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SISÄLTÖ

• Selvitystyön yhteenveto ja loppulausuma

• Selvitystyön taustoitus

• Lähtötilanteen tilannekuva ja kysymyksen asettelu

• Pienyrittäjälle tarvittavat elementit ja niihin liittyvää case-tarkastelua

• Tunnistettuja nykytilan haasteita ja etenemisehdotus

• Selvitystyöhön osallistuneiden organisaatioiden lausumat

• Liitteet:
• 1 Suomen Yrittäjät ry:n kyselyn tulokset (kysely taloushallinnon digitalisaatiosta ja verkkolaskutuksesta)
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SELVITYSTYÖN YHTEENVETO JA LOPPULAUSUMA

• Selvitysryhmä on työssään tunnistanut pienyrittäjälle haasteellisia asioita
liittyen siihen, miten pienyrittäjä voi hoitaa reaaliaikatalouden toimet ja
vaatimukset mahdollisimman pienin taloudellisin ja hallinnollisin kustannuksin.

• Selvitysryhmä esittää näiden kehittämiskohteiden jatkotyöstämistä ja
seurantaa käynnistymässä olevassa Yrityksen digitalous / RTE -hankkeessa.

• Selvitysryhmä toteaa loppulausumanaan seuraavaa (ks. seuraava dia):
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SELVITYSTYÖN LOPPULAUSUMA
Suomen vajaasta 300 000 yrityksestä 93 % on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä ja niiden liikevaihto vastaa yli 16 % kaikkien yritysten liikevaihdosta, ja niiden
osuus kaikkien yritysten työntekijöistä on yli 20 %. Verohallinnon tilastojen mukaan liikevaihdoltaan alle 50 000 euron yrityksiä on yli 190 000. Suomen Yrittäjien
keväällä 2021 teettämän jäsenkyselyn mukaan kirjanpitonsa excelillä, paperilla tai vastaavalla tavalla hoitavien yritysten määrä tässä joukossa on 10 %. Tämä
tarkoittaa siten noin 20 000 yritystä. Jotta digisiirtymä tapahtuisi kestävästi, on digitalisaatiokehityksen ulkopuolella tai alkuvaiheessa tällä hetkellä olevien pienyritysten
kyettävä ongelmitta jatkamaan toimintaansa, halutessaan digitalisoimaan toimintojaan ja siten säilyttämään kilpailukykynsä digitalisaation edetessä tulevina vuosina
Suomessa ja kansainvälisesti.

Pienyritysten digitalisaatiota edistävien ratkaisujen tunnistamiseksi helmikuussa 2021 käynnistettyyn epäviralliseen selvitystyöhön osallistuneiden yhteinen näkemys on,
että Suomessa toimivien taloushallintoalan tarjoamien ohjelmistojen taso on sinänsä korkea. Suomessa on myös tarjolla laajasti ohjelmistoja, joiden käyttö on myös pienille
toimijoille kohtuuhintaista. Selvitystyössä on toisaalta käynyt ilmeiseksi, että pienenkin yrityksen taloushallinnon digitalisoituminen edellyttää taloushallinnon toimintoketjun
eri osien tunnistamista ja erityisesti näiden välisen yhteentoimivuuden edellyttämää kehittämistä.

On tärkeätä varmistaa, että kaikenlaisilla talouden toimijoilla on tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää toimivia digitaalisia taloushallinnon palveluja. Selvitystyössä on
todettu, että pienimmätkin yritykset voitaisiin periaatteessa saada kaupallisten palveluiden käyttäjiksi ja sen myötä digitaalisen taloushallinnon piiriin. Tämä edellyttäisi
kuitenkin sitä, että pienyrityksiä kannustettaisiin, ohjattaisiin ja tuettaisiin nykyistä enemmän digitaalisten taloushallintoratkaisujen hankintaan ja käyttöön. Jos talouden
digitalisaation edistämiseksi myöhemmin tehtäviin ratkaisuihin sisällytetään yrityksiä koskeva lakisääteinen velvoite järjestää taloushallinto (esimerkiksi verkkolaskut)
ja/tai laatia viranomaisraportointi (esimerkiksi veroilmoitukset) rakenteisessa digitaalisessa muodossa (esim. XBRL), on huolehdittava siitä, että pienyrityskentän
digitaaliset valmiudet ja mahdollisuudet velvoitteiden hoitamiseen ovat riittävällä tasolla.

Viranomaisten ja alan toimijoiden on siksi syytä panostaa yhteensopivan palvelukokonaisuuden kehittämiseen siten, että eri kaupallisten toimijoiden tarjoamat palvelut,
julkiset palvelut ja yritysten viranomaisraportointi muodostavat helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan kokonaisuuden, joka on hyödynnettävissä mahdollisimman pienin
taloudellisin ja hallinnollisin kustannuksin. Samalla kokonaisuuden tulisi mahdollistaa se, että uuden perustettavan yrityksen taloushallinto on lähtökohtaisesti digitaalinen.
Ratkaisujen olisi perusteltua pohjautua yhteisiin liiketoiminta-asiakirjojen standardointiin. Ohjelmistoyritysten tulisi ensivaiheessa keskittyä pienyrittäjien taloushallinnon
osa-alueiden yhteentoimivuuden haasteiden poistamiseen. Ennen mahdollista digitalisoitumiseen velvoittavan lainsäädännön voimaantuloa tulisi huolehtia siitä, että
pienyritykset kykenevät hoitamaan viranomaisvelvoitteensa säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla.
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SELVITYSTYÖN TAUSTOITUS
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SELVITYSTYÖN TAUSTOITUS
• Verohallinto laati 29.9.2020 valmistuneen pienyrittäjän digitalisaation tuki -selvityksen

• Taustana selvityksen tekemiselle oli menossa oleva digitalisaatiokehitys ja huoli pienyrittäjistä, jotka eivät
ole digitalisoituneet samassa tahdissa kuin esimerkiksi keskisuuret ja suuret yritykset.

