
Pohjois-Savon hyvinvointialueen 
laskutusosoitteet 1.1.2023  
Pohjois-Savon hyvinvointialueen laskutusosoitteet vuodelle 2023 kuuluvien ostolaskujen 
osalta ovat alla olevan taululukon mukaiset. Nämä laskutustiedot ovat käytettävissä 
1.12.2022 alkaen 

• Y-tunnus: 3221316-6 
• Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj  
• Välittäjätunnus: 003703575029  

Laskutusosoite / Laskujen lähetysosoite Verkkolaskuosoite / OVT-
tunnus 
  

Pohjois-Savon hyvinvointialue / 
Strategia- ja konsernipalvelut 
0037322131661000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 

0037322131661000 

Pohjois-Savon hyvinvointialue / 
Perhepalvelut 
0037322131662000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 
  

0037322131662000 

Pohjois-Savon hyvinvointialue / 
Vammaispalvelut 
0037322131663000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 
  

0037322131663000 

Pohjois-Savon hyvinvointialue / 
Peruspalvelut 
0037322131664000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 
  

0037322131664000 

Pohjois-Savon hyvinvointialue / 
Erityistason palvelut 
0037322131665000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 
  

0037322131665000 

Pohjois-Savon hyvinvointialue / 
Ikääntyneiden palvelut 

0037322131666000 



0037322131666000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 
  
Pohjois-Savon hyvinvointialue / Pelastustoimi ja 
turvallisuuspalvelut 
0037322131667000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 
  

0037322131667000 

Laskutusohjeet  

Laskut tulee osoittaa yllä olevien osoitteiden mukaisesti. 

• Tarkemmat ohjeet laskujen toimitukseen löytyvät täältä 

Laskujen tietosisällön tulee noudattaa ajantasaisen lainsäädännön 
laskumerkintävaatimuksia. Laskuilta tulee ilmetä laskun kohdentamiseen tarvittavat tiedot, 
kuten toimintayksikkö ja laskun vastaanottajan yhteyshenkilö. 

Laskujen tulee sisältää myös tiedot mahdollisista tilaus- ja sopimusnumeroista.  

Ensisijaisesti verkkolaskuja 

Pohjois-Savon hyvinvointialue ottaa vastaan ensisijaisesti vain verkkolaskuja. 
Verkkolaskuosoitteeksi tarvitaan laskutettavan palvelun verkkolaskuosoite sekä laskujen 
välittäjätunnus.  

Jos verkkolaskuja ei ole mahdollista lähettää, voit hyödyntää Pohjois-Savon 
hyvinvointialueen tarjoamaa maksutonta toimittajaportaalia. Toimittajaportaali on palvelu, 
jossa laskut tehdään ja toimitetaan sähköisesti, jos laskun lähettäjän käytössä ei ole 
laskutusjärjestelmää. Toimittajaportaali vaatii ensimmäisellä kerralla rekisteröitymisen. Kun 
haluat rekisteröityä portaalin käyttäjäksi, ota ensin yhteyttä: ostolaskut.pshva@monetra.fi 

Jos laskutat yrityksen puolesta, ilmoita sähköpostissa laskuttajan y-tunnus, laskuttava yritys 
sekä yhteystietosi. Jos laskutat yksityishenkilönä, nimi ja sähköpostiosoite riittää. 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla suosittelemme tutustumaan toimittajaportaalin 
käyttöohjeeseen. 

Toimittajaportaaliin kirjaudutaan osoitteessa https://www.laskuhotelli.fi/portaali   

Postitse lähetettyjen laskujen lähetysosoitteen täytyy sisältää vastaanottajan 
verkkolaskuosoite, esimerkiksi: 



Pohjois-Savon hyvinvointialue / Vammaispalvelut 
0037322131663000 
PL 5017 
02066 DOCUSCAN 
     
Irrallisten liitteiden toimitus 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta toimittaa liitteitä laskun mukana, lähetäthän irralliset 
liitteet sähköpostitse osoitteeseen laskuliitteet.pshva@monetra.fi  

Lisätiedot laskujen käsittelystä 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ostoreskontraa hoitaa Monetra-Pohjois-Savo Oy. 
Lisätietoja laskujen käsittelystä antaa Monetran ostoreskontran 
asiakaspalvelu: ostolaskut.pshva@monetra.fi  
 


