
Suomalainen startup ReceiptHero ja maksupäätteiden globaali markkinajohtaja Verifone tekevät dig-
itaalisista kuiteista mahdollista kaikkialla maailmassa. Ero paperiseen tai sähköpostikuittiin on huima, 
sillä digitaalisen kuitin sisältämää tietoa on mahdollista jalostaa ja käyttää hyödyksi. Kuittidatan käytöllä 
ReceiptHero ja Verifone luovat täysin uuden markkinapaikan, jonka kooksi on arvioitu 15 miljardia euroa. 

Maksutapahtumassa kuitti syntyy datan muodossa. ReceiptHero siirtää kuittidatan asiakkaan valitsemiin 
sovelluksiin. Paperista kuittia ei siis tarvitse tehdä lainkaan. ReceiptHero on taustasovellus, jonka käyttäjä 
aktivoi itse siellä, minne haluaa kuittejansa toimitettavan. 

”Tarjoamme datan järkevässä muodossa kuluttajien ja yritysten jo nyt käyttämiin sovelluksiin, kuten mo-
biilipankkiin. Siellä kuitit ovat tallessa, mutta samalla niiden sisältämää tietoa voi käyttää mielenkiintoisilla 
tavoilla”, sanoo Joel Ojala, ReceiptHeron Head of Growth.

ReceiptHero siirtää dataa rajapintojen avulla. API-alustaan voivat liittyä sekä kuittien tuottajat että niitä 
käyttävät sovellukset. Jo nyt kaikki Verifonen maksupalveluita käyttävät kivijalkaliikkeet ja verkkokaupat 
voivat ottaa ReceiptHeron käyttöön ilmaiseksi. 

Data auttaa tulevaisuudessa kuluttajia seuraamaan kulutustottumuksiaan, kuten hiilijalanjäljen kehitty-
mistä, rahankäyttöä ja tuotetakuiden voimassaoloa. Yrityksille kuittidata mahdollistaa täydellisen kirjan-
pidon automaation. Kivijalka- ja verkkokaupoille alustapalvelu on väylä tavoittaa kustannustehokkaasti 
myös omien kanta-asiakasohjelmien ulkopuoliset asiakkaat ja parantaa asiakaskokemusta.

Maailmanlaajuisesti paperikuitit ovat merkittävä ympäristöhaitta. Paperikuittien takia kaadetaan vuos-
ittain kymmeniä miljoonia puita, vaikka metsien häviäminen on ilmastonmuutoksen kannalta suuri ongel-
ma. Paperikuiteista syntyy vuosittain myös kymmeniä miljoonia kiloja jätettä.

Kuittien tulostamisessa käytetään lämpöpaperia, joka sisältää ihmisille haitallisia ainesosia. Tuoreen 
amerikkalaistutkimuksen (Ecology Center, 2018) mukaan jopa 97 prosenttia analysoiduista kuiteista sisälsi 
BPS- ja BBA-kemikaaleja, joille erityisesti kassatyöntekijät altistuvat työssään. Samat aineet päätyvät 
myös luonnon kiertokulkuun. 

Suomi on ReceiptHeron testimarkkina ja näyteikkuna maailmalle. Alustapalvelua ovat olleet ReceiptHer-
on kanssa kehittämässä mm. Nordea, Stockmann, Restel, Taksi Helsinki, Heinon Tukku, Accountor Finago 
ja eTasku. Tavoitteena on, että Suomi näyttää maailmalle mallia kuinka nopeasti digitaalisten kuittien 
käyttöaste voidaan nostaa yli 70 prosenttiin. Ensimmäiseksi kuitit ovat saatavilla ReceiptHeron opero-
imana Restelin ravintoloista, Heinon Tukusta ja Taksi Helsinki -mobiilisovelluksesta.

Maailmassa tehdään n. 440 miljardia korttimaksua vuodessa. Arvioiden mukaan kuittien digitalisointi 
kasvaa yli 15 miljardin euron markkinaksi lähivuosina.

Median edustajat voivat kokeilla ReceiptHeron toimintaa käytännössä Allas Seapoolilla Helsingissä 
keskiviikkona 14.3.2018 klo 11–11.30. Paikalle tulijoita pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon Joel Ojalalle, 
jonka yhteystiedot ovat alla. Tervetuloa!
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