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Kohti yhten äistä euromaksualuetta

� Miten SEPA on lähtenyt liikkeelle 

� Yrityksen maksut – palvelu

� Suoraveloitus 

� Kansainvälinen RF-viite

� ISO-standardin mukainen raportointi



X� SEPA on eurooppalaisten pankkien, 
Euroopan keskuspankin ja 
Euroopan komission yhteinen hanke

� Tuo mukanaan uudet standardit ja
toimintatavat

� Ennen maksut pankista toiseen 
PMJ:n (pankkien välinen 
maksuliikejärjestelmä) kautta.

– Nyt EBA Clearingin

� 2012 maksut päivässä ?

SEPA muutos



Lähde:EBA

Suomi hyvin kärjessä



SEPA maksujen osuus ”kotimaan ” maksuissa

Lähde: EBA
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SEPA

2010             1.5.     1.7. 12/2010  31.10.2011

-Maksupalvelulaki 
voimaan?

IBAN ja BIC pakollisiksi
-laskuilla

-tilisiirtolomakkeella

-Viivakoodiin 
IBAN

- Kansalliset 
maksuaineistot LM02, 

LM03, TS ja LUM2 
lakkaavat olemasta 

standardeja 
���� XML standardina

Erityispalveluina

2013

-Kotimaisen 
suoraveloituksen 
lakkautuspäätös?

31.12.2010

Rf-viite XML-
raportointi

Sirukortit 
pakollisia

NYT
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Yrityksenmaksut – palvelu  (XML -tilisiirto)

EU-maksut (alle 50000)

Ulkomaan maksut 
(yli 50000 EU/ETA alueelle)

(Kaikki maksut EU/ETA –
alueen ulkopuolelle)

Ulkomaan maksut
(XML-muotoisena
maksusanomana)

SEPA-tilisiirto

(XML-muotoisena 
maksusanomana)

Ennen Nyt

Kotimaan maksut
(tilisiirrot)

Toistuvaissuoritukset
(palkat, eläkkeet, etuudet)

Huomio, että
• aineistossa määritellään veloituspäivä
• palkat tunnistetaan SALA koodista

Huomio, että
• maksuissa aina IBAN tilinumero ja BIC 
koodi
• peruuttaminen onnistuu vain peruutus 
sanomalla
• Euroopan alueella jokainen maksaa itse 
maksuun kohdistuneet kulut. OUR optio 
kielletty

EU-maksut (alle 50000)

Ulkomaan maksut 
(yli 50000 EU/ETA alueelle)

(Kaikki maksut EU/ETA –
alueen ulkopuolelle)

Ulkomaan maksut
(XML-muotoisena
maksusanomana)

SEPA-tilisiirto

(XML-muotoisena 
maksusanomana)

Ennen Nyt

Kotimaan maksut
(tilisiirrot)

Toistuvaissuoritukset
(palkat, eläkkeet, etuudet)

Huomio, että
• aineistossa määritellään veloituspäivä
• palkat tunnistetaan SALA koodista

Huomio, että
• maksuissa aina IBAN tilinumero ja BIC 
koodi
• peruuttaminen onnistuu vain peruutus 
sanomalla
• Euroopan alueella jokainen maksaa itse 
maksuun kohdistuneet kulut. OUR optio 
kielletty



Suoraveloitus Suomessa

31.12.2013 1.11.2010 Tarjolla jo nyt
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Paperi laskusta sähköiseen

Paperisen laskun käyttö on työlästä

Sisäinen 

jakelu

Laskun 

syöttö

Laskun 

syöttö

Tulostus, 

kuoritus ja 

postitus

Jakelu Manuaalinen

sisäinen

prosessi

Laskun

syöttö Sähköinen sisäinen

prosessi

E-lasku siirtyy järjestelmästä toiseen
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ISO 11649 RF-viite

� Kansainvälisessä standardointijärjestössä ISOssa (International 
Organization for Standardization) on suomalaisen aloitteen pohjalta 
standardisoitu kansainvälinen viite 

RFXX1234561
RF viitteen yksilöivä tunnut

XX 2-numeroinen tarkiste

1234561 suomalainen viite

� Lyhyt viitenumero on paras

� Suomessa otettiin käyttöön 1.12.2010

� Johdettava aina kansallisesta viitteestä
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RF-viitteen käytön edut yritykselle:

� Viitteen käyttömahdollisuus laajenee kaikkeen laskutukseen. 

� Kansainvälisesti standardoitu maksun erittelytieto tuo lisäarvoa 
etenkin yrityksille, joilla on rajat ylittävää laskutusta. 

� Saaja voi kohdistaa kaikki viitteelliset maksut automaattisesti 
reskontrassa oleviin laskuihin. 

� Maksajien tunnistus helpottuu erityisesti ulkomaisten 
kauppakumppaneiden osalta. 

