
Julkishallinnon täsmentävä ohje direktiivin 2014/55 semanttisen mallin mukaisten 

verkkolaskujen vastaanottoon 

 

Huhtikuun 1. päivästä 2020 hankintayksiköillä tulee olla valmius vastaanottaa 

verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa semanttista mallia.  

Verkkolaskun lähettäjän on käytettävä kansallisista kuvauksista Finvoice 3.0 tai 

TEAPPSXML 3.0 versiota tai EU standardissa (EN 16931-1:2017) määriteltyjä syntakseja 

ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) ja UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B standardin 

sisältämän ohjeistuksen mukaisesti. 

Kansallisten formaattien pakolliset kentät tulee täyttää kuvausten mukaisesti, esim. laskun 

numero ja laskun päivä, jotta laskut vastaavat mm. arvonlisäverotuksessa laskussa 

vaadittavia tietoja.  

Laskuissa tulee käyttää EU standardin mukaisia koodistoja, elleivät myyjä ja ostaja ole toisin 

sopineet. Kansainvälisissä laskuissa tulee aina käyttää EU standardin mukaisia koodistoja. 

Julkishallinnon täsmennetyt vaatimukset kansallisiin verkkolaskukuvauksiin on kuvattu alla 

olevassa taulukossa. Koontilasku ei ole sallittu. Laskun laajemmasta sisällöstä eli ns. 

kokoomalaskun tietosisällöstä on sovittava erikseen ostajan ja myyjän välillä.  



 

EN169
31  

FINVOICE  TEAPPSXML Julkishallinnon suositus 

Laskutasolla 

BT-24 SpecificationIdentifier HEADER/SPECIFICATION_ID Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä. Julkishallinnon laskuille annetaan 
arvo ”EN16931” 

BT-1 InvoiceNumber HEADER/INVOICE_ID Laskun numero 

BT-2 InvoiceDate HEADER/INVOICE_DATE/DATE Laskun päivä 

BT-27 SellerOrganisationName PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME Myyjän nimi 

BG-5 SellerPostalAddressDetails 
+ SellerStreetName 
+ SellerTownName 
+ SellerPostCodeIdentifier 
+ CountryCode 
+ CountryName 

PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1, 
STREET_ADDRESS2, STREET_ADDRESS3 
PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POST_OFFICE 
PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POSTAL_CODE 
PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE 
PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY 

Myyjän osoitetiedot annettava, jotta lasku 
vastaa ALV-vaatimuksia. 

BT-44 BuyerOrganisationName RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME Ostajan nimi 

BG-8 
 
 
 
BT-54 

BuyerPostalAddressDetails 
+ BuyerStreetName 
+ BuyerTownName 
+ BuyerPostCodeIdentifier 
+ BuyerCountrySubdivision 
+ CountryCode 
+ CountryName 

RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1, 
STREET_ADDRESS2, STREET_ADDRESS3 
RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POST_OFFICE 
RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POSTAL_CODE 
RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/SUBDIVISION 
RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE 
RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY 

Ostajan osoitetiedot annettava, jotta lasku 
vastaa ALV-vaatimuksia. 
 
BT-54 BuyerCountrySubdivision esimerkiksi 
julkishallinnossa alueellinen yksikkö 

    

 InvoiceTypeCode HEADER/INVOICE_TYPE Laskun vastaanoton käsittely perustuu 
InvoiceTypeCoden arvoon. Suositus, että 
maksukehotuksella on yhden laskun kehotus 

BT-3 InvoiceTypeCodeUN HEADER/INVOICE_TYPE/@UNTDID_CODE Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä, laskun vastaanoton käsittely 
perustuu kuitenkin InvoiceTypeCoden 
arvoon.  
Esimerkki käytettävistä koodeista:  
380=Commercial invoice    



