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• PoCin ydintavoite: määritellään ja luodaan ulkomaiselle yritykselle joka on jo rekisteröity 

asianmukaiseen yritysrekisteriin sähköisesti todennettavissa oleva tunnistetieto yritykseen

linkitetystä suomalaisesta y-tunnuksesta (‘alias’), suomalainen ALV-tunnus ja

verovelkatodistus.

• Verohallinto on yllämainittujen liikkeellelaskija, ja myöntämisen vaatimat todisteet (kotimaan 

rekisterin liikkeelle laskema yritystunniste, aktiivinen yritystoiminta, ulkomainen ALV-tunnus) 

pyydetään yritykseltä “Findy-verkon” kautta vahvistettavina tunnistetietoina. 

• Notaaripalvelun rooli on myöntää vahvistettavia tunnistetietoja, tässä PoCissa perinteisistä yritys-

ym. taustarekistereistä tehtävän tarkastustyön jälkeen.  

• Vähintään yksi notaaripalvelu toimii myös yrityslompakoiden tarjoajana, ja luo näin väylän tarjota

yrityksille julkinen hajautettu tunniste hajautettuun luottamusverkkoon. Tunnisteen liikkeelle 

laskeminen edellyttää yrityksen luotettavaa (ensi)tunnistusta / KYC:tä. 

• Vastuu Groupin puolella Verohallinnon myöntämiä y-tunnusaliasta ja verovelkatodistusta (kuten 

myös Notaaripalvelun myöntämiä perustunnistetietoja) käytetään todisteina myös Luotettava 

kumppani -tunnistetietoa haettaessa.

Ulkomaalaisen yrityksen yritystunniste



Mitä kokeilulla saatiin 
todistettua?
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 toimii digitaalisena notaarina vahvistetun datan luottamusverkossa.

Yritys esittää Verohallinnolle tietyt todisteet, jonka perusteella VH voi antaa suomalaisen y-tunnuksen, ALV-
tunnisteen ja verovelkatiedon (em. kaikki kuvattu Y-alustalle). Verohallinto toimii digitaalisena notaarina.

Tietoja käytetään hyväksi Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -statuksen tarkistamisessa.

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


Demo



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 interpretation information & URLs.



Kansallinen vahvistetun datan verkko

VG

Keijon 
Konserni
Virosta

Notaaripalvel

u

eID-tunnistaminen

Yrityksen onboarding 

Notaaripalveluun (askel 0)
EE

• julkisyhteisöjen osoitteet - DID:it

• kredentiaalimääritykset, skeemat

• liikkeellelaskijat

• revokaatiotieto - ylläpito per liikkeellelaskija

2 Nykymuotoinen henkilön
tunnistaminen

5 Vahvistetaan KK:n julkinen DID

Notaaripalvelu FE
-asiointipalvelu

4 Luodaan KK:n yrityslompakko Notaaripalvelun

agencypalveluun.1 Keijo 
tunnistautuu
vahvasti eID:llä

3.1 Keijo valitsee yrityksen
jonka puolesta toimii, ja
3.2 aktivoi lompakon ja Findy-
tunnuksen luomisen.

“Hei Keijo, valitse yritys jonka puolesta 
toimit.” -> valitsee listasta yrityksen KK.

“KK:lla ei vielä ole uutta 
palvelupakettiimme kuuluvaa 
yrityslompakkopalvelua käytössä (lorem 
ipsum…katsopa demo!).” 

“Luethan myös Käyttöehdot.”

“Haluatko aloittaa palvelun käytön?” 
-> Kyllä



Kansallinen vahvistetun datan verkko

VG

Keijon
Konserni
Virosta

Notaaripalvel

u BE

Yritysrekisterit EE, SE, PL, ...Ensimmäinen 

liikkeellelaskettava 

kredentiaali (askel 1)

EE

6.2 Perustietojen liikkeelle laskemiseksi
notaaripalvelu tarkistaa tiedot
taustajärjestelmistä (kuten Viron
yritysrekisteri). Liikkeelle lasketaan
'yritystunniste' (kredentiaali) ulkomaisesta
lompakon haltijasta, josta käy ilmi oheiset
tiedot:
1 Ulkomainen y-tunnus rekisterissä
2 Toimiva yritys

3 Ulkomainen ALV-tunnus

• julkisyhteisöjen osoitteet - DID:it

• kredentiaalimääritykset, skeemat

• liikkeellelaskijat

• revokaatiotieto - ylläpito per liikkeellelaskija

Notaaripalvelu FE
-asiointipalvelu/

lompakko

6.1 Keijo valitsee haluamansa
tietotuotteet lompakon
käyttöliittymän valikossa.

“Lompakkosi on tässä. Tervetuloa käyttäjäksi!” 

“Voimme luoda KK:lle muutaman vahvistettavan
tunnistetiedon käyttöönoton yhteydessä (1, 2, 3)”. 
Näiden avulla voit ohjatusti hakea lisätodisteita
Verohallinnolta, ja myös hakea Luotettava kumppani
-todistusta Vastuu Groupilta.”

