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Apteekkilaskut Finvoice-verkkolaskuna 

1 Johdanto 

Tässä dokumentissa kuvataan, miten apteekista laskutettavat laskun tiedot laitetaan 
Finvoice-verkkolaskuformaattiin. Tätä toimialakohtaista soveltamisohjetta voidaan käyttää 
tilanteissa, jos lääkkeen tai apteekissa myytävän muun valmisteen maksaja on muu kuin 
apteekissa asioiva asiakas. 

2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus 

Kyseessä on sähköisen laskutuksen ja laskujen tarkastuksen yhteinen formaatti, joka 
toteutetaan Finanssiala ry:n (FA) Finvoice-standardin 3.0-version ominaisuuksia sekä 
tarvittavia toimialakohtaisia erityismäärityksiä hyödyntämällä. Finvoice 3.0 -kuvaus on 
yhteensopiva Eurooppa-normin verkkolaskun tietosisällön suhteen. 
 
Apteekkilaskut Finvoice-verkkolaskuna kuvauksen käyttäjiä ovat niin apteekit, 
henkilövakuutusten korvauskäsittely kuin sairausvakuutuskassat. 
 
Soveltamisohje on tehty helpottamaan apteekkien ja laskun vastaanottajien välistä 
tiedonvälitystä, tiedonvälityksen standardointia ja sähköistämistä. Soveltamisohje on 
suositus Finvoice- tietoelementtien käyttöön. 

3 Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö 

Pohjana on Finanssialan Finvoice-kuvaus, joka on kuvattu erikseen omana kuvauksenaan 
(www.finvoice.info). 
 
Tähän on kuvattu erityisesti apteekin lääkelaskuun liittyvät erityispiirteet.  
 
Soveltamisohjeen jatkokehitys- ja muutostoiveet voi toimittaa Finanssiala ry:lle. 
Kehittämistoiveet ja muutospyynnöt ohjeeseen tulee toimittaa osoitteeseen: Itämerenkatu 
11 – 13, 00180 Helsinki. Muutokset käsitellään ja hyväksytään laajennetun ICT-valiokunnan 
kokouksessa, johon osallistuvat vakuutuslaitokset, Suomen Apteekkariliitto ry, apteekkien 
tietojärjestelmien järjestelmätoimittajat sekä Yliopiston Apteekki. 

4 Finvoice-standardiin lisättävät toimialakohtaiset määritykset 

Toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa määritellään lääkelaskutuksessa käytettävät 
koodit, pakolliset kentät ja muut laskun tarkastusta varten välitettävät tiedot.  
 
Tiedot, joita ei ole tässä toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa erikseen nimetty ja 
määritetty, käyttävät yleistä Finvoice-soveltamisohjetta.  
 
Valuutat, päivämäärät ja desimaalit merkitään aina Finanssialan ylläpitämän Finvoice-
kuvauksen soveltamisohjeen mukaisessa muodossa. Kaikissa alv:n ja muiden 
lakisääteisten tietojen osalta noudatetaan Finvoice-soveltamisohjetta. Apteekkilaskulla 
olevat pakolliset tiedot on merkitty kuvaukseen P-kirjaimella. 
 
Apteekkilaskuissa ovat tuettuja vain Finvoice versio 3.0.  
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Finvoice-standardin mukaisesti apteekkilaskujen Finvoice-sanomilla käytetään ISO-8859-
15-merkistöä.. 
 

4.1 Apteekkilaskujen toimialakohtainen soveltamisohjeen tunnus 

Apteekkilaskujen toimialakohtainen soveltamisohjeen tunnus on PHA1. 
 
Laskun muodostuksessa käytettävä Finvoice-versio määrittää missä elementissä 
toimialakohtaisen soveltamisohjeen tunnus välitetään laskulla. 
 
 
Finvoice v3.0 
MessageTransmissionDetails/MessageDetails/ImplementationCode elementissä 
(kts. Finvoice soveltamisohje) 
 
<MessageTransmissionDetails> 
 <!-- … --> 
 <MessageDetails> 
  <!-- … --> 
  <ImplementationCode>PHA1</ImplementationCode> 
 </MessageDetails> 
</MessageTransmissionDetails> 
 

MessageTransmissionDetails/MessageDetails/SpecificationIdentifier elementissä on 
kerrottu, että verkkolasku on Eurooppa-normin mukainen. 
 
<MessageTransmissionDetails> 
 <!-- … --> 
 <MessageDetails> 
  <!-- … --> 
  <SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier> 
 </MessageDetails> 
</MessageTransmissionDetails> 

 

5 Tietosuoja sensitiivisten potilastietojen vaatima tietosuoja 

Lääkelaskussa voi olla potilastietoja, joiden käsittelyä koskee potilastietolaki.  
 
Apteekin sekä laskun vastaanottajan on otettava huomioon laskutuksen ulkoistuksessa, 
ettei potilastietoja näytetä muille kuin niihin oikeutetulle taholle. Laskun vastaanottajan 
velvollisuus on huolehtia siitä, että laskulla tai niiden liitteillä olevia tietosuojasensitiivisiä 
tietoja käsittelee vain siihen oikeutetut henkilöt.  
 
Finvoice-välityspalvelussa mukana olevat palveluntarjoajat ja verkkolaskuoperaattorit 
arkistoivat lähetetyt verkkolaskut osapuolten sopiman ajan, jonka jälkeen ne hävitetään. 
Selvittelytilanteissa potilastietoja sisältäviä laskuja käsitellään tietosuojalain mukaisesti. 
 
Tietosuojasensitiivisiä tietoja ovat: 
- potilaan terveydentilaa koskevat tiedot, kuten diagnoosikoodi, diagnoosin kuvaus 

jne. 
- potilaalle annettua hoitoa koskevat tiedot, kuten hoitotoimenpidekoodi ja 

hoitotoimenpiteen kuvaus sekä potilaalle määrätty lääkitys. 
- potilasta hoitaneen lääkärin tiedot 
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Tarvittaessa lisäohjeistusta voi pyytää tietosuojavaltuutetun toimistosta. 

6 Tietoelementtien käyttö lääkelaskuissa 

Lääkelaskujen muodostuksessa tulee huomioida seuraavat asiat: 
o Apteekki tekee jokaisesta toimituskerrasta yhden laskun kullekin laskutettavalle 

(laskunsaajalle). Toimituskerralla laskutettavia voivat apteekkien näkökulmasta olla 
muun muassa (muitakin on): 
 

Kela Toimituskerta missä toimitetaan valmisteita 
sairasvakuutuslain mukaan, jolloin Kela maksaa Kela-
korvauksia toimituskertaan sisältyvistä toimituseristä ja 
palkkioista. 
 
Tällaisista toimituskerroista ei tule laskua vakuutuslaitoksiin. 

Vakuutuslaitos Toimituskerta missä toimitetaan valmisteita 
tapaturmavakuutuslain mukaan, jolloin vakuutuslaitos 
maksaa lain mukaiset kustannukset toimituskerrasta. 

Kela ja vakuutuslaitos Toimituskerta missä toimitetaan valmisteita 
sairasvakuutuslain mukaan. Lisäksi vakuutuslaitos on 
antanut maksusitoumuksen toimituskerralla toimitettaviin 
valmisteisiin. 
 
Kela maksaa Kela-korvauksia toimituskertaan sisältyvistä 
toimituseristä ja palkkioista ja vakuutuslaitos joko osan tai 
kaikki muutoin asiakkaan maksettavaksi tulevista kuluista. 

Kunta Toimituskerralla toimitetaan valmisteita, joiden 
kustannuksista vastaa kunta. 
 
Tällaisista toimituskerroista ei tule laskua vakuutuslaitoksiin. 

Kunta ja 
vakuutuslaitos 

Toimituskerralla toimitetaan valmisteita, joista osan 
kustannuksista vastaa kunta (esim. diabetes liuskat). 
Lisäksi vakuutuslaitos on antanut maksusitoumuksen 
toimituskerralla toimitettaviin valmisteisiin. 
 
Kunta maksaa ne toimituskerran kulut, jotka kuuluvat 
kunnan maksettavaksi ja vakuutuslaitos joko osan tai kaikki 
muutoin asiakkaan maksettavaksi tulevista kuluista. 

 
o Yhdessä laskussa ja siten myös yhdessä toimituskerrassa voi olla vain yhden 

maksusitoumuksen alaisia kustannuksia1 
o Yhdessä laskussa ja siten myös yhdessä toimituskerrassa voi olla useamman 

lääkemääräyksen tuotteita. 
 

