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• ERPB WG on e-invoicing solutions related to retail payment

• CENin semanttinen malli verkkolaskutukseen

• Taltio ja e-Kuitti
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ERPB e‐invoicing

• Työryhmä käynnistyi maaliskuussa 2016, puheenjohtajina Jussi 
Snellman ja Massimo Battistella

• sen tehtävänä on kartoittaa ja identifioida asiat, jotka estävät e-
laskutuksen edistyminen Euroopassa

• Erityisesti tuli selvittää kuluttajien, pk-yritysten ja mikroyritysten 
esteet verkkolaskutuksen käyttöönottoon

• Työryhmä teki kyselyn verkkolaskutuksen palveluista ja 
mahdollisista esteistä

• ehdotukset jatkosta esitetään marraskuun ERPB kokouksessa
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Raportoituja esteitä

• Nykyisten ratkaisujen kalleus ja
monimutkaisuus
• Vastaanottajien saavutettavuus EU-
tasolla
• Internetin ja digitaalisten maksu-
tapojen käyttö
• Toimialojen erilaiset vaatimukset 
• Palveluntarjoajan vaihtaminen on
vaikeaa

Verkkopankin käyttö (% asukkaista)
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Raportin johtopäätöksiä onnistumiselle

• E-laskun on oltava liiketaloudellisesti järkevä vaihtoehto pk-yritykselle
• Verkkolaskutukseen siirtymisen kannustaminen
• Kustannukset ja ohjelmien monimutkaisuus

• Asiakaskeskeisyys palveluiden kehittämisessä
• Palvelut helppokäyttöisiä ja nykyaikaisia, 
• maksutapaneutraaliteetti
• isojen laskuttajien rooli e-laskun tarjoajina

• Verkkolaskustandardit ja yhteentoimivuus
• Uusien käyttäjien saaminen mukaan, useat formaatit
• Maksuehdotus (request to pay) tilisiirtoon, korttimaksuun ja suoraveloitukseen
- Huijauslaskutuksen estäminen ja luottamus toimijoihin
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CENin semanttinen malli 
verkkolaskutukseen
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Direktiivi 2014/55  vaikutus verkkolaskutukseen

Julkishallinto

Yritykset: 
verkkolaskujen lähettäjinä
julkishallinnolle

Verkkolaskuvälittäjät:
Vastaanotto ja lähetysvalmiudet 
julkishallinnon vaatimuksille

Direktiivi 2014/55

CEN EN 16931

Soveltamisohjeet 
ja formaatit

Verkkolaskuoperaattorit
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Aikataulu

• Pakolliset tiedot ovat jo Finvoice-formaatissa, mutta 
eurooppalaiset vaatimukset vaativat version päivitystä.

• Suomen julkishallinnon vaatimukset tulisi koota ohjeeksi 

• Kansallisia formaatteja voi käyttää edelleen, mutta on 
velvollisuus ottaa vastaan myös suositeltavia formaatteja (UBL 
ja CII)

• CORE laskun lisäksi laajennukset (extensiot) esim. eKuitti ja e-
lasku

• Direktiiviä sovellettava viimeistään 27 päivänä marraskuuta 
2018 

eKuitti ja TALTIO
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eKuitti osana muuta kehitystä

• Maksuneuvostossa oli esillä kuitin sähköistäminen, ja tämän 
työn koordinointi annettiin FK:lle RTE ohjelman päätyttyä 

• Kestävän kehityksen sitoumuksessa FK sitoutui edistämään 
kuitin sähköistämistä. 
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Taloushallinnon 
järjestelmät

E-osoite

Ostaja
Kaikki maksutavat

eKuitti
data

eKuittidatan käyttö, integraatiot. 
Arkistointi, raportointi… 

Kanta-asiakasno.
Puhelinnumero
HETU
QR…

Laki kuitin antamisesta
PSD2
Harmaan talouden torjunta
Turvallisuus

Kuitinantaja
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1.A Maksutapahtuma ( arkistointitunnus, aika, korttino.)
Issuer/kortin 
liikkeellelaskija

Kauppiaan  
Kuittivarasto
(kassajärjestelmä)

1. Kuittitiedot
(maksu 
maksukortilla 
myyntipisteessä)

Standardi-
rajapinta

3. Kuittitiedon haku
a. Issuer
b. Pankki
c. eTasku
d. … 

Yhdistetään 
kuitti 
ja Korttilasku 

2. Maksutapahtuman tiedot 
kortin liikkeellelaskijalta

a. Maksajalle
b. Taloushallintoon
c. Kirjanpitoon
d. …

Maksu maksukortilla myyntipisteellä – kuitti haetaan arkistointitunnuksen perusteella myöhemmin 
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1.A Maksutapahtuma (arkistointitunnus, aika, korttino.)

Issuer/ kortin 
liikkeellelaskijaKauppiaan  

Kuittivarasto

1. Kuittitiedot
Ostohetkellä 
kerrotaan eOsoite

Yhdistetään 
kuitti 
ja Korttilasku 

2. Kuittitiedon toimittaminen 
(Finvoice, sähköposti)

Maksu myyntipisteessä – kaikki maksutavat ja ostohetkellä kerrotaan eOsoite
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Kiitos

Pirjo Ilola
Kehityspäällikkö

Pirjo.ilola@finanssiala.fi
+358 20 793 4255

@PirjoI


