
Laskuttajailmoitus eli SI-sanoma 
 

Aihe Vaikutus  

Ilmoituksen tyyppi 

MessageActionCode 

 ADD laskuttajalla ei aikaisempaa las-

kuttajailmoitusta 

 CHANGE laskuttajailmoituksen tietoja 

päivitetään 

 DELETE poistaa laskuttajailmoituksen, lasku-

tusaiheeseen liittyvät vastaanottoilmoitukset lop-

puvat 

 

Laskuttajailmoituksella ilmoitetaan tarjoaako las-

kuttaja e-laskua ja suoramaksua 

 elementti: SellerServiceCode 

 Huom! Jos laskuttaja tekee muunnon, las-

kuttajailmoitus on lähetettävä pankkiin en-

nen RP-sanomia 

  

Seuraavat koodit mahdollisisa: 

 00 =vain e-lasku (ei mahdollinen, jos tekee 

muunnon) 

 01= sekä e-lasku että suoramaksu 

 02= ei uusia suoramaksutoimeksiantoja  

o tätä koodia käytetään muunnon jälkeen, 

mikäli laskuttaja ei ota vastaan uusia 

suoramaksutoimeksiantoja.  

o migraatiossa muodostuneet ja sen aikana 

tilatut suoramaksutoimeksiannot ovat 

voimassa 

 

Laskuttajan y-tunnus 

 elementti: SellerPartyIdentifier 

 9 merkkiä pitkä eli y-tunnus annetaan väliviivalla 

 

Laskuttajan tilinumero 

 elementti SellerAccountID 

 IBAN-muodossa + pankin BIC-koodi 

 tilinumeron perusteella pankki tarjoaa verkko-

pankissa paperilaskun maksamisen yhteydessä 

siirtymistä e-laskutukseen 

 CHANGE-sanomalla tilinumero annetaan aina 

vanhana ja uutena vaikka ei siihen tulisikaan 

muutosta (muutetaan esimerkiksi jotain muuta 

tietoa kuten yksilöintitietoa, ohjetta tms.) 

 jos annetaan uusi pankkiyhteystieto, tulee aina 

antaa myös vanhat tiedot 

 

Palvelutunnus 

 elementti: SellerDirectDebitIdentifier 

 9 merkkiä pitkä suoraveloituksen palve-

lutunnus 

 henkilöasiakkaan verkkopankissa tulee kehotus 

lopettaa sv-valtakirja silloin, kun maksaja tekee 

e-laskutilauksen kyseiselle laskutusaiheelle 

 Pakollinen tieto laskuttajailmoituksella mikäli 

laskuttaja tekee muunnon suoraveloitusvalta-

kirjoille, muutoin ei pakollinen 

 

Laskutusaiheen koodi 

 Pakollinen elementti  

 elementti: PaymentInstructionIdentifier 

 aakkosnumeerinen, suositus pelkkä numeerinen 

tieto 

 Mahdollistaa automaattisen maksamisen 

 Tietoa ei saa muuttaa 

 samalla lähetysosoitteella voi olla useampi lasku-

tusaiheen koodi, oma laskuttajailmoitus jokaista 

eri koodia kohti 

 RP-sanomalla sama tieto 

 

Laskutusaihe, teksti  näkyy verkkopankissa e-laskun laskutusaiheena 

 tekstimuotoinen esim. Vuokra, laajakaista, säh-

kö, kaukolämpö jne. 
 



 elementti: SellerInvoiceTypetext 

 max 35 merkkiä 

 samalla lähettäjän verkkolaskuosoitteella 

voi olla useampi laskutusaihe, oma laskutta-

jailmoitus tarvitaan jokaista eri aihetta kohti 

Yksilöintitunnus 

 maksajan yksilöintitieto, jolla laskuttaja yk-

silöi tilauksen omassa laskutusjärjestelmäs-

sään 

 Elementti: SellerInvoiceIdentifier vähintään 

attribuutti FI pakollinen 

o attribuutti = tiedon tyyppi esim. vii-

te, asiakasnumero, henkilötunnus, 

muu 

 Laskuttajan tulee huolehtia, että laskuttajailmoi-

tuksella ilmoitettu yksilöintitieto löytyy esimer-

kiksi laskulta tai on muuten helposti ymmärrettä-

vä tieto (käytetyt termit Asiakasnumero, sopi-

musnumero, asiakastunnus jne.) 

 voi esiintyä kerran tai kaksi kertaa - mikäli pyy-

detään kaksi yksilöintitietoa, molempiin kenttiin 

on täydennettävä pyydetty tieto 

 Jotkut pankit vertaavat elementin sisältöä annet-

tuun attribuuttiin, esimerkiksi jos attribuutti on 

"viite", annetun tiedon pitää olla laskennallisesti 

oikea viite 

 

Yleisohje yksilöintitunnukselle 

 Elementti: SellerInstructionFreeText, vähin-

tään attribuutilla FI  

 Yksilöintitunnuksen yleisohje, esim. "Anna vii-

tenumero viimeisestä laskusta".  

 Versiosta 2.0 lähtien Nordeassa pakollinen vä-

hintään attribuutilla FI, muut pankit eivät vaadi 

tätä  

   kannattaa kuitenkin laittaa kaikkiin pankkeihin 

meneviin sama tieto  

 

Muutokset laskuttajailmoitukseen  muutokset lähetetään aina Change-tyypin sano-

malla sen sopimuspankin kautta, jonka BIC tun-

nus on annettu edellisellä sanomalla 

 esim. operaattorivaihdoksissa vanha operaattori 

lähettää change-sanoman, jossa ilmoitetaan uusi 

välittäjä/operaattoritieto  

 

 