• Selvitystyön lopputulos sai kritiikkiä mm. taloushallinnon toimialan suunnalta johtuen siitä, että markkinoilla on
tarjolla myös ilmaisia tai lähes ilmaisia kaupallisia ohjelmistoja sekä siitä, että kirjanpitonsa itse tekevien
yritysten määrä oli arvioitu taloushallintoalan toimijoiden näkemyksen mukaan todellista suuremmaksi.

• Valtiovarainministeriön vero-osasto järjesti 10.2.2021 tapaamisen, johon osallistui taloushallintoalan järjestöjä
ja yrityksiä sekä Verohallinnon edustajia. Tapaamisessa sovittiin, että tapaamiseen osallistuvat tahot
jatkaisivat keskustelua epävirallisessa, neuvoa antavassa selvitystyössä. Selvitystyön tulokset on tarkoitettu
hyödynnettäväksi Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistymässä olevassa Yrityksen digitalous / RTE -
hankkeessa.

• Tarkastelun kohteena olevan pienyrittäjän määritelmänä on tässä työssä käytetty yrityksiä, joiden liikevaihto
on alle 50.000 euroa ja jotka eivät tällä hetkellä käytä tilitoimistoa tai mitään kirjanpito-ohjelmistoa.
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SELVITYSTYÖHÖN OSALLISTUNEET

• Liitoista ja yrityksistä:

• Janne Fredman, Taloushallintoliitto
• Petri Karjalainen, Accountor
• Tuomas Tahvanainen, Gallant
• Elmeri Linnera, Tietomylly
• Janne Lyytikäinen, Visma
• Volanen Maria, Teknologiateollisuus
• Kimmo Koivu, Ohjelmisto- ja e-business
• Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät

Verohallinnosta:
• Ari Mäkelä
• Sanna Esterinen
• Saku Airosmaa
• Sami Koskinen
• Juha Kartano
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LÄHTÖTILANTEEN TILANNEKUVA JA KYSYMYKSEN
ASETTELU
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TILASTOTIETOA MIKROYRITYKSISTÄ *)

• 93 % yrityksistä on alle kymmenen työntekijää.

• 68 % yrittäjistä on yksinyrittäjiä.

• Mikroyritysten (1-9 henkilöä) yhteenlaskettu liikevaihto on 73 mrd €.

• Mikroyritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä on yli 300 000 henkilöä.

*) Lähde: Tilastokeskus
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PIENYRITYSTEN DIGITAALISEN TALOUSHALLINNON TILA

• Alle 50.000 € liikevaihtoisista yrityksistä *)
• 24 % hoitaa kirjanpitonsa itse hankkimallaan kirjanpito-ohjelmalla;

• 10 % hoitaa kirjanpitonsa itse esimerkiksi excelillä, paperilla tai muulla vastaavalla tavalla;

• 58 % laskuttaa verkkolaskuina;

• 82 % lähettää verkkolaskun yrityksen hankkimalla tai tilitoimiston tarjoamalla laskutusohjelmalla

• 56 % vastaanottaa ostolaskuja verkkolaskuina;

• 73 % vastaanottaa verkkolaskun yrityksen hankkimalla tai tilitoimiston tarjoamalla laskutusohjelmalla

• Verohallinnon asiakastietokannan mukaan yllä mainittu 10 % tarkoittaa noin 20.000 yritystä.

• Ajan myötä niiden yritysten määrä, jotka hoitavat kirjanpitonsa itse esimerkiksi excelillä, paperilla tai
muulla vastaavalla tavalla, vähenee luonnollisesti teknisen kehityksen ja toimintakulttuurin muutoksen myötä;
mm. yrityksen syntyminen digitaalisena -tavoitetta edistämällä.

*) Lähde: Suomen Yrittäjät ry:n jäsenkysely toukokuussa 2021 (tarkemmat tiedot ks. liite)
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TALOUSHALLINTOALAN NÄKÖKULMIA

• Suomen kirjanpitolainsäädäntö on luonut loistavat mahdollisuudet taloushallinnon
digitalisaatiolle

• Standardointi on Suomessa hyvällä tolalla – kehitettävää on vielä

• Viranomaisten rajapintahankkeet tuovat mahdollisuuksia

• Viranomaisvetoiset kehityshankkeet tarvitsevat koordinaatiota ja yrityskentän asiantuntemusta

• Ohjelmistoyritysten ja tilitoimistojen kilpailu innovaatioilla ja hinnalla toimii

• Digitaalinen taloushallinto on vain yksi kehitysmahdollisuus muiden joukoissa

• Pakkoakin tarvitaan – lainsäädäntö ja suurten ostajien vipuvoima
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TALOUSHALLINTOALAN NÄKÖKULMASTA PIENYRITTÄJÄN
TALOUSHALLINTOPALVELUUN LIITTYEN POHDITTAVAA

