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Esityksen pääkohdat

• eKuitin sääntökirja

• kokeilut kehittämisen työvälineenä

• mitä tapahtuu eOsoite-työssä
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Taustaa eKuittityölle ja sääntökirjalle

• RTECO-hankkeessa luotiin pohja eKuittiyhteistyölle ja sääntökirjalle

• Valtiokonttori toteutti 2019 pilotin, jossa saatiin valtion maksuaikakorteilla tehdyistä 

ostoista eKuitti matka- ja kulunhallintajärjestelmään

• Ajallisesti pilottia viivästytti korona, mutta myös se, että osapuolet samaan 

aikaan rakensivat ratkaisut korttitietojen välittämiseen

• Jotta eKuittimarkkina saataisiin edistymään, eKuitti nostettiin myös Yrityksen 

digitalous –hankkeeseen osaksi digitaalisia tosiotteita

• Yrityksen digitalous –hankkeen  eKuittityöpajojen aloituskokouksessa osapuolet 

toivoivat yhteistä sääntökirjaa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä 

eKuittiratkaisujen vaatimista investoinneista
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Taustaa eKuittityölle

• Sääntökirjan ensimmäisessä versiossa keskitytään yritysten välisiin eKuitteihin, 

mutta mallia voidaan hyödyntää myös kuluttajakuiteissa

• Sääntökirja ei rajoita nykyisten ja tulevien välitysmallien tai teknisten ratkaisujen 

käyttöönottoa jatkossa

• Sääntökirjassa on todettu, että tulevaisuudessa markkinat valitsevat 

kustannustehokkaimmat ja parhaat tavat välittää eKuitteja yritysten välillä ja 

yrityksistä kuluttajille.
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eKuitin Sääntökirja - Minimiedellytykset 
eKuittidatan välittämiseen

• Työpajoissa tehtiin työtä keväästä 2021 alkaen

• Aloitettiin riskikartoituksella, mitä riskejä kuittiin liittyy 

• Kuvattiin mahdolliset kuitin väärinkäyttötapaukset ja keinot, joilla niitä voidaan ehkäistä

• Riskit todettiin vähäisiksi suhteessa kustannuksiin

• Osa löydöksistä pystyttiin ottamaan jo nyt sääntökirjassa huomioon, osa vaatii teknisiä 
ratkaisuja, joita tulossa mm. lompakkoratkaisuissa

• Kuvattiin eKuittiekosysteemissä nelikulmamallissa toimivien tahojen 

• roolit 

• velvollisuudet ja vastuut, 

• joiden tarkoituksena on saada eKuitit välitettyä myyjältä ostajalle turvallisesti, luotettavasti ja 
yhteisten pelisääntöjen mukaisesti

• Säännöt ovat suosituksia, joita osapuolet voivat ottaa huomioon niin halutessaan, erillistä 
valvovaa tahoa velvollisuuksille ei ole nimetty

• Toistaiseksi markkinassa ei 4-kulmamalli ole käytössä
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Sääntökirjan sisältö

• Kuvattu eKuittiin liittyvät määräykset ja lait

• Kuvattu tekniset reunaehdot eKuittien välittämiseen

• Välitysmallit: 3- ja 4-kulmamallit

• Eri osapuolten sopimussuhteet

• Kuitin muuttumattomuuden ja oikeellisuuden vaatimukset 

• Tekniset vaatimukset sopimuksissa esim. salausratkaisut

• Välitystapa ja formaatti

• eKuitin tietojen käyttö

• Toimijat laittavat omiin sopimuksiin sääntökirjassa sovitut vaatimukset
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Sääntökirjaa täydennetään

• Tietosuojan ja tietoturvan täsmällisemmät kuvaukset päivitetään, eKuitin

tietosuojaselvityksen tulosten pohjalta

• Varajärjestelmävaatimukset päivitetään, kun kassajärjestelmissä on valmius luopua 

paperikuitista

• Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely 

• Kuitissa oleva maskattu kortinnumero on jo henkilötietoa, joten myyjän on 

tarkistettava, mitä muuta tietoja kuittiin laitetaan
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Sääntökirjan jatkotyö

• eOsoite eKuitille

• eOsoitteen vaatimukset kerätty

• Tekninen työryhmä jatkaa juhannukseen asti vaatimusten pohjalta

• Syksyllä kokeilut eOsoitteen käytöstä

• Kokeilujen jälkeen sääntökirjan päivitys

• eOsoitteessa huomioidaan sen geneerinen käyttö myös muiden asiakirjojen 

välittämiseen

• eKuitin tilastointiin käytettävä mittaristo työn alla
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eKuitin kokeilut sääntökirjan päivityksen 
tukena

• Kokeilut

• eKuittien ja korttilaskun yhdistäminen

• eKuittien hyödyntäminen tilastoinnissa

• eKuitin tarjoaminen valtion virastossa

• eOsoite eKuitin välittämisessä –kokeilut määritellään syksyllä

• Kokeilujen avulla voidaan osoittaa eKuitin hyötyjä ja voimme tulosten pohjalta 

päivittää eKuitin sääntökirjaa
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eKuitin edistyminen

• Viestintä

• Valtiokonttori on ottanut yhteyttä/ottaa yhteyttä suurempiin ostopaikkoihin, jotta 

valtio saisi eKuitteja

• Vuoden 2025 alusta valtio vastaanottaa vain eKuitteja ja omaa myös valmiudet 

lähettää eKuitteja

• eKuitin käyttöönottoon liittyvät investointitarpeet ja vaikuttavuus kartoitetaan

• eKuitin standardointi aloitettu ja työ jatkuu CEN:issä (European Committee for 

Standardization)

• Tavoiteaikataulu työlle on alustavasti 2023 loppu
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