
Yrityksen perustamisen digitalisointi ulkomaalaiselle ja 

talousdatan jakaminen - kokeilun lopputuotokset

TERVETULOA!

Agenda
klo 9:00    Tilaisuuden avaus, kokeilun taustaa, Miika Wires ja Jukka Kyhäräinen, Verohallinto
klo 9:15    Suomen kansainvälinen kilpailukyky, Peter Vesterbacka

klo 9:30    Kokeilun esittely ja demo, Pirkka Frosti ja Henna Suomi, Digital Living / Joonatan 
Henriksson, Nixu 

klo 10:30  Sisarkokeilu ulkomaalaisen yrityksen digitaalisesta identiteetistä, Jukka Kyhäräinen
klo 10:35  Konkreettiset seuraavat askeleet, Pirkka Frosti

klo 11:00  Kiitoksia ja näkemisiin! #fasttracktofinland



Kokeilun taustaa

• Vuoden 2019 Palvelupolkukokeilussa tunnistetut
yrityksen perustamisvaiheen karikot
ulkomaalaiselle

• Perustamisprosessi ajastaan jäljessä, 
paperimaailmaan perustuva manuaalinen
prosessi - luontaantyöntävä ja tehoton, data ei
liiku

• Perusinfrastruktuuri siis kaukana siitä mitä se 
voisi olla - voisimme olla kasvun ja datatalouden
suurvalta!



Kokeilun tavoitteet ja 

sinivalkoinen lanka

Turvaamme tulevaisuuden verotuloja tarjoamalla

uusille ja nykyisille veronmaksajille virtaviivaisia sekä

käyttäjäystävällisiä sähköisiä palveluja aiempaa

kustannustehokkaammin ja luotettavammin

Teknologisella huippuosaamisella, pienuuden

mittakaavaedulla ja suomalaisten perusarvoilla aidosti

houkutteleva toimintaympäristö, muita paremmin

- toteutusta vaille valmis!



Kokeilun tavoitteet

1. Osoitamme, että yrityksen perustamiseen liittyvät 

prosessit ovat nykyteknologialla mahdollista 

digitalisoida ja automatisoida sekä vaihtaa tietoa 

reaaliaikaisesti ja luotettavasti eri osapuolten

kesken

2. Asiakasystävällisen virtaviivaisen käyttöliittymän 

testaaminen koeympäristössä



3. Myötävaikuttaa yrityksen sähköisen 

identiteetin mahdollistamiseen 

4. Tunnistaa esteet ja lainsäädäntökysymykset

5. Ekosysteemiä vahvistavat vaikutukset "ei 
kenenkään-alueella"

Kokeilun ydintiimi: Vero, Digital Living, Nixu, PRH, 
Business Finland, Sitra, DVV

Kokeilun tavoitteet



• Puheenvuorot kättä nostamalla - jaetaan 

mahdollisuuksien mukaan

• Chat-kenttää voi käyttää  kommenteille ja 

kysymyksille (tai jälkikäteen sähköpostitse)

• Materiaalit tulee myöhemmin jakoon 

• Nostetaan yhteistä asiaamme esille - saa somettaa!

#fasttracktofinland

Kokouskäytännöistä



Suomen kansainvälinen kilpailukyky
Peter Vesterbacka

#fasttracktofinland



• Kokeilunesittely:Pirkka Frosti,Digital Liv ing
• Demo: Henna Suomi, Digital Liv ing jaJoonatanHenriksson, Nixu

+240€

-12,40€

Sertifioitu

maksettu

Fast Track to Finland – Datatalouden ratkaisuilla

Vakuutettu

Vakuutus
voimassa +3400 € laina

Yrityksen  
arvo +51%

Palkat maksettu

“Born digital”  

Digitaalinen  

yritysidentiteetti

Yritysten
myönnetty  

reaaliaikatalous

ALV 24%

-11,23€

Verot



Suomi ei kasva sisämarkkinoiden vetämänä
Työtä ja verotuloa syntyy vain:

- Työn tuottavuutta lisäämällä: Tehostamalla nykyisten  

yritysten toimintaympäristöä

- digitalisaatio luo puuttuvat rakenteet

- resurssien hyötysuhde parantuu

- Yritykset saatava toimimaan tehokkaammin

- Luomalla uutta työtä: Uutta vientiä ja investointeja  

Suomeen

- Resurssien puute este kasvuun

- Tehokkaammin toimivat yritykset pystyvät parempaan  

hintakilpailuun kansainvälisesti
- Uusia yrityksiä ja resursseja saatava Suomeen



Yritykset tuottavat sen lisäarvon ja rahat jolla verot  

maksetaan – digitalisaatio on kohdistettava sinne

Vuonna 2017 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja  
veronluonteisiamaksujayhteensäyli63 miljardiaeuroa.

