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Agenda
● Yleistä

○ Kerrataan mitä tarkoitetaan lain mukaisella sähköisellä laskulla
○ Julkishallinnon vaatimukset

● Lain mukaisten sähköisten laskujen lähettäminen Visma Novassa
○ Finvoice 3.0 EN16931 käyttöönotto ja toimenpiteet

● Lain mukaisten sähköisten laskujen vastaanottaminen
○ Mitä toimenpiteitä vastaanottaminen vaatii?

● Kysymyksille varattu aikaa lopussa



Yleistä 
sähköisestä 
laskusta



Yleistä
● Verkkolaskulain ( https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241 ) 

mukaan 1.4.2020 hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on oikeus 
saada pyynnöstä EU direktiivin EN16931 mukainen verkkolasku.

○ Tällöin laskut, jotka eivät täytä direktiivin määrittelemää tietosisältöä, on mahdollista 
hylätä.

● Suomessa kunnat ja valtio ovat ilmoittaneet vastaanottavansa 1.4.2020 
vain EU direktiivin mukaisia laskuja. 

● Todennäköistä on että ainakin suuret yritykset tulevat vaatimaan laskut 
EU:n direktiivin mukaisina.

● Laki ei koske kuluttajalaskutusta (B to C), eikä yrityksiä joiden liikevaihto 
on alle 10 000 eur.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241


Yleistä
● EU-direktiivissä määritellään verkkolaskun sisältö. Direktiivin tarkoitus on 

yhtenäistää verkkolaskujen tietosisältöä, nostaa automatisaatioastetta  ja 
tehostaa verkkolaskutuksen käyttöönottoa koko EU:n alueella.

● Sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole direktiivin mukainen sähköinen 
lasku

● Mitä tarkoitetaan..
○ lain mukaisella sähköisellä laskulla?
○ eurooppalaisen standardin mukaisella laskulla?
○ semanttisen mallin mukaisella laskulla?

● Miten Finvoice 3.0 asettuu tähän?
○ Finvoice 3.0 kuvaus tehty noudattamaan eurooppalaista standardia



Sähköisten 
laskujen 
lähettäminen
Käyttöönotto



Sähköisten laskujen lähettäminen
● Lain mukaisia sähköisiä laskuja varten suositeltavaa päivittää tuleva Visma 

Nova 10.1 -versio. Käyttöönottotoimenpiteet on mahdollista tehdä jo 10 
versiossa.

● Laskutus | Laskuta | Aloita laskutus, kun Finvoice 3.0 EN16931 on valittuna, 
ohjelma muodostaa eurooppalaisen standardin mukaista verkkolaskuaineistoa

● Finvoice 3.0 ja Finvoice 3.0 EN16931 ovat rakenteeltaan muuten 
samanlaisia, mutta Finvoice 3.0 EN16931 verkkolaskulle tulee tieto, että 
lasku on tehty eurooppalaisen standardin mukaisesti.

○ Tällöin laskuun kohdistuu tiukemmat validoinnit kuin pelkkään Finvoice 3.0 -muotoon.



Toimenpiteet Finvoice 3.0 EN16931 
laskujen lähettämiseen

1. Ota lähetysmuoto käyttöön: Valitse lähetysmuodoksi Finvoice 3.0 
EN16931 Laskutus | Laskuta | Aloita laskutus | Asetukset

2. EU-yksiköt: Selvitä käytössänne olevat yksiköt(m,kpl,ym..) ja määritä niitä 
vastaavat EU-yksiköt(MTR,EA,ym..) Novan ohjaustietoihin

3. Tarkista myyntitilien ALV-koodit: onko kirjanpidon tileillä oikeat 
ALV-koodit? muuta tarvittaessa

4. Laskut julkishallinnolle: täytä asiakaskortiston lisätietoihin julkishallinnon 
tarvitsemat tiedot

5. Kokeile: lähetä muutama lasku 1.4.2020 jälkeen Finvoice 3.0 EN16931 
muodolla



Yksiköt
● EU-yksiköt ovat pakollisia lain mukaisilla sähköisillä laskuilla
● Yksiköt täytyy määritellä Ohjaustiedot | Ehdot ja ryhmät |Yksiköt
● Virallinen lista löytyy Excelinä 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Code+lists?preview=/82773502/1046
61349/EN16931%20code%20lists%20values%20used%20from%202019-06-15.xlsx#Codelist

s-3FulllistingofthecodelistsasusedinEN16931 josta löytyy välilehti "UNITS"

Yleisimmät yksiköt ja niiden vastaavuudet



Yksiköt: vinkki tarkistamiseen

Mitä kaikkia yksiköitä on käytetty laskuriveillä?

