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Auto- ja vakuutusalan erityistiedot TEAPPSXML-sanomakuvauksessa 

 
Liikennevakuutuskeskus on julkaissut sähköisen laskutuksen toimialakohtaisen soveltamisohjeen, jossa 
on kuvattu toimialan tarvitsemia tietoja auto- ja vakuutusalan laskuissa Finvoice v.2.01 –kuvausta käyt-
täen. Tämä toimialakohtainen ohje soveltuu sekä liikennevakuutusten korvauskäsittelyyn että autoalan 
korjaus- ja korjaamotoimintoihin ja myös soveltuvin osin leasing-, hinaus- ja muut korvaustoimintaan 
läheisesti liittyviin autoalan toimintoihin. Lasku on muodostettava loppusummaltaan maksajakohtai-
sesti ja laskussa on oltava verottajan ohjeiden mukaisesti maininta jakamisesta useampaan osaan, use-
ammalle eri osapuolelle. 
 
Koska FK:n ja Liikennevakuutuskeskuksen toimialakohtainen ohje noudattaa Finvoice v.2.01 –standar-
dia, se on helposti käännettävissä virallista Finvoice v.2.01 – TEAPPSXML v.2.7.2 –vastaavuustaulukkoa 
käyttäen myös TEAPPSXML:ksi. 
 
Yhteneväisyyden selkeyttämiseksi seuraaville sivuille on koottu soveltamisohjeessa mainitut toimiala-
kohtaiset erityispiirteet Finvoice v.2.01 – TEAPPSXML v.2.7.2 –vastaavuustaulukoksi, jonka avulla sano-
man kehitys- ja tarkistustyö on helpompaa. Laskun perustiedot  - laskun numero, laskun päivä yms. – 
vastaavuudet toimivat samalla tavalla standardien mukaan, niissä ei ole toimialakohtaista eroavai-
suutta tavalliseen laskuun verrattuna. 
 
Palveluntuottajan, myyjän tiedot, ilmoitetaan PAYEE-rakenteessa. Työn tilaajan/ostajan (omistaja, hal-
tija, käyttäjä ym.) annetaan RECEIVER-rakenteessa. Jos lasku jakautuu useamman osapuolen kesken, 
esim. ostajan ja vakuutusyhtiön, maksettavaksi, niin laskusta pitää tehdä kullekin osapuolelle oma 
lasku ja laskun loppusummaksi on merkittävä kunkin osapuolen maksettavaksi tuleva summa.  
Vakuutusyhtiölle menevässä laskussa pitää olla laskutusosoitteena (INVOICE_RECIPIENT) vakuutusyhtiö 
ja vastaanottajan verkkolaskuosoitteena vakuutusyhtiön verkkolaskuosoite. Ostajalle (RECEIVER) me-
nevässä laskussa vastaanottajan verkkolaskuosoitteena on ostajan verkkolaskuosoite ja laskutusosoi-
tetta (INVOICE_RECIPIENT) joko ei ole ilmoitettu tai se on sama kuin ostajan osoite. 
 
TEAPPSXML v.2.7.2 -kuvauksen dokumentaatio ja tekniset tiedostot löytyvät Tiedon sivustolta osoit-
teesta www.tieto.fi/palvelut/liiketoimintaprosessipalvelut/business-information-exchange/laskuho-
telli-palvelun-ohjeita-ja-kuvauksia -> TEAPPSXML -versiot. TEAPPSXML-sivustolla on linkki myös englan-
ninkieliseen dokumentaatioon. 
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Auto- ja vakuutusalan toimialakohtaisten tietojen välittäminen TEAPPSXML-sanoma-

kuvauksessa 

 
Selite Finvoice 2.0/2.01 TEAPPSXML v.2.7.2 

Toimialakoodi ImplementationCode RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ 
NOTE 

Palvelun tuotta-
jan kansallistun-
nus, toimipaikka-
kohtainen tun-
niste 

SellerSiteCode PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/SITE  

Työmääräys InvoiceDetails/SellerReferenceIdentifier HEADER/ORDER_INFORMATION 
[@ORDER_TYPE="VN"]/ORDER_NUMBER 

Vahinkotunnus InvoiceDetails/NotificationIdentifier HEADER/HEADER_INFO/CONTENT, kun  
TITLE/[@INFO_TYPE="NotificationId"] 
 
Esim. 
<HEADER_INFO> 
   <TITLE INFO_TYPE="NotificationId">Vahinkotun-
nus</TITLE> 
   <CONTENT>VTA-12345-PRI</CONTENT> 
</HEADER_INFO> 

 

Vakuutustunnus InvoiceDetails/AgreementIdentifier HEADER/CONTRACT_INFORMATION/ 
CONTRACT_NUMBER 
 

Vahinkopäivä InvoiceDetails/NotificationDate HEADER/HEADER_INFO/CONTENT, kun  
TITLE/[@INFO_TYPE="NotificationDate"] 
 
