
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue                        Tiedote 9.11.2022 1 (2)

(Tiedotteeseen on korjattu 19.9.2022 tiedotteessa ollut virheellinen Välittäjän tunnus)

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Arvoisa yhteistyökumppanimme

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta
lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja
kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Voimaanpanolain (616/2021) mukaisesti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä siirtyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle varoineen ja velkoineen sekä
sitoumuksineen.

· Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toiminta päättyy
31.12.2022 (y-tunnus 2732095–2).

o Vuotta 2022 koskevat laskut tulee lähettää Siun soten laskutusosoitteisiin:
https://www.siunsote.fi/laskutusosoitteet, myös tammikuussa 2023

· 1.1.2023 alkaen Siun soten toiminta siirtyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle
(y-tunnus 3221317–4).

o Vuotta 2023 koskevat laskut tulee lähettää sivulla 2 mainittuihin laskutusosoitteisiin.

Huomioittehan, että tavaran toimitusaika tai palvelun tuottamisen ajankohta ratkaisee, kuuluuko lasku
lähettää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Siun sote) vai Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueelle. 31.12.2022 mennessä toimitettujen tavaroiden tai tuotettujen palvelujen laskut
osoitetaan Siun sotelle, ja vuoden 2023 toimitusten laskut osoitetaan hyvinvointialueelle. Väärin osoitetut
laskut palautetaan korjattavaksi.

Siun soten pankkitilit siirtyvät hyvinvointialueelle.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue käyttää sähköistä ostolaskujen kierrätysjärjestelmää. Laskuilla tulee olla
vaatimusten mukaiset tiedot, jotta laskujen automaattinen käsittely mahdollistuu.

Laskun pakolliset viitetietovaatimukset:
· Yksikön tieto (kustannuspaikka): <BuyerReferenceIdentifier>
· Sopimusnumero: <AgreementIdentifier>
· Tilausnumero/maksusitoumus: <OrderIdentifier>

Mikäli ette ole sopimustoimittajia, tulee sopimusnumeron tilalle laittaa yksikön tieto.

Otamme laskut vastaan Finvoice 3.0 muodossa.

Laskutusohjelman
kentän mahdollinen
nimi

Verkkolaskun kentän nimi
(XML-kentän nimi,
Finvoice 3.0)

Yksikön tieto
(kustannuspaikka)

Viitteenne <BuyerReferenceIdentifier>

Sopimusnumero Sopimus,
sopimusnumero

<AgreementIdentifier>

Tilausnumero/
maksusitoumus

Tilaus, Tilausnumero,
Ostajan tilausnumero

<OrderIdentifier>
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Otamme vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja. Postilokero-osoite on vain paperilaskuja varten.
Postilokero-osoite kuuluu Meidän It ja Talous Oy:lle, joten ethän toimita esim. potilasasiakirjoja
postilokero-osoitteeseen.

Jos teillä ei ole käytössänne järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää verkkolaskun
tekemiseen ja lähettämiseen esimerkiksi Postin tarjoamaa palvelua:
https://www.posti.fi/fi/yrityksille/monikanavainen-viestinta/monikanavainen-jakelu/monikanavainen-
laskutus/verkkolaskutus-pienyrittajille

Laskutusosoitteita koskevat tiedustelut: talous(at)siunsote.fi
Ostolaskuja koskevat tiedustelut: siunsote.ostolaskut(at)meita.fi

Laskutusosoitteet 1.1.2023 alkaen:
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Y-tunnus: 3221317-4
Välittäjän tunnus – Ropo Capital: 003714377140

OVT-tunnus
Vammaispalvelut 003732213174101
Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu 003732213174102
Työikäisten palvelut 003732213174103

Kotihoito ja terveyskeskussairaalapalvelut 003732213174201

Tehostettu palveluasuminen ja hoiva-asuminen 003732213174202

Keskussairaalapalvelut 003732213174301

Terveysasemat ja suun terveydenhuolto 003732213174302

Kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut 003732213174303

Tukipalvelut ja tekniset palvelut 003732213174971

Hallinto 003732213174991

Varasto 003732213174922

Pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto 003732213174113

Paperilaskut: PL 51 80101 Joensuu


