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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 3/2021

Aika:

16.4.2021 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, poissa
Timo Rantanen, Hansel, poissa
Jarmo Markkanen, Finanssiala, poissa
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 14.4.2021.
Schmatron-validointi aloitettu 6.4.2021.
Verkkolaskuosoitteisto: virheellisten osoitteiden käsittely, OP lupasi poistaa virheelliset "Ei
käytössä" -tekstillä merkityt osoitteet, poistetaan organisaatiot joilla ei ole y-tunnusta.
Raportointivelvollisuus Suomen Pankille, odotetaan 2020 lukujen toimittamispyyntöä ja ohjeistusta.
Välittäjäkriteeristö hyväksytty. Englanninkielinen käännös tulossa.
ICD-koodit, ja OVT-tunnukset: haetaan OVT-tunnukselle ja TietoEvryn TE-koodille omat ICDkoodit. Selvitetään etukäteen, mitä aiheuttavat ohjelmistoille, jos näille tulevat omat tyyppikoodit?
Nelikulmamallin vastuiden ja velvollisuuksien kuvaaminen. Dokumentti kommenttikierroksella
operaattoreilla.
Käyty keskustelua EN-laskujen vastaanottajien tunnistamisesta: haasteena on kun ei ole tietoa
ketkä kaikki tahot ovat "valtiota". Jostain olisi hyvä saada tämä tieto.
eKuittien välittämisestä ei ole käyty viime aikoina keskustelua.
eKuitin businessmalli ei ole välttämättä samanlainen ja taloudellisesti kannattava kuten
verkkolaskun välitys. Lähettävän operaattorin ansaintamalli on epäselvä.
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Hyväksytty operaattoriryhmän jäseniksi: Comarch (Puola), 4us Oy.
Apixin osakkeet myyty Accountor Finagolle, ei vaikutusta käytännön tasolle.
Tarja Juutilainen / PostNord Strålfors siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.
Harri Korhonen (TietoEvry) tehnyt selonteon 'Muistutus- ja perintäkirjeiden kooditus ja niiden
käyttö' (Finvoice, Teappsxml). Soveltamisohjeet on päivitetty selonteon pohjalta.

Ohjelmistotalotyöryhmä:
-

Kysely ohjelmistotaloille myös mitä ongelmia ovat kokeneet uusien verkkolaskuformaattien
kanssa. Muistutusviesti ohjelmistotaloille.
Julkaistu lista ohjelmistojen tuesta 3.0-versioille ja Eurooppa-normin mukaisille laskuille
Ohjelmistotalolistalla on 99 yritystä, joista 51 on antanut luvan julkaista tiedot verkkosivulla.
Järjestetty webinaari Schematronista
Seuraava kokous toukokuun lopulla, käydään läpi käyttäjätyöryhmän vaatimuksia

Käyttäjätyöryhmä:
-

oli kokous 15.4.2021
julkilausuma, että halutaan eKuitti käyttöön
ensi viikolla käyttäjäryhmän pienryhmäkokous, jossa määritellään vaatimuksia eKuitille (esim.
nelikulmamalli, rakenteinen muoto, ...)
6.5.2021 käyttäjätyöryhmän kokous, jossa käydään vaatimuksen läpi
halutaan pitää myöhemmin palaveri ohjelmistotalotyöryhmän kanssa
27.4. RTE-hankkeen eKuitti kokous, tuodaan käyttäjätyöryhmän vaatimuksia RTE rulebook työlle tiedoksi myöhemmin

5 Vuoden 2021 seminaarit ja tapahtumat
-

-

-

Jatketaan webinaareja:
o Ajankohtaisten aiheiden käsittely: RTE, Korhosen tekemän selonteon esittely, eKuitti,
verkkolaskutus muissa maissa, kukin esitys noin 10-15 minuuttia, toukokuussa. Timo
laittaa päivämääräehdotuksia.
o eKuitti
Tilastot: verkkolaskutuksesta tai laskutuksesta yleensä, onko mahdollisuutta saada yrityskoon
mukaan?
o Peppol: esim. Valtiokonttorin vaatimuksesta toukokuussa hankintasanomien välittämiseen
o Selvitetään maksullisten webinaarien järjestämistä: esim. ohjelmistotaloille kohdennettua
pientä maksua vastaan, jos ei ole VLF:n jäsen
Varataan marraskuuksi FA:n seminaaripaikka varmuuden vuoksi

6 EU-sidosrymäfoorumit
EMSFEI (verkkolaskutuksen eurooppalainen sidosryhmäfoorumi): lopettanut toimintansa
EXEP (sähköiset hankinnat). Timo Rantanen ei läsnä kokouksessa
7 Verkkolaskuosoitteisto
Ruotsin osoitteisto valmistunut. Aluksi käytössä vain operaattoreille.
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8 Verkkolaskudirektiivin toimeenpano Suomessa

Operaattorit aloittivat validoinnin 6.4.2021. Tapahtunut ilman suurempia ongelmia.
9 Hakemukset VLF:n jäseneksi
-

4us Oy hyväksyttiin jäseneksi.
Qvalia Oy hyväksyttiin jäseneksi.

10 Finnvoice muutokset
Ei tiedossa olevia muutoksia.
11 Schematron muutokset

Finanssiala: Finvoice-schematronin testaajaksi valittu Esko Siurulainen
12 RTE EDIH -haku

Hakemus jätetty 15.1.2021. Ei mennyt jatkoon.
TIEKE jatkaa jatkomahdollisuuksien selvittelyä.
13 VLF talousasiat

Timo esitteli vuoden 2020 tuloksen: 9800 euroa.
14 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.
15 Seuraavan kokousajankohdan sopiminen
To 17.6.2021 kello 12-14
16 Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.59
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