Digitaalisen taloushallinnon kustannusarvio
mikroyritykselle

Liikevaihto < 100.000 €

10 myyntilaskua ja 10 ostolaskua /kk

Ohjelmisto 20  € /kk

Web-sivusto, s-posti ja muut yleiset työkalut, 20 €/kk

Pankkiyhteydet 20 €/kk

Verkkolaskut 7 €/kk

Tietokone tarvikkeineen 20 €/kk

Tietoliikenneyhteydet 18-40 €/kk

+ tilitoimiston veloitus

• Verohallinnon maksuton talous-
hallinto-ohjelmisto eliminoisi vain
ohjelmistokustannukset, jotka ovat nyt
jo varsin kohtuulliset - jopa ilmaiset
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VEROHALLINNON NÄKÖKULMASTA HAASTEELLINEN
ASIAKASRYHMÄ

• Minkälainen toimintaympäristö Suomi on vähäistä
yritystoimintaa harjoittaville yrityksille?

• Miten pienimpien yritysten toimintaympäristö
voidaan tehdä sellaiseksi, että ne pärjäävät myös
digitalisoituvassa yhteiskunnassa?

Yritysten lukumäärät liikevaihtoluokittain:
1 - 5.000 € / v: 61 264 kpl

5.001 - 10.000 € / v: 30.064 kpl
10.001 - 30.000 € / v: 58.301 kpl
30.001 - 50.000 € / v: 37.353 kpl

Lähde: Verohallinnon asiakastietokanta, vv. 2018
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PIENYRITYKSET REAALIAIKATALOUDESSA -
VEROHALLINNON NÄKÖKULMA

• Pienyrittäjät pidettävä mukana, jotta digiloikka voidaan mahdollistaa.

• Varmistettava, että kaikki asiakkaat pystyvät hoitamaan verotuksen
viranomaisvelvoitteensa myös tulevaisuudessa.

• Ei päätöstä oman palvelun tekemisestä, vaan aito halu löytää ratkaisu
digitalisaatiota estäviin haasteisiin ja pyrkiä tukemaan asiakkaita muutoksessa.

Yrityksen digitalous -hankkeessa ratkaisujen edistäminen yhdessä
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SUOMEN YRITTÄJIEN NÄKÖKULMA

• Pienyritysten taloushallinnon digitalisaatiota on edistettävä yritysten ja yrittäjien arjen haasteet ja

tarpeet tunnistaen ja niihin vastaten

• Yrittäjiä on autettava löytämään, hankkimaan ja käyttämään digitaalisemman ja reaaliaikaisemman
yritystalouden mahdollistavia palveluita ja ohjelmistoja

• Palveluiden ja ohjelmistojen on oltava helppokäyttöisiä, yhteentoimivia ja kustannuksiltaan

mahdollisimman kohtuullisia

• Reaaliaikaiseen talouteen siirtymisen aikataulun on oltava realistinen ja yhteydessä pienyrityskentän
digitaalisten valmiuksien kehitykseen

• Yrityskäyttäjiin mahdollisesti kohdentuvia reaaliaikatalouden velvoitteita voidaan asettaa vasta, kun
pienyrityskentän digitaaliset valmiudet ja mahdollisuudet niiden hoitamiseen ovat riittävällä tasolla
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YHTEINEN MUOTOILU KYSYMYKSEEN, MITÄ
HAASTETTA OLEMME RATKAISEMASSA

• Miten varmistetaan se, että pienyrittäjä voi hoitaa reaaliaikatalouden toimet ja vaatimukset
mahdollisimman pienin taloudellisin ja hallinnollisin kustannuksin?

• Mitkä ovat tarkoituksenmukaisimmat keinot, jotka kannustavat, ohjaavat, tukevat (tai velvoittavat)
pienyrittäjiä ottamaan käyttöön reaaliaikatalouden mahdollistavia ohjelmistoja ja palveluja?

• Mitä nämä tarkoittaisivat konkreettisesti?

• VM:n, Verohallinnon ja muiden viranomaisten keinot:

• Millaisia julkishallinnon toimia tarvitaan? Eli mitä ongelmia vain hallinto voi ratkaista?

• Julkisten toimijoiden ja yksityisten taloushallintotoimijoiden yhteiskeinot:

• Millaisia Public-Private-toimia tarvitaan? Eli mitä ongelmia vain yhteistoimin voidaan ratkaista?

• Yksityisten taloushallintotoimijoiden keinot:

• Millaisia yksityisiä toimia tarvitaan? Eli mitä ongelmia vain alan yritykset voivat ratkaista?
16



LÄHTÖKOHTIA, JOIHIN PEILATEN HAASTETTA ON TARKASTELTU
• Tarkastelu koskee ajankohtaa, jolloin ongelman asettelun mukaisesti yritysten on lainsäädännöllisesti pakko toimia digitaalisesti.

• tiedot sähköisesti AVL-kuitit digitaalisia,

• tiedon rakenteistamisen ratkaisu,

• verkkolaskun (e-laskun välittäminen) sekä

• osto ja myyntitiedot sähköisenä järjestelmässä,

• kuin tuloveroilmoitukseen,

• sähköinen arkistointi.

