
1 

 
Keski-Suomen hyvinvointialue |  www.hyvaks.fi 

Hyvinvointialueen laskutustiedot, 2023 
Keski-Suomen hyvinvointialueen laskutusosoitteet 21.12.2022 alkaen, kun 
lasku kohdistuu vuodelle 2023. 

Verkkolaskuosoite 

Keski-Suomen hyvinvointialue 
Yksikön nimi 
OVT-tunnus 
Verkkolaskuoperaattori: CGI 
Välittäjätunnus: 003703575029 

Ostolaskujen vastaanottajan nimi, yksikön nimi Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) 

Keski-Suomen hyvinvointialue, Konsernihallinto 003732213182 

Keski-Suomen hyvinvointialue, 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 

003732213182001 

Keski-Suomen hyvinvointialue, Sosiaalipalvelut, 
Effica-maksusitoumukset  

003732213182002 

Keski-Suomen hyvinvointialue, Sosiaalipalvelut, 
ProConsona maksusitoumukset  

003732213182003 

Keski-Suomen hyvinvointialue, Pelastustoimi 003732213182004 

Keski-Suomen hyvinvointialue, Varastot  003732213182005 

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen (y-tunnus 3221318-2) tiedonvälityksen 
palveluntuottajana toimii Telia Finland Oyj ja verkkolaskujen operaattorina CGI.   

Laskutusosoitteisiin ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja liitteineen. Liitteet, 
joita ei saada verkkolaskun liitteeksi ja muu materiaali tulee lähettää Keski-Suomen 
hyvinvointialueen muihin postiosoitteisiin. Liitteisiin merkitään selvästi laskun numero.  

Koontilaskut eivät ole suositeltavia, jokaiselle toimipisteelle, tilausnumerolle tai 
maksusitoumukselle oma laskunsa. 
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Mikäli järjestelmänne vaatii osoitetietoja, käyttäkää osoitetta alla olevan esimerkin 
mukaisesti. Huomioittehan, että laskutusosoitteessa tulee näkyä vastaanottajan nimi, 
yksikkö ja OVT-tunnus sekä laskutusosoite 

Keski-Suomen hyvinvointialue 
Pelastustoimi 003732213182004 
PL 5015 
02066 DOCUSCAN 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaanottaa ainoastaan verkkolaskuja, tarvittaessa 
voitte käyttää laskujen lähettämiseen maksutonta toimittajaportaalia. 

Toimittajaportaalin kautta on mahdollista tehdä ja toimittaa laskuja sähköisessä 
muodossa. Rekisteröityminen toimittajaportaaliin on mahdollista 21.12.2022 alkaen. 
Toimittajaportaali löytyy laskuhotelli.fi-sivustolta. Rekisteröityäksenne 
toimittajaportaaliin, täyttäkää toimittajaportaalin rekisteröitymislomake Monetran 
sivuilla täällä. Toimittajaportaalin käyttöohje löytyy tästä linkistä. 

Laskutusohje 

Laskut tulee osoittaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Laskulla tulee olla tilaajan 
nimi (muodossa etunimi sukunimi), tavaran tai palvelun vastaanottavan yksikön 
nimi/toimipistenumero ja mahdollinen tilausnumero kukin omassa tietokentässään, 
jonka perusteella lasku ohjataan oikealle yksikölle käsiteltäväksi. Jos tiedossa on muu 
vastaava tilaajan antama kustannuskohdistustunniste, lisätään se omaan tietokenttään 
numeroina, kenttään ei tule laittaa ylimääräisiä merkkejä. 

• HUOM! Palse.fi-portaalissa muodostettavista laskuaineistoista lähetetään lasku 
Palse.fi-portaalin ohjeistuksen mukaisesti. Hyvinvointialueelle osoitettavalle 
laskulle laitetaan Palsessa muodostettu viitenumero ja loppusumma. Palse-
laskujen vastaanottaja: Keski-Suomen hyvinvointialue, Sosiaali- ja 
terveyspalvelut, verkkolaskutusosoite (OVT-tunnus) 003732213182001 

• HUOM! Sosiaalipalvelut, Effica- maksusitoumukset OVT-tunnus 
003732213182002 (Hankasalmi, Jyväskylä, Jämsä, Laukaa, Muurame, 
Petäjävesi) 

• HUOM! Sosiaalipalvelut, ProConsona maksusitoumukset OVT-tunnus 
003732213182003 (Joutsa, Keuruu, Kinnula, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, 
Konnevesi, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, 
Viitasaari, Äänekoski) 

 
Sosiaalipalveluiden laskulla on oltava aina palvelun vastaanottavan yksikön nimi, 
maksusitoumuksen numero tai laskun liitteenä alkuperäinen maksusitoumus (ja/tai 
asiakkaan nimi). 

http://www.laskuhotelli.fi/portaali/telia
http://www.monetra.fi/keskisuomi/toimittajaportaalin-rekisteroitymislomake
http://www.monetra.fi/keskisuomi/toimittajaportaalin-rekisteroitymislomake
http://www.monetra.fi/yritys/konsernin-yhteystiedot
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Erillisten liitteiden lähetysosoite on tarkistettava maksusitoumuksen antajalta tai 
hyvinvointialueen verkkosivuilta (päivitetään myöhemmin tähän kohtaan). 

• HUOM! Varastot (OVT-tunnus 003732213182005) (materiaalihallinto, apteekki, 
lääkintätekniikka) oma laskutusohje: 

Varaston laskuilla tulee olla AINA tilausnumero, tavaran vastaanottavan yksikön nimi 
ja tilaajan nimi. 

Oikeat laskutustiedot mahdollistavat laskun oikea-aikaisen maksun. Mikäli laskuissa ei 
ole tarvittavia tietoja, laskun käsittely hidastuu ja tämä voi johtaa maksun 
viivästymiseen. 

Lisätiedot laskujen käsittelystä 

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluntuottajana toimii Monetra Keski-Suomi Oy, 
joka neuvoo teitä verkkolaskutukseen liittyvissä kysymyksissä numerossa 050 311 8232 
arkisin kello 9–14, tai sähköpostitse ostolaskut.hyvaks@monetra.fi. 

 

mailto:ostolaskut.hyvaks@monetra.fi