                                                
 
1 Tähän ratkaisuun on päädytty seuraavista syistä: 
a) jos samalla toimituskerralla pitäisi voida toimittaa useammalla maksusitoumuksella mainittuja valmisteita, pitäisi 
maksusitoumustunnus viedä toimituserän tiedoksi (=syöttää yhtä monta kertaa kuin on toimitettavia valmisteita). Silloin kun 
yksi toimituskerta pitää sisällään vain yhden maksusitoumuksen valmisteita, riittää maksusitoumustunnuksen syöttäminen 
vain kerran toimituskertaan. 
b) apteekkilasku pitää kohdistaa vakuutusyhtiöissä aina vahinkoon, kun siitä maksetaan korvauksia. Jos maksusitoumukset 
koskevat eri vahinkoja, pitäisi sama lasku osoittaa kahteen tai useampaan eri vahinkoon ja laskusta pitäisi pystyä lisäksi 
osoittamaan, mitkä laskurivit kohdistuvat mihinkin vahinkoon. Tämä lisäisi laskun käsittelyn monimutkaisuutta. 
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Seuraavissa aliluvuissa kunkin tietokentän kohdalla on määritelty välitettävä tieto ja tiedon 
pakollisuus (P). Mikäli välitettävälle tiedolle on määritelty toimialakohtainen tarkentava 
koodi, tulee se olla myös Finvoice-laskulla mukana. 
 
Laskusanomassa tulee esiintyä kaikki tässä soveltamisohjeessa esitetyt elementit. 
Valinnaiset kentät, joissa ei ole tietoa, tulee jättää kokonaan pois. Numeeristen arvojen 
kohdalla arvo on tiedon puuttuessa tyhjä tai 0.00. Pakollisissa elementeissä pitää aina olla 
arvo. 

6.1 Osapuolet 

6.1.1 Apteekin (myyjän) tiedot  

Seuraavat myyjän tiedot tulee antaa SellerPartyDetails -aggregaatissa.  
 

Tieto Selite Arvo esimerkki-
laskussa 

Pakol-
linen 

SellerPartyIdentifier Apteekin Y-tunnus  1234567-0 P 
SellerOrganisationName Apteekin nimi Testiapteekki P 
SellerOrganisationDepartment Apteekin toimipiste/ 

yksikkö. 
 

Hämeenkadun 
toimipiste 

P 

SellerOrganisationUnitNumber OVT-tunnus  00371234567800
001 

 

SellerOrganisationTaxCode Apteekin 
arvonlisäverotunniste 
(yhtiön ALV-tunnus) 

FI12345670 P 

SellerPostalAddressDetails Apteekin osoitetiedot, 
jotka ovat pakollisia 
ALV-laskulla 

 P 

 
 
Lisäksi tulee antaa muita myyjän yhteystietoja käyttäen seuraavia Finvoice elementtejä: 
 

Tieto Selite Arvo esimerkki-
laskussa 

Pakol-
linen 

SellerSiteCode Apteekin toimipaikka-
kohtainen tunniste. 
KELAn antama 
palveluntuottajan 
numero 

123 P 

SellerContactPersonName   Palvelun tuottajan 
yhteyshenkilö  

A. Apteekkari P 

SellerContactPersonDepartment yhteyshenkilön osasto/ 
yksikkö 

Osasto b  

SellerCommunicationDetails/Seller/Ph
oneNumberIdentifier 

Puhelinnumero 09 123 4567 P 

SellerCommunicationDetails/Seller/Em
ailAddressIdentifier 

Sähköpostiosoite laskuttaja@testia
pteekki.fi 

P 
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Tieto Selite Arvo esimerkki-
laskussa 

Pakol-
linen 

SellerInformationDetails/ 
SellerAccountDetails/ 
SellerAccountID 
IdentificationSchemeName="IBAN" 

Apteekin tilinumero 
IBAN muodossa 
 

FI101234560000
0789 

P 

SellerInformationDetails/ 
SellerAccountDetails/ 
SellerBic 
IdentificationSchemeName="BIC" 

BIC-tunnus BANKFIHH P 

 
SellerInformationDetails aggregaatissa on mahdollista antaa 1-n kpl apteekin pankkitilejä. 
Laskun maksussa laskunmaksajan tulee lähtökohtaisesti käyttää EpiDetails aggregaatissa 
kerrottua pankkitiliä, mutta laskun maksaja voi halutessaan käyttää myös 
SellerAccountDetails annettua pankkitiliä, jos laskun maksaja haluaa käyttää samaa 
rahoituslaitosta kuin laskunantajalla. 
 

6.1.2 Ostaja 

Ostajan tietoina (<BuyerPartyDetails>) Finvoice-sanomalle annetaan potilaan/ asiakkaan 
nimi (<BuyerOrganisationName>) ja y-tunnus (<BuyerPartyIdentifier>). Henkilötunnus ja 
nimi annetaan laskusanomalle pääasiassa vain tilanteessa, jos vakuutuslaitoksen 
maksusitoumuksen tai laskutusluvan tunnusta ei ole saatavilla. Henkilötunnus annetaan 
BuyerCode-elementillä  
 
<BuyerCode IdentifierType=”HETU”>PPKKVVXNNNT</BuyerCode> 
 
Tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika. 
 
<BuyerCode IdentifierType=”DOB”>PP.KK.VVVV</BuyerCode> 
 
 
Mikäli asiakkaan henkilötunnus tai nimi on laskusanomalle laitettava, tulee laskusanoman 
määritteissä InvoiceTypeCoden arvona olla turvalasku (SEI01 tai SEI02). 
 
Mikäli vakuutusyhtiö ei maksa laskua kielteisen korvauspäätöksen takia, tulee lasku 
käsitellä uudestaan apteekissa ja ohjata oikeille laskunsaajille. Vakuutusyhtiön tai muun 
maksajan tiedot annetaan InvoiceRecipientPartyDetails aggregaatissa.  
 
Vakuutusyhtiön yksilöintitietoja annetaan seuraavissa elementeissä: 
 

Tieto Selite Arvo 
esimerkki-
laskussa 

Pakol-
linen 

InvoiceRecipientPartyIdentifier Vakuutusyhtiön Y-tunnus 12345678-9 P 
InvoiceRecipientOrganisationName Vakuutusyhtiön nimi Vakuuttaja P 
InvoiceRecipientDepartment Vakuutusyhtiön osaston 

nimi 
Lakisääteiset 
vakuutukset 

 

InvoiceRecipientOrganisationTaxCode Vakuutusyhtiön 
arvonlisäverotunniste 
(yhtiön alv-tunnus) 

FI123456789 P 

InvoiceRecipientPostalAddressDetails / 
InvoiceRecipientStreetName 

Vakuutusyhtiön 
postiosoite 

Vakuuttajan-
katu 

P 
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Tieto Selite Arvo 
esimerkki-
laskussa 

Pakol-
linen 

InvoiceRecipientPostalAddressDetails / 
InvoiceRecipientTownName 

Vakuutusyhtiön 
postitoimipaikka 

Helsinki P 

InvoiceRecipientPostalAddressDetails / 
InvoiceRecipientPostCodeIdentifier 

Vakuutusyhtiön 
postinumero 

00100 P 

InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber Vakuutusyhtiön OVT-
tunnus 

00371234567
89 

P 

InvoiceRecipientContactPersonName Vakuutusyhtiön 
yhteyshenkilö 

  

InvoiceRecipientContactPersonDepartment yhteyshenkilön osasto/ 
yksikkö 

  

InvoiceRecipientPhoneNumberIdentifier Puhelinnumero   
InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier Sähköpostiosoite   

   
 

AnyPartyDetailsin käyttö  
Muiden osapuolten tiedot annetaan AnyPartyDetails aggregaatissa. AnyPartyDetailsiä käy-
tetään annettaessa mm. vakuutuksenottajan tai potilaan yhteystietoja. AnyPartyText-
elementissä annetaan osapuolta kuvaava otsikko ja tarvittaessa voidaan käyttää otsikkoa 
vastaavaa koodia osapuolelle. Koodi tulostetaan laskun ulkoasussa. AnyParty-aggregaatti 
voi olla toistuva. AnyPartyDetails elementtiin merkitään osapuolet alla olevan taulukon mu-
kaisesti. 
 

AnyParty-Code  AnyPartyText  Selite  
20001  Vakuutuksen ottaja  Vakuutuksen ottaja esim. 

työnantaja tai 
liikennevakuutuksen ottaja 

20003 Muu osapuoli  Muu laskuun liittyvä 
osapuoli  

 
 
Osapuolen yksilöintitietoja annetaan mm. seuraavissa AnyParty- elementeissä. AnyPartyIdentifier tai 
AnyPartyCode tulee lisätä. 
 

Tieto  Selite  Pakollinen 
AnyPartyIdentifier  Osapuolen Y-tunnus.   

