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RTECO eKuitti seminaarin ohjelma 
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09:00  Tilaisuuden avaus Marja Hamilo

09:10 Tilaisuuden ohjelma ja järjestelyt Markku Örn

09:15 Business Finland tukemassa eKuittia Maarit Lahtonen

09:30 eKuitti-ekosysteemin työryhmien tilanne Pirjo Ilola, Devinder Singh

10:15 Matkalla eKuitti-ekosysteemin toimintamalliin
eKuitti globaalisti 2022, Saku Pihlajaniemi, eTasku
Koska maailma ei ole täydellinen Tove Zilliacus, SEB Kort Ab

10:45 Tauko
Verohallinnon visiot reaaliaikataloudesta Miika Halonen, Verohallinto
Vastaanota, arkistoi ja välitä Devinder Singh, Kuittilompakko
Fiskaaliset kassaratkaisut ja
kansainväliset käytänteet Olavi Kärkkäinen, Verohallinto

11:45 Miten eteenpäin eKuitti-ekosysteemissä? Markku Örn

12:00 Tilaisuus päättyy, verkostoitumista

https://www.teknologiateollisuus.fi/fi/rteco


eKuitti-ekosysteemin työryhmien tilanne

Devinder Singh ja Pirjo Ilola
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eKuitti Rulebook
• Rulebook

o Termistö

o Käyttötapaukset

o Toiminnalliset ja tekniset periaatteet yleisellä tasolla
o Finvoice-soveltamisohje kuitille päivitetty
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Use case – Rekisteröinti 1/3

KÄYTTÄJÄN SOVELLUS: eKuittipalvelu ohjaa käyttäjän rekisteröimään kortin 
tiedot PSP:n palveluun. eKuittipalvelu välittää 
eKuittipalveluyrityksen eOsoitteen (OVT) ja käyttäjän 
tunnisteen PSP:n palvelulle.

PSP Rekisteröi tiedot omaan rekisteriin (Kortin tiedot, eOsoite ja käyttäjän tunniste)

KÄYTTÄJÄ: Valitsee käyttämänsä eKuittipalvelun

KÄYTTÄJÄ: Syöttää PSP:n palvelussa kortin tiedot: kortinnumeron ja kortin 
voimassaoloaika
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Use case – Rekisteröinti 2/3

KÄYTTÄJÄN SOVELLUS: eKuittipalvelu ohjaa käyttäjän rekisteröimään kortin 
tiedot ISSUERin palveluun. eKuittipalvelu välittää 
eKuittipalveluyrityksen eOsoitteen (OVT) ja käyttäjän 
tunnisteen ISSUERin palvelulle.

KÄYTTÄJÄ: Valitsee käyttämänsä eKuittipalvelun

ISSUER Rekisteröi tiedot omaan rekisteriin (Kortin tiedot, eOsoite ja käyttäjän tunniste)

KÄYTTÄJÄ: Valitsee maksuvälineen, joihin haluaa liittää eKuitit.

ISSUER Välittää tiedot kaikille PSP:lle tiedot

PSP Rekisteröi tiedot omaan rekisteriin (Kortin tiedot, eOsoite ja käyttäjän tunniste)
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Use case – Rekisteröinti 3/3

KÄYTTÄJÄN SOVELLUS: eKuittipalvelu muodostaa eKuittipalveluyrityksen
eOsoitte (OVT) ja käyttäjän tunniste –tiedoista 
QR-koodin ja näyttää sovelluksen näytöllä.

KÄYTTÄJÄ: Valitsee käyttämänsä eKuittipalvelun

KÄYTTÄJÄ: Avaa mobiilimaksu-applikaation ja skannaa QR-koodin

MOBIILIMAKSU-APP: Rekisteröi tiedot omaan rekisteriin (eOsoite ja käyttäjän tunniste, puhnro)
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Use case – Ostotilanne
KÄYTTÄJÄ: Maksaa rekisteröidyllä maksuvälineellä

KÄYTTÄJÄN SOVELLUS: Vastaanottaa ja näyttää eKuitin
Mahdollista täydentää eKuittiin lisätietoja esim. 
kulutyyppi, kustannuspaikka, vapaa teksti jne.