• Tiedot ovat tällä hetkellä hajallaan eri järjestelmissä, jotka eivät ole yhteen toimivia keskenään, myös paperia edelleen käytössä eri
prosessin vaiheissa.

• Tarkastelun kohteena ovat kaikki ammatti- ja liiketoimintaa harjoittavat yritykset yritysmuodosta riippumatta.

• Pienyrittäjien tilannetta tarkastellaan suhteessa reaaliaikatalouden kokonaisuuteen, ei yksinomaan verotukseen.

• Yrityksen digitalous (RTE) -hanke ei sisällä verotusta / transaktioperusteista alv:ia, vaan se on yksi hankkeeseen ensimmäisessä
vaiheessa ajateltu liittymä. Se on suunniteltu toteutettavaksi hankkeesta erillisenä, mutta tarvitsee toteutuakseen hankkeen
tuotoksia. Toisaalta alv on yrityksille merkittävässä roolissa, minkä vuoksi se soveltuu yhdeksi yrityksen digitalouden
käyttötilanteeksi.

• Verotuksen näkökulmasta tarkastelun kohteena on kaikki verolajit, joilla on kytkentä pienyrityksiin. Tässä kuitenkin alv toimii
hyvänä käyttötilanteena. 17



PIENYRITTÄJILLE TARVITTAVAT ELEMENTIT
JA NIIHIN LIITTYVÄÄ CASE-TARKASTELUA
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MITEN VARMISTETAAN, ETTÄ PIENYRITTÄJÄ VOI HOITAA REAALIAIKA-
TALOUDEN TOIMET JA VAATIMUKSET MAHDOLLISIMMAN PIENIN
TALOUDELLISIN JA HALLINNOLLISIN KUSTANNUKSIN?

• kuitit digitaalisia,

• tiedon rakenteistamisen ratkaisu,

• verkkolaskun (e-laskun) välittäminen,

• satunnaisen kuluttajaverkkolaskun välittäminen sekä

• osto ja myyntitiedot sähköisenä järjestelmässä

• tiedot sähköisesti AVL- kuin EVL-ilmoitukseen,

• sähköinen arkistointi.
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PIENYRITYKSILLE HAASTEELLISTEN KOHTIEN
TUNNISTAMISTA

• Seuraavilla dioilla on kuvattu yritysten taloushallintoon liittyviä elementtejä,
sekä keskeisimpiä kohtia, joissa digitalisaatiokehitys aiheuttaa tai voi
aiheuttaa haasteita tarkastelun kohteena oleville pienyrityksille.

• Lisäksi tässä on tehty karkeata arviointia siitä, minkä tahon (julkinen /
yksityinen) vastuulle näiden edistäminen luontevasti voisi kuulua.
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DIGITAALISEN PIENYRITYSTOIMINNAN ELEMENTIT TULEVAISUUDESSA

Yrittäjä Asiakas
(kuluttaja
tai yrittäjä
asiakkaan
roolissa)

Korttioston
tekeminen

Korttimyynnin
tekeminen

Ostolaskun
tekeminen

Myyntilaskun
tekeminen

Asiakkaan
tunnistaminen

Velvoitteiden
hoito

eLaskujen ja
eKuittien
hallinta

Laskutus-
osoitteen

antaminen

Pankki-palvelutKirjanpito-
ratkaisu

eLaskun
välitys

Lainsäädäntö

Yleistason
neuvonta

Velvoitteiden
hoidon neuvonta

Talous-
hallinnan
neuvonta

Kannustimet,
markkinointi

Tietopankit

Osoitetietojen
julkisuus

Standardit

Korttimaksun
tekeminen

eLaskun
hyväksyntä

Yrityksen
omien tietojen

hyödyntäminen

Omien tietojen
hyödyntäminen

Viranomais
raportointi

Rajapinnat

Arkistointi

Tuen
hakeminen

Palvelut
paperi-

asiakkaille?

To
im

in
ta

 a
rje

ss
a

Pa
lv

el
ut

 ta
us

ta
lla

Mahdollistajat

eKuitin
välitys

OmaVero

PankkitiliTarjous/tilaus
Tuntikirjaukset

/työsuorite-
kirjaukset

Ostolaskujen
vastaanotto

eLasku

eLaskun ja
eKuittien

osoitteisto

Yrityksen
masterdata
kansallinen

palvelu

KV-yhteentoimiva
henkilön ja yritysten

digitaalinen
identiteetti
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Private Public-Private Public

Velvoitteiden
hoito

Yrityksen
omien tietojen

hyödyntäminen

Tuen
hakeminen

Korttioston
tekeminen

Korttimyynnin
tekeminen

Ostolaskun
tekeminen

Myyntilaskun
tekeminen

Asiakkaan
tunnistaminen

e-laskujen ja
e-kuittien
hallinta

Laskutus-
osoitteen

antaminen

Korttimaksun
tekeminen

e-laskun
hyväksyntä

Pankki-
palvelut

Kirjanpito-
ratkaisu

Talous-
hallinnan
neuvonta

Arkistointi

Palvelut
paperi-

asiakkaille

e-laskun ja
e-kuitin
välitys

e-laskun ja
e-kuittien
osoitteisto

Yleistason
neuvonta

Viranomais
raportointi

Velvoitteiden
hoidon

neuvonta

Tietopankit Rajapinnat

Lainsäädäntö

Kannustimet,
markkinointi

Osoitetietojen
julkisuus

Standardit

Yrittäjä
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Laskun välittäminen
operaattorit

Yrittäjä

Korttioston
tekeminen

Korttimyynnin
tekeminen

Ostolaskun
vastaanotto

Viranomaisvelvoitteet, velvoitteiden hoitaminen
(esim. OmaVero, PRH, AVI jne.)

