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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 4/2021 

 

Aika:         17.6.2021 klo 12-14 

Paikka:     Teams 

Läsnä:        kaikki etänä 

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

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. 

2 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 Katsaus VLF:n työryhmien toimintaan 

Operaattoriryhmä: 

 Kokous oli 16.6.2021. 
 Verkkolaskuosoitteisto. Laatu on hyvä operaattoreiden osalta.  
 Verkkolaskutilastointi. Suomen pankilta saatu koonti 2019 osalta. Koonnissa on vain 13 

operaattorin tiedot, ei pankkien tilastoja.  
 Suomen pankki ei ole tehnyt koontia operaattoreiden ja pankkien antamista luvuista. Samuli 

Sorsa ja Jarmo Markkanen ovat Suomen pankkiin yhteydessä, josko voisi saada operaattoreiden 
ja pankkien koonnin. Ehdotettiin, että tilastoinnin raportointi pistetään tauolle. Selvitetään voisiko 
Valtiokonttori tai perustettava Peppol Authority voisi olla tilastointitiedon kerääjä. 

 ICD-koodin haku OVT-tunnukselle ja TietoEvryn TE-alkuiselle tunnukselle. 
 Nelikulmamallin kuvaus. Mitkä ovat kunkin neljän kulman vastuut. Dokumentin tarkoitus 

valmistua syyskuussa. Käännettään englanniksi ja julkaistaan Tieken sivuilla. 
 Verkkopankki-linkin käytöstä keskusteltiin, laskun kuvan visualisoinnissa epäjohdonmukaisuutta 

pankkien palveluissa. 
 Käytiin keskustelua: EU-koodiston validoinnin käyttöönotto Schematronissa. 
 Seuraava kokous 16.9.2021. 
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Ohjelmistotalotyöryhmä:  

- 26.8. kyselytilaisuus eKuitista ohjelmistotaloille. 

Käyttäjätyöryhmä:  

- oli kokous eKuitista kesäkuun alussa 
- uusi kokous syksyllä 

5 Vuoden 2021 seminaarit ja tapahtumat 

- Jatketaan webinaareja:  
o Ajankohtaisten aiheiden käsittely: Ajankohtaisten aiheiden käsittely: RTE, Korhosen 

tekemän selonteon esittely, eKuitti, verkkolaskutus muissa maissa, kukin esitys noin 10-
15 minuuttia, syyskuussa. 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 
- Vuosiseminaari aiheita: hybriditilaisuus marraskuun puolessa välissä 

6 EU-sidosrymäfoorumit 

EXEP (sähköiset hankinnat).  

 Mahdollisuus OVT-tunnuksen käyttöönottoon kilpailutusprosessissa. Vuoden 2022 lopussa uusi 
tapa ilmoittaa hankinnoista. eForce-kansallisen toimeenpanon ryhmä tutkii onko OVT-tunnuksen 
käyttö mahdollista. 

 Hankintaluotsi.  
 Valtiokonttori kerää yhteiselle tietoalustalle tietoja hankinnoista, myös laskutustietoja. 
 Komissio: Public Procurement Data Space, suunnittelma hajautetusta järjestelmästä: 

jäsenmaissa tiedot kerätään omille alustoillee ja komissio vuorostaan jäsenmaista omalla 
alustalleen. Ideana, että hankintaorganisaatiot pystyisivät laskemaan esim. referenssihintoja 
hankinnoille. 

7 Verkkolaskuosoitteisto 

Virheellisten osoitteiden poisto: virheelliset osoitteet poistettava tietyn ajan sisällä (esim. yksi kk) kun 
virheilmoitus on annettu välittäjälle tiedoksi. Toivomus ohjausryhmältä osoitteiston kehitysryhmälle 
käsiteltäväksi. 

Edunvalvontatoimistojen osoitteeet puuttuvat osoitteistosta  

8 Verkkolaskudirektiivin toimeenpano Suomessa 

Seurataan tilannetta. Eurooppa-normin mukaisten laskujen määrä nousee ja laatu paranee samoin koko 
ajan. 
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9 Hakemukset VLF:n jäseneksi  

Ei ole hakemuksia. 

10 Finnvoice muutokset 

Ei tiedossa olevia muutoksia. 

11 Schematron muutokset 

Ehdotus, että seuraava versio tulisi marraskuun alussa. 
 
12 RTE EDIH -haku 

TIEKE jatkaa jatkomahdollisuuksien selvittelyä. Fingridin malliin tutustuminen.. 
 
13 Muut asiat 

Miten edetään, kun on yksi operaattori ja kolme pankkia, jotka eivät suostu tekemään välityssopimusta 
uusien operaattoreiden kanssa. Asiasta keskustellaan myös RTE-hankkeen piirissä. 

14 Seuraavan kokousajankohdan sopiminen 

To 20.9.2021 kello 13-15 

15 Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55 

 


