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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 2/2021 

 

Aika:         5.2.2021 klo 13-15 

Paikka:     Teams 

Läsnä:        kaikki etänä 

Pirjo Ilola, kokouksen puheenjohtaja, Valtiokonttori 
Oili Mönkkönen, Ropo Capital 
Samuli Sorsa, Posti Messaging 
Martti From, Pagero  
Jari Vaine, Kuntaliitto 
Timo Rantanen, Hansel, poissa 
Jarmo Markkanen, Finanssiala 
Timo Simell, sihteeri, TIEKE  

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. 

2 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 Katsaus VLF:n työryhmien toimintaan 

Operaattoriryhmä: 

Kokous oli 14.1.2021. 

- Schmatron-validointi aloitetaan 6.4.2021. 
- Verkkolaskuosoitteisto: virheellisten osoitteiden käsittely 
- Raportointivelvollisuus Suomen Pankille. OpenText/Liaison:iltä puuttuu vielä vuoden 2019 luvut. 

OpenTextille kirje, että luvut täytyy toimittaa. Jos ei toimita lukuja, niin suljetaan pois 
Operaattoriryhmästä. 

- S-ryhmä ottaa vastaan vain semanttisen mallin mukaisia laskuja 1.6.2021 lähtien. 
- Verohallinnolle lähetetty joulukuun alussa kysymyksiä verokoodien käsittelystä, vastauksia 

odotellaan. 
- Välittäjäkriteeristöä muokattu useaan otteeseen; uusi versio tarkoitus hyväksyä huhtikuun 

kokouksessa. 
- Vanhat puheenjohtajat jatkavat. 
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Keskustelu esitettiin: Esim. perättömien laskujen lähettäjän kohtelu? Ei ole operaattoreiden välisten 
sopimusten "minimiehtoja". Pitäisikö olla ohje mitkä ovat operaattorin ja asiakkaiden vastuut 
mahdollisten väärinkäytösten suhteen. Tieken sivuille kuvaus operaattoreiden ja asiakkaiden 
velvollisuuksista ja vastuista. Pankkien minimiehdot linkitettävä. Ohjeet tehdään nelikulmamallin 
mukaisesti. Samuli tekee ensimmäisen version. Martti ja Oili kommentoivat. 

 

Ohjelmistotalotyöryhmä:  

- Kysely ohjelmistotaloille myös mitä ongelmia ovat kokeneet uusien verkkolaskuformaattien 
kanssa. Muistutusviesti ohjelmistotaloille. 

- Julkaistaan lista ohjelmistojen tuesta 3.0-versioille ja Eurooppa-normin mukaisille laskuille 
helmikuussa 2021. 

- Ohjelmistotalolistalla on 95 yritystä, joista 51 on antanut luvan julkaista tiedot verkkosivulla. 
- Lähetettävä tiedote myös ohjelmistotaloille validoinnin aloittamisesta 6.4.2021. Järjestetään 

webinaari aiheesta. 

Käyttäjätyöryhmä:  

- käyttäjäryhmälle tiedotusta tilanteesta, lähetettävä ennen joulua, kokous tammikuussa. 

5 Vuoden 2021 seminaarit ja tapahtumat 

- Jatketaan webinaareja: 
o Schematron-validointi (huomioitava esim. koodistojen käsittely) helmikuussa 
o Ajankohtaisten aiheiden käsittely: RTE, Hubi, verkkolaskutus muissa maissa, kukin esitys 

noin 10-15 minuuttia, toukokuussa 
o eKuitti 
o Tilastot: verkkolaskutuksesta tai laskutuksesta yleensä 
o Peppol: esim. Valtiokonttorin vaatimuksesta 

- Selvitetään maksullisten webinaarien järjestämistä: esim. ohjelmistotaloille kohdennettua pientä 
maksua vastaan, jos ei ole VLF:n jäsen 

6 EU-sidosrymäfoorumit 

EMSFEI (verkkolaskutuksen eurooppalainen sidosryhmäfoorumi):  lopettanut toimintansa 

EXEP (sähköiset hankinnat) 

7 Verkkolaskuosoitteisto 

Ruotsin osoitteisto valmistunut. Aluksi käytössä vain operaattoreille. Avattaneen laajempaan käyttöön 
alkuvuodesta 2021. 

 

Termistö suomi-ruotsi-englanti on päivitettävä 
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8 Verkkolaskudirektiivin toimeenpano Suomessa 

Valtiokonttori tekee ilmoituksen omalta osaltaan. Verkkolaskufoorumi julkaiseen oman tiedotteen 
tammikuussa 

Ruotsin osoitteisto valmistunut. Aluksi käytössä vain operaattoreille.  

Osoitteistossa on nyt 45 virheellistä osoitetta. Lähetetään operaattorille ja yritykselle tieto, että osoite 
poistetaan, jollei sitä korjata helmikuun aikana. Pyydetään osoitteiston kehitysryhmää poistamaan 
osoitteet helmikuun loppuun mennessä. 

Pyydetään osoitteiston kehitysryhmältä: lomake muutettava sellaiseksi, ettei sitä kautta pysty 
perustamaan yrityksiä ilman y-tunnusta ja y-tunnuksen tarkastusta. 

9 Hakemukset VLF:n jäseneksi  

Ei hakemuksia 

10 Finnvoice muutokset 

Ei tiedossa olevia muutoksia. 

11 Schematron muutokset 

Finanssiala: Finvoice-schematronin testaajaksi on kysytty Nordeaa. 

12 RTE EDIH -haku 

Hakemus jätetty 15.1.2021. Jatko ratkaistaan 15.2.2021 

13 Muut asiat 

Turku Science Parkin toive tietoturvaesitykset. Timo menee pitämään esityksen. 

Puheenjohtajan valinta. Pirjo Ilola valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Martti From kahdeksi vuodeksi. 

14 Seuraavan kokousajankohdan sopiminen 

Seuraava kokous pidetään 16.4.2021 kello 13-15 

15 Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45 

 