Asiakkaan
tunnistaminen

Velvoitteiden
hoito

Yrityksen
omien tietojen

hyödyntäminen

Tuen
hakeminen

Myyntilaskun
tekeminen

Laskun laatiminen
erp, kirjanpito-

ohjelmisto, laskutus-
järjestelmä

Jä
rje

st
el

m
ät

To
im

in
ta

 a
rje

ss
a

Ve
lv

oi
tte

id
en

ho
ito

Saatavien hallinta,
laskutusjärjestelmä,
ulkoistettu palvelu

Myyntisaamisten
täsmäytys

Kassajärjestelmä POS Maksuliikenneo
peraattori

Tilitys

Tilitys

Kuitti,
sähköp

osti

KorttimaksutositeIntegr
aatio

E-
kuitti
opera
attori

Verkkolasku
Laskun välittäminen

operaattorit

Pdf,
paperi

Kirjanpito-
ohjelmisto

Tiedon manuaalinen
syöttö

Suoritus

Pankki

Rakenteistaminen Ohjelmisto

E-kuitti E-kuitti operaattori

Myyntisaamisten
täsmäytys

Ostovelkojen
täsmäytys

Ostovelkojen
täsmäytys

Suoritus
Pdf,

paperi

Pankki

Pankki

Pankki

Käteismyynti?

Paperilasku:
Posti/paperi, sp/word,

sp/pdf *)
Verkkolasku-
operaattorille

Paperilla,
sähköpostilla?

Kirjanpito
paperilla

Yrittäjä
hoitaa

itse

Kortti-kassa usein integroitu,
mutta kassa ja kirjanpito
harvoin. => Tiedot haetaan
manuaalisesti raporteilta.

Toiminnan ohjaus

Kassa-POS-erillisyys

DIGITALISAATION NÄKÖKULMASTA
HAASTEELLISIA KOHTIA
PIENYRITYKSELLE
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Case myyntilaskun tekeminen:
• Tilanne: Laki velvoittaa vuodesta "2027" lähtien jokaisen

yrityksen tekemään myyntilaskut digitaalisesti. Tämä koskee
kaikkia tilanteita (b2b, b2c, b2g). Tarkastelun kohteena on
pienyritys*), joka on lakimuutosta edeltävän vuoden loppuun
asti toimittanut myyntilaskut asiakkailleen paperilla (ei esim.
word- tai pdf-muodossa).

A. Kaupallinen palvelu ilman kk-palvelumaksua
("postimaksu"-kustannus veloitetaan).

Onko vuonna 2021 sellaista palvelua, jolla tämä hoituu?
- On ilmaisia laskutusohjelmia. Esim. verkkolaskut.fi, isolta.
- Maksetaan transaktiokustannus. Tarjolla myös palvelu, jossa 10 laskua

vuodessa ilman transaktiokustannuksia.
- Tulostuspalvelu ja verkkolasku ovat maksullisia.

- Transaktioperusteisuuden tilanteessa huomioon otettavia seikkoja:
- Taloushallinnon prosessit käyttävät erillisiä softia. Tilitoimistot ovat

yhdistävä lenkki.
- Yrityksen kaikki taloushallinnon prosessit pitäisi olla digitaalisia.

B. Eduskunta/hallitus hyväksyy sen, että lain
velvoite voi edellyttää yritystä hankkimaan
(kohtuuhintaisen) kaupallisen palvelun.

Onko vuonna 2021 sellaista palvelua, jolla tämä hoituu?
- Tarjontaa tulee lisää, jos maksullista.

C. Viranomainen velvoitetaan lain pakottavuuden
vastapainona tarjoamaan palvelun, jolla yritys
pystyy toimittamaan myyntilaskut asiakkailleen
digitaalisessa muodossa.

Mikä olisi se MVP, jolla tämä hoituisi ilman merkittävää markkinahäiriötä?
- Tarjolla on palveluja kyeten tekemään laskun, vaikka ei ole perusrekistereissä.
- Vastaanottaja pystyy ottamaan omiin järjestelmiinsä.
- Laskun lähettäjä saa tulostettavassa muodossa omaa kirjanpitoa varten.
- Pystyy erittelemään alvin (peruste näkyvissä, täyttää alv-lain määritelmän).
- Pystynee viemään kirjanpitoon (XBRL)

*) Määritelmä se, mikä on tämän
työn kuluessa ollut kohteena (< 50 k€)

Vaihtoehtoja: • Ajatuksia:
• Verkkolaskuun olemassa

kohtalaisen hintaisia ratkaisuja jo
nykyään - jos hyväksytään että
saa maksaa jotain

• Mikäli päätetään, että
julkishallinnon on tarjottava
ilmainen palvelu, se tulisi
kilpailuttaa perustuen kaupalliseen
tarjontaan.

