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Näin käytät digitaalisia tuotetietoja helposti –
hae, vertaile, jaa ja tallenna



SÄHKÖNUMEROT.FI –palvelu
• Aktiivisia tuotteita 243.000, arkistoidut mukaan lukien 600.000
• Jokaisella tuotteella vähintään 20 ns. perustietoa (pääosin nimi- ja tunniste- ja 

logistisia tietoja)
• Tekniset tiedot noin 160.000 aktiivisella tuotteella (ETIM:n mukaiset tiedot)

• Näillä tuotteilla on tuoteluokasta riippuen 1-120 teknistä ominaisuutta
• Esimerkiksi Alasvalo

• Sähkönumerollisia aktiivisia tuotteita noin 4400, tekniset tiedot ETIM:n
mukaan 3400 tuotteella 

• Perustietoja noin 88.000
• Teknisiä tietoja noin 230.000 (arvioitu täyttöaste 60%)
• Pelkästään alasvaloista on yli 300.000  tietuetta aktiivisilla tuotteilla

MITEN LÖYDÄN OIKEAN TUOTTEEN?



HAE ja VERTAILE



Hakemalla yleisnimellä ”Alasvalo”
-tuloksia lähes 4400



Haun tarkentaminen on helppoa; käytössä on perustiedot ja ETIM:n mukaiset ominaisuudet.
Valitsemalla perustiedoista yhden toimittajan (tässä valittuna Airam) -> tuloksia 108



Haun tarkentamista on helppo jatkaa valitsemalla tuotteen tärkeät ominaisuudet

Näillä hakuehdoilla 
saamme 5 sopivaa 

tuotetta.

Hakuehdot voi 
kopioida ja jakaa 

sähköpostilla, sisältää 
linkin hakutulokseen

Linkin voi viedä myös 
Hanketiedot.fi -

palveluun



Hakutulokset voi viedä palvelun ”Tuotekansioon” 
yhdellä klikkauksella

Tuotekansio
• Vie tuotteet Tuotetietostandardi-

exceliin
• Tallenna ja jaa listaus linkkinä
• Tallenna PDF-tiedostona

• Tuotekortteina tai listauksena
• Vie tuotteet liitetiedostoineen 

ZIP-pakettiin
• Vie Hanketiedot.fi –palveluun
• Vertailu (max. 6 tuotetta)



Vie – Kopioi – Luo
Tallenna - Jaa

Tuotteen perustiedot
(nimi- ja tunnistetiedot)

Tuotteiden teknisten 
ominaisuuksien arvot

Urakoitsija
-vastaava tuote

Ylläpito
-korvaava tuote

Omistaja
- päätöksen tueksi



Sähkönumerot.fi –palvelussa digitaalisuus on viety pitkälle
• Tuotteiden jokaisella tiedolla on tietotunniste
• ETIM-standardin ominaisuuksilla ja arvoilla on omat tunnisteet

TT000 TT010 TT011 TT012 TT020 TT021 TT022 TT030 TT031 TT032

KAIKKI TIEDOT ON MAHDOLLISTA JAKAA DIGITAALISESTI KOKO TOIMITUSKETJUSSA
JO NYT



Arkistoitujenkin tuotteiden tiedot löytyvät palvelusta – omistajan, kiinteistöpalvelun ja kierrätyksen käyttöön.

Tiedot on, laitetaan valtaväylä kuntoon, levennetään ja asvaltoidaan loppuun saakka!



Kiitos !
Seuraavaksi Katri Huhtinen kertoo palvelun rajapinnoista



Sähkönumerot.fi-

palvelun

Rest API rajapinta

Katri Huhtinen

Kehityspääll ikkö

Sähkönumerot.f i -palvelu



Tuotetiedon sisältö

+

TUOTTEEN PERUSTIEDOT + LIITETIEDOT

― Tuotteeseen liittyvät koodit

― Toimittajakohtaiset tiedot

― Tuotteen nimitiedot

― Logistiikkatiedot

― Muut tiedot (takuuaika, alkuperämaa jne. )

― Kuvat

― Linkit

― Dokumentit

― Merkintätiedot (CE, M1)

TUOTTEEN TEKNISET OMINAISUUDET

― Jokainen ETIM-luokka on oma kokonaisuutensa 

ominaisuuksia ja ominaisuuksille annettavia sallittuja arvoja

― Samaan luokkaan kuuluvien tuotteiden tekniset tiedot 

ilmoitetaan samalla tavalla



+

― T200 / yleisnimi - Latausasema

― TT120 / tuotesarja - Ensto Wallbox

― TT201 / tekninen nimi - 2x22kW T2 RCD MID

― TT010 / sähkönumero - 34 418 26

― TT050 / toimittajan tuotekoodi - EVB203E-BLC

― TT052 / GTIN-koodi – 6430064498774

― TT203 / tuotekuvaus - Ensto Wallbox on modulaarinen 

ratkaisu kahden sähköauton lataamiseen. Sen kompakti ja 

käyttäjäystävällinen suunnittelu tekee siitä täydellisen …

― EF025053 Asennuksen liitäntä: EV007010 3-vaihe

― EF009078 Tyypin 2 latauspisteiden määrä: 2

― EF009300 Enimmäisteho per latauspiste (kW): 22

― EF000003 Asennustapa: EV000868 seinäasennus

― EF006609 Tietoliikenneliitäntä: kyllä

Tuotetiedon sisältö 



Tuotetiedon 
hyödyntäjä



Miksi käyttää rajapintaa?

• Ajantasainen tieto on aina saatavilla

Vuonna 2020 Sähkönumerot.fi-palvelun tuotekortteja

- muokattiin 56 000 kpl

- luotiin uusia 22 000 kpl

• Standardoitu tieto helppo hyödyntää 

järjestelmissä

Manuaalinen työ jää pois -> säästyy resursseja, mekaaninen työ 

vähenee

• Omien tietojen hyödyntäminen

Tieto ylläpidetään vain yhdessä paikassa



Rajapinnan dokumentaatio:

www.sahkonumerot.fi/doc












