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Tiivistelmä
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkkolaskutuksen nykytilaa Suomessa.
Työ toteutettiin työpöytätutkimuksena ja tekemällä kirjallinen kysely sähköisen
liiketoiminnan asiantuntijoille sekä verkkolaskupalveluja käyttävien organisaatioiden tietotekniikka-asiantuntijoille. Tämän lisäksi haastateltiin kolmea alan
asiantuntijaa. Tekijä on itse ollut mukana kehittämässä verkkolaskutusta
Suomessa ja hänen omia näkemyksiään oli työssä mukana.
Lomakekyselyllä pyrittiin saamaan kokonaisnäkemystä verkkolaskutuksen tilasta
Suomessa ja samalla kartoitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä laskutuksen tulevaisuudesta. Täydentävänä tutkimuksena käytettiin työpöytätutkimusta, jonka tarkoituksena oli tuoda esille verkkolaskutuksen perustekijät ja nykyinen palvelutarjonta sekä selvittää verkkolaskutuksen tilannetta kansainvälisesti. Lisäksi
opinnäytetyössä kuvattiin, minkälainen on modernin yrityksen taloushallinto, kun
kaikki verkkolaskutuksen hyödyt on otettu käyttöön.
Analyysin tuloksena voitiin todeta, että verkkolaskutus on sekä Suomessa että
muualla maailmassa vielä alkutekijöissään. Suurimmat kasvuluvut saadaan isoilta
yrityksiltä, jotka lähettävät massalaskuja. Pankit ovat tehneet paljon verkkolaskusopimuksia, mutta varsinainen verkkolaskutus on käytännössä vasta aluillaan. Hitaaseen yleistymiseen on vaikuttanut moni asia: palveluntarjoajien nihkeästi
alkanut yhteistyö, verkkolaskuformaattien runsas määrä, taloushallinnon
ohjelmistojen hidas kehitys ja verkkolaskutuksen kustannuskysymykset.
Kansainvälinen näkökulma verkkolaskutukseen on mielenkiintoinen, koska hyvin
monet yritykset toimivat tänä päivänä globaalisti. Pohjoismainen yhteistyö toimii, ja
Suomen kokemuksista verkkolaskutuksesta ja erityisesti meidän yhteistyömallistamme ollaan kiinnostuneita. On kuitenkin syytä pohtia, kannattaako tehdä
pohjoismaihin tai Eurooppaan omaa standardia ja järjestelmää vai olisiko
suomalaisilla mahdollisuus vaikuttaa ja olla kehittämässä verkkolaskutuksen
kansainvälistä standardia. Suomi on verkkolaskutuksen edelläkävijämaa ja tämä
kokemus pitäisi hyödyntää ja pyrkiä tekemään verkkolaskuohjelmista ja palveluista kansainvälinen vientituote.
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Abstract:
The main purpose of this study was to identify the usage of e-invoices in Finland.
As part of the main purpose the history and basic elements of electronic invoicing
was reviewed along with an analysis of future electronic invoicing needs.
International use of e-invoices was also identified.
Quantitative research methodology was utilised in the study. Questionnaires were
administered to e-business experts during an e-business forum in Tallinn 2005
and 35 responses were received. In addition worktable examinations were
carried out by the author who is an ebusiness consultant and has good knowlidge
on electronic invoicing. Worktable examinations were made to be sure that all the
things in electronic invoicing’s history and present were observed. Also three
experts were interviewed. Rogers’ (1985) theory of diffusion of innovation was
used as the basic thesis of the study.
The results of the worktable study indicated that electronic invoicing usage is just
beginning in Finland and other European countries are further behind. Finland
should take advantage of the lead it has developed in this category. E-invoicing
has moved beyond the innovators and early adaptors phase and will enter the
growth phase of the product lifestyle. The breakdown of e-invoice usage figures
are due to be available toward the end of 2007. The results of the questionnaire
were that the co-work between service providers could be better and there is too
many formats and many open things for example what information should the
invoice include.
The international situation in electronic invoicing needs harmonisation. At the
moment it is disordered and there is need for an international standard to be set.
Due to their early adoption of e-invoicing, Finnish companies may have
opportunities to export their knowledge and expertise.
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1

VERKKOLASKUN ESITTELY

Verkkolasku on sähköisessä muodossa kulkeva laskutiedosto, joka lähtee suoraan
lähettäjän tietojärjestelmästä vastaanottajan tietojärjestelmään. Laskun mukana
kulkee pdf-kuva, tai kuva muodostetaan itse aineistosta. Sähköisiä tiedostoja ja
laskuja on lähetetty yritysten välillä jo yli kolme vuosikymmentä. Alan asiantuntijan
Pauli Vahteran mukaan kaupan keskusliikkeillä oli jo 1970-luvun alussa käytössä
yhteinen sanomamalli, jolla lähettiin sähköisiä laskuja (Vahtera 2006). Perinteisiä
niin sanottuja EDI-sanomia (Electronic Data Interchange) ovat lähettäneet kaupan
keskusliikkeet sekä suuret teollisuuden, kaupan ja logistiikka-alan yritykset.
Suuryhtiöiden käytössä oleva sanomakieli EDIFACT on suuritöinen, ja se on
toteutus- ja ohjelmistokustannuksiltaan kallis.
Internet ja uuden XML:n (eXtensible Markup Language) teknologian syntyminen
muuttivat

sanomat

yksinkertaisemmiksi

ja

helpommiksi,

mikä

mahdollisti

kaikenkokoisten yritysten siirtymisen sähköiseen laskuttamiseen. Verkkolaskusta
saa siis helposti visuaalisen kuvan, ja verkkolaskun tietosisältö menee suoraan
lähettäjän järjestelmästä vastaanottajan järjestelmään. Sähköisiä laskuja ovat
myös EDIFACT-laskut tai sähköpostilla lähetettävät laskut. Ne eroavat verkkolaskusta siten, että sähköpostilasku ei kulje järjestelmästä järjestelmään ja EDIFACTlaskun visuaalinen esittäminen vaatii ohjelmointia.
Ensimmäinen verkkolaskutuspilotti toteutettiin Suomessa vuoden 1999 lopulla.
Tuolloin lähetettiin ensimmäiset XML-pohjaiset verkkolaskut ja laskun pdf-kuva
kulki tiedoston mukana. Tänä päivänä lähinnä suuret yritykset ovat sähköistäneet
laskujen

vastaanottoa

uuden

sanomatekniikan

hyödyntävät sitä laskujen lähettämisessä.

avulla

ja

massalaskuttajat
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Verkkolaskujen sanomamuotoja on Suomessa käytössä muutamia, ja pankkien
vuonna 2003 lanseeraama XML- ja XSL-kieltä käyttävä Finvoice-laskusanoma
mahdollistaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen myös aivan pienissä
yrityksissä. Vuonna 2003 verkkolaskuja tuottavia taloushallinnon ohjelmistoja oli
kuitenkin vain kourallinen.
Toimialakohtaisia ratkaisuja sähköiseen laskuttamiseen on syntynyt jo melko
varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi tietotekniikkateollisuudessa oli alun perin omat
sanomat ja tietoverkot tilausten tekemiseen, ja järjestelmästä oli helppo tuottaa
myös sähköinen lasku.
Verkkolaskutuksen palvelutarjoajia on Suomessa monia, ja niiden palvelurakenne
eroaa toisistaan. Tilitoimistot tarjoavat sähköisen taloushallinnon palvelujen osana
verkkolaskutusta. Myös Internetin yli toimivat ASP-vuokraohjelmistot (Application
Service

Providing)

Palveluoperaattorit

sisältävät
tarjoavat

useimmiten

verkkolaskujen

verkkolaskutusmahdollisuuden.
arkistointi-

ja

välityspalveluita.

Suomen valtio on tehnyt runsaasti työtä verkkolaskutuksen yleistymisen hyväksi
muun muassa omalla sanomasuosituksellaan (JHS 155). Suurin osa valtion
tilivirastoista ottaa vastaan verkkolaskuja ja laskujen lähettämisessä on meneillään
pilottiprojekteja.
Suomi on sähköisen laskuttamisen edelläkävijämaa, jossa palvelujen eri osapuolet
keskustelevat ja tekevät yhteistyötä. Suomalaiset pankit ja operaattorit tekevät
yhteistyötä myös muiden pohjoismaiden kanssa verkkolaskutuksen hyväksi.
Ruotsi on mukana pohjoismaisten pankkien omassa ryhmittymässä. Norja on
sähköisen kuluttajalaskun edelläkävijä, kun valtio ja pankit lanseerasivat
yhteistyössä vuonna 2001 kuluttajille suunnatun verkkolaskun eli e-Fakturan.
Tanskassa verkkolasku on alkanut yleistyä yritysten välillä vuoden 2005
alkupuoliskolla ja sanomasuosituksia on käytössä monia. Tanskan valtio päätti
helmikuussa 2005 vastaanottaa vain verkkolaskuja ja määritti niille oman
sanomasuosituksensa. Tämä on herättänyt kielteisiä reaktioita yrityspuolella:
monet pitivät muutaman kuukauden sopeutumisaikaa uuteen sanomaan liian
lyhyenä. (Verkkolaskutus Tanskassa 2005.)
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Verkkolaskutuksen odotettiin yleistyvän Suomessa hyvin nopeasti, mutta
laskutusmenetelmän käyttöönotto ei ole edennyt odotusten mukaisesti. Tänä
päivänä laskuista arviolta 6–7 prosenttia kulkee verkkolaskuina ja kasvu on siten
ollut 1–2 prosenttiyksikköä vuodessa. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuoda
esille syitä, miksi verkkolaskutus yleistyy hitaasti. Selvitin asiaa kyselyllä ja
itsenäisesti tutkien.
Itselläni on kokemusta verkkolaskutuksesta sekä käyttäjänä että alaa seuraavana
luennoitsijana. Logistiikka-alan perheyrityksemme on vastaanottanut verkkolaskuja
vuosina 2002–2003 ja olen myös osakkaana sähköisen taloushallinnon koulutusja konsultointiyrityksessä. Yrityksemme käyttää vuokrasovellusta, ja siihen
aiemmin sisältynyt verkkolaskutuspalvelu lopetettiin volyymien pienuuden vuoksi
vuonna 2003. Yrityksessämme selvitellään edelleen vaihtoehtoja, mistä ja miten
saisimme järkevästi ostettua verkkolaskutuspalvelut. Tämä kertoo omalta osaltaan
verkkolaskutuksen nykytilanteesta pienyrityksissä.
Tutkielman näkökulma ja viitekehys otetaan Everett M. Rogersin diffuusioteoriasta
(Rogers 1995, 11.), jonka avulla todetaan, millä innovaation leviämisasteella
verkkolaskutus on Suomessa tällä hetkellä. Verkkolaskutusta verrataan myös
pankkien maksuliikennejärjestelmien yleistymiseen.
Verkkolaskutus on osa koko taloushallinnon kehittämistä ja se tuo käyttäjälleen
mittavia säästöjä. Yrityksissä on perinteisesti hiottu kaikki valmistukseen,
logistiikkaan

ja

myyntiin

liittyvät

toiminnot

mahdollisimman

rationaalisiksi.

Taloushallintoa ei ole kehitetty samalla voimakkuudella, ja kuitenkin se aiheuttaa
yritykselle suuria kustannuksia. Taloushallinnon kustannukset ovat yrityksille
pelkkiä tuottamattomia kitkakuluja (Pento 2004). Hallinnon kuluja pienentämällä
nostetaan koko yrityksen tuottavuutta. Verkkolaskutuksessa suurimmat säästöt
tulevat laskun vastaanottajalle. Yhden ostolaskun kirjaamisen hyväksymismenettelyineen on yrityskoosta riippuen laskettu maksavan noin 30 euroa. Verkkolaskun
hinnaksi arvioidaan jäävän vain kolmasosa alkuperäisen ostolaskun työkustannuksista ja vastaanottajalle voi syntyä jopa 80–90 prosentin säästöt, kun se siirtyy
verkkolaskutukseen. (Salmi & Vahtera 1997, 14.)
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Verkkolaskutuksen nykytilanne on Suomessa asiakkaan eli käyttäjän kannalta
hajanainen. Vaikka lasku itsessään on yksinkertainen, monet eri kehitysasteella
olevat palvelu- ja ohjelmavaihtoehdot sekä sanomaformaattien erilaisuus tekevät
palvelujen ostamisen usein hankalaksi. Myös palveluoperaattoreiden ja pankkien
hinnoittelu on aiheuttanut asiakkaille päänvaivaa. Poistumassa on ongelma, että
mikäli päätyy vain yhteen palveluntarjoajaan, laskut eivät välitykään helposti
kaikille asiakkaille.

2

TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia verkkolaskutuksen historiaa ja nykytilaa
Suomessa sekä etsiä syitä, miksi verkkolaskutus on yleistynyt maassamme
hitaammin kuin on ennustettu. Tarkoitus on myös kartoittaa asiantuntijoiden
näkemyksiä nykytilasta ja siitä, mihin suuntaan verkkolaskutusta tulisi kehittää.
Samalla tuodaan esille käytännön ongelmia verkkolaskutuksen yleistymisessä
sekä omia näkökulmia ja kehittämisehdotuksia. Lisäksi tuodaan esille verkkolaskutuksen kansainvälinen tilanne ja Suomen osuus siinä.

2.1

Tutkimuksen teoria

Tutkimuksen teoriaksi ja viitekehykseksi valittiin innovaatioiden leviäminen eli
miten uudet tuotteet ja palvelut otetaan käyttöön. Verkkolaskutuksen laajenemisen
voi rinnastaa uuden teknisen innovaation leviämiseen ja yleistymiseen. Omaksumisen etenemistä kuvaava teoria esittää tuotteen omaksumisen prosessina, jossa
tuotteen tai palvelun kysyntä kasvaa ajan myötä. Yhdysvaltalainen Everett M.
Rogers kuvaa kirjassaan ”Diffusion of Innovation” neljää elementtiä, joiden kautta
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innovaatiot etenevät. Lyhyesti se voidaan kuvata prosessina, jossa (1) innovaatio
(2) välittyy läpi erilaisten kanavien (3) jonkin ajan kulussa (4) sosiaalisen
ympäristön tietoisuuteen. Neljä pääelementtiä ovat siis innovaatio, tiedonvälityskanavat, aika ja sosiaalinen ympäristö. (Rogers 1995, 10.)
Rogers jakaa yksilöt viiteen ryhmään sen mukaan, miten he omaksuvat uusia
asioita. Aluksi uutuuden omaksuvat riskinottajat, joiden jälkeen uusi tuote leviää
laajemmalle. Ryhmä on jaettu seuraavasti: uudistajat (innovators), varhaiset
omaksujat (early adopters), aikainen enemmistö (early majority), myöhempi
enemmistö (late majority) ja vitkastelijat (laggards), jotka ovat viimeisiä tai eivät
ehkä koskaan ota uutta innovaatiota käyttöön (kuvio 1). Rogersin (1995) teoria
kuvaa myös sen, miten suuri prosentuaalinen ryhmä kukin on.

KUVIO 1. Kellokäyrä osoittaa eri omaksujaryhmät ja niiden prosentuaaliset
osuudet (Rogers 1995, 247)

Innovaation leviämisen vaiheet ovat tietämys, suostuttelu, päätös, käyttöönotto ja
vahvistuminen. Kolmas tunnettu diffuusioteoria kuvataan S-käyrällä (kuvio 2), jolla
havainnollistetaan tuotteen tai palvelun omaksumisvauhdin kiihtymistä hitaan
alkuvaiheen jälkeen ja hiipumista myöhemmin. (Rogers 1995, 96.)
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KUVIO 2. S-käyrä kuvaa innovaation omaksumiseen kuluvaa aikaa (Rogers 1995,
96)

Dan Surry käsittelee Rogersin innovaatioteoriaa oppimisympäristön tuottajien
näkökulmasta. Hän esittää nelikentän, joka kuvaa tuottajien tapoja suhtautua
uusien teknologioiden omaksumiseen (kuvio 3).