Esim. 
<HEADER_INFO> 
   <TITLE INFO_TYPE="Notifica-
tionDate">Vahinkopäivä</TITLE> 
   <CONTENT>20160117</CONTENT> 
</HEADER_INFO> 

 

Rekisterinumero InvoiceDetails/RegistrationNumberIden-
tifier 

HEADER/HEADER_INFO/CONTENT, kun  
TITLE/[@INFO_TYPE="RegistrationNumber"] 
 
Esim.  
<HEADER_INFO> 
  <TITLE INFO_TYPE="RegistrationNumber">Rekis-
terinumero</TITLE> 
   <CONTENT>KOE-123</CONTENT> 
</HEADER_INFO> 

 

Vahinkotarkasta-
jan tunnus 

InvoiceDetails/ControllerIdentifier HEADER/HEADER_INFO/CONTENT, kun  
TITLE/[@INFO_TYPE="ControllerIdentifier"] 
 
Esim. 
<HEADER_INFO> 
   <TITLE INFO_TYPE="ControllerIdentifier">Tar-
kastajan tunnus</TITLE> 
   <CONTENT>Tep-1234</CONTENT> 
</HEADER_INFO> 
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Vahinkotarkasta-
jan nimi 

InvoiceDetails/ControllerName HEADER/HEADER_INFO/CONTENT, kun  
TITLE/[@INFO_TYPE="ControllerName"] 
 
Esim. 
<HEADER_INFO> 
   <TITLE INFO_TYPE="ControllerName">Tarkasta-
jan nimi</TITLE> 
   <CONTENT>Teppo Tarkastaja</CONTENT> 
</HEADER_INFO> 

 

Vahinkopäivä InvoiceDetails/ControlDate HEADER/HEADER_INFO/CONTENT, kun  
TITLE/[@INFO_TYPE="ControlDate"] 
 
Esim. 
<HEADER_INFO> 
   <TITLE INFO_TYPE="ControlDate">Tar-
kastuspäivä</TITLE> 
   <CONTENT>20160118</CONTENT> 
</HEADER_INFO> 

 

Vahinkotiedot 
(Merkki, malli, 
vuosimalli, ajo-
neuvolaji  jne.) 
 

InvoiceDetails/DefinitionDetails/ 
@DefinitionCode 
DefinitionHeaderText 
DefinitionValue 
@QuantityUnitCode 
 
Esim. 
<DefinitionDetails> 
  <DefinitionHeaderText  
     DefinitionCode="1130150"> 
     Ajoneuvolaji</DefinitionHeaderText> 
  <DefinitionValue  
    QuantityUnitCode="1180001"> 

    Henkilöauto</DefinitionValue> 
</DefinitionDetails> 

 

HEADER/HEADER_INFO/ 
TITLE/@INFO_TYPE 
TITLE 
CONTENT 
CONTENT/@Q_UNIT 
 
Esim. 
<HEADER_INFO> 
  <TITLE INFO_TYPE="1130150">Ajoneuvolaji 
   </TITLE> 
   <CONTENT Q_UNIT="1180001">Henkilöauto 
   </CONTENT> 
</HEADER_INFO> 

Laskun muu 
osapuoli 

AnyPartyDetails/ 
@AnyPartyCode 
@AnyPartyText 
AnyPartyIdentifier 
 
 
AnyPartyOrganisationName 
 
 
AnyPartyOrganisationDepartment 
 
 
AnyPartyOrganisationTaxCode 
 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPar-
tyStreetName 
 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPar-
tyTownName 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPar-
tyPostCodeIdentifier 
 

OTHER_PARTNER/ 
@PARTNER_TYPE 
@PARTNER_TEXT 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ORGANIZATION_NUMBER 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/CUSTOMER_NAME  
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ORGANIZATION_DEPARTMENT 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/VAT_NUMBER 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1 – 
STREET_ADDRESS3 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ADDRESS/POST_OFFICE 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ADDRESS/POSTAL_CODE 
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AnyPartyPostalAddressDetails/Coun-
tryCode 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/Country-
Name 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPar-
tyPostOfficeBoxIdentifier 
 
AnyPartyOrganisationUnitNumber 
 
 
 
AnyPartySiteCode 
 

OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ADDRESS/COUNTRY 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS4 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/PARTY_IDENTIFICATION_ID[AU-
THORITY="EDI"] 
 
OTHER_PARTNER/CUSTOMER_INFOR-
MATION/SITE 
 

Laskurivin veloi-
tustiedot 
 
 

InvoiceRow/RowActionCode ROW[@ROW_TYPE=”SPECIFICATION” or 
not(@ROW_TYPE)]/ROW_ACTION 

Laskurivin veloi-
tustiedot väli-
summarivillä 

InvoiceRow/SubInvoiceRow/ 
SubRowActionCode 

ROW[@ROW_TYPE=”SUBTOTAL”]/ROW_AC-
TION 

 
 

 


