
IBAN-tilinumeron käyttö  

Henkilöasiakkaan verkkopankki, mobiilipankki, laskunmaksuautomaatti, 

yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank), yrityksen Classic-

verkkopankki  

Lokakuu 2014 

Ohje  



Muutoksen taustaa 

Mitä muuttuu? 

• Maksun syöttö muuttuu verkkopankeissa ja maksuautomaateilla. 

• Saajan tilinumero syötetään kaikissa kanavissa IBAN-muotoisena. 

Miksi tilinumeron voi jatkossa syöttää vain IBAN-muodossa? Miksi tämä muutos 

tehdään? 

• Muutos on osa Euroopan yhteisen maksualueen (SEPA) toteuttamista. EU-komission antama asetus 

velvoittaa kaikkia pankkeja käyttämään maksujenvälityksessä IBAN-tilinumeroa. 

• Tästä johtuen Nordean itsepalvelukanavissa automaattisesti tehty muunto kansallisesta tilinumerosta 

IBAN-tilinumeroksi päättyy. 

Ketä muutos koskee? 

• Muutos koskee maksaja-asiakkaita, jotka käyttävät maksamiseen itsepalvelukanavia: henkilöasiakkaan 

verkkopankki, mobiilipankki, yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank), yrityksen classic-verkkopankki 

tai maksuautomaatti.   
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Henkilöasiakkaan verkkopankki 
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Uusi maksu ja maksu ulkomaille: saajan tiedot, 

täydennettävien kenttien järjestys on muuttunut 

• Täydennä ensin saajan nimi 

• Seuraavaksi saajan tilinumero 

• Katso myös Ohje 

Lokakuu 2014 

Ohje 

Saajan nimi 

Saajan IBAN-tilinumero 

Uusi maksu 

Uusi maksu ulkomaille 

Saajan nimi 

Saajan (IBAN)-tilinumero 



Saajan tilinumero syötetty kansallisessa muodossa (esim. 123456-123) 

• Verkkopankissa voi tehdä maksun vain kun saajan tilinumero on syötetty IBAN-

muodossa.   

• Jos syötät saajan tilinumeron kansallisessa muodossa, ennen vahvistussivulle 

siirtymistä katso linkistä tilinumero IBAN-muodossa.  

• Syötä tai kopio se saajan tilinumerokenttään.  

 

 

Saajan tilinumero 
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1. Saajan tilinumero kansallisessa 

muodossa 

2. Napauta linkkiä.  

3.Näet tilinumeron IBAN-muodossa. 

4. Siirrä tai kopio IBAN-

tilinumero saajan tilinumeroksi. 



Saajan tilinumero 

Saajan tilinumero syötetty IBAN-muodossa 

• Verkkopankissa voi tehdä maksun vain kun saajan tilinumero on syötetty IBAN-

muodossa.  

• Kun saajan tilinumero on syötetty IBAN-muodossa ja maksu on hyväksytty, niin 

verkkopankki tallentaa saajan tiedot automaattisesti saajaluetteloon. 
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Saajan tilinumero IBAN-

muodossa 



Maksu saajalle, joka on saajaluettelossa  

Saajan tiedot –kentissä on automaattinen täydennys.  

Verkkopankki tarjoaa saajan tietoja automaattisesti saajaluettelosta, kun aloitat 

saajan tietojen syöttämisen.  
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Nimen mukaan 

Ohje 

Tilinumeron mukaan 



Laskunmaksuautomaatti 
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Laskunmaksuautomaatti 

• Maksuautomaatilla voi tehdä maksun vain kun saajan tilinumero on syötetty 

IBAN-muodossa.   

• Jos syötät tilinumeron kansallisessa muodossa, maksuautomaatti ei avusta 

tilinumeron muuttamisessa IBAN-muotoon. 

• Jos sinulla ei ole maksunsaajan tilinumeroa IBAN-muodossa, niin kysy se 

saajalta.  

• Nordea.fi:n verkkosivuilla olevalla laskurilla voit muuntaa Nordean tilinumeron 

IBAN-muotoon: IBAN-laskuri 

• Muiden pankkien IBAN-laskurit (Finanssialan Keskusliitto) 
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http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteisöt/Maksuliike/Tilit+ja+tiliraportointi/Nordean+IBAN+laskuri/1593212.html?lnkID=d-box_laskurit_iban-laskuri_16-11-2012
http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteisöt/Maksuliike/Tilit+ja+tiliraportointi/Nordean+IBAN+laskuri/1593212.html?lnkID=d-box_laskurit_iban-laskuri_16-11-2012
http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteisöt/Maksuliike/Tilit+ja+tiliraportointi/Nordean+IBAN+laskuri/1593212.html?lnkID=d-box_laskurit_iban-laskuri_16-11-2012
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/maksaminen_ja_IBAN-laskurit/Sivut/default.aspx
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/maksaminen_ja_IBAN-laskurit/Sivut/default.aspx
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/maksaminen_ja_IBAN-laskurit/Sivut/default.aspx


Yrityksen verkkopankit 
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Yrityksen verkkopankit: Corporate Netbank ja yrityksen 

Classic-verkkopankki 

• Yrityksen verkkopankissa voi tehdä maksun vain kun saajan tilinumero on 

syötetty IBAN-muodossa.   

• Jos syötät tilinumeron kansallisessa muodossa, verkkopankit eivät avusta 

tilinumeron muuttamisessa IBAN-muotoon. 

• Nordea.fi:n verkkosivuilla olevalla laskurilla voit muuntaa Nordean tilinumeron 

IBAN-muotoon: IBAN-laskuri 

• Muiden pankkien IBAN-laskurit (Finanssialan Keskusliitto) 

 

 

Lokakuu 2014 

http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteisöt/Maksuliike/Tilit+ja+tiliraportointi/Nordean+IBAN+laskuri/1593212.html?lnkID=d-box_laskurit_iban-laskuri_16-11-2012
http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteisöt/Maksuliike/Tilit+ja+tiliraportointi/Nordean+IBAN+laskuri/1593212.html?lnkID=d-box_laskurit_iban-laskuri_16-11-2012
http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteisöt/Maksuliike/Tilit+ja+tiliraportointi/Nordean+IBAN+laskuri/1593212.html?lnkID=d-box_laskurit_iban-laskuri_16-11-2012
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/maksaminen_ja_IBAN-laskurit/Sivut/default.aspx
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/maksaminen_ja_IBAN-laskurit/Sivut/default.aspx
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/maksaminen_ja_IBAN-laskurit/Sivut/default.aspx

