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Taustaa

• Valtio lupautui aloittamaan eKuitin pilotoinnin vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla

• Pilotointi on viivästynyt useastakin syystä:

• Infra ja tekniset yksityiskohdat eivät vamistuneet ajoissa

• Valtio kilpailutti maksuaikakortin ja vie aikansa ennen kuin toimittaja saa eKuitin välittämiseen 
tarvittavat osa-alueet kuntoon

• eKuitteja vastaanottavien sovellustoimittajien valmiudet ottaa rakenteellisia kuitteja vastaan 
hallitusti.

→ Uusi aikataulu pilotoinnille h2/2019



Nykytilanne

• eKuitin infra alkaa olemaan valmis pilotoinnin aloittamiseksi

Korttitoimittajan rooli ja valmiudet

• Kortin liikkeelle laskija toimii joko itse eKuittipalveluyrityksenä tai sopii palvelusta ulkopuolisen 
toimijan kanssa

• Kortin liikkeelle laskija rekisteröi kaikki valtion kortit sisältäen

• Kortin numeron

• eOsoitteen

• Sekä generoi käyttäjätunnisteen

• Kortin liikkeellelaskuja vastaa myös korttikannassa valtiolla tapahtuneista muutoksista

• Lisäksi kortin liikkeellelaskija sopii valtion sovellustoimittajien kanssa mitä tietoa ja miten 
sovellustoimittajille(Handi sekä M2) toimitetaan ja mitä kautta

• Tavoite: Valmista 5/2019



Nykytilanne

Sovellustomittajien rooli ja valmiudet

• M2 (matkahallinta) sovelluksen osalta pitää ratkoa/tehdä:

• Rakentaa rajapinta Nordean ja po. sovelluksen välille (verkkolaskustandardi). 

• Miten yhdistää kortin ostotapahtumatieto ja kuittitieto toisiinsa ( henkikönumero, arkistointitunnus, 
summa, ostopäivä ja kellonaika)

• Myös niistä maksukorteista, joissa ei ole nimettyä henkilöä, tulee kuitit välittyä ja vastaavat 
haasteet ratkoa (koskee pääasiassa vain hankintakortteja)

• Tavoite: Valmista 5/2019



Nykytilanne

Kauppias ja kauppiaan valmiudet

• Valtio aloittaa pilotoinnin (nelkikulmamallin pohjalta) Helsingin Taxin kanssa H2/2019.

• Nyt otettu vaatimus eKuitista mukaan myös polttoainehankintoja sekä hotellipalveluja 
kilpailutettaessa.

• Mukaan pitää saada myös kaupan puolelta yrityksiä

• Pilotointi tarkoitus saada valmiiksi viimeistään 12/2019



Muut haasteet

Kauppias ja kauppiaan valmiudet

• Kauppiaan luona asiakkaan maksettua maksuaikakortilla, kauppiaan maksupääte lähettää 
kortin tiedot omalle kuittipalvelutoimittajalleen 

• Kauppiaan kuittipalveluntoimittaja lähettää edelleen tiedot ostosta Valtion maksuaikakortin 
kuittipalvelutoimittajalle, joka APIn kautta lähettää kuitin tiedon ostajalla, joka hyväksyy tai 
hylkää kuitin.

• Hyväksyttyään kuitin eKuitti siirtyy edelleen valtionhallinnon sovelluksiin odottamaan 
jatkokäsittelyä.

• Haaste 1: voiko APIn kautta kirjoittaa lisätietoja eKuittiin (tämä nostettava keskusteluun 
korttitoimittajan kanssa)?        

• Haaste 2: Miten saada kauppiaat mukaan päivittämään maksupäätteitään ja 
kassajärjestelmiään?



Muut haasteet

Kustannukset

• Miten saadaan kustannukset päästä päähän pysymään kurissa. Kilpailu ainakin alussa 
vähäistä.

Viestintä ja markkinointi

• Miten tehdään yhdessä viestintää ja markkinointia. Valtio voi olla mukana, mutta yksin ei voida 
sitä tehdä. Ostajayritysten pitää vaatia eKuittia

• pitäisi olla näkyvämpi osa RTECO hanketta

”Oma pesä”

• miten saadaan esim. myynnistä eKuitti valtion kirjanpitoyksiköiltä?



”Koko ketjun toimivuus ja arvoketju on 
olennainen, jotta eKuitti lähtee lentoon. 
Yksikin puuttuva pala estää koko reitin 

toimimisen.”

Kiitos


	Valtio ja eKuitti�pian sanoista tekoihin?
	Taustaa
	Nykytilanne
	Nykytilanne
	Nykytilanne
	Muut haasteet
	Muut haasteet
	”Koko ketjun toimivuus ja arvoketju on olennainen, jotta eKuitti lähtee lentoon. Yksikin puuttuva pala estää koko reitin toimimisen.”� ��Kiitos