MYYJÄN PSP: Maksun välitys ja eOsoitteen ja käyttäjätunniste haku
Välittää tiedot kassajärjestelmään

KASSAJÄRJESTELMÄ: Muodostaa eKuitin, liittää eOsoitteen ja käyttäjätunnisteen 
Toimittaa eKuitin Myyjän kuittioperaattorille

MYYJÄN KUITTIVÄLITTÄJÄ: Vastaanottaa eKuitin ja välittää sen käyttäjän sovelluksen 
kuittiopeettorille

KÄYTTÄJÄN KUITTIOPERAATTORI: Vastaanottaa eKuitin ja välittää sen käyttäjän sovellukseen

KÄYTTÄJÄN KUITTIOPERAATTORI: Toimittaa täydennetyn kuitin käyttäjän haluamiin palveluihin 
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Use case – Kuitti taloushallinnon järjestelmään

KÄYTTÄJÄ: Käyttäjä täydentää kuitille tarvittavat lisätiedot ja toimittaa 
taloushallintoon

MATKA- JA KULUNHALL. Järjestelmä vastaanottaa eKuitin.
Kohdistaa kuitin käyttäjälle liitettäväksi matka- tai kululaskulle 

KÄYTTÄJÄ: Käyttäjä liittää eKuitin matka-/kululaskulle.
Käyttäjä täydentää mahdollisesti tarvittavat lisätiedot kuitille matka- ja 
kuluhallintajärjestelmässä
Käyttäjä laittaa matka-/kululaskun asiatarkastus- ja hyväksyntäkierrokselle.

KÄYTTÄJÄN KUITTIOPERAATTORI: Toimittaa täydennetyn kuitin käyttäjän valitsemaan 
taloushallintoon

MATKA- JA KULUNHALL. Järjestelmä kohdistaa matka-/kululaskun tarkastajalle.
KIRJANPITOJÄRJESTELMÄ Järjestelmä yhdistää ISSUERin toimittaman ostotapahtuman ja 

kuitin tiedot.
OSTOLASKUJEN KÄSITTELYJÄRJ. Asiatarkastaja tarkistaa ja reitittää hyväksyjälle.

Hyväksyjä hyväksyy ja matka-/kululasku siirtyy kirjanpitoon. 
Jatkuu samaan tapaan kuin tällä hetkellä, kuvataan tarkemmin 
Rulebookissa



Muut käyttötapaukset
• Ostotilanne, jossa kuitit haetaan Myyjän järjestelmästä
• Kuittien käsittely yhteiskäyttöisten korttien tapauksessa
• Kuvatun/skannatun kuitin käsittely

1018.6.2018 Teknologiateollisuus



Muut määritykset
• FIN-SWE-EST -yhteistyöpalaveri

• Mahdolliset rekisterit tunnistettu
o Kuittioperaattori-rekisteri
o Maksuvälineiden keskitetty rekisteri

• Muut sanomakuvaukset
o Palautteet (interaktiiviset/broadcast) ja Palautukset
=> Yhteisesti päätetty, että jätetään RTECO-hankkeen ulkopuolelle
niiden laajuuden vuoksi

• Dokumentointi
o Toiminnalliset ja tekniset periaatteet, joita sovittu
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Kiitos
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Miten tästä eteenpäin?
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• Pilotteja ja kokeiluja 
käydään läpi toimijoiden 
kanssa paraikaa

• Useita  pilotteja näyttää 
lähtevän liikkeelle syksyn 
ja loppuvuoden aikana

• Osa piloteista tarvitsee 
sekä teknistä, että 
toiminnallista tukea RTECO 
hankkeelta
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eKuitti pilotit