1. Novan päävalikon Raportointi-sovellus
2. Laskurivi-tietolähde <oletusnäkymä>
3. Valitaan Pivot-välilehti
4. Raahataan YKS-otsikko Drop Row Fields 

-osioon
5. Lopputuloksen voi tallentaa tai viedä 

tiedostoon



ALV-koodit
ALV-koodit löytyy Finvoice-soveltamisohjeesta

● ALV-koodien lista löytyy Ohjaustiedot | 
ALV-koodit

● Kirjanpidon tilin takana täytyy olla 
asianmukainen ALV-koodi

○ Kotimaan 10,14,24% -> S
○ Kotimaan 0% -> Z
○ Rakennuspalv.käännetty -> AE
○ Tili, jonka verokoodiksi annetaan S ei saa olla 

rivejä, joilla veroprosentti on 0%
○ Jne..

https://www.finanssiala.fi/finvoice/dokumentit/Finvoice_3_0_soveltamisohje.pdf


ALV-koodit: vinkki tarkistamiseen
Tilikartasta | Tulostus | Tilit

● Tyyppi 151 = myyntitili
● Raporttipohjaksi “Aktiiviset 

tililuettelo”
● Käy listan tilit tilikartasta läpi

Toinen vaihtoehto Yksiköiden tapaan:

● Raportointi | Laskurivit | 
Pivot-näkymässä raahaa Tilin Drop Row 
Fields -osioon

● Käy listan tilit tilikartasta läpi



Toimenpiteet: Laskut julkishallinnolle
Jos lähetätte laskuja julkishallinnolle, lisäksi pitää täyttää seuraavat tiedot

● Kilpailutuksen viite
● Alueellinen yksikkö
● Tiliöintiviite

Asiakaskortisto | Näytä | Lisätiedot (F8) | 
Lisätiedot-välilehti

● Kun asiakkaalle tehdään lasku, tiedot 
tulevat verkkolaskulle



Verkkolaskulta pois jäävät tekstirivit
EU-standardi ei hyväksy vain tekstiksi tarkoitettuja rivejä. Kyseinen rivi näkyy 
laskun kuvalla. Ohjelma tekee nämä automaattisesti, ei vaadi toimenpiteitä.

● Jos tuotekoodi on alaviiva "_" ja rivin summa = 0, riviä ei oteta mukaan 
verkkolaskuaineistolle

● Jos tuotekoodi on tyhjä "" ja rivin summa = 0, riviä ei oteta mukaan 
verkkolaskuaineistolle

● Jos rivikoodi = 10 (välisummarivi), riviä ei oteta mukaan 
verkkolaskuaineistolle



Schematron-validoinnista
● Sähköiset laskut menevät Schematron-tarkistukseen, eli katsotaan että 

lasku on tehty direktiivin laskentasääntöjen mukaisesti. Laskut jotka eivät 
läpäise tarkastusta, hylätään. Tällöin tarkistetaan esim.

●  Rivin maksettava summa
●  Laskun rivit yhteensä
●  Alv-erittely ja alv yhteensä
●  Laskutason alennukset/lisät
●  Pyöristys
●  Laskun loppusumma
●  jne...



Sähköisten 
laskujen 
vastaanottaminen



Toimenpiteet Finvoice 3.0 EN16931 
laskujen vastaanottamiseen

● Vastaanottaminen ei vaadi toimenpiteitä. Lain mukaisia sähköisiä laskuja 
voi vastaanottaa Visma Nova versiosta 10 lähtien

● Kannattaako pyytää lain mukaista sähköistä laskua?
● Kysymys osallistujille: Tuleeko verkkolaskuilla paljon virheellisiä 

tietoja, joita täytyy korjata käsin?
○ Koska sähköiset laskut joutuvat EN16931 schematron -tarkistukseen, laskuilla ei voi olla 

rakenteellisia perusvirheitä (vääriä pyöristyksiä, ALV-laskennan eroja jne.)



Q&A
K: Voiko Finvoice 3.0 EN16931 ottaa käyttöön ennen 1.4.2020?

V: Voi ottaa käyttöön, mutta operaattorit validoivat niitä tarkasti vasta 
1.4.2020 jälkeen. Yksiköt ja ALV-koodit voi käydä läpi etukäteen, vaikka ei 
olisi varma lähettääkö sähköisiä laskuja.

K: Mitä tapahtuu jos yksiköitä ei ole perustettu ja lähettää EN16931 
laskuja?

V: 1.4.2020 jälkeen operaattorin validointi hylkää laskun.



Q&A
K: Voinko lähettää vanhempia Finvoice-versioita ja/tai PDF 
sähköpostilaskuja?

V: Mikään ei estä lähettämästä muita muotoja, ellei vastaanottaja vaadi 
sähköistä laskua.



Kysymyksiä?



Linkkejä
● Verkkolaskulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241
● Finvoice-sivusto ja soveltamisohjeet löytyvät verkosta 

https://www.finanssiala.fi/finvoice/Sivut/default.aspx
● Valtiokonttorin ohje valtiolle lähetettävien laskujen tietosisällöstä 

https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/valtio-vastaanottaa-eurooppalaise
n-standardin-mukaisia-laskuja

● Kuntaliiton ohje laskujen tietosisätövaatimuksista 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Julkishallinnon_ve
rkkolaskun_tietosisaltovaatimukset.pdf 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241
https://www.finanssiala.fi/finvoice/Sivut/default.aspx
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/valtio-vastaanottaa-eurooppalaisen-standardin-mukaisia-laskuja
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/valtio-vastaanottaa-eurooppalaisen-standardin-mukaisia-laskuja
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Julkishallinnon_verkkolaskun_tietosisaltovaatimukset.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Julkishallinnon_verkkolaskun_tietosisaltovaatimukset.pdf
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