AnyPartyCode Muun osapuolen henkilötunnus tai syntymäaika  

AnyPartyOrganisationName  Yrityksen tai osapuolen nimi. Henkilöstä sukunimi 
tulee aina ensimmäisessä elementissä. Etunimet 
annetaan aina toisessa elementissä.  

P 
  

AnyPartyCommunicationDe-
tails  

Annetaan osapuolen yhteystiedot.  
Jos henkilötunnusta ei ole, osoitetiedot tulee antaa. 

AnyPartyStreetName  Osapuolen katuosoite  
AnyPartyTownName  Osapuolen postitoimipaikka  
AnyPartyPostCodeIdentifier  
 

Osapuolen postinumero  
 

AnyPartyCountryCode Osapuolen maakoodi 
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Henkilötunnus annetaan AnyPartyCode-elementillä  
 
<AnyPartyCode IdentifierType=”HETU”>PPKKVVXNNNT</AnyPartyCode > 
 
Tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika. 
 
<AnyPartyCode IdentifierType=”DOB”>PP.KK.VVVV</AnyPartyCode > 
 

6.2  DeliveryDetailsin alla mainittavat tiedot, joita käytetään laskun prosessoinnissa 
 
DeliveryDetails elementissä annettavat tiedot: 
 

DeliveryDate Toimituspäivämäärä, toimituskerran 
päivämäärä 

20190628 P 

 

6.3 InvoiceDetailsin alla mainittavat tiedot, joita käytetään laskun prosessoinnissa 
 

Tieto Selite Arvo esimerkki- 
laskussa 

Pakol-
linen 

InvoiceTypeCode   Käytetään Finvoice standardin 
mahdollistamia arvoja, esim. INV01 
(Lasku) tai INV02 (Hyvityslasku). 
Laskuissa, joissa on asiakkaan 
henkiöltunnus tai nimi, käytetään SEI01 
(Lasku) tai SEI02 (Hyvityslasku). 

INV01 
INV02 
SEI01 
SEI02 
 

P 

InvoiceTypeCodeUN Käytetään koodeja  
380 =veloituslasku    
ja 381=hyvityslasku 

380 P 

InvoiceTypeText Laskun laji (lasku/hyvitys) LASKU P 
OriginCode  Original = alkuperäinen, 

Copy = kopio 
Original P 

InvoiceNumber Laskun numero  13000463 P 
InvoiceDate Laskun päivämäärä 20190628 P 
InvoicingPeriodStartD
ate  
Format="CCYYMMDD
" 

Laskutuskauden aloituspäivä 20191001  

InvoicingPeriodEndDa
te  
Format="CCYYMMDD
" 

Laskutuskauden päätöspäivä 20191231  

OriginalInvoiceNumber Alkuperäisen laskun laskunumero. 
Käytetään ainoastaan hyvityslaskulla 
kertomaan minkä laskun kyseinen lasku 
kumoaa. 

13000200  
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Tieto Selite Arvo esimerkki- 
laskussa 

Pakol-
linen 

SellerReferenceIdentifier Globaali toimituskertanumero: 
[Apteekin Kela-numero neljällä numerolla, 
tarvittaessa etunollat]+ 
[vuosi kahdella numerolla]+ 
[toimituskertanumero, tarvittaessa 
etunollat]2 

099819009747, 
missä 0998 on 
Kela-numero, 
19 on vuoden 
2019vuosinume-
ro ja 009747 

P 

OrderIdentifier Vakuutusyhtiön antaman 
maksusitoumuksen tai laskutusluvan 
tunnus. Työtapaturma- ja ammattitaudin 
hoitoon tarvittavissa lääkkeissä pakollinen 
tunnistetieto on vakuutusyhtiön antama 
maksusitoumustunnus.  
Jos jompikumpi tieto on saatavilla, se on 
välitettävä tässä elementissä. 

345898  

AgreementIdentifier Vakuutustunnus/vakuutusnumero 
esim. vapaaehtoinen vakuutus 

VAP0987  

NotificationIdentifier Vahinkonumero 456980  
NotificationDate Tapaturmapäivän sattumis-

/ammattitaudin ilmenemispäivä 
20190628  

InvoiceTotalVatExcluded
Amount 

Vakuutusyhtiöltä laskutettava 
loppusumma ilman ALV:a 

0,62 P 

InvoiceTotalVatAmount Vakuutusyhtiöltä laskutettavan 
loppusumman ALV:t yhteensä 

6,15 P 

InvoiceTotalVatIncluded
Amount 

Vakuutusyhtiöltä laskutettava 
loppusumma ALV:n kanssa 

6,77 P 

InvoiceFreeText Vapaata tekstiä ei tule käyttää laskuilla 
kuin poikkeustilanteissa, koska 
lähtökohtaisesti vapaatekstin käyttö 
tarkoittaa, että lasku pitäisi ohjata 
manuaalikäsittelyyn.  
Hyvityslaskuilla vapaata tekstikenttää voi 
käyttää kertomaan, miksi hyvityslasku on 
lähetetty. 

  

PaymentTermsDetails/ 
PaymentTermsFreeText 

Laskun maksuehdot Netto 14 pv P 

PaymentTermsDetails / 
InvoiceDueDate 

Laskun eräpäivä 20190901 P 

                                                
 
 
2 Apteekkijärjestelmien toimituskertanumero on apteekkikohtainen ja muodostuu juoksevasta 
numerosta. 
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Tieto Selite Arvo esimerkki- 
laskussa 

Pakol-
linen 

PaymentTermsDetails / 
PaymentOverDueFineD
etails / 
PaymentOverDueFineP
ercent 

Viivästyskoron suuruus 7  

 
 
Jos toimituskertaan liittyy annosjakelu, kerrotaan viikkolukumäärä DefinitionDetails 
elementin avulla. Ilmoitetaan vain jos toimituserä on tehty annosjakeluna, sillä se vaikuttaa 
SV-laskentaan: Kelan ohjeet: http://www.kela.fi/apteekkien-sv-ohjeet_annosjakelu ja 
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 Liite: Reseptitöiden hinnat, kohta 6a 
 

Defini-
tion-Code 

DefinitionHeader-
Text 

Definition-Value 
esimerkkilaskussa 

Selite 

34001 Annosjakelun 
viikkolukumäärä 

2 Kertoo monenko viikon annosjakelu 
laskulla laskutetaan. 

 
 
Jokaisesta laskulla olevasta ALV-kannasta, mukaan lukien 0-kannasta, pitää esittää 
VatSpecificationDetails-rakenne. 
 

Tieto Selite Arvo 
esimerkki- 
laskussa 

Pakol-
linen 

VatBaseAmount 
AmountCurrencyIde
ntifier="EUR" 

Saman Alv-luokittain 
RowVatExcludedAmount-elementtien 
yhteissumma 
 

15,25 P 

VatRatePercent Alv-luokan prosentti 10,0 P 

VatCode ALV koodi S P 

VatRateAmount 
AmountCurrencyIde
ntifier="EUR" 

Saman Alv-luokittain RowVatAmount-
elementtien yhteissumma 

4,23 P 

VatExemptionReaso
nCode 

Jos ALV koodi E (0%) verottomuuden 
peruste VATEX-koodilla 

  

 
.  
 

 

6.3.1 InvoiceDetailsin alla DefinitionDetailsin käyttö  

Sairaaloiden ja muiden terveyspalvelujen tuottajien sekä vakuutusyhtiöiden välillä 
käytettävässä sähköisessä tiedonsiirrossa käytettävä koodia käytetään yksilöimään 
vahinkolaji (vakuutuslaji).  
 
Apteekkien lähettämissä laskuissa riittää, että vahinkotyypillä eritellään lakisääteiset 
vakuutuslajit.  

http://www.kela.fi/apteekkien-sv-ohjeet_annosjakelu
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Vahinkotyyppitieto on vapaaehtoinen. Vapaaehtoiset vakuutuslajit voidaan merkitä 
Vahinkotyypillä MU=Muu. Vahinkotyypin ollessa MU, on vahinkonumero 
<NotificationIdentifier> tai vakuutusnumero <AgreementIdentifier> on vapaaehtoinen.* 
 
 

Defini-
tion-
Code 

Definition- 
HeaderText 

DefinitionValue Quantity
Unit-
Code 

Selite 

30003 Vahinkotyyppi(** Työtapaturma  TY TyTA- tai Mata-vakuutus 
  Ammattitauti AM TyTA-vakuutus 

  Vapaa-ajan vahinko TA TyTAL:n mukainen 
vapaa-ajan vakuutus 

  Yksityistapaturma YK  
  Liikennevahinko LI  
  Potilasvahinko PO  
  Sotilastapaturma SO  
  Matkatapaturma  MA matkustajavakuutus 
  Matkasairaus  MS matkustajavakuutus 
  Sairauskuluvakuutus  SH yksityisen henkilön 

ottamana 
  Urheilijavakuutus UR  
  Yrityshenkilövakuutus  YS yrityksen ottama 

sairauskuluvakuutus 
  Vastuuvakuutus VA  
  Henkivakuutus HE  
  Eläkevakuutus EL  
  Eläinvakuutus KE  
  Muu MU  

(*/** Tällä hetkellä apteekkijärjestelmistä ei voida toimittaa ko. tietoa vahinkolajista/-
tyypistä. 
 