KUVIO 3. Suhtautuminen teknologioiden omaksumiseen (Surry 1997, 7)

Instrumentalistit uskovat että teknologia on työkalu, jota voi käyttää hyvään tai
pahaan. Deterministit taas pitävät teknologian kehitystä itsenäisenä voimana, joka
ei ole ihmisen kontrolloitavissa. Heidän mielestään teknologiset innovaatiot ovat
sosiaalisten muutosten ensisijainen syy. (Surry 1997, 7.)
Koulutuksessa

deterministit

tähtäävät

muutokseen

luomalla

aikaisempaan

verrattuna ylivoimaisen järjestelmän tai tuotteen. Kyse on ylhäältä alaspäin
johdetuista uudistuksista, ja deterministit uskovat, että ylivoimainen tuote johtaa
suoraan myös uuden käytännön omaksumiseen. (Surry 1997, 7.)
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Instrumentalistit

pyrkivät

suunnittelussa

ymmärtämään

sitä

sosiaalista

ympäristöä, jossa innovaatiota aiotaan käyttää. Lähtökohtana on, että loppukäyttäjä on omaksumisprosessin tärkein tekijä. (Surry 1997, 7.)
Voidaan todeta, että Suomessa verkkolaskutusta alkoivat kehittää palvelun
tarjoajat, jotka halusivat kokeilla uuden teknologian soveltamista käytäntöön ja
muodostaa samalla uusia palveluja. Suomalaisen verkkolaskun voidaan katsoa
syntyneen ajatuksesta, että ylivoimainen tuote johtaa suoraan myös uuden
käytännön omaksumiseen. Kehittämistyöhön tulivat heti alussa mukaan uudistajat
ja varhaiset omaksujat eli pilottiyritykset, jotka näkivät verkkolaskutuksen selkeät
hyödyt taloushallinnon kulujen minimoinnissa.
Verkkolaskutus on yleistynyt melko hitaasti ja näyttää seuraavan S-käyrää, eli
alussa käyttöönotto on hidasta ja yleistyminen vie oman aikansa. Samalta näyttää
myös pankkien konekielisen maksuliikenteen käyttöaste.

Asiakkaan ja pankin väliset
tietoyhteydet (1000 kpl)

3000
2000
1000

Määrä

4000

19
19 85
19 86
19 87
19 88
19 89
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
20 99
20 00
20 01
02

0

Sarja1

Aika

KUVIO 4. Asiakkaan ja pankin väliset tietoyhteydet (Pankkitekniikka Suomessa
2004)
Pankkiyhdistyksen tietojen mukaan asiakkaan ja pankin väliset tietoyhteydet
lanseerattiin vuonna 1985 eivätkä ne saaneet suurta suosiota ensimmäisen viiden
vuoden aikana (kuvio 4). 1990-luvun alussa kasvu kiihtyi, maksuliikenteen käyttö
yleistyi ja määrä nousi huimasti vuoteen 2002. (Pankkitekniikka Suomessa 2004.)
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Maksuliikenteen muuttumista sähköiseksi vauhditti Nordean johtaja Bo Haraldin
Helsingin Sanomissa antaman haastattelun mukaan 1990-luvun pankkikriisi, joka
pakotti pankit säästöihin (Raeste 2006). Oletan, että kriisi pakotti myös laman
kourissa taistelevat yritykset säästöihin, ja siksi ne ottivat mielellään uudet ja
tehokkaat palvelut käyttöön.
Pankkien voimakas saneeraus ja toimintojen rationalisointi oli mahdollista TITON
eli tiliote tositteena -keksinnön avulla. Pauli Vahteran ideoiman TITOn avulla
pankit pääsivät kokonaan sähköiseen maksujen ja tiliotteiden käsittelyyn. TITO ja
verkkolasku ovat samantyyppisiä asioita, ja niiden yleistymistä voi vertailla. TITOhanke toteutettiin yhteistyössä ja ratkaisun toiminnallinen ja tiedollinen sisältö oli
tiukasti yksissä käsissä. (Vahtera 2005.) Verkkolaskutusta kehittävät monet eri
tahot, mikä varmasti on hidastanut omalta osaltaan sen leviämistä.
Kuviosta 5 nähdään, että maksuliikenteen kasvu tasaantui vuosituhannen vaihetta
kohti ja vuonna 2004 pankkien maksujenvälityksen konekielisyysaste oli 95
prosenttia. Se oli kasvanut viimeisenä kymmenenä vuotena noin 20 prosenttia, ja
vuosittainen kasvu oli muutamia prosenttiyksikköjä. (Pankkitekniikka Suomessa
2004.)

PANKKIEN MAKSUJENVÄ
MAKSUJENVÄLITYS
JA KONEKIELISYYSASTE
1 200
Konekieliset
tilisiirrot

1 000

Maksupäätetapahtumat
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5.

Pankkien

maksuliikennekehitys

1995–2004

(Pankkitekniikka

Suomessa 2004)
Taloustutkimuksen elokuussa 2003 valmistuneessa tuote- ja yrityskuvakuvatutkimuksessa, johon vastasi 545 taloushallinnon hankinnoista vastaavaa, yli kolme
vastaajaa neljästä ilmoitti, että toimipaikan maksuliikenteen hoidossa käytetään
pankkiyhteysohjelmistoa. Samaisessa Taloustutkimuksen tutkimuksessa kysyttiin
myös sähköisestä laskuttamisesta. Kysymykseen sähköisestä laskuttamisesta,
vastaajista 14 % ilmoitti yrityksensä tai laitoksensa lähettävän laskut sähköisesti jo
nyt. Vastaajista 12 % arvioi, että heidän toimipaikallaan otetaan käyttöön
sähköinen laskutus seuraavan vuoden kuluessa. Yhteensä 40 % arvioi sähköiseen
laskutukseen siirryttävän 2–3 vuoden aikajänteellä. (Toimisto 2003). Voidaan
olettaa, että osa jo tuolloin sähköistä laskua käyttäneistä yrityksistä käyttää
perinteistä EDI-laskutusta. Tutkimuksesta on nyt kulunut kolme vuotta, ja näyttää
siltä, että verkkolaskutukseen siirtyminen on ollut paljon arvioitua hitaampaa.
Kauppa- ja teollisuusministeriön Antti Eskola arvioi Suomessa lähetettävän
vuosittain noin 200 miljoonaa organisaatioiden välistä laskua ja 150 miljoonaa
kuluttajalaskua (Eskola 2004). Verkkolaskutuksen osuudesta yritysten välisessä
laskutuksessa vuosina 2000–2006 ei kenelläkään voi olla aivan varmaa tietoa,
sillä esimerkiksi operaattorit ja pankit eivät kilpailusyistä kerro välittämiensä
laskujen määrää. Sampo Pankin suunnittelujohtaja Arto Mattila arvioi Elektronisen
Kaupankäynnin Seminaarissa vuonna 2003, että verkkolaskujen osuus olisi
vuonna 2002 ollut paperilaskuista noin 0,5 prosenttia ja vuonna 2003 noin kolme
prosenttia (Mattila 2003). Antti Eskolan arvio verkkolaskujen määrästä vuonna
2004 oli noin kuusi prosenttia (Eskola 2004). Alan pitkäaikaisen asiantuntijan KHTtilintarkastaja Pauli Vahteran arvio on, että verkkolaskujen määrä olisi vuoden
2004 lopussa ollut noin neljä prosenttia ja vuonna 2005 noin 6–7 prosenttia
kaikista laskuista (Vahtera 2005). Helsingin Energia aloitti verkkolaskujen
lähettämisen yrityksille vuonna 2001 ja arvioi pääsevänsä 50 prosenttiseen
laskutukseen vuonna 2005. Ennustetta on sen jälkeen korjattu kaksi kertaa ja
vuoden 2005 ennusteessa puolittumisen on arvioitu tapahtuvan vuonna 2008.
(Willgren 2005).
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Verkkolaskutusta koskevia toimialatutkimuksia on saatavana melko vähän;
viimeisimmän noin 180-sivuisen tutkimuksen on julkaissut tammikuussa 2006
sveitsiläisyritys Billentis. Se ilmoittaa tutkimuksensa olevan tämän hetken
kattavimman katsauksen sähköiseen laskuttamiseen Euroopassa. Koko julkaisun
hinta on 1 500 euroa ja Suomen markkinoita koskeva osuus maksaa 500 euroa.
(Koch 2006.)
Pankit ilmoittavat tehneensä kymmeniä tuhansia verkkolaskusopimuksia. Osa
näistä on pankkiohjelmistoihin liitettäviä maksuliikennesopimuksia. Kaikkien
pankkien verkkolaskusopimusmäärä saattaa hyvinkin olla lähellä sataa tuhatta,
mutta tarkkaa tietoa asiasta ei ole julkisesti saatavilla. Tämä ei kuitenkaan kerro
varsinaisista verkkolaskujen välitysmääristä, sillä se on yleisen tiedon mukaan
vielä kovin alhainen. Pankit antavat kuitenkin epävirallisesti ymmärtää, että
välitysmäärät ovat mukavassa nousussa.
TIEKEN ylläpitämässä julkisessa verkkolaskuosoitteistossa on tällä hetkellä 10
160 yrityksen tiedot (Verkkolaskuosoitteisto 2006), mikä tarkoittaa vain noin viittä
prosenttia kaikista Suomen yrityksistä. Osoitteistossa on myös yrityksiä, jotka ovat
tehneet sopimuksen, mutta eivät vielä lähetä tai vastaanota verkkolaskuja.
Osoitteisto kasvaa koko ajan ja se on verkkolaskutuksen yleistymisen kannalta
myönteinen asia; mitä enemmän käyttäjiä, sen suurempi hyöty ja kiinnostus.
Jos verkkolaskutus noudattaa Rogersin S-käyrää ja pankkien maksuliikenteen
kehitystä, voidaan ennustaa, että sen kasvu ja yleistyminen tapahtuu Suomessa
vuonna 2006–2007. Kaikki edellytykset kasvulle ovat olemassa, sillä palveluja ja
laskutukseen sopivia ohjelmistoja on tänä päivänä tarjolla runsaasti. Esimerkiksi
Pankkiyhdistyksen kotisivuilta löytyy nyt jo 50 Finvoice-yhteensopivaa ohjelmistoa.

2.2

Tutkimuksen rajaukset

Sähköinen kaupankäynti voidaan luokitella myös palvelun tarjoajan ja asiakkaan
perusteella.

Doukidisin,

Poulymenakoun,

Terpsidisin,

Themistocleousin

ja

Miliotisin (1998) tekemä luokitus jakaa elektronisen kaupankäynnin neljään
ryhmään:
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1. Yritysten välinen Business-to-Business (B2B)
Yritykset ovat harjoittaneet yli toista vuosikymmentä sähköistä kaupankäyntiä ja
välittäneet tietoa Internet-verkossa. Myös suurin osa verkkolaskuista lähetetään
tänä päivänä yritysten välillä.
2. Yritysten ja kuluttajien välinen Business-to-Consumer (B2C)
Tulevaisuudessa suurimmat kasvuodotukset kohdistuvat yritysten ja kuluttajaasiakkaiden väliseen kaupankäyntiin ja tiedonsiirtoon.

Tämä alue on rajussa

kasvussa myös verkkolaskutuksessa.
3. Yritysten ja julkisen hallinnon välinen Business-to-Public administration (B2P)
Yritysten ja julkisen hallinnon välillä maksuliikenne sekä muut transaktiot
(asiakirjat, palvelut, seuranta) ovat voimakkaasti kehittyneet viimeisten vuosien
aikana, mikä on tuonut tehokkuutta julkisen hallinnon toimintoihin.
4. Julkisen hallinnon ja kuluttajien välinen Public administration-to-Consumer
(P2C)
Myös kuluttajille tarjotaan julkisia palveluja ja informaation välitystä Internetissä.
Esimerkiksi kirjasto- ja koulutuspalveluita on siirretty verkkoon. (Doukidis 1998.)
Viidenneksi lisään tähän itse Consumer-to-Consumer -kaupankäynnin eli C2C:n,
joita ovat verkossa olevat kirpputorit, ostetaan ja myydään -sivut sekä
verkkohuutokaupat.
Opinnäytetyöni

kyselyosiossa

keskitytään

yritysten

välisten

verkkolaskujen

lähettämiseen (B2B) ja rajataan sähköiset kuluttajalaskut pois (B2C). Kyselyyn
osallistuvat asiantuntijat tuntevat B2B aihealueen ja ovat lähinnä verkkolaskutuksen palveluntarjoajia tai palvelujen käyttäjiä. Suurin ero verkkolaskutuksessa on
kuluttaja- ja yrityslaskutuksessa. Sitä eroa tuon esille työssäni jäljempänä.
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Suomessa on monta tahoa, jotka toimivat verkkolaskutuksen piirissä joko
palveluntarjoajina tai kehittäjinä. Palveluntarjoajat voidaan erottaa toisistaan
roolinsa

perusteella:

ohjelmistotalot,

laskujen

välittäjäoperaattorit,

pankit,

verkkolaskupalvelua ja -ohjelmistoja tarjoavat tilitoimistot. Tämän lisäksi on
informaatiota tuottavia kehittäjäorganisaatioita, kuten TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry ja Pankkiyhdistys, sekä suuri joukko aiheesta kiinnostuneita
asiantuntijoita.

2.3

Tutkimusmenetelmät

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen eli määrällinen. Tutkimus sisältää sekä
teoria- että empiriaosuuden. Teoriaosuudessa kuvataan verkkolaskun yleistymistä
ja tärkeyttä taloushallinnon kehittämisessä sekä selvitetään verkkolaskutuksen
kansainvälinen tilanne.

Olen seurannut 2000-luvun alusta verkkolaskutuksen

yleistymistä ja siihen liittyvien palvelujen kehittymistä. Oma logistiikka-alan
yritykseni on vastaanottanut verkkolaskuja kahden vuoden ajan. Olen tuonut esille
myös omia näkemyksiäni asiasta. Teoriaosuuden tein työpöytätutkimuksena, jossa
selvittelin verkkolaskutuksen kehittymistä, hain tilastoja, osallistuin alan eri
tilaisuuksiin sekä analysoin olemassa olevaa tilannetta. Koska tutkimusalue ja
siinä toimivat organisaatiot ja yritykset ovat tuttuja, asiatietoa oli melko helppo
kerätä.
Empiriaosuus sisältää kvantitatiivisen kyselyn, jolla kartoitetaan asiantuntijoiden ja
käyttäjien

näkemyksiä

verkkolaskutuksen

nykytilanteesta.

Tutkimus

tehtiin

kirjallisena kyselytutkimuksena. Kyselylomakkeessa oli väittämien lisäksi myös
avoimia kysymyksiä ja perustelukohtia, joilla pyrittiin samaan tietoa verkkolaskutukseen liittyvistä asioista, joita ei välttämättä osattu kysyä. Verkkolaskutuksen
kenttä on melko hajanainen ja mukana monia erilaisia toimijoita. Koska verkkolaskutus on vasta alkuvaiheissaan, on hyvä ottaa mukaan suuren käyttäjä- ja
palveluntarjoajaryhmän mielipiteet ja näkemykset.
Lisäksi tein muutaman asiantuntijahaastattelun pystyäkseni varmistumaan, että
opinnäytetyöni on riittävän kattava ja sisältää kaiken oleellisen verkkolaskutuksen
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tämänhetkisestä tilanteesta.

Kaikki kolme asiantuntijaa ovat olleet mukana

kehittämässä verkkolaskutusta sen alusta saakka.

3

SÄHKÖINEN LASKUTTAMINEN

Verkkolaskutuksen avulla päästään yrityksen taloushallinnon ja kirjanpidon
sähköistämiseen eli paperittomuuteen. Tämä tuo yritykselle työajan säästön lisäksi
helpot tietohaut ja tietokantojen yhdistämisestä saatavat edut.

Tässä luvussa

selvitetään sähköisen laskuttamisen kehitysvaiheita, nykytilannetta Suomessa
sekä tuodaan esille kansainvälinen kehitystyö. Luvussa käydään läpi sähköisen
laskuttamisen perusasiat, kerrotaan verkkolaskutuksen taustoista ja eduista.
Lisäksi kerrotaan tarkemmin verkkolaskutuksen piirissä toimivista palveluntarjoajista.