“Miten haluat edetä?
▢ 1 Alusta lompakon perustiedot
▢ 2 Edellinen ja asioi ohjatusti Veron kanssa
▢ 1+2+3 ja hae Luotettava kumppani -statusta.” <-

6.2 issuoidaan kredentiaali 
jossa  1,2, 3



Kansallinen vahvistetun datan verkko

Keijon Konserni
Virosta

Verohallinto

Suomalaisen y-tunnusaliaksen 

ja verovelkatodistuksen 

myöntäminen KK:lle (askel 2)

10
Todisteet OK,
Tässä lompakkoosi
4 suomalainen y-tunnusalias,

5 verovelkatodistus ja

6 suomalainen ALV-tunnus.9
Hetki, todennan...
OK 1, OK 2, OK 3.

7 KK jatkaa asiointia notaaripalvelussa, ja osana Verohallinnon kanssa

tehtävää asiointia yhdistää lompakkonsa Veron yrityslompakkoon. Prosessi
hakee suomalaista yritystunnusta (aliastunnusta) ja verovelkatodistusta
esittämällä Veron agentin pyytämät varmennettavat todisteet.

8
KK:n lompakko toimittaa todisteet.

• julkisyhteisöjen osoitteet - DID:it

• kredentiaalimääritykset, skeemat

• liikkeellelaskijat

• revokaatiotieto - ylläpito per liikkeellelaskija

Notaaripalvelu FE
-asiointipalvelu/

lompakko

“Seuraava askel on Verohallinnon kanssa asiointi. Voit pyytää siltä KK:n lompakon 
nykytietojen pohjalta seuraavat varmennettavat tiedot:

- Ulkomaisen yrityksen (sivuliike tai ulkomainen yhteisö) y-tunnus
- Verovelkatodistus 
- Suomalainen ALV-tunnus”

-> Next

“Vero pyytää lompakostasi seuraavat todisteet: 1, 2 ja 3. Hyväksytkö?” -> Kyllä.

Vero verifioi tiedot. 

Jos tiedot voimassa ja luotettuja -> lasketaan liikkeelle uudet kredentiaalit. 

-> Näytetään uudet kredentiaalit 4, 5, 6 lompakon kredentiaalilistassa.



Jatkoa?



Jatkotoimet – PoCin
laajentaminen?
• Edetäänkö kohti notaaripalvelun/yrityslompakon kaupallistamista? 

• VG:n ehdotus: Kokeillaan rajatusti, otetaan rakennusalan toimijoita mukaan pilottiin. 

• PoC-ataanko lisää saman/eri alueen käyttötapauksilla kotimaassa (loppuraportissa on viljalti esim. 

Verohallinnon ja Tullin tapauksia)?

• Kansainvälinen ulottuvuus: 
• GAIA-X:n puolelta osoitettu kiinnostus

• GLEI:n hanke jossa luodaan LEI-tunniste vahvistettuna kredentiaalina, vGLEI

• Jos VH:n molempien poc:ien tuloksia yhdisteltäisiin, voisi (X-Roadin kautta?) kysyä virolaisen yrityksen verovelkaa 

tai toteuttaa saman Suomen ja Ruotsin välillä

• Huomioitava lainsäädännölliset reunaehdot
Lainsäädännön näkökulmaa on arvioitu, liittyy erityisesti verotustietojen jakamiseen. Verohallinnossa on tämän 

pohjalta jo mietitty vaihtoehtoista tapaa, jossa ei tarvita muutoksia.  



Opit



Oppi 1: Digitaalinen identiteetti on pohja 
yrityksen digitaaliselle elinkaarelle

• Yrityksen koko elinkaari voidaan saada digitaaliseksi alkaen jo ennen julkista rekisteröitymistä. Mahdollistaa 
yrityspalveluiden digitalisoinnin taloushallinnosta rahoitukseen ja verotukseen.

• Perustajat, osakkaat ja edustajat kyetään liittämään digitaalisen yrityksen edustajiksi.

• Digitaalinen yritysidentiteetti mahdollistaa tiedon luvittamisen ja jakamisen reaaliaikaisesti. Esim. 
reaaliaikatalouden tuottavuusparannukset, MyData-pohjaiset elämäntilannepalvelut ja EU:n datastrategia 
edellyttävät datan jakamista. 

• Yritysidentiteetin osaksi voitava tuoda myös yksityisten toimijoiden lisäarvoa tuottavia tietoja, kuten nykyinen 
Luotettava kumppani –raportti.

Digitaalisen identiteetin käsite voisi esimerkiksi olla = verkosta löytyvä
henkilön tai yrityksen digitaalinen kaksonen.



Oppi 2: Kredentiaalien tietomallit 
luotavissa Y-alustalla

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

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

Future.



Kiitos – Thank You!

Demolinkki / 
Link to the demo:

https://mydatashare.com/
companywallet-demo

https://mydatashare.com/companywallet-demo