Asiakkaan sairausvakuutuslain vuosiomavastuu lääkkeiden osalta kerrotaan laskulla. 
Laskulla voidaan kertoa sekä vuosiomavastuu ennen toimituskertaa ja sen jälkeen. 
 

Defini-
tion-
Code 

Definition- 
HeaderText 

Definition-
Value 

Quantity
Unit-
Code 

Selite 

32062 SV-vuosiomavastuu ennen 
toimituskertaa 

0,00 EUR SV-vuosiomavastuu 
ennen toimituskertaa 

33063 SV-vuosiomavastuu 
toimituskerran jälkeen 

12,34 EUR SV-vuosiomavastuu 
toimituskerran jälkeen. 

 

7 InvoiceRown käyttö toimituserälaskuissa 

Laskurivit muodostetaan seuraavasti: 
• jokaisesta toimituserästä tulee oma laskurivinsä 
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o toimituserän sisältämät valmisteet sekä niiden hintakomponentit3 ja 
kustannuserittely4, reseptitoimitusmaksu sekä lisämaksu kuvataan 
RowDefinitionDetails tiedoilla saman InvoiceRown sisällä. 

• toimituserään liittyvästä lääkärinpalkkiosta tulee oma laskurivinsä, koska  
a) lääkärinpalkkion verokanta poikkeaa toimituserän verokannasta ja  
b) vakuutusyhtiöiden kannalta lääkärinpalkkio on eri kululajia kuin lääkkeet 

o se mihin toimituserään lääkärinpalkkio liittyy, käy ilmi toimituserän numeron 
avulla. Toimituserän numero annetaan RowDefinitionDetails tiedossa sekä 
toimituserän laskurivillä että lääkärinpalkkion laskurivillä. 

• toimituserään liittyvästä erityislupamaksusta tulee oma laskurivinsä, koska 
erityislupamaksun verokanta poikkeaa toimituserän verokannasta 

o se mihin toimituserään erityislupamaksu liittyy käy ilmi toimituserän numeron 
avulla. Toimituserän numero annetaan RowDefinitionDetails tiedossa sekä 
toimituserän laskurivillä että erityislupamaksun laskurivillä. 

• toimituskertaan liittyvästä annosjakelupalkkiosta tulee oma laskurivinsä 
• toimituskertaan liittyvästä laskutuslisästä tulee oma laskurivinsä 

 
Vakuutusyhtiöille tulevissa laskuissa ei ole ostokertapalkkiorivejä, koska apteekki laskuttaa 
ostokertapalkkioita ainoastaan Kelalta. 
 
Summat ja arvonlisäveroarvot annetaan laskun valuutassa. 
 

7.1 Toimituserän tiedot laskuriville 
 
Yhdellä laskulla on yleensä 1..n toimituserän laskuriviä.  
Seuraavassa poikkeuksellisessa tilanteessa laskulla ei ole yhtään toimituserän laskuriviä: 

- laskutettava maksaa toimituserään liittyvän lääkärinpalkkion, mutta ei itse 
valmisteita. Tällöin laskulla on vain erillinen lääkärinpalkkion laskurivi ilman 
toimituserän laskuriviä, johon lääkärinpalkkio liittyy. 
 

Yhdellä toimituserän laskurivillä on mainittuna yleensä 1..3 valmistetta.  
Seuraavassa poikkeuksellisessa tilanteessa toimituserän laskurivillä ei ole yhtään 
valmistetta mainittuna  

- laskutettava maksaa toimituserään liittyvän lisämaksun (esim. annosteluvälineen), 
mutta ei itse valmistetta. 

 
Lakisääteisestä vakuutuksesta korvattavaan vahinkoon (mm. työtapaturma, ammattitauti, 
liikennevakuutus) liittyvä toimituserä ei sisällä Kela-korvausta. Sv-korvauslaji (kela-
korvattavuus) on näissä tilanteissa toimituserässä EK (=ei korvausta). 
Sellaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, että toimituserässä toimitetaan useampi 
valmiste joista osa on Kela-korvattavia ja osa ei, tulee toimituserän sv-korvauslajin tiedoksi 
toimituserän laskuriville korvatun valmisteen sv-korvauslaji5. 
 
                                                
 
3 Hintakomponenteilla tarkoitetaan valmisteiden kustannusta ja SV-korvausperustetta. 
4 Kuluerittelyllä tarkoitetaan toimituserän seuraavia tietoja - kustannus, sv-korvausperuste, sv-
alkuomavastuu, lopullinen sv-korvausperuste, sv-korvaus, sv-omavastuu, EK-osuus (ei-korvattava 
osuus), lisäkorvaus, lisäkorvausomavastuu 
5 Samassa toimituserässä voi olla valmiste/valmisteita joiden sv-korvauslaji on jokin muu kuin EK sekä 
valmiste/valmisteita jonka sv-korvauslaji on EK. Samassa toimituserässä ei voi kuitenkaan olla kahta eri sv-
korvauslajia (pois lukien EK). Esim. alempi ja ylempi erityiskorvaus samassa toimituserässä ei ole mahdollinen. 
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Laskurivillä toimituserästä annetaan seuraavat tiedot seuraavilla Finvoice standardin 
mukaisilla elementeillä: 
 

Tieto Arvo Selite Pakol-
linen 

ArticleIdentifier TOIMITUSER
A 

ArticleIdentifier on aina vakio teksti 
"TOIMITUSERA". Kts. ArticleName 

P 

ArticleName Toimituserä ArticleName on aina vakio ”Toimituserä” 
ArticleName elementissä ei voi olla valmisteen 
nimeä, koska toimituserä voi koostua 
useammasta eri valmisteesta, joiden myyntinimi 
voi olla keskenään eri. 
 
Toimituserässä toimitettujen valmisteiden tiedot 
kerrotaan RowDefinitionDetails-elementtien 
avulla, joita voi olla 0-3. 

P 

DeliveredQuantity 1 Aina 1, koska toimituserä on kokonaisuus. Tämä 
arvo ei kuvaa toimitettujen valmisteiden 
lukumäärää. 
 
Yksittäisten valmisteiden toimitettu lukumäärä 
kerrotaan RowDefinitionDetails avulla. 

P 

StartDate 20191003 Toimituserä voi olla annosjaeltu, jolloin tässä 
elementissä kerrotaan jakelujakson 
alkamispäivä. 

 

EndDate 20191016 Annosjakelujakson päättymispäivä.  
UnitPriceAmount  Laskun vastaanottajalta laskuttava summa 

toimituserästä ilman ALV:a. 
 
Johdettu summa: Lasketaan 
[UnitPriceVatIncludedAmount] *  
100 / (100+[RowVatRatePercent])  
ja pyöristetään normaalisti 
 
Kelalle kaikki menee verollisena ja asiakkaalle 
kaikki on arvonlisäverollista ja sen vuoksi 
joudutaan laskemaan yllä olevan kaavan 
mukaan. 

P 

UnitPriceVatInclude
dAmount 

 Laskun vastaanottajalta laskutettava summa 
toimituserästä ALV:n kanssa 
 
Mikä on toimituserästä vakuutusyhtiölle tuleva 
osuus 
 
Laskukaava voi vaihdella 
vakuutusyhtiökohtaisesti sen mukaan mitä 
vakuutusyhtiö korvaa. 

P 

RowDiscountPerce
nt 

 Käytettävissä ainoastaan, kun valmisteen sv-
korvauslaji on ei korvattava (EK). 
 