Keskuskauppakamari

2019



Ratkaistava kaksi merkittävää kysymystä:

1. Miten Suomeen saadaan uutta pääomaa ja yrityksiä =  

verotuloja ja työtä

– Ei digitaalista infrasturktuuria ulkomaalaisille

• Luotava maailman paras yritysten toimintaympäristö

• Saumaton digitaalinen polku Suomeen

2. Miten tehdään yritysten perustamisesta,  

pyörittämisestä ja kasvattamisesta äärettömän helppoa

– Data siiloissa
• Mahdollistettava digitaaliset palvelut

• Luotava reaaliaikainen verkko tiedon vaihtoon



Kokeilimme voiko Reaaliaikatalouden  
infrastruktuurin luoda datatalouden keinoin

Avoimilla datatalouden standardeilla ja kokeilualustalla



Kokeilu toteutettiin Sitran IHAN Testbed -

kokeilualustalla



Tiedonjakoverkko  

IHAN Testbedillä

Jaettava datatuote

(tarkennetaan)



Luotettavadigitaalinen  
identiteetti  

ulkomaalaiselle

MedicAI Oy

“Born digital”

Digitaalinen identiteetti  
yritykselle

Rekisteröinti

Julkinen  
luotettavuus

Digitaalinen yritys  
toiminnassa
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Business  

plan
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SHA Ownership
Represen-
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Digitaaliset valtuudet
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PÄÄKÄYTTÖTAPAUS:
Digitaalinen perustaminen



Tämä hanke keskittyy yritysten  

ja investointien kehityslinjaan

Suomen kilpailukyky etusijalla. Työvoiman, opiskelijoiden  

ja yritysten pääsy Suomeen automatisoitava.



Digitaalisen yrityksen perustamisen palvelupolku kuvattu ja löytyy  

osoitteesta: https://miro.com/app/board/o9J_km3ADQQ=/

• Ulkomaalaisen yrittäjän polku  

yrityksen perustamiseen Suomeen

• Digitaalisen yritysidentiteetin  

luominen
• Henkilöiden liittäminen yritykseen
• Yhtiöjärjestyksen, omistustietojen,

edustajien yms. tietojen  
syntyminen

• Rekisteröinti Kaupparekisteriin ja

Verohallinnon asiakkaaksi
• Tunnistaminen ja tiedon luvitus

polun aikana



Perustamisen käyttötapaus osoitti

• Suomella on kaikki edellytykset digitalisoida koko kansainvälisten yrittäjien tarvitsema  
putki Suomeen ja voittaa kilpailu ETA –alueen ”company eResidency” kisassa

• Suomeen kyetään synnyttämään standardoitava, digitaalinen yritysidentiteetti

• Myös ulkomaalaiset voivat ensitunnistautua ja tunnistautua palveluihin luotettavasti
• Digitaalinen yritysidentiteetti mahdollistaa tiedon luvituksen ja jakamisenreaaliaikaisesti

• Yrityksen perustamisessa syntyvät tiedot kyetään rakenteistamaan ja digitalisoimaan
• Perustajat, osakkaat ja edustajat kyetään liittämään digitaalisen yrityksen edustajiksi.  

Mahdollistaa asioinnin.
• Yrityksen koko elinkaari saadaan digitaaliseksi jo ennen julkista rekisteröitymistä

• Ei merkittäviä juridisia esteitä tunnistettu yrityksen perustamisen ja digitalisoinnin osalta



Perustamisen käyttötapauksen päähuomioita

• Ulkomaalaisten ja sektorien välinen, monitasoinen digitaalinen tunnistus puuttuu edelleen ja on  
suurin este verkon luomiseen

• Yksityisten yrityksen roolien ja valtuuksien infrastruktuuri puuttuu (kts. Findy -sisarhanke)
• Digitaalinen yritysidentiteetti tulisi määritellä yhdessä markkinan kesken ja luoda avoin (kv-)  

standardi
– Arvioitava mahdollisuus synnyttää yritysten identiteettipalveluja (vrt. henkilöiden identiteettitarjoajat) tunnusten  

liikkeellelaskemiseen ja tunnistamiseen

• Yhteinen sähköinen tunniste standardoitava y-tunnuksen/LEI –koodin/asiakasnumeroiden rinnalle

