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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 5/2021 

 

Aika:         20.9.2021 klo 12-14 

Paikka:     Teams 

Läsnä:        kaikki etänä 

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

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03. 

2 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 Katsaus VLF:n työryhmien toimintaan 

Operaattoriryhmä: 

 Kokous oli 16.9.2021. 
 Operattoorikriteeristö hyväksytty. Englanninkielinen käännös on tulossa. Julkaistaan 

syysseminaarissa. 
 Nelikulmamallin vastuut -dokumentti saatu tehtyä. Englanninkielinen käännös on tulossa. 

Julkaistaan syysseminaarissa. 
 Laskuvolyymien raportoinnista keskusteltu. Operaattorit vastahakoisia keräämään keskenään 

laskuvolymeeja, koska yhteenvetotietoja ei ole toimitettu. Ehdotettiin Valtiokonttoria keräämään 
tiedot jatkossa.  

 Uudet ICD-koodit. TietoEVRY hakee ICD-koodin mallille kaksi kirjainta + koodi, Samuli tekee 
hakemuksen OVT-koodille. 

 eLaskujen kertalaskutusmalli nähtiin hyvänä ehdotuksena. 
 Finvoice-rajapinta: Ropo esittellyt operaattoriryhmälle ehdotuksen, miten Finvoice-rajapinnassa 

voitaisiin välittää tieto laskun liitteistä ja myös niiden tietosuojaluokituksesta 
ExternalSpecificationDetails -elementtiä hyödyntäen. Ehdotus ei koske pankkien ja 
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operattoreiden välistä liikennettä vaan liitetiedostojen merkitsemistä ja välittämistä 
ostolaskujärjestelmiin, kun vastaanottorajapinta on Finvoice. 

 Seuraava kokous 24.11.2021 kello 12.30-14.30. 

Ohjelmistotalotyöryhmä:  

- 26.8. pidettiin kyselytilaisuus eKuitista ohjelmistotaloille. Oli noin 70 kuulijaa. Pyydettiin pitämään 
uusi tilaisuus. Sopiva aika voisi olla syysseminaarin jälkeen. 

Käyttäjätyöryhmä:  

- Kokous oli eKuitista. Kerätty toiveita eKuitista. 28.9. pidetään kokous eKuitin ohjeista. 

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, syyskuussa. Timo 
laittaa päivämääräehdotuksia. 

o eKuitti 
o 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 
- Webinaareja: 1) Eurooppa-normin validointi kehittyy ja tulee päivityksiä. ICD-koodien käyttö; 2) 

rautalankaversio eKuitista; 3) nelikulmamalli yleisölle;  
o Varataan marraskuuksi FA:n seminaaripaikka varmuuden vuoksi 

- Vuosiseminaari aiheita:  
o verkkolaskuosoitteiston tilanne, 
o verkkolaskuosoitteiston kattavuus yrityksissä (koko, toimiala, paikkakunta), Noora 

Salonen, Valtiokonttori 
o kv-tilanne Euroopassa, Martti From 
o eKuitti, onnistunut tarina käyttötapauksena, tilitoimisto tai valtio-kokoluokan tarinat, Pirjo 

Ilola 
o RTE-hankkeesta;  
o Eurooppa-normin tilanne (käytön yleistyminen, vastaanottajanäkökulma?)  
o Schematronin uudet versiot (phase-in),  
o Verkkolaskuoperaattoreiden välittäjäkriteerit ja nelikulmamalli, Samuli Sorsa 
o Verokäsittelykoodien käyttöesimerkit,  
o Tekoäly laskujen käsittelyssä,  
o Kuluttajien eLaskujen ja kertalaskutus. 

6 EU-sidosrymäfoorumit 

 - EXEP (sähköiset hankinnat) 

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. Korjaukset tehty.  
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Uusi tarkastus tehty elokuussa ja kesän aikana tuotu noin 90 virheellistä osoitetta. Ehdotus osoitteiston 
kehitysryhmälle osoitteiden tyyppimukaisesta ennakkotarkistuksesta ja other-tyypityksen poistosta. 

8 Verkkolaskudirektiivin toimeenpano Suomessa 

Seurataan tilannetta. Osa ohjelmistotaloista antanut palautetta, että asia ei kuulu ns. heille. Laatu on 
parantunut. 
 
9 Hakemukset VLF:n jäseneksi  

Ei ole hakemuksia. 

10 Finnvoice muutokset 

Ei tiedossa olevia muutoksia. 

11 Schematron muutokset 

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. 

Tilastoinnin siirtäminen Suomen Pankilta Valtiokonttorilta: otetaan FA:ssa esille, asia on keskustelussa ja 
tilastointipohja VK:n selvityksessä. Tavoitteena olisi saada tilastointi myös vuodelta 2021. 

14 Seuraavan kokousajankohdan sopiminen 

Joulukuussa 

15 Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30 

 


