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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 2/2018

Aika:
Paikka:

6.6.2018 klo 9.00-11.00
Tieke

Läsnä:
Antti Eskola, kokouksen puheenjohtaja, TEM,etänä
Pirjo Ilola, FA
Kristiina Seppälä, Valtiokonttori
Harri Korhonen, Tieto Finland, etänä
Veli-Matti Sahlberg, Apix, etänä
Timo Simell, sihteeri, TIEKE

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin sellaisenaan. Katsottiin ja hyväksyttiin myös verkkokokouksen 4/2017 pöytäkirja.

4 Ajankohtaisia työryhmiä
- Verkkolaskudirektiivityöryhmä
Ensimmäinen luonnos lakipykälistä tullut. Tavoitteena, että työryhmä jatkaisi vielä syksyllä.
Työryhmässä pitää pohtia, mikä on lain soveltamisala. Lakiin tulee direktiivin mukaisesti kirjaus, että
julkisen sektorin toimijoiden tulee vastaanottaa ja käsitellä verkkolaskuja. Kuinka suhtaudutaan
yksityisen sektorin toimijoihin?
V-M: nelikulmamalli, onko ollut keskustelua ryhmässä? Mitä ongelmia se saattaisi aiheuttaa?
Mallisopimuksen malli ja vastuu siirretään yksityiselle toimijoille? Kuka kustantaa? Onko
raamisopimus kilpailua rajoittava? Miksi laissa pitää ottaa kantaa tällaisiin asioihin? Veli-Matti on
esitellyt nelikulmamallin ehdotusta operaattoriryhmässä. Veli-Matti lähettää ryhmän kommentit
ohrylle.
- Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmä
Työryhmä on perustettu. Asettamispäätös annettu.

5 Katsaus VLF:n työryhmien toimintaan
Ohjelmistotyöryhmä:
Operaattoriryhmä: Kokous pidetty.
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- Tärkein asia direktiivityöryhmän ehdotus sopimusmallista. Työryhmä antaa yhteisen lausunnon.
- Uudet kansalliset formaatit (3.0 versiot). Tavoite, että marraskuussa kaikki operaattorit tukisivat
uusia malleja.
Käyttäjätyöryhmä: keväällä yksi kokous: aiheena eKuitti, verkkolaskuosoitteisto, uudet 3.0 formaatit.
Elokuussa pidetään kokous.Timo kutsuu koolle.

6 GDPR ja verkkolaskun välittäjät
Tavoitteena oli verkkolaskun välittäjien yhteinen kanta kuinka henkilörekisteriasiat tulisi huomioida
mm. yhdysliikenteessä. Kukin taho teki omat tulkintansa.

7 Vuoden 2017 taloustilanne
Foorumin voitosta siirretään osa osoitteiston kulujen katteeksi.
Syksyllä otetaan esille osoitteiston tilannekatsaus kun vanha osoitteisto on lopetettu.

8 Vuoden 2018 seminaarit ja tapahtumat
- Vuosiseminaari (valmistelu).
Seminaari pidetään
Ohjelman luonnos, Timo lähettää ohrylle.Seminaarin ilmoitus laitetaan Tieken sivuille.
Aiheita: osoitteiston tilanne, Rissasen työryhmät
- Pidetään webinaareja. Täsmäiskuja.
CEF tapaamisen seurantatilaisuus syyskuussa. Kutsutaan CEF-asiantuntijat Suomeen esiintymään.

9 EU-sidosrymäfoorumit
- EMSFEI (verkkolaskutuksen eurooppalainen sidosryhmäfoorumi)
Multistakeholder forum: Julkaistu check-lista julkisen sektorin toimijoille, miten siirrytään
verkkolaskuun ja mitä pitää ottaa huomioon.
Selvitys: mitä esteitä on eri maissa kun verkkolasku on otettu käyttöön, eri maiden esim. alv:hen
laskujen kierrätykseen liittyviä vaatimuksia
Linkit selvityksiin:
- EXEP (sähköiset hankinnat)

10 Verkkolaskuosoittesto
Otettu käyttöön 2.5.2018. OP ei ole vielä tuonut omia osoitteita.
Välittäjäkriteerit päivitettävä. Operaattoriryhmä muodostaa avoimen työryhmän ja työryhmä tekee
ja lähettää pankeille kommentoitavaksi.
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Kirjoitetaan välittäjäkriteerit verkkolaskuosoitteiston suhteen erikseen.

11 Hakemukset VLF:n jäseneksi
Ei ole tullut hakemuksia.

12 Muut asiat
Ei ollut muita asioita

13 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 10.9.2018 kello 9-11 Tiekessä

14 Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.23
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