• Yritysidentiteetti pitää pystyä antamaan jo paljon ennen julkista rekisteröintiä

• Osakerekisteripalvelut puuttuvat markkinasta edelleen
• Kaupparekisterin rajapintoja pitää kehittää rakenteisen tiedon vastaanottoa varten

– PRH Open data API ja kaupparekisteri rajapinnat riittävät jo pitkälle tiedon hakuun  
kaupparekisteristä

• Digital Fast track –polku ja Welcome to Finland –palvelu olisi luotava yrittäjien saumattomaan  
digitaaliseen maahantuloon (luvat, pankkipalvelut, taloushallinto kaupparekisteri yms.)

– Perustamisen prosessi yksinään vaatii kaikki muut palvelut mukaan alustatalouden mallilla



James tunnistautuu uuden tilitoimiston  
kotisivulla SisuID:llä

1

TJ

James tunnistautuu  
MedicAI Oy:nedustajana

3

Tilitoimisto

Gallant API hakee  
kaupparekisteritiedot  
asiakkuuden perustamiseen

4

Käyttötapaus 2:  
Tunnistautuminen  
palveluihin ja yritystiedon  
jakaminen

James valtuuttaa  
tilitoimiston hakemaan  
omistajatiedot

5

PRH:sta haetaan  
yrityksenedustustiedot

2

Gallantperustaa  
asiakkuuden

6

Omistajarekisteri

Yrityspalvelu

MedicAI Oy

Yritysidentiteetti

Henkilöidentiteetti



SISUID

Suomella on kaikki palaset reaaliaikatalouden tekemiseen

– kokeilimme tätä arkkitehtuuria IHAN:lla



RTE tiedonjaon käyttötapausosoitti:
• Data saadaan liikkumaan siilojen ja yritystietojärjestelmien välillä

– Yrityksen luvalla

– Rakenteisena ja harmonisoituna

– Hajautettuna ilman tiedon kopiointia ja tallentamista uusiin siiloihin tai alustoihin

– Yksityisten ja julkisten palveluiden välillä

– Koneluettavassa muodossa ja talouden standardien mukaisesti

• Reaaliaikatalouden tavoitteet voidaan toteuttaa talousdatan tiedonvaihdossa

– Perustamisen mahdollistaminen ”born digital” mallilla

– eKuitti, eLasku, ALV, tuotetieto, rahoitustiedot, tilinpäätökset, omistustiedot, ratingtiedot,  
asiakkuusdata yms yms voidaan jakaa ihan samalla mallilla

– Teoriassa mitä tahansa Internetissä olevaa dataa voidaan jakaa verkossa ja liittää  
yritysidentiteettiin

• Uusien internet –palveluiden kehittäminen onnistuu jaetulla ja standardoidulla yritysdatalla

• Nykyiset tietovarannot ja rekisterit voidaan hyödyntää uusissa käyttötapauksissa

• Ratkaisulla on hyvät edellytykset mahdollistaa rajat ylittävän verkonrakentaminen

– Suomeen ja Pohjoismaihin kaupallinen ratkaisu kokeilun ekosysteemin pohjalta

– Uusi alustaliiketoiminta avoimilla standardeilla



RTE tiedonjaon käyttötapausosoitti:

• Yritysten talousdatan markkinan potentiaalin

– Kyky luoda luotettava ja reaaliaikainen tiedonjako verkko mahdollistaa  
täysin uudet liiketoimintamallit datan tarjoajille (esim tilitoimistot) ja  

uusille palveluntuottajille (esim eKuitti-operaattorit yms)

– Luo mallin kaupallistaa reaaliaikatalouden infrastruktuuri

Reaaliaikatalouden vaatima tiedonvaihto pystytään toteuttamaan 

kansallisella tasolla jos siihen vain päätetään investoida



RTE datan jakamisen käyttötapauksenpäähuomioita

• Standardit pitää määritellä yhdessä loppuun ensimmäisille käyttötapauksille. XBRL/GL (Taltio),  
ISO20022, Peppol yms hyvä pohja mutta ei riittävä

• Identiteetit pitää antaa myös pääomille, tuotteille ja varallisuudelle
• Yritysdatan / reaaliaikatalouden verkko (miel. verkot) pitää saada tuotantoon ja nopeasti  

kaupalliseen käyttöön

– Julkinen ja/tai yksityiset verkot
– Tahot saatava mukaan ja liittymään yhteiseen sääntökirjaan ja standardeihin