Alennusta ei voi laskea toimituserän 
omavastuusta: Valtioneuvoston asetus 
lääketaksasta 2013/713, 7 § Alennukset 

 

RowVatRatePercen
t 

 Kyseisen toimituserän ALV-prosentti P 
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Tieto Arvo Selite Pakol-
linen 

RowVatAmount  Veron määrä laskutettavasta määrästä 
 
Lasketaan: RowAmount - 
RowVatExcludedAmount 

P 

RowVatExcludedA
mount 

 Sama kuin UnitPriceAmount, koska 
DeliveredQuantity on aina 1 

P 

RowAmount  Sama kuin UnitPriceVatIncludedAmount, koska 
DeliveredQuantity on aina 1 

P 

RowFreeText 1 KAPSELI 
KERRAN 
PÄIVÄSSÄ 

Määrääjän toimituserälle kirjoittama 
käyttötarkoituksen kuvaus ja käyttöohje 

 

 
 

Toimituserän laskurivillä toimituserästä annetaan seuraavat tiedot RowDefinitionDetails 
elementtien avulla: 
 

Defini-
tion-
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefini-
tionValue 
esimerkki-
laskussa 

Selite Pakol-
linen 

32000 Toimituserän numero 
 

2650 Apteekin kuluvan vuoden toimituserän 
(lääketoimituksen) juokseva numero 

P 

30110 Toimituserän SV-
korvauslaji 

OK OK = Peruskorvattava (2020: 40%),  
AE = Alempi erityiskorvaus (2020: 65%),  
YE = Ylempi erityiskorvaus (2020: 100%, 
mutta 4,50 e toimituseräkohtainen maksu 
tai pienempi jos poikkeava omavastuu),  
EK = Ei SV-korvattava 

P 

32412 Toimituserän 
toimitusmaksu 

2,39 Reseptitoimitusmaksu 
 
Yleensä 2,17 + ALV, mutta jos annosjaeltu 
toimitus: 0,18 * annosjakelun 
viikkolukumäärä + ALV.  
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 
17.10.2013/713 Liite: Reseptitöiden hinnat, 
kohdat 6 ja 6a.  
http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/201
30713/P2 
 
Sisältää alv:n joka on sama kuin 
toimituserässä. 

P 

32402 Toimituserän lisäkulu  Lisäkulu (pakkausmateriaali, annostelija, 
tms.) 
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 
17.10.2013/713 Liite: Reseptitöiden hinnat, 
kohta 5 
 
Sisältää alv:n joka on sama kuin 
toimituserässä. 

 

32050 Toimituserän kustannus 21,04 Toimituksen koko kustannus yhteensä 
 
Kunkin Valmisteen (1-3) kustannus + 
[Toimituserän toimitusmaksu] + 
[Toimituserän lisäkulu] 

P 

http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20130713/P2
http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20130713/P2
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Defini-
tion-
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefini-
tionValue 
esimerkki-
laskussa 

Selite Pakol-
linen 

32051 Toimituserän SV-
korvausperuste 

21,04 Toimituksen koko Kelakorvausperuste 
(ennen alkuomavastuuta) yhteensä 
(alkuperäinen SV-korvausperuste) 
 
Kunkin Valmisteen 1-3 SV-
korvausperuste +  
[Toimituserän toimitusmaksu] +  
[Toimituserän lisäkulu]. 
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji on 
EK. 

 

32052 Toimituserän SV-
alkuomavastuu 

 Pienentää Kelan SV-korvausperustetta, 
mutta ei muuta SV-korvattavuutta 
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji on 
EK. 

 

32053 Lopullinen SV-
korvausperuste 

 Saadaan laskutoimituksella: 
[Toimituserän SV-korvausperuste]-
[Toimituserän SV-alkuomavastuu] 
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji on 
EK. 

 

32054 Toimituserän SV-korvaus 8,42 Korvaus lasketaan aina toimituksen 
lopullisesta SV-korvausperusteesta (Kela 
taksasta) SV-korvattavuuden määrittämän 
% luvun avulla.  
 
Esim. SV-korvattavuuden ollessa OK, on 
korvaus 40%, Kela taksan ollessa 21,04€ 
on SV-korvaus 8,416€ joka pyöristetään 
normaalien pyöristyssääntöjen mukaan 
8,42€ 
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji on 
EK. 

 

32055 Toimituserän SV-
omavastuu 

12,62 Saadaan laskutoimituksella:  
[Toimituserän (alkuperäinen) 
Kelakorvausperuste]- 
[Toimituserän SV-korvaus] 
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji on 
EK. 

 

32056 Toimituserän EK-osuus  Toimituserän ei-korvattava osuus 
Saadaan laskutoimituksella:  
[Toimituserän kustannus]- 
[Toimituserän (alkuperäinen) 
Kelakorvausperuste] 

 

32057 Toimituserän lisäkorvaus  Kela maksaa tämän 
Saadaan laskutoimituksella: 
[Toimituserän SV-korvaus]- 
[Toimituserän lisäkorvausomavastuu] 
 
(kts. Toimituserän lisäkorvausomavastuu)  
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji on 
EK. 
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Defini-
tion-
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefini-
tionValue 
esimerkki-
laskussa 

Selite Pakol-
linen 

32058 Toimituserän 
lisäkorvausomavastuu 

 Jos valmiste on lisäkorvattava, niin tähän 
tulee 2,50€ (ellei ole poikkeava 
omavastuu: http://www.kela.fi/poikkeava-
laakekohtainen-omavastuu tai 
http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/201
30713/P2 Liitteen Reseptitöiden hinnat 
kohta 7), joka velotettaisiin laskun 
vastaanottajalta (jos määritetty 
maksamaan). Silloin InvoiceRow:lla 
ilmoitetaan myös toimituksen SV-
omavastuu, mutta sitä ei veloiteta, koska 
sen osan kattaa [Toimituserän 
lisäkorvaus]. 
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji on 
EK. 

 

32059 Toimituserän 
hoitoviikkolukumäärä 

 Eri kuin annosjakelun viikkolukumäärä. 
Ilmoitetaan vain, jos poikkeava 
lääkekohtainen omavastuu  
 
http://www.kela.fi/poikkeava-
laakekohtainen-omavastuu 

 

32060 Toimituserän SV-
erityiskorvausnro 

 Toimituserän SV-erityiskorvausnumero. 
 
http://www.kela.fi/laakkeet-ja-
laakekorvaukset_erityiskorvaus 

 

32064 Lääkemääräyksen 
vuosiomavastuuta 
kerryttämä määrä 

12,34 Toimituserän kerryttämä vuosiomavastuun 
määrä. 

 

32001 Lääkemääräyksen päivä 20160901 Lääkemääräyksen määräämispäivä tai 
viimeisin uusimispäivä 

 

32002 Lääkemääräyksen laji A A=Alkuperäinen 
U=Uusittu / Myöhempi toimitus 
P=Puhelinresepti 
I = Ilman lääkemääräystä tehty toimitus. 
Usein käytetään jonkin lääkkeenoton 
apuvälineen, kuten annostelija, 
toimittamiseksi. 

 

31010 Määrääjän 
yksilöintitunnus 

123456 Lääkemääräyksen tehneen henkilön 
yksilöintitieto 
Sairaanhoitajillakin on oikeus määrätä 
tiettyjä reseptivalmisteita, minkä vuoksi 
käytetään lääkärin sijaan termiä määrääjä. 

 

31011 Määrääjän nimi LASSE 
LÄÄKÄRI 

Reseptin kirjoittaneen lääkärin nimi 
 
Lääkkeen määrääjän nimi vapaana 
tekstinä. Sukunimen ja etunimien 
keskinäistä järjestystä ei ole määrätty. 

 

32007 Määrätyn valmisteen 
tuotenumero 

552208 Lääkemääräyksellä määrätyn valmisteen 
tuotenumero. Jos apteekki on vaihtanut 
valmisteen toiseen, on toimitetun 
valmisteen tuotenumero eri kuin tässä 
ilmoitettu tuotenumero 

 

32008 Määrätty valmiste BURANA 
600 MG 
100 kpl 

Lääkemääräyksellä määrätyn valmisteen 
nimi 

 

32004 Lääkemääräyksen 
kokonaismäärä 

1X150 kpl Kuinka paljon yhdellä lääkemääräyksellä 
on määrätty (kokonaismäärä) 

 

http://www.kela.fi/poikkeava-laakekohtainen-omavastuu
http://www.kela.fi/poikkeava-laakekohtainen-omavastuu
http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20130713/P2
http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20130713/P2
http://www.kela.fi/poikkeava-laakekohtainen-omavastuu
http://www.kela.fi/poikkeava-laakekohtainen-omavastuu
http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_erityiskorvaus
http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_erityiskorvaus
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Defini-
tion-
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefini-
tionValue 
esimerkki-
laskussa 

Selite Pakol-
linen 

32003 Toimitettu määrä 1X100 fol, 
5x10 fol 

Tällä toimituskerralla toimitettu määrä. 
Yhteenveto toimitettujen valmisteiden 
määristä. 

