta 
harmaan talouden torjuntaa, enemmän aikaa asiantuntijuudelle... 

Reaaliaikaisuuden hyödyt: Tarkemmalla taloustiedolla 
vältetään mm. turhat konkurssit. Suomessa 3 000 vuosittain. 

ALV-raportointi ja mikroyrityskirjanpito helposti - ilman 
merkittäviä investointeja 

Hyödyt: miljardiluokan säästöt 
yhteiskunnalle 

4-5 mrd. €:n 
vuosittaiset 
säästöt 
 
• laskujen käsittelyssä 
• digitoinnissa 
• tarkastuksissa 
• neuvonnassa 
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Real Time Economy defined:   VISION 

A user-friendly, trusted and integrated digital platform 
enabling real-time transactions for SMEs. 
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Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja 
yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla 

*Käyttöomaisuusinvestoinnit ja operatiiviset kustannukset 

Palvelumme 
tukevat 

yhteiskunnan  
kriittisiä 

toimintoja 

8 000 IT-
ammattilaista, 
joista 5 000 
Suomessa 

Investoimme 
teknologiaan ja 
palveluihin yli  

100 miljoonaa* 
euroa vuodessa 

 

Tunnustetut 
ansiot 

yritysvastuun 
alueella 



Changing perspectives 
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