• Juridisesti isoin kysymys on tiedon luovutuksen perusteet etenkin viranomaislähteiden välillä:
– Tulkinta kokeilussa että luottamuksellisen tiedon luovutus vaatii lainsäädännöllistä  

tarkastelua

– Yrityksen suostumus hyvä lisä mutta jos dataa ei haluta kopioida pitää linkitystä suoraan  
esim Verolta pankille tai edes viranomaisten välillä tutkia lisää

• Yritysten ja viranomaisten toimintamalleja pitää päivittää ja tietoisuutta lisätä datan käytölle

• Datatalouden vaatimat taloudelliset mallit päivitettävä rekistereissä
– Esim julkisen kaupparekisteri –datan kokeilukin vaatii nyt 1000€ sopimuksen tekemistä  

ensin

– Julkinen yritysdata tulisi saada käyttöön korvauksetta etenkin yritykselle itselleen



Nopea kokeilu  

Elokuu - Lokakuu

+240€

-12,40€

VAT 24%
-11,23€

Certified

Taxes ok

Insured Loan  
approved

+3400 € loan  
approved

Company  
value +51%

Salaries paid



Nopea 10 viikon kokeiluprojekti

WP1Käyttötapauksen  
viimeistely

WP1Tietomallinnus WP2Prototyyppipalveluiden  
toteutus

WP3 Digitaalisenluottamuksen
ratkaisujentoteutus

WP4Testaus  
ja tietosuoja

WP5Esittely

Viikko 10,  
konsepti valmis

Rinnakkaisprojekti: Findy -notaarimalli



Riittävän luotettavathenkilöidentiteetit
- Ensitunnitus ja tunnistus monitasoisesti ja etänä

MedicAIOy Digitaalisetyritysidentiteetit

Tietolähteet joissa standardin mukaiset Internet -rajapinnat

SisuID

“Company  
IdP”

Datan jakamisenverkko
- tiedon tuotteistaminen, löytäminen, tarjoaminen javaihtaminen

Kyky luvittaa datatuotteiden jako yrityksen  
suostumuksella (“Company MyData”)

OpenAPI
Datastandardit datan jakamiseen sekä määritetyt datatuotteet

OwnershipAPI

Kokeilussa tarvittavat komponentit



Kokeilussa tuotteistetut ja vaihdetut tiedot suoraan rajapinnoista:  

Perustamisessa syntyvät tiedot harmonisoituina tietotuotteina



Tietolähteet joita kokeilussa käytettiin

• Kaupparekisterin (PRH) OpenAPI

– Yrityksen rekisteritiedotrakenteisena

– Yrityksen edustajat(eiOpenAPI – DLI tuottaa kokeiluun)

• Omistusrekister in prototyyppi (DLI)

– Yrityksen omistajaluettelo

• Tulossa: t ilinpäätöstiedot XBRL/ GL muodossa

– Viimeisin julkinen tilinpäätös/välitilinpäätös



Roolit kokeilussa

• Ulkomainen perustajaosakas

• Yrityksen hallituksen jäsen

• Palvelun tarjoaja (yksityinen ja julkinen):
– Tilitoimiston edustaja
– Julkinen rahoittaja (Business Finland)



IHAN Testbed:llä luotiin proto yritysdatan tiedonvaihtoverkosta

Julkinen  

data

Yksityinen  

data

Yritysdatan verkko

Datatalouden  
standardit

Internet Digital  

company

Yrityspalvelut

Yritystiedon  
sääntökirja

Luvitus

Tax

Business  

register

Accounting  
& auditing

Banking &  
finance

Insurance &  
health

B2B
services

Markkinat
. . .

Luvat  

Compliance  

Verotus

Rekisteritiedot
. . .

Omistus

Riskiluokitus

Pääomat  

Kirjanpito

Operatiivinen  

toiminta



Henkilöt, yritykset ja pääomat saivat digitaalisen identiteetin

Digitaaliset
identiteetit ja  

standardit

Yrityksen  

edustajat

Osakesarjat

Ei-listattu yhtiö

Luonnolliset henkilöt ovat lopulta  

kaikkien yritysten takana hallituksen

jäsenistä tosiasiallisiin omistajiin

Yhtiö itse

Varallisuudella ja tuotteilla on oltava  

myös digitaalinen identiteetti ja yleiset  

tunnisteet

Koneluettavat ja reaalimaailman

tunnisteet linkittävät identiteetit



Tunnistetut luonnolliset henkilöt ja digitaaliset oikeudet  

(suostumus) antoivat luottamuksen myös yritykselle.

