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Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 4/2022 

 

Aika:         18.11.2022 klo 13.00 – 15.00 

Paikka:     Teams 
Läsnä        Kaikki etänä 

Tomi Rusi, Valtiokonttori, pj 
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 13.05. 

2 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 Katsaus VLF:n työryhmien toimintaan 

Operaattoriryhmä: 

 21.9.2022 oli kokous 
 Peppol Authorityn osalta odotetaan virallista ehdotusta verkkolaskuosoitteistoon 
 ICD-koodien käyttämisestä Verkkolaskuosoitteistossa. Kaikki osoitteet voitaisiin tyypittää koodilla, 

jolloin osoitteen syntaksi voidaan tarkistaa.  
 2021 verkkolaskutilastoinnista annettiin muistutus sille, joka ei ollut raportoinut vielä. 
 Schematronin käytön tilanne operaattorikohtaisesti käytiin läpi 
 Henkilötunnuksen uudistamisen tilanne, laskennallisesti enismmäinen uudenmuotoinen tunnus 

myönnetään lokakuussa 2024 tiedotettu operattoreille ja pyydetty tarkistamaan onko vaikutusta 
järjestelmiin. 

 Logiq jäsenyyttä puollettiin. 
 Seuraava kokous 23.11.2022. 

Ohjelmistotaloryhmä: 
 

 Päivityskysely tehdään joulukuussa ohjelmistotaloille kyvykkyydestä käsitellä 
verkkolaskuformaattien 3.0-versioita ja Eurooppa-normin mukaisia laskuja. Kyselyyn lisätään 
osuus Peppolista. Mukaan tiedote myös henkilötunnukisen uudistamisesta. 
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 -> Tiedotus toimialajärjestöjen kautta, painotettava yrityksien saamaa hyötyä taloushallinnon 
automatisoinnista. Huomioitava kuitenkin lain velvoite. 

 Tiedotetaan kaikille ohjelmistotaloille, niillekin, jotka eivät ole halukkaita ottamaan viestejä 
verkkolaskufoorumilta. 

  
Käyttäjätyöryhmä:  

 Ei ollut kokouksia. 

5 Vuoden 2022 seminaarit ja tapahtumat 

Jatketaan webinaareja:  

 Syysseminaari pidettiin 9.11.2022. Osallistujia oli noin 250. Palautekysely lähetetään lähiaikoina. 
 Aiheita: verkkolaskumittaristo, kertalasku, Peppol, eKuitti, verkkolaskuosoitteisto, kansainvälinen 

tilanne, Peppol-viranomainen. 
 Tiedustellaan onko Suomen Yrittäjät kiinnostuneita tekemään kyselyn Eurooppa-normin ja 

Peppolin käytöstä. Mahdollisesti myös kauppakamarien kautta kysely. 
 Webinaari kuinka konkreettisesti verkkolaskutus onnistuu esim. Suomi-Ruotsi-Saksa, ym. maiden 

välillä. 
 Hankintasovelluspalvelusta tiedotustilaisuus. Valtiokonttori järjestää. 
 29.11. Hankintasanomien ja eKuitin kustannus- ja vaikuttavuusselvit 

 

6 EU-sidosrymäfoorumit 

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

pitänyt tulla  16.11.2022. Eurooppa-normi päivitetään tämän jälkeen vastaamaan alv-direktiiviä. 
 eKuitin osalta täydennetään määritystä. 

7 Verkkolaskuosoitteisto 

 Peppol - vastaanotto-osoitteet tulee osoitteistoon.Selvitys liittämisestä valmistumassa. 
 Kaksikertainen tunnistus välittäjille tulossa. 
 Tyyppi-koodi pitäisi saada. Operaattorit päättävät asian yhdessä Peppol-muutosten yhteydessä.  
 Hieman yli 600 000 osoitetta ja organisaatioita hieman yli 300 000. 
 Vuodessa 2,6 miljoonaa käyntiä. 

  

8 Verkkolaskudirektiivin toimeenpano Suomessa 

Valtiokonttori analysoi valtiolle saapuvaa laskudataa. Tilanne nyt: saapuvista laskuista keskimäärin 55 % 
on Eurooppa-normin mukaisia. 

9 Hakemukset VLF:n jäseneksi  

Logiq AS hyväksyttiin jäseneksi. 

10 Schematron muutokset 

Ei uusia päivityksiä. 
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11 Yrityksen digitalous – hankkeen tilanne 

 Verkkolaskuosoitteiston tilaistointiin liittyen Deloitte pyrkii löytämään sopivat toimialat, joille voisi 
tehostaa tiedotusta. 

 DVV aloituspalaveri, kertalasku kuluttajan eLasku-osoite saataisiin välitettyä digitaalisen 
lompakon avulla. 

 Hankintasovelluksen kommentointi, selvitetäänkö lähdetäänkö toteuttamaan itse vai 
kilpailutuksen kautta. 

 eKuitti, eOsoite-työpajat meneillään. 
 Kuntien palvelukeskuksien läpikäynti: sopimustoimittajien tilanteiden selvittäminen, tavoitteena 

yhteistyön rakentaminen. 

 
12 Ongelmia ratkaistavaksi  

a) Suomalainen yritys ja laskuttajan pankkitili ulkomailla. 

Suomalainen pankki, tässä tapauksessa OP, hylkää laskun kun yrityksellä on ulkomainen pankkitili. 

Kaikki oikein XML-datassa, mutta ei hyväksytä ulkomaista tilinumeroa. 

-> Onko mahdollista, että asiakkaalla on OP:n kanssa maksun ohjaussopimus? Martti tarkistaa asian. 

b) Välityssopimukset 

- Apixilla ja Maventalla ei ole välityssopimuksia (kaikkien?) pankkien kanssa. Aiheuttaa sekaannusta 
yrityskentässä kun muilla operaattoreilla on välityssopimukset. Siis verkkolaskuosoitteistossa näkyy yksi 
osoite mutta pitää käyttää kuitenkin muuta. Mitä pitäisi tehdä? 

-> Timo tiedustelee voisiko asialle pankkien puolelta jotain. 

 

13 Muut asiat 

Ei ole muita asioita.  

14 Seuraavan kokousajankohdan sopiminen 

24.1.2023 kello 9-11 

15 Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40 

 


