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HAILUODON KUNNAN LASKUTUSOHJE 

1.6.2018 

 

Hailuodon kunta on siirtynyt verkkolaskutukseen. Paperi laskuja ei vastaanoteta. Mikäli Teillä ei 

ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja laskutusjärjestelmästänne, voitte toimittaa laskuja säh-

köisesti toimittajaportaalin kautta. Toimittajaportaali vaatii y -tunnuksen. Hailuodon kunta vastaan-

ottaa paperilaskuja vain poikkeustilanteissa, jolloin Hailuodon kunta ei vastaa paperilaskulle skan-

nauksessa aiheutuneista viivytyksistä. 

 

Hailuodon kunnan ostolaskut ja ostoreskontra hoidetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-

kus Monetra Oy:ssä. Ostolaskuihin liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen 

hailuoto.ostoreskontra@monetra.fi . 

 

1  VERKKOLASKUT 

Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj 

Välittäjän tunnus: BAWCFI22 

Verkkolaskuosoite OVT-tunnus: 003701849188 

 

2  TOIMITTAJAPORTAALI 

Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, tarjoamme käyttöönne helppo-

käyttöisen Baswaren ylläpitämän toimittajaportaalin. Selainpohjaisen toimittajaportaalin kautta 

voitte toimittaa laskut verkkolaskuina meille veloituksetta ja vaivattomasti ilman erillistä omaa las-

kutusohjelmaa.  

 

Toimittajaportaalipalvelu: https://portal.basware.com/open/supplier 

 

Lisätietoja palvelusta saatte Baswaren infosivulta, josta löydätte videoita palvelusta ja voitte tutus-

tua palvelun käyttöohjeisiin, osoitteesta http://portal.basware.com/info/spmigration?lang=fi  

 

3  LASKUTUSOSOITE 

Hailuodon kunta 

sarjanro 16803330 

PL 861 

00019 SSC 

 

Hailuodon kunnan Y-tunnus on 0184918-8 
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Laskutusosoite tulee näkyä laskulla vastaanottajakentässä. Laskun vastaanottajana ei saa 

olla muu osoite vaikka lasku toimitettaisiin vastoin laskutusohjetta. Hailuodon kunta ei vastaa vii-

västysseuraamuksista, jotka johtuvat laskutusohjeesta poikkeavasta laskutusosoitteesta.  

 

Laskun viitteenä tulee olla sen henkilön nimi, jolle lasku halutaan ensimmäisenä tarkastetta-

vaksi ja tiliöitäväksi. Tilaajan on ilmoitettava em. tieto sekä mahdolliset muut tarkenteet kuten tilaa-

jan yksikön tai toimipisteen nimi, tilaajan nimi sekä mahdollinen työkohde tilauksen yhteydessä. 

 

Laskujen liitteet ja muu postitettava materiaali tulee lähettää tilaajalle suoraan toimitus-

osoitteisiin. Liitteisiin tulee merkitä laskun numero jota liite koskee. 

 

 

 
 

 

salaiset tiedot lähetettään liitteenä suoraan seuraaville henkilöille: 

Terveydenhuolto: perusturvajohtaja Pia Piispanen 

Hammashoito: hammaslääkäri Raija Vainionpää 

Sosiaalipalvelut: sosiaalityöntekijä Arja Björnholm 

Sivistyspalvelut: rehtori-sivistysjohtaja Kaija Sipilä 

 

Osoitteeseen Hailuodon kunta, Luovontie 176, 90480 Hailuoto 

tai salattuna sähköpostina etunimi.sukunimi@hailuoto.fi 

 

4  TOIMEENTULOTUKI- JA MAKSUSITOUMUSASIAKKAAT, LASKUTUSOSOITE 

Hailuodon kunta 

sosiaalipalvelut 

Arja Björnholm 

Luovontie 176 

90480 HAILUOTO 

 

Hailuodon kunnan toimeentulotuen tai maksusitoumusasiakkaiden laskut lähetetään aina pa-

perisena. Maksusitoumusasiakkaiden laskujen liitteenä tulee aina olla myös siihen liittyvä maksu-

sitoumus. Laskut eivät saa olla koontilaskuja vaan laskun tulee koskea yhtä asiakasta tai maksu-

sitoumusta.  

 

 

Lisätietoja antavat: 

Hilkka Kettunen, talous- ja henkilöstöhallin-

non asiantuntija, 040 6832 556,  

hilkka.kettunen@hailuoto.fi  

Ostoreskontra:  

hailuoto.ostoreskontra@monetra.fi  

Jos lasku sisältää salaista tietoa, kuten potilastietoja,  

edellytämme, etteivät tiedot näy laskulla  
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