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Energia-alan toimialakohtainen soveltamisohje sähköisestä laskutuksesta - 

TEAPPSXML-sanomakuvauksen käyttö 

 
Energiateollisuus on julkaissut sähköisen laskutuksen toimialakohtaisen soveltamisohjeen 
päivitetyn version, jossa on kuvattu toimialan tarvitsemia tietoja Finvoice v.3.0 –kuvausta 
käyttäen ja EU Normia noudattaen – ks.  https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta/ener-
giamarkkinat/sanomaliikenne/sahkoinen_laskutus. Tuossa toimialakohtaisessa ohjeessa on 
kuvattu energiayhtiöiden sähkölaskuun liittyvät erityispiirteet ja energiayhtiöiden laskutuksessa 
käytettävät koodiarvot. 

 
Koska  toimialakohtainen ohje noudattaa Finvoice v.3.0 –standardia, se on helposti 
käännettävissä virallista Finvoice v.3.0 – TEAPPSXML v.3.0 –vastaavuustaulukkoa käyttäen myös 
TEAPPSXML:ksi. Yhteneväisyyden selkeyttämiseksi seuraaville sivuille on koottu 
soveltamisohjeessa muutamia toimialakohtaisia erityispiirteitä Finvoice v.3.0 – TEAPPSXML 
v.3.0 –vastaavuustaulukoksi, jonka avulla sanoman kehitys- ja tarkistustyö on helpompaa. 
Laskun perustiedot  - laskun numero, laskun päivä, laskun tyyppi ja EU Normin mukainen 
tyyppikoodin tarkenne, asiakasnumero, ostotilausnumero, ostajan viite, toimittajanumero, 
laskutusjakso yms. – vastaavuudet toimivat samalla tavalla standardien mukaan, niissä ei ole 
toimialakohtaista eroavaisuutta tavalliseen laskuun verrattuna. 

 
TEAPPSXML v.3.0 -kuvauksen dokumentaatio ja tekniset tiedostot löytyvät Tiedon sivustolta 
osoitteesta https://campaigns.tieto.com/BIX  -> TEAPPSXML  
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Energia-alan toimialakohtaisten erityispiirteiden välittäminen TEAPPSXML-

sanomakuvauksessa 

 
Selite Finvoice 3.0 TEAPPSXML v.3.0 

Toimialakoodi MessageTransmissionDetails/ 
MessageDetails/ImplementationCode 

HEADER/BUSINESS_PROCESS_TYPE 

Merkintä EU 
Normin 
noudattamisesta 

MessageTransmissionDetails/ 
MessageDetails/SpecificationIdentifier 

HEADER/SPECIFICATION_ID 

Laskun 
lähettäjän (esim. 
myyjän tai 
verkonhaltijan 
sopimusnumero) 

InvoiceDetails/AgreementIdentifier HEADER/CONTRACT_INFORMATION/ 
CONTRACT_NUMBER 

Määritys, onko 
kyseessä oleva 
lasku 
normaalilasku, 
läpilaskutuksen 
erillislasku vai 
läpilaskutuksen 
päälasku 

InvoiceDetails/AgreementTypeText 
 
 
 

HEADER/CONTRACT_INFORMATION/ 
@CONTRACT_TYPE 

Läpilaskutuksen 
päälaskun 
numero, kun 
kyseessä 
läpilaskutuksen 
erillislasku 

InvoiceDetails/SellerReferenceIdentifier HEADER/ORDER_INFORMATION[@OR-
DER_TYPE=’VN’]/ORDER_NUMBER 

Energialaskun 
erityistiedot las-
kutasolla 
 

InvoiceDetails/DefinitionDetails/ 
DefinitionHeaderText 
/@DefinitionCode 
DefinitionHeaderText 
DefinitionValue 
@QuantityUnitCode 
@QuantityUnitCodeUN 
 
Esim. 
<DefinitionDetails> 
 <DefinitionHeaderText Defini-
tionCode="E1003G">Vuosikäyttöarvio, 
Talvipäivä</DefinitionHeaderText> 
 <DefinitionValue Quanti-
tyUnitCode="kWh" Quanti-
tyUnitCodeUN="KWH">38000</Defini-
tionValue> 
</DefinitionDetails> 

HEADER/HEADER_INFO/ 
TITLE/@INFO_TYPE 
 
TITLE 
CONTENT 
CONTENT/@Q_UNIT 
CONTENT/@Q_UNIT_UNECE_CODE 
 
Esim. 
<HEADER_INFO> 
 <TITLE INFO_TYPE="E1003G">Vuosikäyttöar-
vio, Talvipäivä</TITLE> 
 <CONTENT Q_UNIT="kWh" 
Q_UNIT_UNECE_CODE="KWH">38000</CONTENT> 
</HEADER_INFO> 

Energialaskun 
erityistiedot rivi-
tasolla 
 

InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ 
 
RowDefinitionHeaderText 
/@DefinitionCode 
RowDefinitionHeaderText 
RowDefinitionValue 
@QuantityUnitCode 
@QuantityUnitCodeUN 
 
 

ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIP-
TIONS/ARTICLE_DESCRIPTION/ 
DESCRIPTION_TYPE/@DESCRIPTION_ID 
 
DESCRIPTION_TYPE 
DESCRIPTION_VALUE 
DESCRIPTION_UNIT 
DESCRIP-
TION_UNIT/@Q_UNIT_UNECE_CODE 
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Esim. 
<RowDefinitionDetails> 
  <RowDefinitionHeaderText Defini-
tionCode="E0005">Mittarin nu-
mero</RowDefinitionHeaderText> 
  <RowDefinition-
Value>98765432104602248632</RowDefi-
nitionValue> 
</RowDefinitionDetails> 

Esim. 
<ARTICLE_DESCRIPTIONS> 
 <ARTICLE_DESCRIPTION> 
  <DESCRIPTION_TYPE DESCRIP-
TION_ID="E0005">Mittarin numero</DESCRIP-
TION_TYPE> 
  <DESCRIP-
TION_VALUE>98765432104602248632</DESCRIP-
TION_VALUE> 
 </ARTICLE_DESCRIPTION> 
</ARTICLE_DESCRIPTIONS> 

 

Laskun muu 
osapuoli, esim. 
läpilaskutettavan 
verkkoyhtiön 
tiedot 

AnyPartyDetails/ 
@AnyPartyCode 
@AnyPartyText 
 
AnyPartyIdentifier 
 
 
AnyPartyOrganisationName 
 
 
AnyPartyOrganisationDepartment 
 
 
AnyPartyOrganisationTaxCode 
 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPar-
tyStreetName 
 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPar-
tyTownName 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPar-
tyPostCodeIdentifier 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/Coun-
tryCode 
 
AnyPartyPostalAddressDetails/Country-
Name 
 
AnyPartyOrganisationUnitNumber 
 
 

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

 
 

 