3.1

Verkkolaskutus

3.1.1 Verkkolaskun määrittely
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n mukaan verkkolaskulla tarkoitetaan
laskutietojen välitystä sähköisesti myyjältä ostajalle: Lasku toimitetaan lähettäjän
järjestelmästä vastaanottajan järjestelmään täysin sähköisesti automatisoitua
kirjausta ja käsittelyä varten. Lasku voidaan visualisoida näytölle paperilaskun
näköiseksi helpottamaan katselua, kierrätystä ja hyväksyntää. Verkkolaskuja
voivat vastaanottaa joko yritys tai yhteisö tai yksittäinen kuluttaja. Kuluttajalaskutuksessa

vastaanottosovelluksena

toimii

pankkien

verkkopankkipalvelu

tai
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kuluttajan oma sähköposti. Sähköpostilaskut tai perinteiset EDI-laskut eivät ole
verkkolaskutusta. (Tietoa verkkolaskusta 2005.)
Verkkolaskutuksen alkuvaiheessa eri palveluntarjoajat ja operaattorit kehittivät ja
testasivat verkkolaskujen lähettämistä lähinnä omien asiakkaidensa kanssa, ja
verkkolaskuja ei vielä voitu lähettää operaattorilta toiselle. Samalla syntyi erilaisia
sanomamalleja, jotka omalta osaltaan hidastavat verkkolaskutuksen yleistymistä.
Vuonna 2000 sai alkunsa Tietoenatorin TEAPPS XML:n kehitystyö (Vedenpää
2003). Verkkolaskukonsortion eInvoice kehitettiin vuosina 2000–2002 (Hänninen
2003). Suomen Postin omistama Atkos lähetti ensimmäiset Posti XML -muotoiset
verkkolaskunsa syksyllä 2001 (Pelkonen 2003). Pankkien odotukset olivat suuret
Verkkolaskukonsortion

eInvoice-sanoman

ympärille

rakennetun

yhteistyön

suhteen, mutta kehittivät lopulta oman Finvoice-sanomaformaattinsa, joka
lanseerattiin vuonna 2003 (Näätsaari 2003). Ensimmäisinä pankkeina olivat
mukana Osuuspankki ja Nordea sekä vähän myöhemmin Sampo Pankki.
(Paasikallio 2003).
Merkittävä kehitysaskel viimeisten vuosien aikana on ollut se, että laskuttajat ja
laskujen vastaanottajat voivat lähettää ja vastaanottaa laskuja vaikka he olisivat eri
pankkien ja laskuoperaattoreiden asiakkaita. Tämän mahdollistaa runkoverkko,
jonka toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavat palveluoperaattorit, pankit ja
ohjelmistotalot. Palvelujen tarjoajat ovat tehneet keskenään verkkolaskujen
välityssopimuksia. Palveluoperaattorit tekevät tarvittaessa myös sanomamuunnoksia, jolloin heidän asiakkaansa ei tarvitse välittää minkä muotoista verkkolaskusanomaa lähettävät.
3.1.2 Verkkolaskutuksen kehitysvaiheita
On aiheellista käsitellä myös sitä, mistä verkkolaskuttamisen tekniset edellytykset
syntyivät. Sähköisiä laskutiedostoja on lähetetty yritysten välillä jo pitkään, mutta
vasta uusiutuva tekniikka 1990-luvun lopulla mahdollisti yksinkertaisemman ja
helpomman aineistojen lähettämisen. Uudenlaisen sähköisen laskuttamisen
mahdollisti 1990-luvun loppupuolella kehitetty XML-teknologia, joka oli sanomaominaisuuksiltaan

kehittyneempi

kuin

esimerkiksi

tyypillisesti

Internetissä
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käytettävä HTML-kieli. XML (Extensible Markup Language) on metakieli, jolla
määritellään rakenteellisia merkkauskieliä. Tässä on tärkeä ero XML:n ja HTML:n
välillä: HTML on merkkauskieli ja XML:llä luodaan sellaisia. (Nykänen 2006.)
Ensimmäiset suomalaiset yritysten väliseen käyttöön tulleet XML-sanomat
lähetettiin vuonna 1998. Tuolloin kaksi vuotta toiminnassa ollut logistiikka-alan
yritykseni oli mukana kuljetusalan XML/EDI -pilotissa, jossa lähetettiin maailman
ensimmäinen kuljetusalan XML-sanoma. Näihin aikoihin Suomessa heräsi
keskustelu siitä, että laskujakin voisi lähettää sähköisenä Internetin yli kaikkien
yritysten välillä. Asiasta käytiin keskustelua monella eri taholla. Vuotta myöhemmin
suomalainen kuljetusalan pilotti sai jatkon, jossa testasimme XSL (eXtensible
Stylesheet Language) -kieltä, jolla kuvataan XML-dokumentin muotoilua. Pilotti
esiteltiin vuoden 2000 huhtikuussa Salermossa Italiassa ja toukokuussa Kuljetusja logistiikka -messuilla Suomessa. Samaa XSL-teknologiaa käytetään nykyisin
Finvoice-verkkolaskujen visualisoinnissa. Kyseinen pilottiprojekti on taustasyynä
myös omaan kiinnostukseeni XML-teknologian soveltamiseen ja verkkolaskutukseen. (XML pilot project Helsinki, 1999.)
Lainmukainen edellytys sähköiselle laskuttamiselle syntyi, kun jo pitkään valmiina
ollut kirjanpitolakiesitys muutettiin eduskunnan päätöksestä laiksi vuonna 1997
(1336/1997 KPL). ”Sähköisen taloushallinnon ajatus on kypsynyt vuosikymmenien
aikana ja vahvistui 1990-luvun alussa TITOn keksimisen myötä”, kertoo KHTtilintarkastaja Pauli Vahtera.

Pauli Vahtera ja Heli Salmi pitivät 1990-luvun

puolivälissä ”Tehokas taloushallinto” -seminaareja, joissa he puhuivat nettikirjanpidosta. ”Olin jo muutaman vuoden puhunut siitä, kuinka kirjanpito siirtyy internetverkkoon. Erään luennon jälkeen erään tilitoimiston pääomistaja oli mennyt
työpaikalleen ja sanonut henkilökunnalleen: ”Nyt se Vahtera on lopullisesti
seonnut. Se puhuu, että kirjanpitoa aletaan pitää Internetissä”, kirjoittaa Pauli
Vahtera Tilisanomien kolumnissaan vuonna 1997. (Vahtera 1997.)
Ensimmäisen verkkolaskutuspilotin toteutti Elma Oyj vuonna 1999. Muina
osapuolina olivat Radiolinja Oy (nykyisin Elisa), joka toimi laskutiedoston
lähettäjänä, sekä Oy Arwidson Ab, joka toimi laskutiedoston vastaanottajana.
Näihin aikoihin keksittiin myös nimi ”verkkolasku”, joka kuvasi lähinnä B2Blaskutusta. Radiolinja lähetti matkapuhelinlaskut XML-sanomana ja pdf-kuvana
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Arwidsonille, joka vastaanotti ne suoraan ostoreskontrajärjestelmäänsä. (Salmi
2005.)
Samaan aikaan toteutettiin Pauli Vahteran innovoima Procountor-niminen
vuokrasovelluspalvelu. Ensimmäiset XML-koodirivit kirjoitettiin elokuussa 1999.
Ohjelma mahdollisti verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen heti alusta
alkaen. Pauli Vahtera Oy:n verkkolaskuja alettiin lähettää vuonna 2000. Sähköinen
kirjanpito tuli koko laajuudessaan käyttöön vuoden 2001 alusta. (Vahtera 2006.)
Oletan, että myös muut palveluntarjoajat suunnittelivat samoihin aikoihin omia
verkkolaskupalvelujaan.
3.1.3 Verkkolaskutuksen edut ja hyödyt
Organisaatioiden

väliset

kitkakulut

syntyvät

myynti-,

reskontra-,

osto-

ja

laskutustoiminnoissa. Laskutuksen kitkakuluja voidaan vähentää toimintojen
sisäisellä tehostamisella, yritysten välisen rajapinnan muuntamisella, ostolaskutus-maksu -prosessin kehittämisellä ja itselaskutuksella, jossa tilaaja maksaa
ilman laskua. (Pento 2004.)
Verkkolaskutuksella pystytään oleellisesti alentamaan taloushallinnon tuomia
kustannuksia. Verkkolaskutuksen tuoma työajansäästö on huomattava, mutta
näihin etuihin päästään vain, mikäli laskut integroidaan taloushallinnon järjestelmiin. Suurissa yrityksissä skannataan laskuja, ja ne käyttävät sähköisiä laskujen
kierrätysjärjestelmiä. Säästöt ovat sitä suurempia mitä enemmän on tekijöitä ja
työvaiheita. Taulukossa 1 on laskettu säästöjä syntyvän jopa 80–90 prosenttia ja
ne voivat olla yli 10 euroa laskua kohden. (Salmi & Vahtera 1997, 14.)
TAULUKKO 1. Ostolaskujen käsittelykustannukset

Yritys A
(pohjautuu kirjaan Salmi-Vahtera, Internet and EDI in Effective Accounting):

Käsittelyvaihe

Postin avaaminen

Paperi
Aika (min)

1

Verkkolasku
Aika (min)
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Lyödään päivämääräleima laskulle

1

Otetaan kopio originaalista

1

Kopio mappiin aakkosjärjestykseen

1

Tarkastus ja tiliöinti (laskulle)

2

Syöttö ostoreskontraan

2

Asiatarkastus

1

1

Hyväksyminen

2

1

Laskun tiliöinti tietojärjestelmään

1,5

Hyväksyminen maksuun

0,5

Laskun arkistointi (numerojärjestys)

1

In-house postitus (9 kopiota laskusta)

10

Virheiden käsittely (10 % laskuista)

2

1

26

3

14,57

1,68

YHTEENSÄ (min)

Työtunnin hinta

34 EUR

Työminuutin hinta

0,6 EUR

Työn kustannus / lasku EUR
Säästö / lasku
Säästö prosentteina

12,89 EUR
88

Penton mukaan Jyväskylän kaupungin laskentapäällikkö Vesa Voutilainen kuvaa
säästöjä seuraavasti: ”Sähköinen laskutus pudotti keskimääräisen käsittelyajan 23
päivästä kymmeneen, käsittelykustannuksen 12 eurosta 2,5 euroon. Laskennalliset vuosisäästöt olivat noin miljoona euroa vuodessa”. Kaupungilla on 100 000
laskua vuodessa. (Pento 2004). Säästöt Jyväskylässä ovat mittavia, mutta
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esimerkkiä ei ole hyödynnetty; Suomen 450 kunnasta vain pieni osa on siirtynyt
käyttämään verkkolaskua. Verkkolaskutuksen käyttöönotto edellyttää rutiinien
tarkastelua ja säästöjen syihin olisi luettava myös samalla tapahtuva rationalisointi
eli toimintojen järkiperäistäminen.
Ohjelmistotoimittaja Analyste Oyj:n Tampereen yliopistolla teettämän tutkimuksen
mukaan (taulukko 2) paperittomat toimintatavat säästävät aikaa ja rahaa
lähestulkoon jokaisessa ostolaskujen käsittelyvaiheessa. Laskelmissa päädyttiin
siihen, että sähköinen käsittely säästää lähtötilanteesta riippuen ostolaskun
kokonaiskäsittelyketjussa työkustannuksista noin 30–50 %. Kyseessä on siis
varsin merkittävä taloudellinen säästö. Koko käsittelyketjun pituus voi parhaimmillaan pudota 1–2 viikosta 1–3 päivään. (Sähköiset toimintatavat kannattavat…2002.)
TAULUKKO 2. Paperittomat toimintatavat säästävät aikaa (Sähköiset taloushallinnon toimintatavat kannattavat 2002)

Laskun käsittely

Säästö

Esikäsittely

Ei muutosta ajankäytössä

Tarkastus, tiliöinti

Säästö 30 - 50 %

Hyväksyminen

Säästö 50 - 70 %

Käsittely tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen Säästö n. 50 %
Maksatus

Ei muutosta ajankäytössä

Arkistointi

Säästö 50 - 90 %

Tietojen haku arkistosta

Säästö 65 %

Pienyrityksissä ostolaskun käsittelyajat ovat lyhyempiä, mutta myös henkilökuntaa
on vähemmän eli työajansäästöllä on merkitystä yrityksen toimintaan. Omassa
yrityksessäni verkkolaskuja alettiin vastaanottaa vuonna 2002 ja verkkolaskun
kirjaaminen lyhensi ostolaskun käsittelyaikaa kolmannekseen aiemmasta (kuvio
6), ja suhde on hyvin tyypillinen myös muiden tekemissä laskelmissa.
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Työnkulut (vanha vs. uusi)
KIRJANPITO

PAPERILASKU
Mappi/FC
1. Kirjekuoren avaus

VERKKOLASKU

Yritystiimi/FC

1. Laskun nouto, tarkistus ja kirjaus

2. Laskuntarkistus
2. Suoritus eräsiirtona pankkiin

3. Lasku mappiin
4. Lasku mapista

3. Maksun .tark
4. Man. yhteenveto kp:lle

5. Lasku maksuun
6. Lasku mappiin
7. Tiliote
8. Maksun tarkistus

5.Kirjanpitoraportit/kk
9. Lasku kp:lle
10. kp-vienti

3 min

11. Lasku mappiin
12. Palautus,raportit

1 min

7.9.2003

KUVIO 6. Paperilaskun kirjaus vs. verkkolaskun kirjaus (Reinikkala 2002)
Verkkolasku tuo suurimman säästön laskun vastaanottajalle, koska vältytään
laskun käsin kirjaamiselta, ja samalla myös virheiden määrä vähenee. Laskut
voidaan tarvittaessa hyväksyä heti ja siirtää lähtevään maksuaineistoon.
Laskutus ja verkkolaskujen vastaanotto voidaan myös ulkoistaa, ja ostaa palvelu
esimerkiksi tilitoimistoista. Tilitoimisto Pretaxin Asko Schrey’n mukaan tilitoimistoissa käsitellään tositetta keskimäärin neljä minuuttia, automatisoinnilla päästään
alle puolen minuutin. Muutos tulee olemaan huima, sillä automatisoituva osuus
vastaa heidän laskutuksestaan ehkä 80 prosenttia. ”Kirjanpitäjän 140–150
kuukausityötunnista asiakkaan kanssa kommunikointiin kuluu noin 5–15 %.
Loppuosa omistetaan tositteille. Tulevaisuudessa tositteista 90 % tiliöityy
pelkästään lähettäjän perusteella automaattisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
pääosa työstä katoaa”, toteaa Asko Schrey. (Suvanto 2005.)
Säästöjen lisäksi verkkolaskutuksella on muita etuja: lasku on nopeasti perillä,
toiminto parantaa taloushallinnon sisäistä ja ulkoista palvelukykyä ja samalla
yrityksen asiakaspalvelun laatua. Verkkolaskuja lähettävä yritys profiloituu
edistykselliseksi toimijaksi. Verkkolaskun erittelytiedoista voidaan laatia graafisia
esityksiä kustannusten kehittymisestä. Se on erinomainen työkalu yritysjohdolle ja
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yrityksen

taloushallinnolle.

Esimerkkinä

uusista

palveluista

kerrottakoon

matkapuhelimen puhelulaskuun sisältyvä numerokohtainen seurantajärjestelmä:
jos yksittäisen puhelinnumeron laskusumma ylittää sallitun saldorajan, järjestelmä
antaa hälytyksen. Tästä on asiakkaalle selkeää etua, koska asiakas voi
halutessaan säästää kokonaan yhden työvaiheen eli laskujen tarkastuksen. (Salmi
2006.)
Suurissa yrityksissä on käytössä laskujen kierrätysjärjestelmät, joiden avulla
verkkolaskut on helppo kierrättää ja tarkastaa, ja paperilla saapuneet laskut
voidaan skannata samaan järjestelmään. Laskut eivät loju enää pöydillä tai mene
hukkaan, ja arkistointitilan tarve vähenee, kun vuosikausia säilytettäviä asiakirjamappeja ei enää ole. Verkkolasku on myös helposti laajennettavissa tilausten
käsittelyyn, jolloin lasku voidaan täsmäyttää tilaukseen (Paasikallio 2003).
Verkkolasku on oleellinen osa sähköistä taloushallintoa, koska laskut säilytetään
muun aineiston ohella sähköisessä muodossa. Suurta hyötyä saadaan myös siinä,
kun halutaan etsiä tietoa. Monipuoliset hakuominaisuudet takaavat tiedon
löytymisen entistä helpommin ja nopeammin ja lisäksi kirjanpidon raportointi
monipuolistuu ja helpottuu. Paperittoman ja tosiaikaisen kirjanpidon avulla voidaan
keskittyä tulevaisuuteen, ja saadaan käyttöön reaaliaikaisen kassavirtalaskelman
hyödyt.
3.1.4 Verkkolaskujen jakelu ja sanomasuositukset
Verkkolaskut voidaan jakaa Tieken Verkkolaskufoorumin oppaan mukaan
seuraaviin ryhmiin sen mukaan, miten lasku vastaanotetaan:
1. Yritysten välinen/yhteisöjen (B-to-B) lasku verkkolaskujen
vastaanottojärjestelmään
2. Yritysten/yhteisöjen välinen (B-toB) lasku pankin eräsiirtoliittymään
3. Yrityksen ja kuluttajan välinen (B2C) suoralasku verkkopankkiin
4. Yrityksen ja kuluttajan välinen (B2C) suoraveloituslasku verkkopankkiin
5. Muiden kanavien kautta menevä lasku (esim. ohjauksia ulkomailta)
(Ensiaskeleet verkkolaskutukseen 2005).
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Sähköpostilaskuja voidaan pitää tavallisina laskuina, jotka on lähetetty
perinteisen postin sijasta sähköpostilla. Usein vastaanottaja tulostaa laskun ja
tiedot poimitaan reskontraan kuten tavallisesta paperilaskusta joko käsin
kirjaamalla tai skannerilla. Maksu voidaan suorittaa suoraan verkkopankissa,
mikäli laskun mukana on tullut viivakoodi- ja linkkitietorivit. Se ei kuitenkaan tuo
integrointietuja ja säästä työaikaa kuten verkkolasku. Tämä vuoksi esimerkiksi
Verkkolaskufoorumi ei suosita sähköpostilaskun käyttöä.