Luvitus  

tuotteistetun  

datan  

jakamiseen

Yrityksen  

edustaja

Osakesarja

Ei-listattu yhtiö

PankkiAPI

Kaupparekisteri  

API
Voinko jakaatämän?

Kyllä! Laina  
hyväksytty



Verkon yhteiskäyttöisyys synnytettiin datatuote –standardeilla  

ja teknologioilla

API

API

API

JSON

API XML

XBRL

PDF
0.20€ /
month



Sääntökirja takasi reilun ja läpinäkyvän juridisen kehyksen  

tiedonvaihtoon

Verkon  

jäsenet

Yritystiedon verkko

Tax

Accounting  
& auditing

B2B
services

Banks

Company

Reilun datatalouden  

sääntökirja

Juridinen ja  

eettinen  

kehys



Kokeilussa luotiin käyttöliittymät verkkoon yrittäjälle ja  

kirjanpitäjälle

Osoitettiin, että tietoa voidaan  

vaihtaa minkä tahansa web –palvelun  

välillä:
- Real Time Accounting
- Automated tax reporting
-Instant loan provisioning and  
collateral valuation
- 360´ views for the financier
- Personalized wealth management
-Virtual banking services and  multichannel 
offering outside of Netbanks

. . .

“Mitä tahansa” verkkoon  
jaettua yritysdataa

“Mikä tahansa” ohjelmisto
Internetissä



LUOTU DATATALOUDEN DEMO  

OSOITETTIIN KÄYTÄNNÖSSÄ:

• Ulkomaalaiselle ja suomalaiselle henkilölle voidaan luoda luotettava  

digitaalinen identiteetti

• Yrityksellevoidaan luoda digitaalinen identiteetti jo ennen  
kaupparekisteriinperustamista

• Yritysdata voidaan standardoidaja tuotteistaa
• Internetissä olevayksityinen JA julkinen talousdatasaadaan  

jaettua konekielisesti ilman sen kopiointia siiloihin

• Yritys kykenee luvittamaan tiedonvaihdon

• Käyttötapaus: Ulkomaalainen perustaja perustaa asiakkuuden  

tilitoimistoon reaaliajassa verkosta tulevalla datalla



Olemassa olevan yrityksen 
digitaalinen identiteetti (PoC)
Case virolainen yritys perustaa sivuliikkeen Suomeen

29.10.2020 Jukka Kyhäräinen



Mitä kokeilulla yritettiin todistaa?

 Hypoteesi: virolainen yritys voi tietyt todisteet esittämällä saada digitaalisesti 

perustettua sivuliikkeen Suomeen. 

– Yritys (yrityksen edustaja) tunnistautuu vahvasti ja ottaa käyttöön ns. yrityksen digitaalisen 

lompakon. Vastuu Group digitaalisena notaarina vahvistetun datan luottamusverkossa.

– Yritys esittää Verohallinnolle tietyt todisteet (kredentiaalit), jonka perusteella VH voi antaa 

suomalaisen y-tunnuksen, ALV-tunnisteen ja jatkossa verovelkatiedon. VH digitaalisena 

notaarina.

– Tietoja käytetään hyväksi Vastuu Groupin Luotettava kumppani statuksen tarkistamisessa.

 Findy = digitaalisen identiteetin ja vahvistetun datan luottamusverkosto.

 VH + toteutuksesta vastannut Vastuu Group järjestävät marraskuussa erillisen 

esittelyn.



Public distributed ledger

Estonian company’s 
eID-authenticated  

representative

Issuance of Finnish business ID, VAT ID and tax debt status to a foreign company 

entering Finland for taxable business (step 2)

3 Issuance of credentials for 
conducting legal business in 
Finland: 
Finnish Business ID and VAT 
ID.
Tax Debt Status

2 Verification of the 
provided 

cryptographic
proofs.

