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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) LASKUTUSTIEDOT 
1.1.2023 alkaen 
 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221326-2, VAT-numero FI32213262) vastaanottaa ainoastaan 

verkkolaskuja tai maksuttoman toimittajaportaalin kautta tehtyjä laskuja. Laskussa tulee näkyä, että lasku on  

osoitettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi laskussa tulee näkyä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

toimialueen nimi, jolle lasku on osoitettu. Samalle laskulle ei voi yhdistää eri toimialueiden kuluja. 

 

Infokirjeen tietolähteenä on käytetty kuntien ja kuntayhtymien palvelutuottajarekistereitä. Hyvinvointialue tiedottaa erikseen 

sopimuksista, jotka aluevaltuusto on ottanut vastaan ja jotka siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.  

Hyvinvointialue on vastuussa vain niistä laskuista, jotka perustuvat hyvinvointialueen vastaanottamiin sopimuksiin. 
 

 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkolaskutusosoite tulee voimaan 12.12.2022. 
 

Laskutusosoitteet vaihtelevat toimialueittain: 
 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen) 

Toimialueen nimi, ks. lista alla (pakollinen) 

OVT-tunnus, joka vaihtelee, ks. lista alla (pakollinen) 

PL 5016 (pakollinen) 

02066 DOCUSCAN (pakollinen) 

 

Verkkolaskujen välitystiedot: 
• Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy 

• Välittäjän tunnus: 003703575029 
• Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) vaihtelee toimialueittain: 

 
Ikäihmisten palvelut: 003732213262100 

Kuntoutus: 003732213262130 
Materiaalipalvelut: 003732213262140 

OYS- sairaalapalvelut ja ensihoito: 003732213262150 

  Pelastustoimi: 003732213262160 

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria: 003732213262170 

Sairaanhoidolliset palvelut: 003732213262180 

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut: 003732213262190 

Vammaispalvelut: 003732213262200 

Järjestämistoiminnot: 003732213262110 

Konsernipalvelut: 003732213262120  
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Verkkolaskujen lähetys toimittajaportaalin kautta edm. toimialueille 

 
• Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle voi 

lähettää verkkolaskuja veloituksetta toimittajaportaalin kautta.  

• Halutessanne palvelun käyttöönne, olettehan ensin yhteydessä ostoreskontra.pohde@monetra.fi,  

• Saatte käyttöoikeuden sähköpostitse (sähköpostin lähettäjänä on CGI:n toimittajaportaali), ja sen jälkeen voitte 

kirjautua Toimittajaportaaliin osoitteessa https://www.laskuhotelli.fi/portaali/telia. Täydentäkää ensin yrityksen 

tiedot Asetukset-välilehdellä, minkä jälkeen voitte luoda laskun. 

 • Ohjeet portaalin käyttöä varten löydätte osoitteesta: https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet/ 

 

 
Laskun viitetiedot: 

  
Tarkemmat laskutus- ja viitetiedot toimialueittain:  

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/yhteystiedot/laskutustiedot/  

 
Laskuilla tulee olla aina tilaajan tilauksen yhteydessä antamat viitetiedot, jonka perusteella lasku 

voidaan ohjata oikealle tarkastajalle. Mikäli laskuissa ei ole tarvittavia tietoja, lasku voidaan palauttaa. Oikeat 

laskutustiedot mahdollistavat laskun oikea-aikaisen maksun. 

 

• Toimipaikkatunniste (esim. Kalajoen terveyskeskus) tai vaihtoehtoisesti toimitus- tai postiosoite (ensisijaisesti   

Viitteenne-kentässä) 
     • Laskun tarkastajan nimi (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä) 

• Vastuuyksikkö (kustannuspaikka)- tai projektitieto (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä) 

   • Tilausnumero, tilaajan ilmoittama tilausnumero (esim. EFxxxxxxxx). Yksi lasku saa sisältää vain yhden tilausnumeron. 

• Sopimusnumero, jos lasku perustuu tehtyyn sopimukseen 

    
 

Muu posti: 

 
Muu posti kuten sopimukset ja salassa pidettävää tietoa sisältävät laskut tulee lähettää paperisena tilaajan 

antamaan osoitteeseen. 

 

Ostolaskumme hoidetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Monetra Oulu Oy:ssä. Annamme 

mielellämme lisätietoja ja voitte ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen: ostoreskontra.pohde@monetra.fi 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue muodostuu Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hailuodon, Iin, Kalajoen, 

Kempeleen, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pudasjärven, 

Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven, 

Vaalan ja Ylivieskan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista.  

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluu myös Selänteen, Kallion, Helmen ja Oulunkaaren kuntayhtymät,  

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Pohjanmaan alueen 

pelastuslaitokset 
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