3.2

Varhaiset omaksujat

Verkkolaskuja alettiin ottaa käyttöön samanaikaisesti hyvin erilaisista lähtökohdista. Palveluntarjoajat olivat ensimmäisenä liikkeellä ja toteuttivat pilotteja lähinnä
suurten yritysten kanssa. Samaan aikaan toteutettiin myös pienille yrityksille
sopiva ASP-palvelu verkkolaskuineen.
Myös Suomen valtio ja erityisesti Valtionkonttori ovat ottaneet verkkolaskutuksen
käyttöönsä hyvin varhaisessa vaiheessa ja toimineet samalla verkkolaskutuksen
edistämisen hyvänä moottorina. Julkishallinnon suosituksen (JHS 155) mukaan
julkishallinnon

taloushallinnon

tietojärjestelmän

tulee

kyetä

lähettämään

kirjanpitovelvolliselle ja vastaanottamaan kirjanpitovelvollisilta joko eInvoice- tai
Finvoice- formaatin mukaisia verkkolaskuja.
Helsingin Energia aloitti verkkolaskujen lähettämiseen vuonna 2001 ja vastaanottamisen vuonna 2003. Laskujen lähetysmäärä yrityksille on kasvanut vuodesta
2001 tasaisesti, ollen vuonna 2005 runsaat 4300 kappaletta kuukaudessa. Vuonna
2005 Helsingin Energian saapuvista laskuista oli jo 35 prosenttia verkkolaskuja,
mutta prosentti oli pysynyt samana viimeiset kaksi vuotta. Helsingin Energia on
aktiivisesti mukana TIEKEN verkkolaskufoorumin toiminnassa. (Willgren 2005).
S-ryhmä on vastaanottanut verkkolaskuja marraskuusta 2003 lähtien ja vuonna
2004 SOK:lle tulevista laskuista oli jo yli 10 prosenttia verkkolaskuja. Ensimmäinen
laskuttaja oli silloinen Radiolinja. Alkuvaiheessa tuli mukaan sellaisia toimittajia,
joilta tuli paljon laskuja, ja jotka olivat jo pidempään lähettäneet verkkolaskuja.
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Monet näistä yrityksistä toimivat IT-alalla ja niillä oli tekniset valmiudet lähettää
verkkolaskuja. (Winqvist 2004, 12.)
”Laskujen sähköistäminen voi tuntua pieneltä asialta, mutta näemme sen
merkittävänä askeleena julkishallinnon toiminnan tehostamisessa ja tietoyhteiskunnan rakentamisessa”, totesi toinen valiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
Valtiovarainministeriön

verkkolaskutuksen

tiedotustilaisuudessa

15.12.2003.

Tuolloin 20 tilivirastoa oli siirtymässä sähköiseen laskujen kierrätykseen ja
arkistointiin. Vuonna 2006 verkkolaskutuksessa on mukana jo 80 tilivirastoa
117:sta ja kaikista valtionhallinnon laskuista verkkolaskuina saapuu keskimäärin
17 prosenttia. Parhaimmat yksittäiset vastaanottajat saavat niitä jo 50 prosenttia.
Wideroos totesi puheessaan myös, että Suomessa lähetetään vuodessa reilut 100
miljoonaa laskua, ja näistä julkishallinto lähettää tai vastaanottaa noin 20
prosenttia. (Wideroos 2003.)

3.3

Sähköiset kuluttajalaskut eli e-laskut

Kourallinen

palveluntuottajia,

esimerkiksi

energiayhtiöt,

teleoperaattorit

ja

Luottokunta ovat tarjonneet kuluttajille verkkolaskuja jo muutaman vuoden ajan.
Luottokunnan laskut ja pankkien Mastercard-laskut toimitettiin suoraan Nordean
verkkopankkiin, josta asiakkaiden oli ne helppo maksaa. Laskun pdf-kuva oli
Postin Netposti-palvelussa, josta sitä pystyi linkin avulla katsomaan. Verkkopankkipalvelu on Luottokunnan laskun osalta sittemmin poistunut käytöstä. Laskut on
parin vuoden ajan toimitettu sähköisenä vain Netposti-palveluun.
Uutena markkinoille ovat tulleet sähköiset kuluttajalaskut, jotka vastaanotetaan
suoraan kuluttajien verkkopankkeihin. Laskuille mietittiin syksyn 2005 aikana
nimeä muun muassa Verkkolaskufoorumissa. Pankit mainostavatkin sähköisiä
kuluttajalaskuja sekä myös pienyritysten verkkolaskuja e-laskupalvelu nimellä
(Osuuspankki 2006, Nordea 2006). Verkkolasku lähetetään järjestelmästä
järjestelmään. Tämä ei toteudu kuluttajaverkkolaskussa, ja siksi pelkkä verkkolasku nimi voisi olla osittain harhaanjohtava.
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Kuluttaja saa e-laskut suoraan verkkopankkiinsa, ja niiden maksaminen on
nopeaa ja helppoa. Norja on edelläkävijä sähköisessä kuluttajalaskutuksessa.
Eräs syy palvelun nopeaan käyttöönottoon ovat Norjan valtion kanssa yhteistyössä ja tuella kehitetyt taustajärjestelmät, joka sisältävät hyvät laskujen
arkistointipalvelut. Suomen verkkolaskupalveluissa ei ole yhtä hyviä arkistointimahdollisuuksia.
Verkkolaskun välittäminen perustuu Internetin hyväksikäyttöön, ja lasku on helppo
jakaa kuluttajien verkkopankkeihin. Mutta haluavatko suomalaiset kuluttajat
sähköisiä laskuja? Suomen Gallupkanavassa kuluttajille tehdyn tutkimuksen
mukaan vain kuusi prosenttia vastaajista haluaa jatkossa seurata laskujen tuloa
vain verkkopankissa (Laskut ja kuluttaja 2004). Myös suurlaskuttajat tuntuvat
odottavan suurempia säästöjä, jos he joutuvat uusimaan laskutusjärjestelmiään
verkkolaskutukselle sopiviksi. Helsingin Energian Satu Willgrenin mukaan lähtevän
verkkolaskun hinnan pitäisikin olla tuntuvasti alempi kuin perinteisen Postin
välityksellä kulkevan paperilaskun. Hän toivoo hinnan alenevan kymmenesosaan
nykyisestä. Sopiva hinta kuluttajaverkkolaskun lähettämiselle olisi noin 5 senttiä.
(Willgren 2005).

3.4

Verkkolaskutuksen piirissä olevat toimijat

3.4.1 Kehittäjäorganisaatiot ja -yhteisöt
Tässä luvussa käsitellään verkkolaskutuksen piirissä olevia toimijoita. Niitä
ovat yhdistykset, palveluoperaattorit, pankit ja tilitoimistot.

Suuri toimijamäärä

tekee kokonaisuudesta monimutkaisesti hallittavan, mutta toisaalta kaikkia niitä
tarvitaan, kun kehitetään ja rakennetaan kattavaa palveluverkostoa.
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Se on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka
jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Tieke on
ottanut suuren roolin verkkolaskutuksen kehittäjänä Suomessa. Se on koonnut
palveluntarjoajat yhteen kehittämään verkkolaskutusta ja pitää tällä hetkellä yllä
Suomen verkkolaskuosoitteistoa. Tieke on myös julkaissut oppaan, jonka avulla
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yritysten on helppo aloittaa verkkolaskuttaminen. Opas on ladattavissa yhdistyksen kotisivuilta. (Ensiaskeleet verkkolaskutukseen 2005.)
TIEKEN Verkkolaskufoorumi, jonka jäsenmäärä on noin 60, kokoaa verkkolaskutuksen piirissä toimivat palveluntarjoajat, heidän asiakkaansa ja muut asiasta
kiinnostuneet yhteen keskustelemaan ja kehittämään verkkolaskutusta Suomessa.
Verkkolaskufoorumin tehtävänä on olla verkkolaskutuksen kehittäjien kohtauspaikka, jossa kerätään tietoa verkkolaskutuksesta sekä yrityksistä, jotka kehittävät
ja tarjoavat verkkolaskutusta. Tietoa jaetaan www-sivuston avulla eri intressiryhmille. Foorumi jakaa tietoa meneillään olevasta kehitystyöstä sekä välittää uutisia
ja tilastotietoa verkkolaskutuksen käytöstä sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Lisäksi foorumi koordinoi vastauksia verkkolaskutusta koskeviin kysymyksiin ja
ideoi jäsentensä kanssa verkkolaskutusprojekteja ja kehityssuuntia. (Verkkolaskufoorumin tehtävät 2005.)
TIEKE on tarkentanut Verkkolaskufoorumin lähivuosien roolia seuraavasti: Tieke
pitää yllä tietosisältömäärityksiä, joiden määrittelyssä palveluntarjoajat ja käyttäjät
toimivat ensiarvoisessa roolissa. Sisältömäärittelyn jälkeen työ siirtyy CEFACTin
työryhmiin. Verkkolaskufoorumin rooli suomalaisessa ja kansainvälisessä työssä
jatkuu ja kasvaa. Tärkeä työ on myös Euroopan verkkolaskuoperaattoreille ja
palvelun tarjoajille suunnattuun kyselyyn vastaaminen ja standardointityön tulosten
hyödyntäminen

ja

impelementointi.

Lisäksi

Verkkolaskufoorumi-tyyppiseen

toimintaan on ilmennyt kiinnostusta sekä Euroopassa että useissa muissa maissa.
(Salo 2005.)
TIEKEN ylläpitämästä verkkolaskuosoitteistosta löytyvät melkein kaikki Suomessa
verkkolaskuja lähettävät tai vastaanottavat yritykset. Osoitteistoa päivittävät
palveluntarjoajat, jotka lisäävät asiakkaansa tiedot osoitteistoon, kun sopimus
tehty ja verkkolaskutunnus on annettu. Verkkolaskuosoitteita on tänä päivänä yli
10 000 kappaletta. Muun muassa Procountor vuokrasovellusohjelmisto noutaa
uudet osoitteet automaattisesti öisin ja päivittää ne tietokantaansa.
Verkkolaskuosoite annetaan operaattorin toimesta, ja se toimii samantyyppisesti
kuin perinteinen osoite. Suomessa on käytössä kaksi erilaista tapaa ilmaista
verkkolaskuosoite. Palveluoperaattorien ja perinteisesti isojen organisaatioiden
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käyttämä OVT-tunnus (= Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto) voidaan tehdä
yrityksessä myös osastokohtaisesti, ja näin laskut saadaan osoitettua oikealle
kustannuspaikalle. Pankit käyttävät verkkolaskutusosoitteena IBAN-tilinumerosta
(International Bank Account Number) johdettavaa tunnistetta. Asiakkaat saavat
tunnuksen samalla kun tekevät verkkolaskusopimuksen. (Verkkolaskuosoitteisto
2006.)
Pohjoismaiseen verkkolaskukonsortioon kuuluu seitsemän verkkolaskutuksen
piirissä toimivaa palveluyritystä. Konsortion keskeisin päämäärä on levittää
yhteiset verkkolaskutukseen liittyvät standardit ja toimintamallit ensin Pohjoismaihin ja sen jälkeen laajemmin Eurooppaan. Lisäksi tavoitteena on tiedonvälityskomponenttien tuotteistaminen taloushallintoon erikoistuneille ohjelmistotaloille ja
ASP-operaattoreille sekä muille taloushallinnon osapuolille. Sivuilta löytyy tietoa
verkkolaskutuksesta sekä laskujen lähettämisen ja vastaanoton vaihtoehdoista.
Verkkolaskukonsortion

toimintaa

ohjaavat

palvelu-operaattorit

ja

pankit.

(Verkkolaskukonsortion tavoitteet 2005.)
FINSIPRO-työryhmä on kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä perustettu
työryhmä, jonka tarkoituksen on koota kaupan menettelyistä kiinnostuneet
organisaatiot

laajasti

mukaan

toimintaan

ja

edistää

kauppamenettelyjen

tuntemusta ja käyttöä Suomessa, sekä yritysten että viranomaisten keskuudessa.
Se toimii myös kansainvälisen kauppamenettelytyön koordinaattorina Suomessa
ja on jäsenenä eurooppalaisessa TBG15/ITP-kauppamenettelytyöryhmässä.
FINNSIPRO toteuttaa julkishallinnon ja yritysten välistä yhteistyötä ja sen yhtenä
pyrkimyksenä on saada Suomessa ja Verkkolaskufoorumissa tehtävä verkkolaskutuksen kehitystyö kansainväliseen tietoisuuteen. (FINSIPRO-toiminnan hyödyt
yrityksille 2005.)
Yllä mainittujen lisäksi Suomessa on myös monia muita tahoja, jotka kehittävät
verkkolaskutusta kuten esimerkiksi Suomen Pankkiyhdistys ja erilaiset alueelliset
hankkeet.

Etelä-Karjalassa

toimivan

eLiiketoiminta

-verkossa

2004–2006

hankkeen tavoitteena on saada alueen pk-yritykset ottamaan käyttöön ohjelmistoja
ja sanoman välityspalveluita, joilla ne voivat lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja. Etelä-Karjalan suuret laskujen vastaanottajat pyytävät alueen tavaroiden ja
palveluiden toimittajia käyttämään verkkolaskua. Kun toimittajat ottavat käyttöön

26
verkkolaskusovelluksia tai välityspalveluita, niillä on mahdollisuus saada
eLiiketoiminta verkossa -hankkeelta tukea jopa 67 prosenttia käyttöönotto- ja
koulutuskustannuksista. (eLiiketoiminta verkossa 2004 – 2006 hanke.)
Voidaan todeta, että verkkolaskutuksesta ovat tänä päivänä kiinnostuneet hyvin
monet eri tahot ja pienyrityksille jaetaan maakunnissa siihen siirtymiseen myös
EU-tukea. Tämä merkitsee sitä, että verkkolaskutuksen etuja aletaan ymmärtää
yhä laajemmin, ja voi enteillä verkkolaskutuksen nopeampaa yleistymistä.
3.4.2 Ohjelmistotalot
Verkkolasku muodostetaan lähettäjän omalla tietokoneella ja laskutustiedot jäävät
lähettäjän koneelle sähköisessä muodossa. Tähän tarvitaan ohjelmisto, joka
tuottaa ja arkistoi sähköisiä aineistoja. Ohjelmiston pitää myös vastaanottaa
saapuvien verkkolaskujen aineisto ja ainoastaan siten saadaan hyödynnettyä
verkkolaskulle

ominaiset

integrointiedut.

Ilman

näin

toimivia

ohjelmistoja

verkkolaskutuksen tuomat säästöt jäävät toteutumatta. Eri ohjelmistot vastaanottavat erimuotoisia verkkolaskuja. Osa ohjelmistoista voi vastaanottaa useaakin eri
sanomamuotoa. Mikäli ohjelmisto ei voi vastaanottaa sanomaa samassa
muodossa kuin se on lähetetty, tarvitaan välissä sanomamuunnosta. Näitä ns.
konversioita voi toteuttaa itse ja tai ostaa muunnospalvelu palveluoperaattorilta.
Suomessa on satakunta taloushallinnon ohjelmistotarjoajaa, joista noin puolet
ilmoittavat ohjelmistojensa tukevan verkkolaskutusta.
3.4.3 Internet-pohjaiset laskutuspalvelut ja virtuaaliset tilitoimistot
Internet-pohjaisia laskutuspalveluja tarjoavat sekä verkkolaskuoperaattorit että
pankit. Lasku voidaan kirjoittaa ja lähettää Internetissä ja tiedot jäävät palveluntarjoajan palvelimelle. Laskutietoja ei ole integroitu lähettäjän omaan tietojärjestelmään, mutta ne voidaan ainakin pankkien palvelusta siirtää ilmaista arkistointiohjelmaa käyttäen omalle tietokoneelle. Tämä tapa toimia ei kuitenkaan tuo
verkkolaskulle ominaista integrointietua. Palvelu sopii pienelle harvoin laskuttavalle yritykselle, jonka asiakas vaatii sähköisiä laskuja. Laskut voidaan myös
vastaanottaa ja maksaa verkkopankissa. Asiantuntija Pauli Vahteran mukaan
Internet-pohjaisten palvelujen yksipuolinen mainostaminen on tehnyt hallaa
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verkkolaskutukselle, koska se johdattaa pienyrityksiä virheellisiin toimintatapoihin (Vahtera 2006).
Tilitoimistopalvelut voidaan jakaa perinteisiin ja moderneihin tilitoimistopalveluihin.
Perinteisissä palveluissa asiakkaat toimittavat reskontra- ja muun kirjanpitomateriaalin pääasiassa paperiversioina. Modernit eli virtuaaliset tilitoimistot vastaanottavat sähköisiä aineistoja tai tarjoavat taloushallinnon kokonaispaketteja, kuten
esimerkiksi kuviosta 7 voidaan nähdä. Tilitoimistot voivat hoitaa kokonaan
asiakkaidensa sähköisten laskujen vastaanoton, lähettämisen ja arkistoinnin.