� Suoritusten valvonta ja täsmäytys tehostuu. 

� Voidaan käyttää myös hyvityslaskuissa.
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SEPA tuo muutoksia myös raportointiin

� SEPA-maailmassa sanomat perustuvat kansainvälisiin standardeihin 
(XML ISO 20022).

� Sanomat soveltuvat aikaisempaa paremmin nykyajan tekniseen 
ympäristöön, kuten Internet-palveluihin.

� Raporttien ja ilmoitusten sisältämät tiedot voivat olla laajempia ja 
paremmin jäsenneltyjä kuin nykyisin. 

� On mahdollista tehostaa maksuprosessin automatisointia alusta 
loppuun.
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Tiliraportoinnin sanomatyypit

� Tiliote XML (Account Statement – camt.053)

– Virallinen pankin antama tiliote, joka täyttää kirja npitolain vaatimukset. 

� Tapahtumaluettelo XML (Debit/Credit Notification – camt.054)

– Sanomia, joita yleensä käytetään reskontrien päivity kseen, kuten nykyinen 
viitemaksujen tapahtumaluettelo. Sanomia voidaan kä yttää myös 
informaation saamiseen ennakkoon tilille kirjattavi sta tapahtumista. 

� Account Report – camt.052

– Päivän sisäistä saldo- ja tapahtumatietoa, jota voida an antaa useamman 
kerran päivässä.
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Tiliotteen uudet lisätietokentät

SEPA arkistointitunnus täysimittaisena.  Tieto on myös tapahtuman perustietueella 
(T10) kentässä Arkistointitunnus, mutta pituuserosta johtuen se on katkaistu 
lopusta lukien 18 merkkiin.

V35ANArkistointitunnus7

Maksajan tunnisteen selite (BIC, IBEI, BEI, EANGLN, UNSCHU, DUNS, BkPtyId, 
TaxIdNb, PrtyId) ja tunnisteen arvo.

V35ANMaksajan tunniste6

Maksajan antama maksajan nimitarkenne (Ultimate Debtor) sekä saajan että
maksajan tiliotteella

V70ANMaksajan nimitarkenne5

Maksajan antama saajan nimitarkenne (Ultimate Creditor) sekä saajan että
maksajan tiliotteella .

V70ANSaajan nimitarkenne4

Saajan pankin BIC-koodi ( Bank Identification Code) maksajan tiliotteella.V35ANBIC koodi3

Saajan IBAN tilinumero (International Bank Account N umber) maksajan 
tiliotteella

V35ANIBAN tilinumero2

Maksajan tapahtumalle antama yksilöivä viite (End to end –id), joka näkyy sekä
maksajan, että saajan tiliotteella

V35ANMaksajan viite1

SisältöP/VPituusMuotoTiedon nimiKenttä
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ISO 20022 – pohjainen STP*

Lähde: FKL
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Kaikki on hyvin vai onko?

� Aikataulu  31.10.2011 ?

� AOS2:sta

– Suomalaisten pankkien ja EBA Clearingin kanssa on sovittu että maksaja voi 
eritellä samalla maksusanomalla enintään 9 veloitus- tai hyvityslaskua. 
Maksusanoman summan on oltava positiivinen.

� Maksupalveludirektiivi, PSD, Payment Service Directive,

� Web Service

– Web Service  ollaan ottamassa käyttöön ensivaiheessa SEPA maksuihin  
Suojaus tehdään PKI-avaimella. Siirryttäessä PKI-avaimeen, PATU poistuu.

� Pankin palautteet 



z
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Vahva sähköinen tunnistaminen – mitä se on?

• Vahva tunnistaminen koostuu jostain, mitä käyttäjä

– tietää (esimerkiksi käyttäjätunnus)

– omistaa (esimerkiksi salasanalista) tai  

– on (esimerkiksi sormenjälki). 

Vähintään kahden näistä vaatimuksista on toteuduttava samanaikaisesti, jotta 
tunnistustapahtuma täyttää vahvan tunnistamisen määritelmän.
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Mobiilivarmenne ja e-tunniste

•Mobiilivarmenne on matkapuhelimen sim-korttiin liitetty tietopaketti sim-
kortin omistajan henkilötiedoista. Se on sähköinen henkilöllisyystodistus, jolla
sim-kortin haltija voi todistaa erilaisissa sähköisissä palveluissa tai sähköisissä
allekirjoitustilanteissa olevansa se, joka väittääkin olevansa. 

•Mobiilivarmenteen ennustetaan tulevan Suomen markkinoille pian

•Pankit - mobiilioperaattorit - yhteistyö ?

•Jatkossa eri palveluihin tunnistautuminen onnistuisi myös kännykkää
käyttämällä, ilman verkkopankkitunnuksia � kilpailija e-tunnisteelle jossain
vaiheessa

•Near Field Communication (NFC) ?