• Rulebook annetaan toimijoille 
kommenteille kesäkuun lopussa, 
viimeistely elokuussa ja käännetty 
englanniksi syyskuun alussa

• Pilottien aikana osa käytänteistä vielä 
tarkentuu

• Hallintamallissa varmasti tarvitsee 
tarkentaa käytänteitä, toiminnallisuuksia
ja teknisiä ratkaisuja.

eKuitti ekosysteemin Rulebook



• eKuitti ekosysteemin hallintomallin 
miettiminen ja toteuttaminen alkaa heti 
syksyllä

• eKuitti ekosysteemin ja 
verkkolaskutoiminnan hallintomalli 
tulee olla mahdollisimman yhtenäinen

• eKuitti ekosysteemin hallintomalli 
rakennetaan myös yhteistyössä 
toimijoiden ja  Valionvarainministeriön 
kanssa

eKuitin hallintamalli



• Teknologiateollisuus tekee eKuitti 
ekosysteemistä ja sen toiminnasta 
kilpailuoikeudellisen selvityksen 

• Merkittäviä KKV:n esille tuomia 
asioita
– 4-kulma malli ehdoton edellytys
– Finvoice tietomalli

• Selvitys toimitetaan 
kommentoitavaksi osapuolille

eKuitti ekosysteemin kilpailuoikeudellinen selvitys



• Osallisina Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, 
Latvia, Liettua ja Suomi

• Ensimmäinen tilaisuus eKuitti palvelujen 
näkökulmasta
– Yhteinen ymmärtämys eKuitti toiminnasta eri 

maissa

– Mahdolliset yhteiset toiminnalliset ja tekniset 
ratkaisut

– Miten saamme eKuitin kulkemaan yli rajojen? 

– Mahdollinen toimijajoukon laajentaminen 
jatkotoimenpiteiden osalta

eKuitti Pohjoismaat ja Baltia - Round Table



• Toivomme yrityksiä mukaan joka 

– Ottavat vastaan eKuitteja

– Ottavat vastaan verkkolaskuja

– Voimme käyttää aineistoa testiaineistona

• Toivomme mukaan 

– Kuittipalveluyrityksiä

– Verkkolaskuvälittäjiä

– Tilitoimistoja / Taloushallintosovelluksia

Verohallinnon ja RTECO -hankkeen alv -kokeilu
Verohallinto selvittää mahdollisuutta saada arvonlisäverotusta varten tapahtumakohtaista tietoa 
arvonlisäverovelvollisten toimijoiden myynneistä/ostoista. 
Näillä tiedoilla varmistettaisiin nykyistä paremmin arvonlisäveron oikeamääräinen kertyminen ilman 
että asiakkaiden omaa ilmoittamisvelvollisuutta ja hallinnollista taakkaa kasvatetaan (vrt. kehitys EU-
alueella). 
Jos tietoja saadaan kattavasti, voidaan niiden avulla mahdollisesti myös helpottaa asiakkaan 
ilmoittamista siten, että Verohallinto muodostaa ns. "esitäytetyn" alv-ilmoituksen, jonka asiakas 
muokkaa ja hyväksyy.



Voisiko alv kokeilu olla jotain tällaista?
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eKuitti

eLasku
eLasku

eKuitti
eKuitti

“Alv-ehdotus”

Yrityksen kirjanpito

Oy Firma Ab



eKuitti Hackathon

• eKuitin hyödyntämismahdollisuuksien 
edistämiseksi RTECO hanke luo laajan 
eKuitti -aineiston Hackathon -tarkoituksiin. 

• Ajatuksena ”Mitä kaikkea tästä aineistosta 
voisi tuottaa”

• RTECO hanke selvittää
– Sopivan eKuitti kuittiaineiston tuottaminen eri 

toimijoiden toimesta. 

– Kuittiaineiston luomiseen toivomme eri yrityksiä 
aktiivisesti mukaan

• Hackathon tilaisuudet
– Tilaisuudet syys/lokakuussa 2018
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Kiitos huomiostanne - kysymyksiä?
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