Virtuaaliset tilitoimistot
Virtuaalinen taloushallinto palveluna
Asiakkaat

Operaattori

Palvelu

Operaattori/Pankki

Yritys/Kuluttaja

Data välitetään
eteenpäin

Aineiston muunnokset,
visualisointi, välitys ja valvonta

Tilitoimisto

Verkkopankki
Eräsiirto
Suora liittymä

Tilitoimiston asiakkaat

3.3.2005

Sarianne Reinikkala

Lähde:Heli Salmi

KUVIO 7. Virtuaaliset tilitoimistot (Salmi 2005)
3.4.4 Sovellusvuokrauspalvelut
Vuokrasovellusta (Application Service Providing) käytetään Internetin yli omalla
koneella olevalla internetselaimella. Asiakkaan tietoaineisto on palveluntarjoajan
palvelimella tai kolmannella osapuolella. Suomen ensimmäisessä sovellusvuokrauspalvelussa Procountorissa, joka lanseerattiin vuonna 2000, oli tarjolla
verkkolaskutusmahdollisuus. ASP-palvelu on useimmiten kolmikantapalvelu, jossa
palvelun tuottaja (Software Provider) ja palvelun tarjoaja (Service Provider) ja
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alustan tarjoaja (Hardware Provider) voivat olla eri organisaatioita. Palvelun
sopimuksesta ja tarjoamisesta asiakkaalle vastaa ASP eli Application Service
Provider. Sovellusvuokraus on alkanut yleistyä Suomessa 2000-luvun alusta. Se
soveltuu hyvin pienyrityksille, jotka haluavat ulkoistaa palvelimiensa hallinnan, ja
samalla ne myös välttyvät huolehtimasta varmuuskopioinneista ja ohjelmistopäivityksistä. Ohjelmistoa voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Tarvitaan vain
tietokone, Internet-yhteys ja selainohjelma. Tänä päivänä monet perinteiset
ohjelmistotarjoajat ovat alkaneet tarjota ohjelmistovuokrausta, joka onkin hyvä
vaihtoehto perinteiselle ohjelman ostamiselle. Omassa yrityksessäni on käytetty
vuokrasovellusta vuodesta 2002 lähtien, ja olemme olleet tyytyväisiä tähän
palvelumuotoon.
3.4.5 Palveluoperaattorit
Perinteiset palveluoperaattorit ovat välittäneet EDI-laskuja ja sähköisiä tiedostoja
yritysten välillä jo yli kaksikymmentä vuotta. Suurin osa näistä yrityksistä on ollut
mukana kehittämässä verkkolaskua, kuten Elma, Posti, Elisa, Tietoenator ja
Basware. Operaattoreilla on käytössään erilaisia verkkolaskuformaatteja ja
yhteinen palvelurunko, jossa erimuotoiset sanomat kulkevat. Palveluoperaattorit
tarjoavat tiedonsiirtopalvelujen lisäksi myös muita sähköisiä palveluja kuten
muunnos-, verkkolasku-, viranomaisilmoitus- ja arkistointipalveluita.
Aika ajoin kuulee käytävän keskustelua siitä, että tarvitaanko näin monta
palveluoperaattoria. Verkkolasku.fi sivustolla kyseenalaistetaan operaattorien
tarve verkkolaskujen välittäjänä: ”Verkkolaskutuksen ja muun sanomanvälityksen
siirtyessä Internet-perusteiseksi operaattorien täytyy löytää selkeitä lisäarvoja
perustellakseen palvelunsa asiakkailleen. Eniten lisäarvoa operaattori tuo
asiakkaille, joiden IT-ylläpito on ulkoistettu, tai IT-osaaminen ei riitä tiedonsiirron
verkostojen hallintaan” (Verkkolasku.fi; Teknologiat eli Sanomanvälitys 2006).
Voitaneen todeta, että tänä päivänä verkkolaskutuksen yleistymiseksi, ja sen
antaman hyödyn saamiseksi kaikenlaisille yrityksille, tarvitaan erilaisia palveluja.
On siis hyvä, että palveluja löytyy myös sellaisille käyttäjille, jotka eivät hallitse ITtekniikkaa. Jotta asiakkaat saisivat itselleen verkkolaskutuksen integrointihyödyt,
pitäisi palveluntarjoajien aina suositella taloushallinnon ohjelmistojen käyttöä.
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3.4.6 Pankit

Finvoice on pankkien yhteinen esitystapa verkkolaskulle. Finvoice-verkkolaskuja
voidaan välittää myyjältä ostajalle pankkien välityksellä (kuvio 8). Se soveltuu
kaiken kokoisten yritysten laskutukseen. Finvoice laajenee myös kuluttajaverkkolaskuksi, kerrotaan Pankkiyhdistyksen sivuilla. Finvoicen käyttämä XML-tekniikka
mahdollistaa laskun esittämisen sekä sovellusten ymmärtämässä muodossa että
paperilaskua vastaavassa muodossa. Pankkiyhdistys on toiminut aktiivisesti
verkkolaskujen kehittämisessä. Pankkiyhdistyksessä toimii Pankkitekniikkavaliokunnan alainen verkkolaskutyöryhmä ja verkkolaskutiedotustyöryhmä. (Suomen
Pankkiyhdistyksen verkkolaskusivut 2003.)

Verkkolaskujen vastaanotto
pankin kautta
LASKUTTAJAT

OSTAJA
OPERAATTORI

PANKKI A

OPERAATTORI

TILITOIMISTO

PANKKI B

LÄHETTÄJÄN
VARMISTUS

INTERNETPANKKIPALVELU

PYOHJ.

OSTORESKONTRAJA
MAKSATUSOHJELMISTO

HENKILÖASIAKKAAT
(MYÖHEMMIN)

Lähde: Pankkiyhdistys

KUVIO 8.

Verkkolaskun vastaanotto pankin kautta (Finvoice-verkkolaskun

esittelykalvot 2003)

Pankkiyhdistyksen sivuilta voi noutaa 73-sivuisen Finvoice-soveltamisohjeen,
jossa kerrotaan tarkemmat määrittelyt ja kuvataan tarkasti Finvoice-tietosisältö.
Pankkiyhdistys ilmoittaa sivuillaan, että 51 eri ohjelmistotaloa tukee pankkien
laskuformaattia. Verkkolaskuja voi käyttää myös pankkien laskutuspalveluissa ja
tällöin laskut voi arkistoida pankin tarjoaman ohjelmiston avulla. Finvoice.zip ohjelma on tarkoitettu Finvoice-verkkolaskujen jatkokäsittelyyn ja arkistointiin.
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Ohjelma muuttaa pankkiyhteysohjelmalla noudetut verkkolaskut sellaiseen
muotoon, että ne on helppo avata selaimella ja ohjelman avulla laskut voidaan
myös helposti arkistoida. (Finvoice verkkolaskun tekniset kuvaukset 2005.)
Ohjelma on ilmainen ja sen tarkoituksena on alentaa Finvoice-laskujen käyttöönottokynnystä. Ohjelma on tarkoitettu pienille yrityksille, joissa Finvoice-laskujen
määrä ei vielä ole suuri eikä integraatiota taloushallinnon järjestelmiin ole tehty.
Finvoice-tyyppisessä verkkolaskussa on mahdollista esittää toimialakohtaisia
erityistietoja, jos Finvoicen perustietosisältö ei riitä. Toimiala vastaa kuvauksen
määrittelemisestä ja ylläpitämisestä. (Finvoice verkkolaskun tekniset kuvaukset
2005.) Seuraavat pankit ovat mukana Finvoice verkkolaskutuksessa: Nordea,
Osuuspankki, Sampo Pankki, Paikallisosuuspankit, Säästöpankki ja Aktia
Säästöpankki.
Pankit ovat ottaneet vuoden 2006 alkupuoliskolla käyttöön uuden verkkolaskutusta
koskevan käsitteen. Nordea tarjoaa kotisivuillaan palvelua seuraavasti: ”E-lasku
on palvelu, jonka avulla yritysasiakkaiden on helppo laatia laskuja omille
laskutettaville asiakkailleen. Pankki toimittaa laskut verkkolaskuina kaikille niille
yrityksille, jotka ovat ilmoittaneet vastaanottavansa verkkolaskuja ja sopineet siitä
pankin kanssa. Laskut toimitetaan haluttaessa myös kirjeenä vastaanottajalle. (Elasku – Sopimuksen avaus 2006.) Verkkolaskutusta tai yleensä sähköistä
laskutusta koskeva käsitteistö näyttää olevan hyvin kirjava. Tämän olen
huomannut kun olen esimerkiksi keskustellut asioista oman pankkini eri
henkilöiden kanssa.
3.4.7 Sanomanvälityspalvelinten verkosto
Uutena palveluajatuksena verkkolaskutusmarkkinoille on tullut sanomanvälityspalvelinten verkosto. Esimerkkinä Business Gate Network – niminen sanomavälityspalvelinten verkosto, jossa palvelimet reitittävät keskenään reaaliaikaisesti kaikkia
liikesanomia (kuvio 9). Verkkolasku.fi -sivustolla kerrotaan, että palvelinohjelmistot
jakavat automaattisesti keskenään reititystietoja, jolloin yritysten liittyminen
palvelinverkostoon tapahtuu dynaamisesti kuten sähköpostipalvelimen käyttöönotto. (Business Gate Network 2006.)
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Palvelinohjelmiston voi hankkia yrityskohtaiseksi ohjelmistoksi ja sen avulla
yritys voi itse toimia omana verkkolaskuoperaattorinaan. Palveluntarjoaja voi myös
hankkia

ohjelmiston

tarjotakseen

sanomanvälityspalveluita

asiakkailleen.

Verkostossa olevat palvelimet eivät muunna verkkolaskuja tai muita liikesanomia,
vaan ainoastaan reitittävät niitä lähettäjän ja vastaanottajan osoitteiden välillä.
Tämä toimintamalli takaa reaaliaikaisuuden ja sanomien virheettömyyden sekä
mahdollistaa

myös

kehittyneen

sähköisen

allekirjoittamisen

käyttöönoton.

(Business Gate Network 2006.)

KUVIO 9. Sanomavälityspalvelinten verkosto (Business Gate Network 2006)

4

VERKKOLASKUTUS JA SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO
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4.1

Taloushallinnon kehittäminen verkkolaskutuksen avulla

Verkkolaskutus on avain yrityksen taloushallinnon kehittämiseen, ja siksi se on
ajankohtainen ja tärkeä asia. Verkkolaskutus ei ole itsetarkoitus vaan väline, jota
käyttämällä hallintoa rationalisoidaan ja poistetaan turhia rutiinitöistä aiheutuvia
kuluja. Taloushallinnon kehittämisen tavoitteiksi voidaan määritellä seuraavat
asiat:
Kustannustehokkuuden lisääminen
Asioiden ja tehtävien tekeminen vain yhteen kertaan
Tiedot jatkuvasti ajan tasalla
Tietojen entistä parempi luotettavuus
Tietojen helppo raportointi ja nopea löydettävyys
Asiakaspalvelun parantaminen. (Arola 2005.)
Verkkolaskutus mahdollistaa helpon sähköiseen taloushallintoon siirtymisen, kun
ostoreskontran tiedot saadaan suoraan sähköisesti järjestelmään ja kirjanpitoon.
Samaten myyntireskontra-aineisto on heti kirjanpidossa ja sähköisessä arkistossa
eikä laskuja tarvitse enää tulostaa. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa
tosiaikaisen kirjanpidon, ja yritys pysyy helposti seuraamaan kulujaan sekä
tekemään reaaliaikaisia kassavirtalaskelmia.
Pauli Vahtera lisää verkkolaskutuksen eduksi myös sen, että tilastojen tekeminen
ostoista ja myynneistä on helppoa, kun tiedot ovat sähköisessä muodossa.
Verkkolaskuformaatilla voidaan lähettää ja arkistoida myös tilaukset, mikä
laajentaa

kirjanpidon

mahdollisuudet

tulevaisuuskirjanpitoon.

Kirjanpidon

hyödyntäminen muuttuu pääkirjatileistä asiakkaisiin, toimittajiin ja tuotteisiin
perustuvaksi. Verkkolaskutus on vain kivijalka paremmalle taloushallinnolle, jota ei
kuitenkaan voida rakentaa ilman verkkolaskutusta. (Vahtera 2005.)
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4.2

Tallennussäännöt

Paperiton kirjanpito on ollut mahdollista Suomen lain mukaan jo vuodesta 1978,
jolloin jomman kumman – tositteen tai kirjanpitomerkintöjen – tuli olla paperilla.
Laskut ovat voineet olla koneellisilla tietovälineillä, kunhan paperilla on laskujen
päiväkirja. (Vahtera 2005.)
Paperittoman taloushallinnon kulttuuri on Suomessa hyvin pitkä. Kokonaan
paperiton kirjanpito on ollut mahdollista Suomen kirjanpitolain mukaan vuodesta
1997 ja vain tilinpäätös vaaditaan paperilla. Tiedot voidaan yksinkertaisimmillaan
tallentaa kahtena kappaleena CDR-, DVD- tai jollekin muulle tallennuslevylle.
Tietojen saatavuus laissa märitellyn ajan pitää ottaa huomioon. Tietojen
lukuohjelma voidaan tallentaa samalle levylle, ja tallenteen kunto pitää muistaa
tarkistaa vuosittain.
Nykyisin monet ohjelmistot tukevat paperittomuutta ja tarjolla on myös siihen
liittyviä arkistointipalveluja. Pysyväisarkistot voivat olla kolmannella osapuolella, ja
direktiivin mukaan myös muissa jäsenvaltioissa, kunhan taataan täydellinen
tosiaikainen tietokoneyhteys arkistoihin. Arkiston pitää olla pysyvä eli muuttumattomuus pitää taata. Pysyväisarkistointia varten voidaan laskutiedostoista laskea
esimerkiksi tiiviste MD5-algoritmilla, ja jos aineistoon on tehty muutoksia, tiiviste
muuttuu. Näin voidaan todeta arkiston muuttumattomuus. (Salmi 2005.)

4.3

Suomen lainsäädäntö

Kuten jo aiemmin on todettu, kirjanpitolaki on mahdollistanut sähköisen
taloushallinnon toteutumisen jo vuodesta 1997 (KPL 1336/1997). Laki antaa
yrityksen melko vapaasti valita sille sopivat sähköiset käytännöt. Kirjanpitolautakunta on tehnyt ohjeen lain soveltamisesta, ja esimerkiksi juoksevaa tositenumerointia ei välttämättä tarvita ollenkaan (KILA 2000). Hyvin harva yritys tai
asiantuntija on tietoinen siitä, miten valtiovalta on Suomessa jo hyvin varhaisessa
vaiheessa mahdollistanut sähköisen taloushallinnon ja kirjanpidon toteuttamisen.
Osa tilitoimistoista ja tilintarkastajista on kokemukseni mukaan melko huonosti
perillä uusista nykyaikaisista käytännöistä.
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Muualla Euroopassa vaaditaan sähköisiin laskuihin allekirjoituksia. Asiasta on
myös

Euroopan

komission

antama

arvonlisäverodirektiivi

(2001/115/EY).

Suomessa ei paperilaskuja ole koskaan allekirjoitettu eikä verkkolaskuissa tarvittu
lähettäjän sähköistä allekirjoitusta. Suomalaisten alan asiantuntijoiden aktiivisen
lobbauksen ja joustavan lainsäädäntömme vuoksi, pystyimme säilyttämään oman
tapamme toimia.
Sähköinen

taloushallinto

mahdollistaa

myös

sähköiset

verotarkastukset.

Suurimmissa yrityksissä tehdään verotarkastuksia niin, että sähköiset aineistot
lähetetään verottajalle tarkastettavaksi. Tutkielmassa käyttämässäni esimerkkiyrityksessä verottaja antoi verotarkastusaineiston toimittamisajaksi kolme kuukautta.
Kun yritys lähetti aineiston kahden päivän kuluttua pyynnöstä, pyydettiin aineisto
toimittamaan uudelleen kolmen kuukauden kuluttua.
Pienyrityksissä verotarkastajat voivat tarkastaa osto- ja myyntilaskut yrityksen
tietokoneelta, tai he voivat selata vanhoja verkkolaskuja ja kirjanpidon päiväkirjoja
CDR-levyltä. Omassa yrityksessäni vuonna 2005 tehdyssä verotarkastuksessa
verotarkastajat

selasivat

kirjanpidon

tositteita

sekä

vastaanottamiamme

verkkolaskuja CDR-levyltä. Toivottavaa on, että kaikki verovirkailijat suhtautuvat
yhtä joustavasti sähköiseen taloushallintoon.