• Edellytys XBRL GL muotoinen
tiedonsiirto => voidaan siirtää
mihin tahansa kirjanpito-
ohjelmaan
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Kortti-kassa usein
integroitu, mutta
onko kassa ja kp
integroitu?
(yllättävän harvoin)
=> Haetaan manusti
raporteilta.

A. Kaupallinen palvelu ilman kk-palvelumaksua
("postimaksu"-kustannus veloitetaan).

Onko vuonna 2021 sellaista palvelua, jolla tämä hoituu?
- On, myös edullisia palveluja olemassa (ilmaisia, maksu on %-osuus

liikevaihdosta, esim. Izettle) -> yrittäjillä insentiivejä siirtää toimintaa
online-palveluiden piiriin.

- POS-kirjanpito integrointi yleistyminen - arvoseteli tai helpotuksia
tukemaan muutosta.

- Ostajan pään palvelut puuttuu tai niitä on vähän -> kuitti ostajan
järjestelmään

B. Eduskunta/hallitus hyväksyy sen, että lain
velvoite voi edellyttää yritystä hankkimaan
(kohtuuhintaisen) kaupallisen palvelun.

Onko vuonna 2021 sellaista palvelua, jolla tämä hoituu?
Julkinen ja yksityinen yhdessä määrittää olemassa olevan infran päälle ratkaisun esim. yrityskortin
liittäminen yrityksen digitaaliseen identiteettiin ja jatkossa henkilön digitaaliseen identiteettiin

D. Viranomaisraportointi - yhden luukun periaate
(jos kuittitietoa pitäisi pystyä raportoimaan
viranomaiselle)

Jokin muu tapa, mikä?

Tarvitaan digitaalinen identiteetti yritykselle ja henkilöille ostajan tunnistamiseksi ostotapahtuman
hetkellä (laajasti käytettävissä myös kaupallisten toimijoiden toimesta)

C. Viranomainen velvoitetaan lain pakottavuuden
vastapainona tarjoamaan palvelun, jolla yritys
pystyy tuottamaan kuitit asiakkailleen
digitaalisessa muodossa.

Mikä olisi se MVP, jolla tämä hoituisi ilman merkittävää markkinahäiriötä?
Rajapinnat

Vaihtoehtoja:

Case korttimyynti:
• Tilanne: Laki velvoittaa vuodesta "2027" lähtien jokaisen

yrityksen käyttämään e-Kuittia kassajärjestelmän ja POS
integraation ollessa pakollista väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
Yrityksen täytyy toimittaa viranomaisraportointia varten tietoa
standardissa muodossa rajapintojen kautta myös
kirjanpitokäsittelytiedon tasolta.

• Tilanne2: ei kuittia pienistä

• Ajatuksia:
• Korttimyyntipääte käsittelee vain

rahaa - tietää hinnan, ei
ostettavaa tuotetta tai palvelua

• Jos vaaditaan ilmainen, sama
lähestyminen ja vaatimukset kuin
edellä

• Syy integraatioiden
harvinaisuuteen on alhainen
volyymi - vähittäiskaupan volyymit
niin pieniä, että manuaalinen työ
hyväksytään

• Edelleen XBRL GL pohjainen
integraatio kuitenkin auttaisi,
vaikka volyymi olisikin pienempi
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TUNNISTETTUJA NYKYTILAN HAASTEITA SEKÄ
ETENEMISEHDOTUS

26



TUNNISTETTUJA NYKYTILAN HAASTEITA

• Johtopäätöksenä case-tarkasteluista:

• Järjestelmien välinen integraatio

• Käytännöllinen standardointi

• Kuluttajalasku - tunnistettu keskeiseksi haasteesta ratkaista, jotta saadaan pienet yrityksen
rakenteisen laskun piiriin

• Pienyrittäjän näkökulmasta sirpaleisuus

• Lisäksi keskusteluissa tunnistettuja haasteita:

• Self billing-laskut "itselaskutus" tilanteet, ovat paperilla

• Satunnaisen kuluttajalaskun puuttuminen

• Request to pay - kehitys b2c -voisiko olla kuittitietoa vastaava

• Kevytyrittäjäsegmentti - rooli digitalisaation edetessä? 27



PIENYRITYSTEN DIGITALISAATIOKEHITYKSEN VARMISTAMINEN -
ETENEMISEHDOTUS

Ohjelmistotalot / ohjelmistotalojen konsortio toteuttaisi:
• Kehittää ne osuudet, joilla pienyritysten arki hoituisi (esim. erilaisten toimintojen, palveluiden ja

järjestelmien yhteentoimivuuden edistäminen sekä viranomaisraportointi.

Julkisen tahon johdolla tai toimesta
• mahdollisesti vielä tarvittavan kehittämisen, jotta pienyrittäjät kykenevät hoitamaan

viranomaisvelvoitteensa säännösten ja määräysten vaatimalla tavalla.
• Kehittämisen tarve selviää Yrityksen digitalous -hankkeen ja ohjelmistokehityksen

etenemisen myötä (mitä vielä on tarvetta kehittää vai onko mitään).

Yrityksen digitalous -hankkeessa yhdessä julkisen ja yksityisen tahon kanssa:
• Poistettaisiin pienyritysten digitalisoitumiseen liittyvät haasteet tuottaen tarvittavat ratkaisut (ml. yhteen-

toimiva digitaalinen identiteetti, rajapinnat, standardit, yrityksen masterdata ja tarvittava muu infra).

