
PEPPOL tilannekatsaus

Verkkolaskufoorumin webinaari 9.12.2021



Sisältö

• OpenPEPPOL laajennetun tilausprosessin projekti (Advance Ordering)

• Pienille yrityksille ja yrittäjille suunnatun sovelluspalvelun suunnitelma

• Tilanne PEPPOL viranomaisen perustamiseksi Suomeen

• Tulevat ”Sähköistä hankintasi” webinaarit ja info-tilaisuudet
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OpenPEPPOLin laajennetun tilausprosessin 
projekti

• Aloite projektista Norjan PEPPOL 
viranomaiselta 

• Kick-off kokoontuminen oli 24.11 ja 
seuraava työkokous 15.12

• Osallistujia oli yli 20 eri maista: 
Australia, Irlanti, Italia, Hollanti, Norja, 
Ruotsi, Tanska, Suomi

• Alustava suunnitelma saada projekti 
valmiiksi 1.3.2022 mennessä
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Laajennetun tilausprosessin ydinsisältö
• Lisätä OpenPEPPOLin tilausprosessiin 

kaksi transaktiota:
• Tilauksen peruutus
• Tilauksen muutos

• Käyttöön tulee ottaa uudempi UBL 
versio, jotta Tilausvahvistuksella 
voidaan antaa viitetieto siitä mitä 
tilausta/muutettua tilausta vahvistus 
koskee

• Tilauksen muutos/tilausvahvistus 
muutoksin iteraatioita ei ole rajoitettu, 
mutta tilaaja voi peruuttaa tilauksen 
koska tahansa

• Malli tarkoittaa sitä, että tilauksesta 
tulee ”sitova” kun toimittaja vastaa 
tilausvahvistuksella, joka ei sisällä 
muutoksia

• Tätä voisi oikaista jos malli tukisi 
myös UBL:n sovellustason 
kuittausta eli tilaaja voisi hyväksyä 
sovellustason kuittauksella 
toimittajan ”tilausvahvistus 
muutoksin” sanoman
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Näistä tarkoitus keskustella tarkemmin kansallisen mirror-ryhmän 
kokouksessa 7.12 klo 15-16 ennen 15.12 projektikokousta



Pienten yritysten sovelluspalvelu

VERKOSTO
(=PEPPOL)

Pienyritykset ja 
yrittäjät

Standardit:
-prosessit
-tietomallit
-sanomat
-rajapinnat
-osoitteet
…

Kuntasektori

Valtionhallinto

Kansainväliset 
markkinat

Standardiin perustuva yhteinen malli

Yritykset

• Toiminnan kannalta on 
välttämätöntä, että pienille 
yrityksille ja yrittäjille on 
olemassa kustannuksiltaan 
edullinen ja 
helppokäyttöinen ratkaisu

• Asiasta käyty alustava 
keskustelu KKV:ssa

• Vuoden 2022 alussa tullaan 
teettämään ulkopuolinen 
markkinaselvitys tarjonnasta

• Tiivis yhteistyö eri 
osapuolten kanssa

• Tavoitteena on osallistaa
julkishallinto laajasti ei vain 
valtion hankintojen osalta



PEPPOL verkosto Suomeen

• PEPPOL viranomaistehtävä on esitetty perustettavaksi Valtiokonttoriin

• Todennäköinen tapa käynnistää toiminta on tehdä se Yrityksen digitaloushankkeen 
kautta, jonka jälkeen se muodostuu pysyväksi toiminnaksi kun tarpeelliset 
organisaatiot ovat olemassa

• PEPPOL viranomaistoiminnan käynnistämistä tulee valmistelemaan 
hankintasanomat-osa-alueelle Tomi Dahlberg, joka omaa erinomaiset 
yhteysverkostot Suomen yrityksiin 

• Tavoitteena on käynnistää PEPPOL viranomaisen toiminta nopeasti perustehtävien 
osalta kuten PEPPOL Access Point-sopimusten teko sekä SMP-toiminnan ylösajo
Norjan ELMA-palvelun tyylisesti

• PEPPOL viranomaistoiminnan käynnistämisen myötä voimme myös organisoida 
kiinnostuneiden tahojen osallistumisenOpenPEPPOL organisaation eri työryhmiin 
muutoinkin kuin laajennetun tilausprosessi projektin osalta
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Sähköistä hankintasi infot ja webinaarit –
alustavaa suunnitelmaa

• OpenPEPPOL laajennettu tilausprosessi - infotilaisuus/-ksia

• PEPPOL Access Point esittely infot

• Kohdennetut infot PEPPOL sanomista ja prosesseista ohjelmistotaloille

• PEPPOL Access Point perustamisen info palveluntarjonnasta kiinnostuneille

• OpenPEPPOL työryhmiin osallistuminen – kansalliset intressiryhmät

• PEPPOL sanomastandardit ja kansalliset laskuformaatit

• Osoitteistot
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Nordic Smart Government

• Nordic Smart Government (NSG) on pohjoismaisten kaupparekisterien hanke, jossa 
edistetään taloustiedon automatisointia ja hyödyntämistä yritysten kesken ja 
yrityksiltä viranomaisille.

• Hankkeeseen osallistuu viranomaisia sekä yrityksiä ja järjestöjä. Suomesta mukana 
ovat PRH:n ohella Verohallinto, Valtiokonttori ja Tilastokeskus.

• Hankkeen 4.0 toimikausi on 2021−2024.

• Hankkeessa testataan digitaalisten dokumenttien välitystä Pohjoismaiden välillä
• Testataan Peppol-verkossa Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen 

välitystä

• Ensimmäisenä testataan Verkkolaskua ja ensi keväänä testausvuorossa 
tilaussanomat

[Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Organisaatio tarvittaessa

Tapani Turunen  tapani.turunen@valtiokonttori.fi

Noora Salonen  noora.salonen@valtiokonttori.fi

Pirjo Ilola  pirjo.ilola@valtiokonttori.fi

Ilmoittaudu postituslistalle:

RTE@valtiokonttori.fi
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