4.4

Arvonlisäverodirektiivi

Laskutusdirektiiviä koskevat uudet säännökset perustuvat Euroopan Unionin
neuvoston direktiiviin 2001/115/EY. Direktiivin tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa, ajanmukaistaa ja yhdenmukaistaa EU:n arvonlisäverotuksen laskuttamiselle
asetettuja vaatimuksia. Kyseinen direktiivi käsittelee muun muassa sähköiseen
laskutukseen liitettyä kahta uutta asiaa eli sähköisen laskutuksen muotomääräykset ja laskun tietosisältömääritykset
Sähköisen laskun edellytykset ovat sähköinen allekirjoitus, automaattinen
tiedonsiirto eli EDI ja muut keinot jäsenvaltion hyväksyessä (Suomessa ei siis
tarvita sähköistä allekirjoitusta). Maksimisäännös on, että jäsenvaltio ei saa
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asettaa enempää edellytyksiä kuin direktiivissä mainittu ja laskueräsäännös,
että useiden laskujen erässä yhteiset tiedot vain kerran. (Sasi 2005.)
Verkkolaskutuksen kenttä muuttuu ja käytössä oleva tekniikka kehittyy koko ajan.
Verkkolaskudirektiiviä tullaan täsmentämään, ja EU:n komissiolta 31.12.2008
mennessä

tuleva

kertomus

sisältää

tarvittavat

muutosehdotukset

tulevan

teknologisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Direktiivissä on myös säännöt
laskujen tietoturvasta, säilyttämisestä ja arkistoinnista. (Sasi 2005.)

4.5

Case Oy Arwidson Ab

Tämän luvun tiedot perustuvat opinnäytetyöni tutkimusaineistoon eli Oy Arwidson
Ab:n hallituksen jäsen Jarmo Rosenqvistin haastatteluun 26.1.2006 Helsingissä.
Hallituksen jäsen Jarmo Rosenqvist on luotsannut perheyrityksensä ennakkoluulottomasti sähköisen taloushallinnon piiriin ensimmäisten joukossa Suomessa.
Kehitystyö lähti alkuunsa vuonna 1999 Suomen ensimmäisestä verkkolaskupilotista, johon Oy Arwidson Ab osallistui ja vastaanotti kenties maailman ensimmäisen verkkolaskun Radiolinjalta elokuussa 1999.
Ensimmäinen

verkkolaskuja

vastaanottava

ohjelmisto

tehtiin

itse,

koska

markkinoilla ei ollut tarjolla valmisohjelmistoja. Kokeilussa ei ollut erillistä budjettia,
ja siksi käytettiin ilmaisia Open Source -työkaluja ja Linux-käyttöjärjestelmää.
Ohjelma integroitiin taustalla oleviin erillisiin ostoreskontra- ja kirjanpito-ohjelmiin.
Jarmo Rosenqvist kertoi, että Linuxissa oli jo tuolloin hyvät työkalut modernien
Internet-pohjaisten formaattien käyttöön. Ohjelmistosta syntyi Pupesoft.com niminen GPL-lisensioitu taloushallinnon ohjelmisto, joka on tänäkin päivänä
organisaation kotisivuilta maksutta kaikkien ladattavissa ja käytettävissä.
Koska yrityksen käyttämät ohjelmat olivat erillisiä, päädyttiin jatkoprojektiin, jotta
erilliset tiedon saarekkeet saataisiin poistettua. Kehittämistyön taustalla oli ajatus,
ettei taloushallinnon järjestelmä voi olla niin monimutkainen kuin annetaan
ymmärtää. Samalla yrityksessä seurattiin verkkolaskutuksen yleistä kehitystä ja
todettiin huolestuneena, että se ei ollut enää sitä mitä sen piti olla: kevyt,

36
yksinkertainen ja helppo koneiden ja ihmisten käyttöön, vaan alettiin painottaa
vääriä asioita. Tuli uudenlaisia vaatimuksia: laskusisältöä laajennettiin, sanomasuositukset kasvoivat, laskulle piti saada monenlaista tietoa käyttäjästä
riippuen. Verkkolaskun hyödyt ja edut tulevat Jarmo Rosenqvistin mukaan
parhaiten esille, kun se käsitellään yksinkertaisella ja edullisella automaatiolla.
Tästä käynnistyi yrityksen toinen taloushallinnon kehittämisprojekti. ”Jos kaikki
muut ulkoistavat, niin miksi me emme voisi sisäistää”, kiteytti Jarmo Rosenqvist.
Yrityksessä tehtiin omin voimin täysin reaaliaikainen taloushallinnon ohjelmisto
kirjanpitolautakunnan

ohjeiden

mukaan,

minimivaatimuksin.

Panostimme

sähköisiin liittymiin, tuimme eri formaatteja, mutta emme tehneet uusia vaateita
itselle tai sidosryhmille, Rosenqvist kertoi ja painotti, että samalla käytiin kriittisesti
läpi yrityksen ostolaskuprosessi ja kirjanpidon perusteet eli mietittiin, mitä todella
tarvittaisiin. Projektissa poistettiin ostoreskontrasta kokonaan seuraavat asiat:
Juokseva ostolaskun numero (hankala - ei hyötyä kenellekään)
Yksikäsitteinen tositenumero (laki vaatii, mutta sen ei tarvitse olla
yksikäsitteinen tai juokseva). -> Päädyttiin päivämäärään.
Toimittajanumero (hankala, ei hyötyä kenellekään) -> Y-tunnus yksilöi
Hyväksynnät -> Otettiin käyttöön sähköinen hyväksyntä
Tiliöinti -> Siirtyi järjestelmälle
Turhat summaukset eli täsmäytykset.
Ohjelmistoon lisättiin automaattiset kierrätyslistat ja tiliöinnit sekä varmistettiin
kaikkien sähköisten aineistojen hyötykäyttö kirjanpidossa. Lisäksi toteutettiin
erityisen kattavat haut laskun summan, päivämäärän, yksittäisen sanan tai nimen
perusteella. Laskulle lisättiin käyttäjäleimat, joista voi todeta, kuka laskua milloinkin
on käsitellyt ja mitä hän on tehnyt.
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Ohjelmisto on ollut haastattelua tehdessä käytössä neljä vuotta, ja käyttökokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Osittain tämän vuoksi lähdettiin tekemään

kolmatta projektia, jossa uusittiin yrityksen myyntijärjestelmä ja laskutus.
Myyntireskontrasta voidaan nyt lähettää verkkolaskuja, ja tämän lisäksi ohjelmaan
liitettiin varastokirjanpito. Kaikki toimivat modernisti yhteen – ilman saarekkeita.
Rosenqvist kiteytti kehittämistyön opit seuraavasti: ”Ensin tehdään täydellinen
prosessien uudelleenarviointi ja siitä edetään integroidusti ja sähköisesti
järjestelmäkehitykseen”.
Oy Arwidson Ab on hyvä esimerkki siitä, miten nykyiset toimintatavat voi
kyseenalaistaa, tehdä jatkuvaa rationalisointityötä ja saada aikaan säästöjä
ottamalla käyttöön aivan uudenlaista tekniikkaa.

5

KANSAINVÄLINEN TILANNE

5.1

Verkkolaskutus Pohjoismaissa

Suomi on verkkolaskutuksen edelläkävijämaa, ja muut Pohjoismaat seuraavat
tiukasti perässä. Suomessa yhteistyö ja tiedonkulku eri osapuolien kesken ovat
tänä päivänä hyviä ja voimme olla esimerkkinä muille. Toimiva yhteistyö ei ole
kuitenkaan johtanut yhden yhteisen sanomamuodon luomiseen ja kun katsomme
maamme rajojen ulkopuolelle, saamme tietoomme koko joukon uusia verkkolaskuformaatteja.
Pankit

ovat

luomassa

omaa

pohjoismaista

verkkolaskustandardia,

jossa

vaihtoehtona ovat uusi Finvoice versio tai vaihtoehtoisesti uusi yhteispohjoismainen formaatti, joka voidaan ottaa käyttöön kaikessa liikenteessä. Työ on kesken ja
esimerkiksi tulevan formaatin pohjaa ei ole vielä päätetty. (Sarnala-Kallio 2006.)
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Pohjoismaiden julkisen hallinnon edustajat ajavat yhteisen sanomasuosituksen
käyttöönottoa

julkisen

hallinnon

tarpeisiin.

Pohjoismaisen

UBL-työryhmän

ensimmäinen kokous pidettiin tammikuussa 2006; tarkoituksena on kehittää eri
maissa jo olevia valtioiden omia sanomasuosituksia. (Hacklin 2006.)
Ruotsissa julkisen sektorin verkkolaskuformaatiksi on tulossa Svefaktura, joka
pohjautuu UBL-sanomasuosituksiin (Universal Business Language). Ruotsissa
verkkolaskuasiaa vie eteenpäin NEA (Nätverket för Ekonomiska Affärer), joka
toimii samalla tavalla kuin Suomessa TIEKE. Ruotsissa on hyvin vähän operaattoreiden välistä liikennettä ja verkkolaskujen vastaanottajia on enemmän kuin
lähettäjiä. Siellä ei ole julkista verkkolaskuosoitteistoa kuten Suomessa, mutta asia
löytyy NEA:n työlistalta nimellä ”Elektronisk telefonkatalog” eli sähköinen
puhelinluettelo. (Isaksson-Håkans 2006.)
Tanskassa julkinen sektori vastaanottaa sähköisiä laskuja OIOXML-nimisellä
laskuformaatilla (UBL-sanomasuositus). Mikäli sähköisiä laskuja ei ole valmiutta
lähettää, paperilaskut tulee lähettää skannattavaksi. Käytössä on siis vain yksi
virallinen sanomamuoto, jota viisi valittua operaattoria lähettää edelleen valtion
virastoille. Tanskalaiset haluisivat OIOXML:n myös pohjoismaiseksi standardiksi.
Tanskan verkkolaskuosoitteisto ei ole julkinen, ja se on vain operaattorien
keskinäisessä käytössä. Yritykset lähettävät keskenään melko vähän verkkolaskuja. Julkishallintoa laskuttavat yritykset olivat alussa tyytymättömiä vain yhteen
sanomamuotoon, mutta tyytymättömyys väheni muutamassa kuukaudessa
käyttöönoton jälkeen. (Hacklin 2006.)
Norjassa yleistyivät ensin kuluttajille suunnatut (B2C) sähköiset laskut ja yritysten
välinen laskutus on vasta alussa. Norjan valtio ja pankit ovat panostaneet paljon
kuluttaja- laskupalvelun kehittämiseen ja markkinointiin. Norjan E2bforum on
luonut verkkolaskuformaatin, joka perustuu useisiin eri sanomasuosituksiin.
(Hacklin 2006.)
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5.2

Eurooppalainen verkkolasku ja yhteistyöhankkeet

Suomalaiset ovat mukana Euroopan standardisointiorganisaation CEN/ISSS
verkkolaskutuksen kehittämistyössä.

Eurooppalainen verkkolaskun kehitystyö

perustuu EU:n laskutusdirektiiviin julkaisemiseen 20.12.2001. Euroopan yhteisö
on pyytänyt CEN/ISSS järjestöltä katsausta verkkolaskujen standardointiin ja
harmonisoimiseen. CEN/ISSS Sähköisen laskutuksen työryhmä (eInvoicing Focus
Group) antoi vuonna 2003 asiasta raportin ja suosituksensa. Vuonna 2004
työryhmältä pyydettiin (CWAs – CEN Workshop Agreements) suositukset. Työ
jakautuu neljään eri alueeseen ja luonnokset esitellään keväällä 2006 Brysselissä
Sähköisen laskutuksen avoimessa seminaarissa. (Salmi 2006.)
Suomalaiset ovat mukana myös UN/CEFACT (Centre for Trade Facilitation and
Electronic Business) kauppamenettelysuosituksen numero 6 päivitystyössä.
Työryhmä on laatinut suositukseensa liitteen, joka kattaa myös sähköisen
laskutuksen. (Salo 2006.)
Euroopassa on käytössä erilaisia sähköisen laskuttamisen palvelumuotoja. On
mahdollista ulkoistaa koko laskutus ja esimerkiksi Ranskassa yritys nimeltä Bprocess tarjoa tällaista palvelua. Muunto voi myös tapahtua laskuttajan päässä
vastaanottajan hyväksymään muotoon tai vastaanottajan päässä. Vastaanottaja
saa erilaisten standardien mukaisia verkkolaskuja ja muuntaa ne omassa
ympäristössään järjestelmiinsä sopiviksi. Suomalaisen käytännön mukaan lähinnä
palveluoperaattorit muuntavat sanomia. (Salmi 2006.)
Pankit ovat aktivoituneet omalla sarallaan ja ajavat pohjoismaisen yhteistyön
kautta asiaa eteenpäin muualle Eurooppaan. Myös Euroopan komissio haluaa
yhden sanomasuosituksen, jota suurin osa yrityksistä eli pienyritykset voisivat
käyttää. Bo Harald kehaisee Helsingin Sanomien haastattelussa, että EU:n
sisämarkkinakomissaari

Charlie

McGreevyn

ja

Euroopan

keskuspankin

innostuneen Finvoice-standardista jo niin paljon, että ”hyvä etteivät ole tehneet
siitä jo lainsäädäntöä” (Raeste 2006).
Euroopan yhteinen verkkolaskustandardi helpottaisi sisäistä kaupankäyntiä,
parantaisi tuottavuutta ja kilpailukykyä, mutta olisiko se liian suppea kansainväliseen kaupankäyntiin. Olisiko meidän myöhemmin sopeuduttava kansainvälisiin
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standardeihin vai voisiko Eurooppa pitää omat standardinsa. Jälkimmäinen
tuntuu mielestäni kovin epätodennäköiseltä.

5.3

Globaali yhteistyö

Kansainvälisestä

verkkolaskutukseen

liittyvästä

standardien

kehittymisestä

vastaavat kaksi järjestöä. Organization for the Advancement of Structured
Information Standards eli OASIS on suurten tietokone- ja ohjelmistotoimittajien
yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää avoimien rakenteisen tiedon
standardien käyttöä, kuten SGML/XML-tekniikoiden varassa toimivia määrityksiä.
Open Application Group eli OAGIS on suurten ohjelmistovalmistajien yhteenliittymä, joka kehittää XML-pohjaisia sähköisen kaupankäynnin ja sovellusintegraation käytäntöjä ja prosesseja. Näiden järjestöjen jäseninä ovat merkittävät
ohjelmistotalot, kuten Microsoft, IBM, ja Oracle. Pohjoismaista Tanskassa ja
Ruotsissa kansallisiksi formaateiksi on valittu OASIS-järjestön UBL-standardi.
(Sisältöstandardit eli formaatit 2006.)
On myös muita järjestöjä, jotka omalta osaltaan tekevät verkkolaskutukseen
liittyvää työtä. Word Wide Web Consortium eli W3C:n Web Services (WS) kehittää
tekniikkaa tietokoneiden välisten verkkopalveluiden toteuttamiseksi. Perusidea on
määritellä viestinvaihtorajapinta, verkkopalvelujen kuvaus ja yhdistely XMLtekniikoita hyödyntäen.
Kansanvälisen yhteistyön soisi tuovan kaikille yhteensopivan sanomamuodon, sillä
monet yhtiöt ovat tänä päivänä globaaleja ja tarvitsevat yhtenäistä linjaa sekä
konserniyrityksen sisällä että ympäri maailmaa tapahtuvaan kaupankäyntiin.
Kansainvälisen

standardointijärjestö

ISO:n

(International

Organization

for

Standardization) kotisivulta löytyi kymmenen erilaista XML:n liittyvää standardia
(XML-haku 2006). Nähtäväksi jää, saadaanko verkkolaskun tietosisällöstä
koskaan ISO-standardia - se ainakin helpottaisi ohjelmistotalojen työtä ja
helpottaisi merkittävästi verkkolaskutuksen laajenemista.
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6.1

VERKKOLASKUTUKSEN TEKNIIKKA

Verkkolaskutuksessa käytettävä tekniikka ja sanomasuositukset

Extensible Markup Language (XML) on merkkaus- ja metakieli, johon useat
W3C:n suosittamat sanastot perustuvat. W3C on kehittää Internetiä kaikille ja sen
selkärangan muodostavat jäsenet, joita on noin 400 organisaatiota ympäri
maailmaa. W3C organisoi WWW:hen liittyvien spesifikaatioiden kehitystyötä ja
esim. myöntää keskeisille, lausuntokierroksen läpäisseille teknisille dokumenteille
W3C-suosituksen. XML on W3C-suositusstandardi. (Nykänen 2006.)
XML on pohjimmiltaan ohjelmisto- ja laiteriippumaton tapa rakenteisten Unicodetekstidokumenttien

merkkaamiseen

sekä

kokonaisten

dokumenttiluokkien

merkkaussanastojen suunnitteluun. Unicode-konsortio on voittoa tavoittelematon
järjestö, joka perustettiin kehittämään ja laajentamaan Unicode-standardia ja
edistämään sen käyttöä. Standardi määrittelee tavan tekstimuotoisen tiedon
esittämiseen uusissa tuotteissa ja standardeissa. Konsortion jäsenet edustavat
laajaa kirjoa tietokone- ja tietojenkäsittelyalan yrityksistä ja järjestöistä. Unicode
antaa jokaiselle merkille, alustasta, ohjelmasta, ja kielestä oman riippumattoman
numeron. XML on siis kokonainen perhe teknologioita ja suosituksia joista
tärkeimmät ovat Extensible Markup Language (XML), XML-nimiavaruudet,
Document Object Model (DOM), XML-skeemat ja XSL sekä erityisesti eli XSLmuunnokset. (Nykänen 2005.)
Sanomamuodolla eli formaatilla tarkoitetaan sitä yhteisesti sovittua kieltä, jota
sanomakentissä

käytetään.