2021 "2027"
"Säädetty
pakollisuus"

Siirtymäaika - - - - - -

Ohjelmistotalot / ohjelmistotalojen konsortio toteuttaisi
• mahdollisesti vielä tarvittavan kehittämisen, jotta pienyrittäjät kykenevät hoitamaan

viranomaisvelvoitteensa säännösten ja määräysten vaatimalla tavalla.
• Kehittämisen tarve selviää Yrityksen digitalous -hankkeen ja ohjelmistokehityksen

etenemisen myötä (mitä vielä on tarvetta kehittää vai onko mitään).

Johtopäätökset sen jälkeen, kun nähdään,
mitä Yrityksen digitalous -hanke toteuttaa ja
miten ohjelmistotahot kehittävät tarjontaansa, ja
miten pienyrityskentän digivalmius kehittyy.

TAI
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SELVITYSTYÖHÖN OSALLISTUNEIDEN
ORGANISAATIOIDEN LAUSUMAT
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• Accountor-konserni on sitoutunut edistämään taloushallinnon digitalisaatiota
sekä reaaliaikaisuutta ohjelmistotuotteiden kehittämisessä mikro- ja pk-
yrityskunnalle.

• Vakuutamme, että toteutamme verottajan ja muiden viranomaisten vaatimat
ominaisuudet ohjelmistoihimme, jotta pienyritykset voivat varmuudella
hallinnoida talouttaan aina viimeisimpien vaatimusten mukaisesti.

• Kehitämme ohjelmistoja, jotka sujuvoittavat sekä automatisoivat taloushallintoa
ja siten vähentävät mikro- ja pk-yritysten talouden hallinnointitaakkaa.

• Kehitämme ohjelmistoja, jotka ovat keskenään yhteensopivia sekä
integroitavissa eri systeemeihin, joka osaltaan edistää taloushallinnon
yhteensopivan palvelukokonaisuuden kehittämistä.

Petri Karjalainen
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• Taloushallintoala kehittää yhdessä kumppaniensa kanssa pk-yrityksille asiakaslähtöisiä,
kustannustehokkaita ja innovatiivisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Palveluiden
tuottamisessa ja kehittämisessä huomioidaan myös viranomaisten ja yhteiskunnan
nykyiset ja uudet tarpeet.

• Taloushallintoala kehittää yhdessä ohjelmistoalan, finanssialan ja viranomaisten kanssa
sujuvia yhteistyön malleja, palvelujen yhteensopivuutta sekä käytännön
integraatioratkaisuja. Tarkoituksena on tukea yrityksiä liiketoiminnan digitalisaatiossa
sekä lisääntyvien viranomaisvelvoitteiden hoitamisessa.

• Taloushallinnon digitalisaatio on yksi tehokkaimmista keinoista taloudellisen raportoinnin
kehittämiseen, talousprosessin laadun varmistamiseen ja kustannussäästöihin.
Taloushallintoala tukee asiakasyrityksiään tässä tavoitteessa – kunkin yrityksen omien
kehitystarpeiden mukaisesti. Taloushallintoala kouluttaa ja innostaa henkilöstöään
hyödyntämään digitalisaatiota ja markkinoimaan sen hyötyjä asiakasyrityksille.
Kirjanpitäjä on digitaalisen taloushallinnon paras promoottori.

Janne FredmanTuomas Tahvanainen Elmeri Linnera
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1. Uskomme, että Suomen digitalisoituminen ratkaistaan älykkäiden ohjelmistojen
avulla.

Suomalaisten pienyritysten siirtyminen reaaliaikaiseen talouteen mahdollistuu ohjelmistojen avulla.
Jäsenyrityksemme kehittävät nyt ja jatkossa kustannustehokkaita ja yhteensopivia palveluita suomalaisen ja
kansainvälisen toiminnan tarpeisiin.

2. Kaikki yritykset toimivat tulevaisuudessa ohjelmistojen avulla.
Yhdistyksenä sitoudumme edistämään digitalisaatiota jäsenistömme, eri toimialaojen, oppilaitosten sekä julkisen
hallinnon kesken. Uskomme, että toimiva yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö mahdollistaa parhaan lopputuloksen.

3. Kukaan ei synny diginatiivina.
Digitalisaatio mahdollistaa asioiden tekemisen paremmin, nopeammin ja oikeammin. Tiedottaminen ja koulutus ovat
avainasemassa. Koulutamme jäsenyrityksiämme auttamaan asiakkaitaan siirryttäessä digitaalisiin toimintoihin.

4. Julkisiin ICT-hankintoihin tulee saada kaiken kokoisten yritysten tarpeet huomioivia
ratkaisuja.

Hankinnoissa ja uusissa toimintamalleissa tulee ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja hankkia valmiita ratkaisuja
markkinoilta, yhteensopivuuden varmistamiseksi.

5. Valtion, kuntien ja kaupunkien tulee tarjota siirtymäajalle kannusteita, siellä missä
niille on tarvetta.

Suomi on laaja maa, jossa eri alueiden sekä erilaisten yritysten tarpeet digisiirtymässä on mahdollistettava oikea-
aikaisin ja sopivin kannustein.