 

32005 Vaihtokielto L Lääkevaihdon kiellon syykoodit: 
A = Ostaja kieltänyt, viitehintavalmiste 
(Kela taksasta korvaus),  
L = Lääkäri kieltänyt (Kustannuksesta 
korvaus, Kelataksa = kustannus),  
M = Muu syy (Kustannuksesta korvaus, 
Kelataksa = kustannus),  
O = Asiakas kieltänyt (Kela taksasta 
korvaus), ei viitehintavalmiste,  
S = Saatavuusongelma (Kustannuksesta 
korvaus, Kelataksa = kustannus),  
null tai tyhjä = Ei vaihtokieltoa 
E = Ei lääkevaihtoa, epilepsia. 
V = Ei lääkevaihtoa, poikkeava 
viitehintaryhmä. 
 
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/ 
Koodiston nimi: Sähköinen lääkemääräys - 
Lääkevaihtokielto tai lääkevaihdon syy 

 

32006 Käyttötarkoitus  S = Sairaanhoito 
M = Muu 
 
Null / tyhjä, jos toimituserässä on toimitettu 
sidetarvikkeita tai muita tuotteita joihin ei 
ole lääkemääräystä. 

 

32061 Toimituserän lisätieto Vakuutetun 
puoliso 
asioi 

Käsittelijä voi syöttää järjestelmissä lyhyen 
vapaatekstin toimituksen yhteyteen 

 

 
 
Laskurivillä valmisteista annetaan seuraavat tiedot RowDefinitionDetails elementtien avulla.  
Toimituserässä voi olla maksimissaan 3 valmistetta minkä vuoksi DefinitionCodeja ja 
HeaderText:jä on myös 3. 
 
 

Defini- 
tion- 
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefinition-
Value 
esimerkkilas-
kussa 

Selite Pakol-
linen 

32100 
32200 
32300 

Valmiste 1 
Valmiste 2 
Valmiste 3 

BURANA 600 
MG 100 kpl 

Valmisteen <nro> nimi joka on 
toimitettu toimituserässä. 
 
Huom! Toimitettu valmiste saattaa 
poiketa määräyksellä määrätystä 
valmisteesta. 

P 

http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/
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Defini- 
tion- 
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefinition-
Value 
esimerkkilas-
kussa 

Selite Pakol-
linen 

32101 
32201 
32301 

Tuotenumero 1 
Tuotenumero 2 
Tuotenumero 3 

552208 Lääkkeillä tuotenumero on 
valmisteen pohjoismainen 
tuotenumero (VNR). 
 
Muilla valmisteilla apteekin itse 
antama tuotenumero. Koska 
apteekin määrittävät muiden 
valmisteiden tuotenumerot itse, 
samalle tuotteelle on eri 
tuotenumerot eri apteekeissa. 
Apteekkien ei tulisi käyttää muille 
kuin lääkevalmisteille 6 numeroista 
tuotenumeroa, jotta ne eivät mene 
päällekkäin minkään VNR numeron 
kanssa. 
 
Tuotenumero puuttuu, mm. kun 
apteekki valmistaa itse valmisteen 
määrääjän lääkemääräyksellä 
antaman ohjeistuksen mukaan 
(esim. voide tai seos). 

 

32102 
32202 
32302 

Valmiste 1 toimitettu määrä 
Valmiste 2 toimitettu määrä 
Valmiste 3 toimitettu määrä 

1 Kuinka paljon valmistetta <nro> 
toimitettiin tällä lääkemääräyksellä, 
tässä toimituserässä 

P 

32103 
32203 
32303 

Valmiste 1 kustannus 
Valmiste 2 kustannus 
Valmiste 3 kustannus 

11,98 Valmisteen <nro> kustannus 
yhteensä (kplhinta * maara) 
Jos kyseessä on lääkevalmisteen 
käyttövalmiiksi saattaminen: kulut 
sisällytetään valmisteen hintaan.  
Valtioneuvoston asetus 
lääketaksasta 2013/713 Liitteen 
Reseptitöiden hinnat, kohta 1, 2, 3 ja 
4 

P 

32104 
32204 
32304 

Valmiste 1 SV-korvausperuste 
Valmiste 2 SV-korvausperuste 
Valmiste 3 SV-korvausperuste 

11,98 Valmisteen <nro> 
Kelakorvausperuste 
 
Kelan taksa (=sv-korvausperuste) on 
aina korkeintaan valmisteen 
kustannus, mutta voi olla sen alle. 
 
Puuttuu, kun toimituserän sv-kululaji 
on EK. 

 

 
 

7.2 Lääkärinpalkkion tiedot laskuriville 
 
Yhdellä laskulla voi olla 0..n lääkärinpalkkiota. Jokaisesta lääkärinpalkkiosta muodostetaan 
oma laskurivi. 
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Laskurivillä lääkärinpalkkiosta annetaan seuraavat tiedot Finvoice standardin mukaisilla 
elementeillä: 
 

Finvoice elementti Arvo Selite 
ArticleIdentifier PALK-LAAKARI ArticleIdentifier on aina vakioteksti 
ArticleName Lääkärinpalkkio ArticleName on aina vakioteksti 
DeliveredQuantity 1 Aina 1, koska yhdellä laskurivillä on aina yksi 

lääkärinpalkkio 
UnitPriceAmount  Laskun vastaanottajalta laskuttava summa 

lääkärinpalkkiosta ilman ALV 
UnitPriceVatIncludedAmount  Laskun vastaanottajalta laskutettava summa 

lääkärinpalkkiosta ALV:n kanssa 
RowVatRatePercent  Kyseisen lääkärinpalkkion ALV-% 
RowVatAmount  Veron määrä laskutettavasta määrästä 
RowVatExcludedAmount  Sama kuin UnitPriceAmount, koska DeliveredQuantity 

on aina 1 
RowAmount  Sama kuin UnitPriceVatIncludedAmount, koska 

DeliveredQuantity on aina 1 
RowFreeText  Mahdollinen lisätieto 

 
Laskurivillä lääkärinpalkkiosta annetaan seuraavat tiedot RowDefinitionDetails elementtien 
avulla: 

Defini-
tion-
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefinition-
Value 
esimerkkilas-
kussa 

Selite Pa-
kolli-
nen 

32000 Toimituserän numero 
 

2650 Sen toimituserän numero 
johon lääkärinpalkkio 
liittyy. 

P 

32503 Lääkärinpalkkion kustannus  Lääkärin perimä 
bruttosumma 

P 

32504 Lääkärinpalk SV-
korvausperuste 

 Lääkärinpalkkion 
Kelakorvausperuste 

 

32553 Lääkärinpalk lop sv-
korv.peruste 

 Lääkärinpalkkion 
lopullinen sv-
korvausperuste 

 

32554 Lääkärinpalkkion sv-korvaus  Lääkärinpalkkion sv-
korvaus 

 

32555 Lääkärinpalkkion sv-
omavastuu 

 Lääkärinpalkkion sv-
omavastuu 

 

32556 Lääkärinpalkkion EK-osuus  Lääkärinpalkkion ei-
korvattava osuus 

 

 

7.3 Erityislupamaksun tiedot laskuriville 
 
Yhdellä laskulla voi olla 0..n erityislupamaksua. Jokaisesta erityislupamaksusta 
muodostetaan oma laskurivi. 
 
Laskurivillä erityislupamaksusta annetaan seuraavat tiedot Finvoice standardin mukaisilla 
elementeillä: 
 

Finvoice elementti Arvo Selite 
ArticleIdentifier MAKS-ERITLUPA ArticleIdentifier on aina vakioteksti 
ArticleName Erityislupamaksu ArticleName on aina vakioteksti 
DeliveredQuantity 1 Aina 1, koska yhdellä laskurivillä on aina yksi 

erityislupamaksu 
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Finvoice elementti Arvo Selite 
UnitPriceAmount  Laskun vastaanottajalta laskuttava summa 

erityislupamaksusta ilman ALV 
UnitPriceVatIncludedAmount  Laskun vastaanottajalta laskutettava summa 

erityislupamaksusta ALV:n kanssa 
RowVatRatePercent  Kyseisen erityislupamaksun ALV-% 
RowVatAmount  Veron määrä laskutettavasta määrästä 
RowVatExcludedAmount  Sama kuin UnitPriceAmount, koska 

DeliveredQuantity on aina 1 
RowAmount  Sama kuin UnitPriceVatIncludedAmount, koska 

DeliveredQuantity on aina 1 
RowFreeText  Mahdollinen lisätieto 

 
Laskurivillä erityislupamaksusta annetaan seuraavat tiedot RowDefinitionDetails 
elementtien avulla: 
 

Defini-
tion-
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefinition-
Value 
esimerkkilas-
kussa 

Selite Pa-
kolli-
suus 

32000 Toimituserän numero 
 

2650 Sen toimituserän numero 
johon erityislupamaksu 
liittyy. 

P 

 

7.4 Annosjakelupalkkion tiedot laskuriville 
 
Yhdellä laskulla voi olla 0 tai 1 annosjakelupalkkio. 
 