381=Credit note   
632=Goods receipt 

 InvoiceClassification HEADER/SECURITY_DETAILS -structure Turvalaskun luokitus. Koodin käytöstä 
sovitaan ostajan ja myyjän kesken. 
InvoiceTypeCode kentässä tulee myös 
vastaavasti laskulla olla SEI01 tai 
hyvityslaskulla SEI02 

 + ClassificationCode HEADER/SECURITY_DETAILS/SECRECY_CLASS SC01-SC10 

 + ClassificationText HEADER/SECURITY_DETAILS/SECRECY_DESCRIPTION Koodia vastaavat teksti ”Security code 1” 

BT-13 OrderIdentifier HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"]/ 
ORDER_NUMBER 

Tieto on aakkosnumeerinen. Tässä kentässä 
välitetään ostajan ilmoittama tilausnumero. 
Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut 
oman tilausnumeron. Jos myyjällä oma 
tilausnumero, käytetään siihen myyjän 
viite/viitteemme-kenttää (BT-14). 

BT-10 BuyerReferenceIdentifier  
 
 
The site identifier under the Act on 
the Contractor’s:  
InvoiceDetails/DefinitionDetails/  
DefinitionHeaderText[@DefinitionCo
de= "TA0001"] 
 
InvoiceDetails/DefinitionDetails/  
DefinitionValue   

HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"]/ 
ORDER_REFERENCE 
 
The site identifier under the Act on the Contractor’s: 
HEADER_INFO/TITLE[@INFO_TYPE= ”TA0001”]  
 
 
 
 
HEADER/HEADER_INFO/CONTENT 

Pakollinen Tilaajavastuulain tarkoittama 
työmaan tunnus, jos ei käytetä kansallista 
työmaatunnisteen välittämisestä tehtyä 
ohjetta. Suositellaan käytettäväksi erillisen 
ohjeessa annettavia kenttiä. 

BT-12 AgreementIdentifier HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER Tieto on aakkosnumeerinen. Tässä kentässä 
välitetään ostajan ilmoittama 
sopimusnumero. Pakollinen tieto, jos ostaja 
on ilmoittanut oman sopimusnumeron. Jos 
myyjällä oma sopimusnumero, käytetään 
siihen myyjän viite/viitteemme-kenttää (BT-
14). 



BT-19 AccountDimensionText HEADER/PAYER_POSTING_GROUP_DEFAULTS/POSTING_DEFAULT[1] 
/ACCOUNT_REFERENCE 

Tieto on aakkosnumeerinen. Ostajan 
kertoma tiliöintiviite. Pakollinen tieto, jos 
ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen. 

BG-23 VatSpecificationDetails SUMMARY/VAT_SUMMARY - structure Pakolliset laskuun liittyvät ALV-tiedot. 

BT-116 VatBaseAmount SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-
n]/ACCORDING/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] 

Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä. 

BT-117 VatRateAmount SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/VAT_RATE_TOTAL/AMOUNT Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä. 

Bt-118 VatCode SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/@VAT_TYPE Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä.  
Komissiolta tulossa yhteinen suositus 
Euroopassa käytettävistä verokoodeista. 

BT106 RowsTotalVatExcludedAmount SUMMARY/ROWS_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä. 

BT-109 InvoiceTotalVatExcludedAmount SUMMARY/INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT/ 
AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] 
the invoice does not include prepayments, the same as 
SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] 

Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä. 

BT-110 InvoiceTotalVatAmount SUMMARY/VAT_TOTAL/AMOUNT Laskuun liittyvä arvonlisäveron 
kokonaismäärä 

BT-112 InvoiceTotalVatIncludedAmount SUMMARY/INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT/ 
AMOUNT[@VAT="INCLUDED"] 
the invoice does not include prepayments, the same as 
SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="INCLUDED"] 

Semanttisen mallin mukaan määrä ja 
valuuttakoodi ovat pakollisia kenttiä. 