Kimmo Koivu



33

• Teknologiateollisuus ry ajaa Suomen pitkäaikaista etua, kuten reaaliaikatalouteen
siirtymistä. Reaaliaikatalouden edistämiseksi on tärkeää, että myös pienyritykset
pysyvät mukana taloushallinnon digitalisaatiokehityksessä.

• Teknologiateollisuus ry on sitoutunut edistämään taloushallinnon digitalisaatiota sekä
reaaliaikaisuutta. Vaikutamme siihen, että reaaliaikatalouden hankkeita (kuten Yritysten
digitalous -hanke) ja rakennuspalikoita (kuten eKuitti ja eLasku) edistetään ripeästi ja
määrätietoisesti. Sitoudumme kannustamaan ja tukemaan yrityksiä muutoksessa
esimerkiksi tarjoamalla tietoa, asiantuntija-apua ja vertaistukea.

• Taloushallinnon digitalisaatiota ja reaaliaikaisuutta tulee kehittää yhteistyössä yritysten
ja viranomaisten kanssa. Sitoudumme auttamaan tämän yhteistyön mahdollistamisessa,
mm. osallistumalla aktiivisesti Yritysten digitalous -hankkeen ohjausryhmään.

• Suomen tulee olla laajasti mukana kansainvälisessä ja erityisesti eurooppalaisessa
taloushallinnon ja verotuksen digitalisaation ja reaaliaikaisuuden kehitystyössä.
Teknologiateollisuus ry osallistuu tähän vaikuttamistyöhön.

Maria Volanen
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• Panostamme merkittävästi Yrityksen digitalous -hankkeeseen ja edistämme
siinä mm. digitalisaation edellyttämän perusinfran kehittämistä, kuten
yhteentoimiva digitaalinen identiteetti, rajapinnat, standardit ja yrityksen
masterdata.

• Pidämme Yrityksen digitalous -hankkeessa huolta siitä, että kehittämisessä
huomioidaan myös pienyritysten näkökulma.

• Edistämme omalta osaltamme veroraportointia (esim. rajapinnat) siten, että eri
kaupallisten toimijoiden tarjoamat palvelut, julkiset palvelut ja yritysten
viranomaisraportointi muodostavat helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan
kokonaisuuden, jolloin pienyrittäjä voi hoitaa reaaliaikatalouden toimet ja
vaatimukset mahdollisimman pienin taloudellisin ja hallinnollisin kustannuksin.

• Jatkamme yksityisen sektorin kanssa yhdessä kehittämistä siten, että koko
suomalainen yhteiskunta hyötyy.

Ari Mäkelä
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• Visma on palvellut pk- ja mikroyritysten talouden, hallinnon ja toiminnanohjauksen
tarpeita koko 2000-luvun. Kehitämme niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä tuottavuutta,
kasvua, reaaliaikaisuutta ja mielekästä työelämää asiakkaillemme, kumppaneillemme ja
yhteiskunnalle. Osana digitalisaation laajoja hyötyjä myös viranomaisvelvoitteet ja -
tietotarpeet täyttyvät, nyt ja jatkossa.

• Valtion on sitouduttava selkeään vaiheistukseen reaaliaikatalouden lainsäädännön ja
viranomaisten rajapintojen kehittämisessä. Me investoimme suomalaisten yritysten
digityökaluihin, ja mahdollistamme jokaisen yrityksen ja yrittäjän vaivattoman liittymisen
digitalisaation hyötyjiin. Emme pelkästään helpota hallinnollista taakkaa tai auta
yrityksiä pärjäämään, vaan tuemme yritysten menestystä palvelujemme automaatiolla,
liitettävyydellä ja kokoamalla tarpeellisia palveluntarjoajia helposti saataville.

Janne Lyytikäinen
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• Suomen Yrittäjät sitoutuu edistämään mikro- ja pk-yritysten taloushallinnon
digitalisoitumista rakentavassa yhteistyössä viranomaisten sekä
taloushallintoalan, mukaan lukien tilitoimistot, ohjelmistoyritykset ja näiden
edustajat, kanssa.

• Kehitystyössä pyrimme tuomaan esiin erityisesti pienyrittäjien taloushallinnon
digitalisoimisen tarpeita ja haasteita, etsimään niihin eri osapuolten kesken.
parhaita ratkaisuja sekä tukemaan niiden käyttöönottoa yrittäjäkentässä

• Tulemme viestimään yrittäjille talouden reaaliaikaistamiseen liittyvistä
suunnitelmista, aikatauluista sekä yrityksille mahdollisesti asetettavista uusista
velvoitteista.

Joonas Mikkilä
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LIITTEET
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KYSELY YRITYSTEN TALOUSHALLINNON
DIGITALISAATIOSTA JA VERKKOLASKUTUKSESTA
SUOMEN YRITTÄJÄT RY
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1. MITEN YRITYKSESI HOITAA KIRJANPIDON?
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2. MITEN YRITYKSESI LASKUTTAA? VOIT VALITA USEAMMAN
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3. VERKKOLASKUJEN LÄHETTÄMISEN TAPA? VOIT VALITA USEAMMAN
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4. MITEN YRITYKSESI VASTAANOTTAA OSTOLASKUJA? VOIT VALITA
USEAMMAN
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5. VERKKOLASKUJEN VASTAANOTTAMISEN TAPA? VOIT VALITA
USEAMMAN
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TAUSTAMUUTTUJIA
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