Laskurivillä annosjakelupalkkiosta annetaan seuraavat tiedot Finvoice standardin mukaisilla 
elementeillä: 
 

Finvoice elementti Arvo Selite 
ArticleIdentifier PALK-ANNOSJAK ArticleIdentifier on aina vakioteksti 
ArticleName Annosjakelupalkkio ArticleName on aina vakioteksti 
DeliveredQuantity 1 Aina 1, koska yhdellä laskurivillä on aina yksi 

annosjakelupalkkio 
UnitPriceAmount  Laskun vastaanottajalta laskuttava summa 

annosjakelupalkkiosta ilman ALV 
UnitPriceVatIncludedAmount  Laskun vastaanottajalta laskutettava summa 

annosjakelupalkkiosta ALV:n kanssa 
RowVatRatePercent  Kyseisen annosjakelupalkkion ALV-% 
RowVatAmount  Veron määrä laskutettavasta määrästä 
RowVatExcludedAmount  Sama kuin UnitPriceAmount, koska 

DeliveredQuantity on aina 1 
RowAmount  Sama kuin UnitPriceVatIncludedAmount, koska 

DeliveredQuantity on aina 1 
RowFreeText  Mahdollinen lisätieto 

 

7.5 Laskutuspalkkion tiedot laskuriville 
 
Yhdellä laskulla voi olla 0 tai 1 laskutuspalkkio. 
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Laskurivillä laskutuspalkkiosta annetaan seuraavat tiedot Finvoice standardin mukaisilla 
elementeillä: 
 

Finvoice elementti Arvo Selite 
ArticleIdentifier PALK-LASKUTUS ArticleIdentifier on aina vakioteksti 
ArticleName Laskutuspalkkio ArticleName on aina vakioteksti 
DeliveredQuantity 1 Aina 1, koska yhdellä laskurivillä on aina yksi 

laskutuspalkkio 
UnitPriceAmount 4,22 Laskun vastaanottajalta laskuttava summa 

laskutuspalkkiosta ilman ALV 
UnitPriceVatIncludedAmount 4,64 Laskun vastaanottajalta laskutettava summa 

laskutuspalkkiosta ALV:n kanssa 
RowVatRatePercent 10 Apteekin käyttämä ALV-kanta laskutuspalkkiolle 
RowVatAmount 0,42 Veron määrä laskutettavasta määrästä 
RowVatExcludedAmount 4,22 Sama kuin UnitPriceAmount, koska 

DeliveredQuantity on aina 1 
RowAmount 4,64 Sama kuin UnitPriceVatIncludedAmount, koska 

DeliveredQuantity on aina 1 
RowFreeText  Mahdollinen lisätieto 

 

7.6 Alennukset laskuriveillä 
 
Finvoice standardin InvoiceRow agregraatin RowDiscountPercent ja RowDiscountAmount 
ei tule käyttää alennusprosentin tai alennuksen määrän kertomiseen. Tämä siksi, että 
alennuksella on vaikutusta sairasvakuutuskorvausten laskentaan, jolloin se pitää huomioida 
jo kuluerittelyssä eikä ainoastaan loppusummassa.  
 
Laskuriveillä, joissa on annettu alennusta, esim. veteraanialennus toimituserälaskurivillä, 
UnitPriceAmount, ja UnitPriceVatIncludedAmount sekä RowVatAmount, 
RowVatExcludedAmount, RowAmount elementtien tulee sisältää luvut, jotka pitävät 
sisällään jo alennukset. 
 
Alennuksen suuruus kerrotaan laskurivillä RowDefinitionDetails elementtien avulla. 
 

Defini-
tion-
Code 

RowDefinition- 
HeaderText 

RowDefinition-
Value 
esimerkkilas-
kussa 

Selite Pa-
kolli-
nen 

32601 Alennusprosentti 
 

10 Kuinka monta prosenttia 
on annettu alennusta 
toimituserästä, palkkiosta 
tai lisästä minkä 
yhteydessä alennus on 
kerrottu 

P 

32602 Alennus valuutassa 2,43 Kuinka paljon alennusta 
on annettu, esim. 
euroissa. 

P 
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8 Pankille toimitettavan maksutoimeksiannon tekemiseen tarvittavat tiedot  
 
Pankille toimitettavan maksutoimeksiannon tekemiseen tarvittavat tiedot kerrotaan 
EpiDetails agreegaatissa. 
 

Finvoice elementti Arvo Selite 
EpiIdentificationDetails / 
EpiDate 

20190919 Laskun päivämäärä 

EpiPartyDetails / 
EpiBfiPartyDetails /  
EpiBfiIdentifier 
IdentificationSchemeName="
BIC" 

OMAYFIHH Maksunsaajan pankin BIC-koodi 

EpiPartyDetails /  
EpiBeneficiaryPartyDetails /  
EpiNameAddressDetails 

Apteekki A Maksunsaajan nimi 

EpiPartyDetails /  
EpiBeneficiaryPartyDetails /  
EpiBei 

1234567-8 Maksunsaajan y-tunnus 

EpiPartyDetails /  
EpiBeneficiaryPartyDetails /  
EpiAccountID 
IdentificationSchemeName="
IBAN" 

FI30578954200390
47 

Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa 

EpiPaymentInstructionDetails 
/ EpiRemittanceInfoIdentifier 
IdentificationSchemeName="
SPY" 

9998160097477 Laskun viitenumero 

EpiPaymentInstructionDetails 
/ EpiInstructedAmount 
AmountCurrencyIdentifier="E
UR" 

17,26 Maksettava määrä 
 
Tämän arvon pitää olla sama kuin 
InvoiceTotalVatIncludedAmount elementissä. 

EpiPaymentInstructionDetails 
/ EpiCharge 

 Vakioteksti "SHA" = kotimaan lasku 

EpiPaymentInstructionDetails 
/ EpiDateOptionDate 
Format="CCYYMMDD"> 

20191003 Laskun eräpäivä 

EpiPaymentInstructionDetails 
/ EpiPaymentsMeansCode 

58 SEPA-tilisiirto 

 

9 Laskuun liittyvät liitteet 

Laskuun liittyvät muut liitteet tulee toimittaa osapuolten sopimalla tavalla. 
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Yhteenveto terveydenhoidossa käytettävistä koodeista 
 

Code Käyttötarkoitus 
100 Toimialakoodi 
  
20001 Vakuutuksen ottaja 
20002 Vakuutettu  
20003 Muu osapuoli 
  

30003 Vahinkotyyppi 
(TY,AM,TU,YK,LI,PO,SO,MA,MS,SH,UR,YS,VA,HE,EL,MU) 

30100 Diagnoosikoodi 
30101 DRG-toimenpideluokitus  
30102 Kelan toimenpideluokitus 
34001 Annosjakelun viikkolukumäärä 
30003 Vahinkotyyppi 
30010 Yleis-/erikoislääkärikäynti 
30100 Diagnoosikoodi 
30101 DRG-toimenpideluokitus  
30102 Kelan toimenpideluokitus selväkielisenä 
30110 KELAn korvattavuus / SV-korvauslaji 
30150 On ollut sama sairaus/vamma  
30151 Milloin ollut sama sairaus/vamma 
31010 SV-numero / Määrääjän yksilöintitunnus 
31011 Lääkärin nimi / Määrääjän nimi 
31110 Fysioterapeuttinen hoitosarja 
32000 Toimituserän numero 
32001 Lääkemääräyksen päivä 
32002 Lääkemääräyksen laji (A/U/P/O) 
32003 Toimituserässä toimitettu määrä 
32004 Lääkemääräyksen kokonaismäärä 
32005 Lääkevalmisteen vaihtokielto 
32006 Valmisteen käyttötarkoitus (S/M) 
32007 Lääkemääräyksessä määrätyn valmisteen tuotenumero 
32008 Lääkemääräyksessä määrätyn valmisteen nimi 
32050 Toimituserän kustannus [nyt 40020] 
32051 Toimituserän SV-korvausperuste [nyt 40002] 
32052 Toimituserän SV-alkuomavastuu 
32053 Toimituserän lopullinen SV-korvausperuste 
32054 Toimituserän SV-korvaus [nyt 44040] 
32055 Toimituserän SV-omavastuu [nyt 44050] 
32056 Toimituserän ei-korvattava osuus (EK-osuus) 
32057 Toimituserän lisäkorvaus 
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32058 Toimituserän lisäkorvausomavastuu 
32059 Toimituserän hoitoviikkolukumäärä 
32060 Toimituserän SV-erityiskorvausnumero 
32061 Toimituserän lisätieto 
32062 Vuosiomavastuun määrä ennen toimituskertaa 
32063 Vuosiomavastuun määrä toimituskerran jälkeen 
32064 Toimituserän kerryttämä vuosiomavastuun määrä 
32100 Toimituserän 1. valmiste 
32101 Toimituserän 1. valmisteen tuotenumero 
32102 Toimituserän 1. valmisteen toimitettu määrä 
32103 Toimituserän 1. valmisteen kustannus 
32104 Toimituserän 1. valmisteen SV-korvausperuste 
32200 Toimituserän 2. valmiste 
32201 Toimituserän 2. valmisteen tuotenumero 
32202 Toimituserän 2. valmisteen toimitettu määrä 
32203 Toimituserän 2. valmisteen kustannus 
32204 Toimituserän 2. valmisteen SV-korvausperuste 
32300 Toimituserän 3. valmiste 
32301 Toimituserän 3. valmisteen tuotenumero 
32302 Toimituserän 3. valmisteen toimitettu määrä 
32303 Toimituserän 3. valmisteen kustannus 
32304 Toimituserän 3. valmisteen SV-korvausperuste 
32402 Toimituserän lisäkulu (lisämaksu) alv:n kanssa 
32412 Toimituserän toimitusmaksu (reseptitoimitusmaksu) alv:n kanssa 
32503 Lääkärinpalkkion kustannus 
32504 Lääkärinpalkkion SV-korvausperuste 
32554 Lääkärinpalkkion SV-korvaus 
32555 Lääkärinpalkkion SV-omavastuu 
32556 Lääkärinpalkkion ei-korvattava osuus (EK-osuus) 
  