Yleisimmät

Suomessa

käytetyt

verkkolaskujen

sanomamuodot ovat eInvoice, TEAPPS, Posti XML ja Finvoice sekä valtion oma
sanomasuositus JHS 144 julkishallinnon sähköistä laskuttamista varten. Sanomia
on kukin yritys kehittänyt omille asiakasyrityksilleen hieman eri aikoina ja eri
näkökulmasta - siksi sanomien kirjo on laaja. Pankit halusivat jälkikäteen tehdä
oman sanomansa. Kun tarkastellaan kaikkia Pohjoismaita, saamme koko joukon
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lisää sanomamuotoja: jokaisella maalla on käytössä muutama oma sanomaformaatti. Euroopassa niitä on jo kymmenittäin.

6.2

Verkkolaskutuksen tietoturva

Verkkolaskutuksessa käytetään erilaisia tietoturvateknologioita eri osapuolien
välillä. Näitä ovat muun muassa VPN (Virtual Private Network), joka varmistaa
sanoman autenttisuuden muuttumattomuuden sekä luottamuksellisuuden. FTPyhteyksissä käytetään aina käyttäjätunnusta ja salasanaa. Pankit edellyttävät
pankkiyhteyksissä PATU suojausta (Pankkien asiakasyhteyksien tietoturva),
joka käyttää MAC-tiivistettä (Message Authentication Code). Sanoman eheys
tarkistetaan käyttäen alku- ja loppusegmenttejä. (Verkkolaskut, turvallisuus ja
ALV-lainsäädäntö 2005.)

7

KYSELY VERKKOLASKUTUKSEN NYKYTILASTA SUOMESSA

Tämä luku käsittää opinnäytetyön empiirisen osuuden. Luvussa esitellään keväällä
2005 Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n eBusiness Forumissa tehty
kyselylomaketutkimus ja sen tulokset. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitä
mieltä sähköisen liiketoiminnan asiantuntijat ja käyttäjät ovat verkkolaskutuksen
nykytilasta Suomessa vuonna 2005.
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7.1

Kyselylomake ja kyselyn tekeminen

Kyselylomake tehtiin käyttämällä Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Kysymyksiä oli
yhteensä yhdeksäntoista, ja ne tulostettiin kahdeksalle vaakasivulle (liite 1). Viisi
vastaajaa sai Excel-taulukon sähköpostilla, täytti sen koneellaan ja palautti
sähköpostilla. Excel-taulukon käyttö helpotti vastausyhteenvetojen laadintaa sekä
niistä johdettujen graafisten taulukoiden tekemistä. Sain Excel-pohjan eräältä
kollegaltani, ja osa hänen aiemmin käyttämistään kysymysteemoista oli helppo
liittää verkkolaskukyselyyn. Testasin kyselylomaketta ja sain kommentteja
kahdelta eri kollegalta ennen varsinaisen kyselyn tekemistä. Testauksessa ei
ilmennyt ongelmia, eikä lomakkeeseen tehty oleellisia muutoksia koevastaamisen
jälkeen.
Taustatiedoista kysyttiin yrityksen toimiala ja se, oliko vastaajalla kokemusta
verkkolaskutuksesta. Lomakkeessa olevat kysymykset olivat sekä avoimia että
suljettuja. Osa asioista pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen, ja osa
kysymyksistä oli väittämiä. Avoimilla kysymyksillä pyrittiin saamaan esille
enemmän näkemyksiä, kuin ehkä osattaisiin kysyä. Avoimien kysymysten käsittely
ei ole yhtä nopeaa kuin suljettujen, mutta avointen vastausten katsoin olevan
kyselyn reliabiliteetin kannalta tärkeitä. Niillä saadaan laajemmin tietoa ja
mielipiteitä esille.
Esittelin kyselyn lyhyesti TIEKEN eBusiness Forum -seminaarin toisena päivänä ja
kerroin sen olevan osa opinnäytetyötäni. Pyysin seminaarin osallistujia täyttämään
heille jaetun 8-sivuisen lomakkeen ja palauttamaan sen minulle ennen seminaarin
päättymistä. Lomakkeen palauttaneiden kesken tultaisiin arpomaan samppanjapullo.

Kysely jaettiin noin sadalle seminaarin osallistujalle, joista 28 toimitti

vastauksensa heti ja kolme toimitti ne jälkikäteen. Kysely lähetettiin edellisten
lisäksi kuudelle eri toimialojen ja organisaatioiden asiantuntijalle sähköpostitse, ja
heistä viisi toimitti vastaukset. Kyselyn vastausprosentti oli 33.

7.2

Kysymykset ja vastaukset

Taustakysymyksillä määriteltiin yrityksen toimiala ja työntekijöiden lukumäärä.
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Taustakysymys: toimiala
Teollisuus

9

Kuljetus, varastointi ja
liikenne
Vakuutuspalvelut
Kauppa ja palvelu
Pankki- ja rahoituspalvelut

5

Taloushallinnon it-palvelut,
esim. operaattori
Tutkimus- ja
koulutuspalvelut
Konsultointipalvelut

5

3

Muut liike-elämän palvelut

2
1

2
1

2

2

Kunta ja julkinen sektori

1

1

Järjestö
Tilitoimisto
Muu: Telecom

1

KUVIO 10. Vastaajien toimialat
Kuviosta 10 nähdään, että suurin toimialaryhmä oli verkkolaskupalvelun tarjoajat
eli taloushallinnon it-palvelujen tuottajia tai välittäjäoperaattoreita (25 %).
Seuraavaksi suurimmat toimialat samankokoisina olivat pankki- ja rahoituspalvelut
sekä kauppa ja palvelu (14,2 %). Teollisuuden edustajia oli neljänneksi eniten (8,5
%). Loput vastaajista edustivat alaansa alle kuuden prosentin osuuksilla. Koska
melko suuri osa vastaajista oli operaattoreita eli palvelun tarjoajia, pitää
huomioida, että vastaukset on annettu pääosin palveluntarjoajan näkökulmasta.
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Taustakysymys: työntekijöiden lukumäärä
9
8
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1
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2

2
1
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10-49 50-99
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500999

1000- 5000yli
4999 14999 15000

KUVIO 11. Yrityksen työntekijämäärä
Kyselyyn vastasi kaiken kokoisten organisaatioiden edustajia, mutta kuten
kuviosta 11 voidaan huomata, suurin osa vastaajista eli 54 % edusti yli tuhannen
hengen yrityksiä tai organisaatioita. 100–999 hengen yrityksiä edusti 28,6
prosenttia vastaajista. Alle 100 hengen työntekijän yritystä edusti 17,1 %
vastaajista, ja näistä alle 10 hengen yritysten osuus oli 8,5 prosenttia. Kyselyyn
vastasivat lähinnä suurten yritysten edustajat, mikä varmasti vaikuttaa tuloksiin.
Pienen yrityksen näkökulmaa vastauksissa tuskin tulee esille.
Kolmantena taustakysymyksenä oli verkkolaskutukseen liittyvä toiminta. Kyselyssä
tiedusteltiin, onko vastaajalla kokemusta verkkolaskutuksesta. Kysymykseen
vastasi 33 vastaajaa, joista 30:lla oli kokemusta verkkolaskutuksesta. Tästä
voidaan päätellä, että kyselyyn vastanneet ovat pohtineet antamiaan vastauksia,
koska asia on heille entuudestaan tuttu ja heillä on siitä sekä tietoja että
kokemusta. Tämä vaikuttanee kyselyn vastausten laatuun.
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8

NÄKEMYKSET VERKKOLASKUTUKSESTA JA SEN YLEISTYMISESTÄ

Selvityksessä haluttiin tuoda esille sekä palveluntarjoajien että käyttäjien
näkemyksiä verkkolaskutuksesta ja sen yleistymisestä. Haluttiin nähdä, ollaanko
asioista samaa vai eri mieltä eli löytyykö asiantuntijoilta asiasta yhteistä
näkemystä.

NÄKEMYKSIÄ VERKKOLASKUTUKSESTA (1)
Laskujen skannaus ei ole järkevää
Verkkolaskusta hyötyvät vain suuret
Sanomasuosituksia on liikaa

CEN/EU/ISO luo verkkolaskustandardit
Verkkolaskuoperaattoreita on liian paljon
Verkkolaskutus on yksinkertaista

Verkkolaskut ovat osa taloushallintoa

Verkkolaskujen käyttö tuo säästöjä 1 1
0%

10 %

2

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

3
1

27

5

2
2

16

8

6

3

15

16

Verkkolaskutus kehittyy oikeaan suuntaan 0 2
Verkkolaskujen lähetyksissä on virheitä

7

10

13

Täysin eri mieltä
Osin eri mieltä
Osin samaa mieltä
Samaa meiltä
EOS

8

18

8

Verkkolaskuista puhutaan liikaa

1

27

4

2 1

Verkkolasku on vasta alkutekijöissään 1

3

7

19

6

Verkkolaskupalvelut ovat laadukkaita

2

10

13

7

2

7

7

6

12

3

11

3

4

12

4

3

16

10

6

Operaattorit tekevät tarvittavat muunnokset

2

13

11

8

3

5

7

19
1

1

14

8

7

5

70 %

80 %

90 % 100 %

KUVIO 12. Näkemyksiä verkkolaskutuksesta (1)
Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin vastaajien näkemyksiä verkkolaskutuksesta (kuvio 12). Muutamista asioista oltiin yksimielisiä, kuten esimerkiksi siitä,
että verkkolaskutuksen käyttö tuo säästöjä (75 %), se on osa taloushallintoa (80
%) ja siitä hyötyvät myös pienet yritykset ja organisaatiot. Sanomasuosituksia oli
suurimman osan mielestä liikaa (70 %) ja paperilaskujen skannausta ei pidetty
kovin järkevänä (65 %). Suurin osa piti verkkolaskutusta yksinkertaisena (80 %).
Tässä varmastikin korostuu palveluntarjoaja-vastaajien suuri määrä. Uskon, että
suuressa osassa suomalaisia yrityksiä verkkolaskutus on vielä melko vieras asia,
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eikä sitä pidetä aivan yksinkertaisena toteuttaa. Verkkolaskutuksen kehittymisestä oikeaan suuntaan oltiin eri mieltä, sillä siinä kohderyhmän mielipiteet
jakautuivat selkeästi kahtia. Samaten operaattorien oikeasta määrästä tai
operaattoreiden suoriutumisesta sanomamuunnoksista oltiin eri mieltä.
Verkkolaskupalveluita pidettiin kuitenkin yleisesti melko hyvinä (80 %). Merkille
pantavaa on myös se, ettei EU:n sekä CEN- ja ISO-järjestöjen katsota luovan
standardeja (50 %), vaikka esimerkiksi CEN:ssä työryhmä jo pohtii näitä asioita ja
on antamassa suosituksia. On myös mahdollista, että asiantuntijoiden ja
palveluntarjoajien piirissä on keskitytty tuottamaan kotimaisia palveluja ja
verkkolaskutuksen kansainvälinen seuranta on jäänyt vähemmälle. Vain muutama
(20 %) oli sitä mieltä, että standardit luodaan kansainvälisissä järjestöissä ja suurin
osa ei osannut (30 %) vastata tähän väittämään. Tämä kertoo myös sen, ettei
verkkolaskutuksen tulevaisuudesta ja kansainvälistymisestä ole kyselyn tekemisen
hetkellä kovinkaan monella tietoa tai näkemystä.

NÄKEMYKSIÄ VERKKOLASKUTUKSESTA (2)
9

Sähköisessä laskussa ei tarvita kuvia
Verkkolaskut tulee oletustiliöidä

2

6

5

Operaattorit muuntavat kv. laskut ongelmitta

3

Verkkolaskut tulee aina liittää ostoreskontraan

3

6

5

10

3

Verkkolaskujen tietoturva on hyvä

8

4

Sähköinen arkistointi on ajankohtaista 1 1
0%

5

16

12

Verkkolaskut ovat osa operat. prosessia 1 2

1
6

6

26

Verkkolaskutuksesta on liian vähän tietoa

7

7

9

Verkkolaskuoperaattoreita ei tarvita

5

7

5
7

4

6

14
4

10

Verkkolaskussa ei tarvita liitteitä

9
6

9
16

Verkkolaskun lähetys kannattaa ulkoistaa

5

4

10

4

1

12
10

10

Verkkolasku tulee voida lähettää sähköpostitse

9

11

6

Verkkolaskuohjelmistoja on riittävästi

9

11

8
4

EOS

3
6

Täysin eri mieltä
Osin eri mieltä
Osin samaa mieltä
Samaa meiltä

1 2
6

22
28

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

2
2
1
100
%

KUVIO 13. Näkemyksiä verkkolaskutuksesta (2)
Kuviosta 13 voidaan todeta, että suurin osa piti verkkolaskuja osana operatiivista
prosessia (90 %), ja ne tulee liittää ostoreskontraan (80 %) ja että sähköinen
arkistointi on ajankohtaista (90 %). Operaattoreita ja niiden palveluja pidettiin
tärkeinä (75 %) ja tietoturvaa yleisesti ottaen hyvänä (80 %). Muutoin suurin osa
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väittämistä jakoi vastaajien mielipiteet kahtia. Kohderyhmällä ei ole yhtä ja
samaa näkemystä verkkolaskutuksesta. Onko laskussa liitteitä, tarvitaanko
laskussa

kuvaa,

pitääkö

olla

oletustiliöinnit,

onko

ohjelmistoja

riittävästi,

operaattorit tekevät sanomamuunnokset ongelmitta, näistä kaikissa asioissa
mielipiteet jakautuivat kahtia. Tämä on merkittävää ja osoittaa, että sektori on vielä
kehittymätön ja tarjonta ei ole jäsentynyt.
Vastaajista 27 kappaletta (77 %) oli verkkolaskujen yleistymisestä Suomessa sitä
mieltä, että verkkolaskujen määrä kasvaa lähivuosina. Kymmenen vastaajaa
arveli, että laskujen määrä kasvaa 8–10 %, ja toiset kymmenen arveli kasvun
olevan 11–20 % ja seuraavat kymmenen 21–50 %. Kaksi vastaajaa arveli, että
verkkolaskujen määrä kasvaa yli 51 prosenttia. Vastauksissa on melko paljon
hajontaa, mikä johtunee ainakin siitä, että markkinat ovat vielä kovin keskeneräiset
ja palvelut ovat vasta jäsentymässä.

8.1

Tarjonnan painopisteen muuttuminen ja tärkeimmät kehittämiskohteet

Kysymykseen verkkolaskutarjonnan muuttumisesta eli ohjeistuksessa mainitun
sanomakäytännön muuttumisessa tulevaisuudessa noin puolet vastaajista (45 %)
oli sitä mieltä, että painopiste on muuttumassa, ja enemmistö heistä oli sitä mieltä,
että Finvoice (36 %) ja eInvoice (21 %) kasvattavat suosiotaan. Yleisesti
vastaukset suunnasta hajaantuivat moniin eri näkemyksiin. Esille tuotiin yksittäisiä
näkemyksiä, että alalle tulee aivan uusia toimijoita, käyttöön tulee kansainvälinen
sanomaformaatti ja kotimaiset sanomat vähenevät, verkkolaskutus kytkeytyy
lähemmäs tilauksia ja taloushallinnon rooli verkkolaskutuksessa kasvaa. Vajaat
puolet (42 %) vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole arviota tai tietoa asiasta.
Vastaajista 12,9 prosenttia arvioi tarjonnan pysyvän samana. Tämä kertoo sen,
että verkkolaskutuksen tulevaisuuden kehityssuunnasta ei ole yhteistä näkemystä
eikä sitä haluta tai uskalleta myöskään ennustaa.
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Tärkeimmät kehityskohteet (1-5)

1. Integroinnit muihin
sovelluksiin
2. Operaattoreiden
välinen yhteistyö

120

3. Ohjelmistokehitys

100

4.Sanomasuositukset

80

5. Hinnoittelu

60
6. Markkinointi

40
7. Tietoturva

20

8. Muu: osapuolten
tunnistaminen

0

KUVIO 14. Verkkolaskutuksen tärkeimmät kehityskohteet
Verkkolaskujen tärkeimmät kehityskohteet nähdään kuviossa 14. Vastaajia
pyydettiin

valitsemaan

viisi

tärkeintä

kehityskohdetta

valmiiksi

annetusta

luettelosta ja laittamaan tärkeysjärjestykseen. Vastaukset painotettiin, jotta saatiin
laskettua tärkeysjärjestys. Tärkeimpänä pidettiin integrointia muihin sovelluksiin ja
seuraaviksi tärkeimpinä operaattorien välistä yhteistyötä ja ohjelmistokehitystä.

