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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 3/2022 

 

Aika:         6.9.2022 klo 12-14 

Paikka:     Teams 
Läsnä        Kaikki etänä 

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

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10. 

2 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 Puheenjohtajan valinta 

 Pirjo Ilola luopuu puheenjohtajan tehtävistä. 
 Tomi Rusi valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. 

5 Katsaus VLF:n työryhmien toimintaan 

Operaattoriryhmä: 

 Laskuvolyymien keräämisestä, 2020 volyymien tiedot pitäisi toimittaa 
 Verkkolaskuosoitteiston tilannetta käyty läpi. 
 Peppol ACL -osoitetietojen tuonti verkkolaskuosoitteistoon: pitäisi näyttää selkeästi ja käyttäjillä 

keino osoittaa mitä osoitetta käytetään. 
 Verkkolaskumittaristo. 
 eKuitista ja eOsoitteistosta yleistä keskustelua. Oma formaatti eKuitille koettiin turhaksi, 

hyödynnetään Finvoicea tai TeappsXML:ää mahdollisimman paljon. 
 Pankeilla suunnitelmia ottaa käyttöön Schematron-validointi. Päätöstä ei kuitenkaan ole tehty. 
 Liitetiedostojen käyttö pankkien osalta vaihtelee suuresti. Verkkolaskuosoitteistossa oleva tieto 

liitetiedostojen käytöstä ei pidä aina paikkaansa pankkien osalta. 
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 Operaattoriryhmä kartoitti mitä formaatteja käytössä: Finvoice 1.3. on vielä käytössä, TeappsXML 
2.1.ja  2.6 ovat käytössä.  

 Operaattoriryhmä voisi kartoittaa mitkä ohjelmistotalot käyttävät vanhoja formaatteja sekä myynti- 
että ostolaskupuolella. Tarkoitus olisi kohdistaa tiedotusta vanhojen versioiden käyttäjille.  

 Seuraava kokous syyskuun lopussa.. 

Ohjelmistotaloryhmä: 
 

 Päivityskysely tehdään syys-lokakuussa ohjelmistotaloille kyvykkyydestä käsitellä 
verkkolaskuformaattien 3.0-versioita ja Eurooppa-normin mukaisia laskuja. 

 -> ohjelmistojen kyvykkyys on haastellista edelleenkin. Isoilla toimijoiden osalta tilanne on 
kohtuullisen hyvä. Alvi-laskennassa on erityisesti ongelmia. Moni kuulee ohjelmistotaloissa 
asioista ensimmäistä kertaa. 

 -> Valtiokonttori saa noin 50% laskuista Eurooppanormin mukaisina. 
 -> Ohjelmistotalot käyttävät Schematron-validointia pääosin vain Valtiokonttorille menivissä 

laskuissa. 
 -> Monet ohjelmistotalot tulkisevat tilanteen siten, että Eurooppa-normin mukaisten laskujen 

oikea täyttö on operaattoreiden tehtävä. 
 -> Järjestetään ohjelmistotaloille webinaareja, kutsutaan myös niitä jotka eivät ole mukana 

jakelulistalla. 
 -> Tiedotus toimialajärjestöjen kautta, painotettava yrityksien saamaa hyötyä taloushallinnon 

automatisoinnista. Huomioitava kuitenkin lain velvoite. 
 Tehdään kysely ohjelmistotaloille, joka toimitetaan näille operaattoreiden kautta 

Käyttäjätyöryhmä:  
 Kokous syyskuun lopulla. 

6 Vuoden 2022 seminaarit ja tapahtumat 

Jatketaan webinaareja:  

 eKuitti ohjelmistotaloille syys-lokakuussa 
 Peppol-webinaari syyskuussa 
 Eurooppa-normin validointi kehittyy ja tulee päivityksiä. ICD-koodien käyttö. Lokakuussa. 

Tilastotietoa Valtiokonttorista. 
 Syysseminaari 9.11.2022: marraskuussa, sama paikka kuin ennenkin, hybriditilaisuus, sama 

formaatti kuin viimeksi, pitkät tauot 
 Aiheita: verkkolaskumittaristo, kertalasku, Peppol, eKuitti, verkkolaskuosoitteisto, kansainvälinen 

tilanne, Peppol-viranomainen 
 . 

7 EU-sidosrymäfoorumit 

 EXEP (sähköiset hankinnat).  
 CEN: verkkolaskutyö keskeytynyt, komissiolta olisi tulossa alv-direktiivin päivitysehdotus 

16.11.2022. Eurooppa-normi päivitetään tämän jälkeen vastaamaan alv-direktiiviä. 
 eKuitin osalta täydennetään määritystä. 
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8 Verkkolaskuosoitteisto 

 Peppol - vastaanotto-osoitteet tulee osoitteistoon.Selvitys liittämisestä valmistumassa. 
 Tyyppi-koodi pitäisi saada esille käyttöliittymässä. Koodiarvona eikä selväkielisenä. 
 Hieman alle 600 000 osoitetta. 
 Nixu tehnyt tietoturva-auditoinnin.  

9 Verkkolaskudirektiivin toimeenpano Suomessa 

Valtiokonttori analysoimassa valtiolle saapuvaa laskudataa. Tilanne nyt: laskuista keskimäärin 35 - 40 % 
on Eurooppa-normin mukaisia. 

10 Hakemukset VLF:n jäseneksi  

Ei hakemuksia 

11 Schematron muutokset 

Ei uusia päivityksiä. 

12 RTE EDIH -hakemuksen sisällön jatkokehitys 

TIEKE jatkaa jatkomahdollisuuksien selvittelyä.  
 
13 Muut asiat 

Verohallinto aloittamassa sanastotyön verkkolaskutuksen määrityksiini liittyvästä sanastosta. Sanasto on 
englanti-suomi-ruotsi. Mukaan Martti, Oili, Pirjo, Kirsi, Timo ja Samuli.  

14 Seuraavan kokousajankohdan sopiminen 

18.11.2022 kello 13-15 

15 Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25 

 