BT-5 InvoiceTotalVatIncludedAmount/ 
AmountCurrencyIdentifier 

HEADER/CURRENCY/CODE Laskun valuutta 

BT-17 TenderReference HEADER/OFFER_REFERENCE Hansel antaa jatkossa Open Contracting 
Partnership’in määrittämän OC ID tiedon, 
http://standard.open-
contracting.org/latest/en/schema/identifiers
/  
 

 OriginalInvoiceNumber HEADER/CREDIT_INVOICE_NUMBER Suositus: virheellisestä laskusta tehdään 
kokonaisuudessaan hyvityslasku ja uusi 

http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/
http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/
http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/


veloituslasku. Alkuperäisen laskun numero 
annetaan hyvityslaskulla 

BT-81 EpiPaymentMeansCode PAYEE/PAYMENT_MEANS/@PAYMENT_MEANS_CODE Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä. Pitää käyttää semanttisen mallin 
mukaisia koodeja:  
58 = SEPA credit transfer 
59 = SEPA direct debit 
54 =Credit card 
55 = Debit card  
Muut koodit käsitellään kuten koodi 58. 

BT-115 EpiInstructedAmount SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="INCLUDED"] 
or if not exist 
SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] 

Semanttisen mallin mukaan pakollinen 
kenttä 

    

Laskurivitasolla semanttisen mallin mukaan seuraavat tiedot ovat pakollisia. Jos InvoceRow-aggregaatin käytetään pelkän vapaan tekstin esittämiseen, voi 
ArticleName esiintyä yksin ilman muita mainittuja tietoja 

 

BT-153 ArticleName ROW/ARTICLE/ARTICLE_NAME  

BT-126 RowPositionIdentifier ROW/ROW_NUMBER  

BT-129 InvoicedQuantity ROW/QUANTITY/CHARGED  

BT-148 UnitPriceAmount ROW/PRICE_PER_UNIT/AMOUNT[@VAT=”EXCLUDED”] Suositellaan rivin verottoman yksikköhinnan 
antamista  

BT-130 Attribute: QuantityUnitCodeUN ROW/QUANTITY/CHARGED/@Q_UNIT_UNECE_CODE  

BT-131 RowVatExcludedAmount ROW/ROW_TOTAL/AMOUNT[@VAT=”EXCLUDED”]  

BT-146 UnitPriceNetAmount ROW/PRICE_PER_UNIT_NET/AMOUNT[@VAT=”EXCLUDED”]  

BT-151 RowVatCode ROW/VAT/@VAT_TYPE  

Finvoice ja TEAPPSXML kuvausten mukaan pakolliset kentät  

 InvoiceTypeCode HEADER/INVOICE_TYPE Aineistot käsitellään tämän kentän mukaan, 
EpiPaymentMeansCode arvosta riippumatta 

 InvoiceTypeText HEADER/SUBJECT laskukoodia vastaava teksti 

 OriginCode  kerrotaan, onko lasku alkuperäinen vai kopio 

 InvoiceRow ROWS/ROW Laskussa on oltava vähintään yksi laskurivi 

 EpiBfiPartyDetails PAYEE/BANKS/SWIFT_CODE Myyjän tilin BIC koodi   

 EpiBeneficiaryPartyDetails 
+ EpiAccountID 

PAYEE/BANKS/IBAN_ACCOUNT_NUMBER 
or BANK_ACCOUNT_NUMBER 

Myyjän tilinumero 

 EpiDate HEADER/INVOICE_DATE/DATE ePIn muodostuspäivä 



 EpiReference  tekninen tieto, joka on ePI kuvauksen 
mukaan pakollinen.  

BT-83 EpiRemittanceInfoIdentifier PAYEE/ DETAILS_OF_PAYMENT/FI_PAYMENT_REFERENCE 
or IPI_REFERENCE 

Myyjän antama maksuviite 

 EpiCharge 
+ Attribute: ChargeOption 

PAYEE/METHOD_OF_PAYMENT SEPA maksuissa käytetään arvoa ”SHA” 

 EpiDateOptionDate HEADER/DUE_DATE/DATE Laskun eräpäivä 

 