40002 Käynnin/toimenpiteen taksa (Kela) 
40010 Toimenpiteen korvausosuus (Kela) 
40020 Käynnin kustannus ennen Kelaa 
44000 Tutkimuksen suorituspäivä 
44001 Käyntiaika 
44002 Tutkimusyksikkö 
44010 Tutkimuksen/hoidon KELA-taksa 
44030 Tutkimuksen/hoidon peritty hinta 
44040 Käynnin korvausosuus (Kela) 
44050 Käynnin laskutettava osuus  
50001 Vakuutuksen omavastuu 
51000 Lähetteen tekijä 
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51100 Fysioterapiasarjan ID 
51101 Lääkärikäynnin ID 
  
99000 Laskutuslisä 

 

10 Sanasto ja synonyymit 

Termi Synonyymit Kuvaus 
Toimituskerta Ostokerta  
Toimituserä Lääkemääräyksellä tehty 

lääketoimitus 
Toimituserä voi sisältää sekä lääkkeitä että 
muita tuotteita kuten rohdosvalmisteita ja 
itsehoitotuotteita. 

Toimituserän numero Reseptinumero  
Laskutuspalkkio Laskutuslisä  
SV-korvausperuste Kela-taksa  
SV-korvauslaji SV-korvaustapa, 

Kela-korvattavuus, 
SV-korvattavuus 
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11 Apteekkilaskutukseen liittyvät käytännöt 

11.1 Vakuutusyhtiölle lähetetty virheellinen lasku 

Tilanne A 
Lasku on muodoltaan validi, mutta siitä puuttuu maksusitoumustunnus tai siinä on 
virheellinen maksusitoumustunnus. Vakuutusyhtiö on yhteydessä apteekkiin ja selvittää 
yhdessä apteekin kanssa mihin lasku liittyy ja onko se aiheellinen vakuutusyhtiön kannalta.  
Vakuutusyhtiö sopii apteekin kanssa virheen korjauksen menettelytavasta. Tarvittaessa 
apteekki lähettää hyvityslaskun sekä uuden korjatun laskun, mikäli lasku on aiheellinen.  
 
Tilanne B 
Maksusitoumus ei ole ollut voimassa toimituskerran päivänä. Vakuutusyhtiö ilmoittaa 
apteekille, että lasku on aiheeton ja pyytää apteekkia toimittamaan hyvityslaskun. Apteekin 
tulee ohjata lasku viime kädessä ostajalle. 
 
Katso myös 13.2 Apteekkilaskutuksen korjauskäytäntö 

11.2 Apteekkilaskutuksen korjauskäytäntö 

Mikäli lasku on aiheeton, tulee apteekin lähettää hyvityslasku, joka kattaa koko aiemman 
laskun. 
 
Mikäli laskua on tarpeen korjata, tulee apteekin lähettää hyvityslasku, joka kattaa koko 
aiemman laskun ja lähettää uusi korjattu lasku. Osittaista hyvitystä ei ole mahdollista tehdä. 
 
Hyvityslasku sisällöltään sama kuin alkuperäinen lasku ja sisältää samat laskurivit ja laskun 
summat kuin oli alkuperäisellä laskulla, mutta negatiivisena. Hyvityslaskussa  

• OriginalInvoiceNumber elementissä pitää olla alkuperäisen laskun numero 
• InvoiceTypeCode elementin arvon tulee olla INV02 tai SEI02. 

 
Uusi korjattu lasku lähetetään koodilla INV01tai SEI01. 
 

11.3 Asiakkaalla ei ole Kela-korttia mukana 

Apteekki pystyy selvittämään saako asiakas kelakorvauksia Kelan sähköisestä 
kyselyjärjestelmästä, joten Kela-kortin puuttuminen ei pääsääntöisesti estä Kela-korvausten 
hakemista. 
 
Katso myös 13.4 Asiakkaalla on "korvaus toimistosta" merkintä 
 

11.4 Asiakkaalla on "korvaus toimistosta" merkintä 

Kelan sähköisessä kyselyjärjestelmässä saattaa olla "korvaus toimistosta" KT-merkintä 
yksittäisen henkilön kohdalla. Kela tekee tällaisen, kun henkilö on väärinkäyttänyt tai 
yrittänyt väärinkäyttää Kelan korvauksia. Näissä tilanteissa apteekki ei saa hakea ja tehdä 
Kela korvausta, vaan henkilön pitää maksaa valmisteet itse ja hakea Kela-korvausta 
jälkikäteen, ellei käsittelijä saa muuta tietoa, että sähköisestä kyselyjärjestelmästä saatu 
tieto on vanhentunut. 
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Vakuutusyhtiöiden ja apteekkariliiton/apteekkien pitää sopia miten toimitaan näissä 
poikkeustilanteissa. Nämä poikkeustilanteet koskevat vain vapaaehtoisista vakuutuksista 
korvattavia valmisteita.  
 

11.5 Asiakas ei ole sairasvakuutuskorvauksen piirissä 

Tilanne A 
Henkilö asuu ulkomailla eikä kuulu Suomen sairasvakuutuskorvauksen piiriin. Henkilöllä on 
voimassa oleva vakuutus, josta korvataan apteekin myymiä valmisteita ja vakuutusyhtiö on 
antanut siihen maksusitoumuksen ilman Kela-korvausta. Näissä tilanteissa apteekki 
luovuttaa maksusitoumuksen mukaiset tuotteet asiakkaalle. Laskulla toimituserän SV-
korvauslaji on EK. 
 
Tilanne B 
Vakuutusyhtiö on myöntänyt maksusitoumuksen, josta ei käy ilmi, että vakuutusyhtiö 
korvaa valmisteet myös ilman Kela-korvausta. Henkilön asioidessa apteekissa käy ilmi, että 
apteekki ei voi tehdä Kela-korvausta kyseiselle henkilölle, koska hän ei ole oikeutettu Kela-
korvauksen. Apteekki voi tässä tilanteessa myydä tuotteet asiakkaalle, asiakkaan niin 
halutessa ja asiakkaan itse maksaessa. Asiakkaan tulee hakea vakuutusyhtiöltä tällöin 
korvausta jälkikäteen. 
 

12 Lisätietoja 

Apteekkijärjestelmissä Kela-korvausten hakeminen perustuu laskutettavan tiedoissa 
olevaan tietoon mitä lakia sovelletaan – tapaturmalakia vai sairasvakuutuslakia. Sen vuoksi 
jokaisesta vakuutusyhtiöstä, jolle apteekki lähettää laskuja, pitää perustaa seuraavat 
laskutettavat sen mukaan millaiset laskutussopimukset vakuutusyhtiö on tehnyt 
apteekkien/apteekkariliiton kanssa: 

1) Lakisääteisestä vakuutuksesta korvattavan lääkityksen laskutus (tapaturmalaki). 
Näissä tapauksissa apteekki ei hae Kela-korvauksia. 

Vapaaehtoisesta vakuutuksesta korvattavan lääkityksen laskutus (sairasvakuutuslaki). 
Näissä tapauksissa apteekki hakee Kela-korvauksia. 
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