8.2

Verkkolaskutuksen tärkeys liiketoiminnan kehittämisalueena

Verkkolaskutusta piti tärkeänä liiketoiminnan kehittämisalueena 28 vastaajaa (80
%). Viisi vastaajaa (14 %) piti verkkolaskuja tärkeänä, mutta neljä heistä piti
tärkeämpänä yrityksen ydinliiketoimintoja ja yksi koko sähköistä taloushallintoa.
Kaksi vastaajaa (6 %) ei pitänyt verkkolaskutusta tärkeänä.

8.3

Verkkolaskutuksen yleistyminen eri toimialoilla

Vastaajia

pyydettiin

laittamaan

valitsemansa

toimialat

tärkeysjärjestykseen

asteikolla 1–5. Vastaajat uskoivat verkkolaskutuksen kasvavan nopeimmin kaupan
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ja palvelun sekä julkishallinnon toimialoilla. Vahvimmin tuli esille kunta ja
julkinen sektori vastaanottavana osapuolena (37 pistettä). Toiseksi suurin oli
kauppa ja palvelu ja nimenomaan lähettävänä osapuolena (34 pistettä).
Vastaukset pisteytettiin, ja hajonta eri toimialojen kesken oli melko suurta. Neljä
suurinta toimialaa tuli kuitenkin selkeästi esille (kuvio 15).
LASKUN LÄHETTÄJÄT

LASKUN VASTAANOTTAJAT

Kaupan ja palvelun ala

1.

Kunta ja julkinen sektori

Kunta ja julkinen sektori

2.

Kaupan ja palvelun ala

Teollisuuden,

3.

Teollisuus

kuljetuksen

ja varastoinnin toimialat

KUVIO 15.

8.4

Toimialat, joilla verkkolaskutuksen uskotaan yleistyvän

Näkemyksiä verkkolaskutuspalvelujen verkostoitumisesta ja yhteistyötä

Suurin osa vastaajista odotti eniten yhteistyötä ja verkostoitumista tulevan
välityspalveluihin (31 vastausta) ja sanomasuosituksiin (32 vastausta). Myös
ohjelmisto- ja tuotekehityksessä odotettiin yhteistyötä (17 ja 18 vastausta). Lisäksi
yhteistyökohteina

mainittiin

operaattorien

ja

ohjelmistotalojen

operatiivinen

yhteistyö (6 %) sekä sanomien tietosisältömäärittely. (Kuvio 16.)

E IO SA A SA N O A

M uu:sanom ien tietosisältöm äärittely

M uu:O hj.oper.yhteistyö /
operat.yhteistyö
EI

T uotekehityksessä

Sanom asuosituksissa

V älityspalveluissa

O hjelm istopalveluissa
K Y LLÄ
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KUVIO 15. Verkkolaskutuksessa odotetaan yhteistyötä
Avoimissa

vastauksissa

vastaajat

totesivat,

että

verkkolaskutus

perustuu

yhteistyölle. Muuten kuin yhteistyön avulla ei saada toimivaa kokonaisuutta
aikaan; samoja asioita ei kannata tehdä eri tahoilla. TIEKEN verkkolaskufoorumin
eri työryhmien töiden ja yhteistyön eri työryhmien välillä todettiin vievän
verkkolaskutusta eteenpäin. Verkostoitumista ja yhteistyötä tarvitaan, jotta
verkkolaskut pystytään toimittamaan saumattomana palveluketjuna lähettäjän
järjestelmästä toiseen. Vastauksissa todettiin, että myös teknisessä yhteen
toimivuudessa tarvitaan yhteistyötä jatkossakin.

8.5

Tiedonsaanti verkkolaskutuksesta nyt ja aiemmin

Vastaajat pitivät tärkeimpinä nykyisten tietojensa lähteinä Internet-operaattoreita
(24 %), ohjelmistotaloja (25 %), alan järjestöjä (24 %) ja pankkeja (21 %).
Kursseilta ja seminaareista on myös saatu tietoa (17 %). Suurin osa seuraa
jatkuvasti alan kehitystä ja reagoi myös itse markkinoihin. Tilitoimistojen,
konsulttien ja oppilaitosten merkitystä ei pidetty kovin suurena. Koska melkein
kaikilla vastaajilla on kokemusta verkkolaskutuksesta, on luonnollista, että
vastauksissa korostuu palveluntarjoajien osuus tiedon jakamisessa.
Kuviosta 16 nähdään, että tärkein nykyinen verkkolaskutuksen tietolähde on
Internet, sillä 30 prosenttia vastaajista piti Internetiä tärkeimpänä tietolähteenään.
Seuraavaksi tärkeimmät olivat alan järjestöt, yhteistyökumppanit alihankkijat ja
asiakkaat. Osa piti tärkeinä myös alan lehtiä ja tapahtumia.
Koska tänä päivänä asiantuntijatkin hakevat tietonsa pääasiassa Internetistä,
voidaan päätellä, että jokainen verkkolaskusta kiinnostunut saa tietoa Internetistä.
Osa tiedoista on varmastikin jaossa vain salasanojen takana, palveluntuottajien ja
organisaatioiden sivustoilla.
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MISTÄ HAETAAN TIETOA VERKKOLASKUTUKSESTA
Muualta: OVT-operaattorilta

2

1

Muualta: Kehittelen itse

0

1

Muilta yhteistyökumppaneilta
Alihankkijoilta

11

7

Asiakkailta

11

6

Alan järjestöistä tms.

9

5

9

5

Tärkeä
Melko
2

10

6

12

1

8

9

10

Vähemmän
Ei Merkitystä

8

13

5

Muista medioista 1
Alan messuilta ja muista tapahtumista

3

11

13

4

Alan lehdistä

3

10

12

4

Internetistä

23

7

3

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%

KUVIO 16. Nykyiset verkkolaskutuksen tietolähteet

8.6

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Kohderyhmä piti verkkolaskutusta tärkeänä liiketoiminnan kehittämisalueena.
Pankit ja operaattorit ovat vahvoja toimijoita verkkolaskumarkkinoilla. Yhteistyötä
kaivataan palvelujen harmonisoimiseksi. Tulevaisuuden kehityksestä, yksittäisistä
asioista, kuten sanomamuodoista ja liitteiden käytöstä, ei kohderyhmällä ole
yhtenäistä näkemystä.
Verkkolaskutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, ja asiantuntijat käyttävät
pääasiassa Internetissä toimivia palveluja. Kaikilla tuskin on pääsyä samaan
tietoon, sillä osa tiedoista jaetaan vain yhteisön jäsenille tai asiakkaille extranetin
kautta. TIEKEN rooli koordinaattorina korostui, ja sitä pidettiin hyvänä. Toimijoiden
ja yhteistyön määrän uskotaan kasvavan. Kohderyhmä ei ole yksimielinen siitä,
mihin suuntaan verkkolaskutus kehittyy. Verkkolaskutuksen kansainvälisyys ei
korostu vastauksissa, eli kansainvälisiin standardeihin ei otettu kantaa.
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Verkkolaskutuksen kehityksen suunnasta asiantuntijoilla ei ollut kovinkaan
varmaa tietoa tai näkemystä. Tämän lisäksi heillä oli hyvin erilaisia näkemyksiä
verkkolaskutuksen eri osioiden tärkeydestä ja siitä, mitä tietoa verkkolaskutiedoston tulisi sisältää. Verkkolaskutuksen yleistyminen vaatii palveluntarjoajien
keskinäisen yhteistyön lisäämistä ja asioista sopimista, sillä palvelu tavoittaa
suuren massan vasta sitten, kun se toimii moitteettomasti ja kustannustehokkaasti
ja sen käyttöönotto on helppoa.

9

TUTKIMUKSEN RELIABILITEETTI JA VALIDITEETTI

Kysely jaettiin hieman yli sadalle henkilölle, joista kyselyyn vastasi 35 eli
vastausprosentti oli 33 ja sitä voidaan pitää melko pienenä. Kyselyyn vastanneeseen 35 henkilön ryhmään oli saatu 33 sellaista henkilöä, joilla on kokemusta
verkkolaskutuksesta. Koska verkkolasku on vielä uusi asia ja silti näin moni tunsi
aihealueen, voidaan katsoa, että otos edusti kyselyn kannalta juuri oikeaa
kohderyhmää.
Vastaajista puolet oli palveluntarjoajia ja puolet verkkolaskutusta käyttäviä. Koska
kaikilla vastaajilla on tietotekninen tausta, vastausten voidaan olettaa pohjautuvan
sekä tekniseen tietoon että aihealueen syvällisempään ymmärtämiseen - ei
henkilön pelkkään mielikuvaan asiasta. Verkkolaskutuksesta puhutaan paljon,
mutta konkreettista käyttökokemusta löytyy vain harvoilta. Tällä kohderyhmällä on
kokemusta sekä palveluntuottajana että käyttäjänä.
Tutkimuksen validiteetille voidaan katsoa olevan eduksi tutkijan kokemus
ja ymmärrys tarkasteltavasta ilmiöstä. Tämä on auttanut ilmiön kokonaisuuden
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hahmottamisessa, kysymysten tekemisessä sekä tiedon etsinnässä. Analysoinnissa tuloksia on pystytty peilaamaan hyvin myös käytäntöön.

10 JOHTOPÄÄTÖKSET

Keväällä 2005 asiantuntijoille tehdyssä kyselyssä tuli selkeästi esiin, että
verkkolaskutus on tärkeä liiketoiminnan kehittämisalue. Vastaajista 27 piti sitä
tärkeänä, ja lähes kaikki olivat sitä mieltä, että verkkolaskutus tuo säästöjä, se on
osa taloushallintoa ja verkkolaskutuksesta hyötyvät sekä pienet että suuret
yritykset. Pankit ja operaattorit toimivat vahvoina toimijoina verkkolaskutusmarkkinoilla. Arveltiin myös, että toimijoiden sekä yhteistyön määrä kasvaa lähivuosina.
Verkkolaskutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa. Ainakin asiantuntijat ovat sitä
helposti löytäneet, ja he käyttävätkin Internetissä toimivia tietopalveluja ja hakuja.
TIEKEN hyvää roolia koordinaattorina korostettiin.
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että verkkolaskutus on hyvä asia ja se
yleistyy. Eri mieltä oltiin siitä, miten nopeasti tuo yleistyminen tapahtuu. Tulevaisuuden kehityksestä ja yksittäisistä asioista, kuten liitteet ja sanomamuodot, ei
kohderyhmällä ole yhteistä näkemystä. Kohderyhmä ei myöskään ole yksimielinen
siitä, mihin suuntaan verkkolaskutus kehittyy. Hyvin moni vastasi, ettei osaa
sanoa. Vastauksissa eivät myöskään korostu kansainväliset asiat ja kehitysnäkymiä katsottiin lähinnä Suomen sisäisestä näkökulmasta.
Verkkolaskutuksen ideana on olla yksinkertainen ja helppo tapa laskuttaa: tieto
kulkee samanmuotoisena sähköisesti koneesta koneeseen, ja sen avulla
sähköistetään koko taloushallinto aina tilinpäätökseen saakka. Jostain syystä
ensimmäisten pilottien jälkeen toimijat lähtivät eri suuntiin ja kehittivät omat
sanomansa, jotka eivät keskustelleet keskenään. Palveluntarjoajien yhteistyö ei
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tuottanut hedelmää eli yhteistä sanomaformaattia ja alettiin tarjota muunnospalveluja. Muunnostyön ei pitänyt näkyä asiakkaille, vaan heidän oli tarkoitus ostaa
verkkolaskupalvelut yhdeltä tarjoajalta. Asia kuitenkin aiheutti hämminkiä palvelun
käyttöönottoa suunnittelevien asiakkaiden keskuudessa. Myös hinnoittelu aiheutti
asiakkaille päänvaivaa, koska eri palveluntarjoajat halusivat palvelusta oman
osuutensa ja pahimmassa tapauksessa maksusopimuksia piti tehdä monen
tarjoajan kanssa.
Verkkolaskuja alettiin lanseerata ennen kuin ohjelmistot osasivat lähettää ja
vastaanottaa niitä. Ohjelmistojen kehittämisessä on ollut noin 1–2 vuoden viive,
sillä vasta nyt niitä alkaa olla riittävästi. Trendinä näkyi selvästi lyhytjänteisyys ja
palveluntarjoajien kiire markkinoille, sillä tavoitteena oli mahdollisimman suuri
markkinaosuus ja oman sanomamallin yleistyminen. Verkkolaskufoorumi on
toiminut aktiivisesti yhteistyön edistämiseksi ja myös valtio on ollut aktiivisena
mukana. Silti markkinoille tulo on ollut hyvin tuotekeskeistä. Verkkolaskutuksessa
olisi pyrittävä säilyttämään sen perusidea - helppo ja yksinkertainen lasku, josta on
hyötyä suurelle käyttäjäkunnalle.
Viimeaikaiset alan seminaarit ja keskustelut niissä osoittavat, että palveluntarjoajien kiinnostus on kääntynyt yritysten välisistä verkkolaskuista sähköisten
kuluttajalaskujen suuntaan. Todennäköisesti Norjan menestys tällä alueella on
saanut myös muut Pohjoismaat kiinnostumaan näistä markkinoista. Suomessa
ensimmäiset kuluttajaverkkolaskut on jo tuotteistettu ja lanseerattu. Laskun
nimeksi näyttää tulevan e-lasku. Tämä on hyvä nimi, sillä kuluttajalaskut eivät
mielestäni ole oikeita verkkolaskuja, koska niistä puuttuu järjestelmäintegrointi.
Kun sähköiset kanavat yleistyvät, voidaan tuo pieni e-kirjain jättää pois. Erotamme
eri laskutustavat toisistaan, kun puhumme Postin välityksellä kulkevista, vähitellen
häviävistä paperilaskuista.
Verkkolaskutuksen empiirinen eli kyselyosa käsitti lähinnä kotimaisen verkkolaskutuksen nykytilan arviointia ja kyselyn vastaajat eivät pitäneet kansainvälistä
standardivaihtoehtoa kovin todennäköisenä vielä keväällä 2005.

Uskon, että

painopiste on kuitenkin vuoden sisällä muuttunut, sillä kansainvälisen standardoinnin merkitys on kasvanut runsaasti viimeisen vuoden aikana. Työpöytätutkimuksessa keskityttiin kotimaan lisäksi myös verkkolaskutuksen kansainväliseen
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kehittymiseen. Verkkolaskutus ei ole enää kansallinen asia, vaan sitä kehitetään
nyt sekä eurooppalaisella että kansainvälisellä foorumilla. Suomalaisilla on monien
vuosien kokemus verkkolaskutuksesta ja meillä on hyvä mahdollisuus tehdä
kilpailukykyisiä verkkolaskutuotteita. Tällä hetkellä operaattorit, pankit sekä
valtionhallinto toimivat omissa saarekkeissaan eikä selkeää yhteistä linjaa tai
tavoitetta ole. Keskustelu on kuitenkin vilkasta ja suomalaisten palveluntarjoajien
pitäisikin seurata mitä kansainvälisesti tapahtuu ja olla valmiina tarjoamaan omia
palvelujaan vientituotteina.
Suomen osuus maailmankaupassa on hyvin pieni, ja kun laskutusta aletaan
sähköistää, kansainväliset suuryritykset päättävät, mitä markkinoilla tapahtuu.
Suomalaisilla voisi olla verkkolaskutuksen levittämisessä oma roolinsa, jos
kokoamme voimamme ja kokemuksemme yhteen ja liittoudumme suurempien
kanssa. Meidän tulisi mukautua nopeisiin muutoksiin ja muuttaa sopeutumiskyky
kilpailueduksi.

Kun

XML-teknologiaa

hyödyntävä

sähköinen

laskutus

eli

verkkolaskutus leviää ja siitä tulee ISO-standardi, meillä pitää olla kansainvälinen
markkinointi ja palvelutarjonta kunnossa.
Verkkolaskutuksen volyymistä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oli melko
mahdotonta saada tarkkaa tietoa muun muassa siksi, että pankit ja operaattorit
eivät ilmoita välityslukujaan. Verkkolaskutuksen yleistymistä sekä siihen liittyviä
edistäviä ja hidastavia tekijöitä tulisi tutkia myös jatkossa. Asioita voitaisiin seurata
tarkemmin, jos palveluntarjoajat antaisivat tiedot verkkolaskujen välitysmääristä
verkkolaskutusta jatkossa tutkiville.
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