1 Estonian company’s wallet 
provides required proofs (issued by 
Notary).

• Public organisation identifiers (DIDs)

• Credential definitions & schemas

• Trusted issuers

• Revocation data

Notary Service
Web app + 

company wallet hosting

Onboarding, KYC and 
instantiation of 

company wallet

Company’s wallet

User interface 
transactions



Lopputuloksena myös tietomalli Y-alustalla: 
Verovelkatiedot

Lähde: https://tietomallit.suomi.fi/model/verovelka/

https://tietomallit.suomi.fi/model/verovelka/


Step 1 - Offering a company wallet Step 2 - Issuance of Finnish Business 

ID+VAT number, and tax debt status

Step 3 Reliable Partner membership 

(Vastuu Group)

● Vastuu Group’s enrolment of 

foreign companies is extended to 

offer them a digital wallet for 

accelerated and trusted entry to 

local markets.

● Company’s representative is 

authenticated with eID, and 

checked for their rights to act on 

behalf of the entity

● Company enters to use the Notary 

service, where the system helps 

them to acquire first credentials 

issued by the service (operated by 

Vastuu Group).

● If digital background checks about 

the company status succeed, it is 

issued a public identifier in Findy, 

and base credential ‘CompanyID’ 

which states the facts verified from 

the company’s home country 

registries.

● Wallet user is proposed to establish 

a connection with Finnish Tax 
Authorities - a credential issuer in 

used public distributed ledger - and 
request the credentials available: 

● Finnish business ID that links the 
original Business ID to new local 

one, 
● VAT number and 

● Status of company’s tax debt 
situation.

● A credential is created based on the 

company’s Realiable Partner 

(‘Luotettava Kumppani’) 

membership status upon showing 

out the necessary credential-based 

proofs at the company wallet (which 

are acquired in earlier steps 1 and 

2).

● Regarding the trust position and 

legal authority of the proposed set-

up, the Reliable Partner 

membership is based on an 

(existing) bilateral agreement and a 

power of attorney given to Vastuu

Group to fetch and publish the data 

needed to form the Reliable Partner 

report and status. 

● An URL link to the full Reliable 
Partner report in machine-readable 

format is attached to the credential. 
In the proof-of-concept phase, only 

the Reliable Partner membership 
status is shown, without specific 



Seuraavat askeleet

- Suomesta datatalouden suurvalta



Seuraavat askeleet – Suomesta datatalouden suurvalta!

Tämän kokeilun osalta:

• Tämän projektin lopputulokset ja materiaali tulevat jakoon julkisesti

• Findy –sisarhanke valmistuu vuoden loppuun mennessä

– Oma tilaisuus tulossa sen osalta

• Sitra IHAN –hanke valmistelee seuraavaa vaihetta 2021-2024

– Testbed avoimeksi kaikille Q1/2021

• Nämä datatalouden teknologiahankkeet jatkuvat myös  
reaaliaikatalouden teemalla. Lisätietoja:

– pirkka.frosti@digitalliving.fi ja joonatan.henriksson@nixu.com

• Verohallinto ja luotu ekosysteemi jatkavat kohti Fast track to Finland –
teeman saamista Suomessa nopeasti tuotantoon

mailto:pirkka.frosti@digitalliving.fi
mailto:joonatan.henriksson@nixu.com


Seuraavat askeleet – Suomesta datatalouden suurvalta!

• Kokeilut jatkuvat luodussa reaaliaikatalouden infrastruktuurissa IHAN Testbedillä:

– Yrityksen julkinen rahoitus

– Vakuuttaminen, työeläkevakuuttaminen yms lakisääteiset palvelut

– Yrityksen asiakastietojen vaihtaminen ja asiakkuuden perustaminen

– Toteuta oma kokeilu tällä verkolla ja datalla: juhani.luoma-kyyny@sitra.fi

• Keskustelut tehdyn kokeilun laajentamisesta rajat ylittäväksi kokeiluksi aloitettu

– NIIS X-Road kokeilu Suomen ja Viron välillä työn alla

– Yhteispohjoismainen kokeilu tunnistettu mahdollisuutena

• Sitra IHAN, Findy, SisuID, Suomi.fi yms hankkeet rakentavat infrastruktuuria ja  

koodipohjaa. Liity mukaan!

• Julkinen RTE –hanke valmistelussa PRH /  Franck Mertens

• Nordic Smart Government – hanke jatkaa samaa teemaa pohjoismaissa

• #FasttrackToFinland –teeman alla jatketaan Suomeen tulon ja ohjelmistoviennin  

kokonaisuutta poikkihallinnollisesti ja markkinan kanssa
– Talentboost –osaajat, opiskelijat, Startup permit

– Digital Fast Track – datatalouden ohjelmistovienti Suomesta

mailto:juhani.luoma-kyyny@sitra.fi


Verohallinnon terveiset ja  

kiitos kaikille!


