
 
 
 

 

Turun kaupungille osoitettujen ostolaskujen käsittely 
 
 
Turun kaupunki (y-tunnus 0204819-8) vastaanottaa kaupunginhallituksen päätöksen 15.12.2009 § 669 
mukaisesti vain verkkolaskuja.   
 
Turun kaupungille lähetettävien laskujen on oltava selväkielisiä ja niistä on ilmettävä laskutuksen pe-
ruste. Virheelliset tai laskutusohjeiden vastaiset laskut hylätään ja asiasta informoidaan toimittajaa. 
 
Kaupungin tarjouspyynnöissä edellytetään toimittajalta valmiuksia verkkolaskutukseen. 
 
 

Laskun viitteet ja verkkolaskusanoman muoto 
 

Laskulla pitää olla määrätyt pakolliset viitetiedot, jotta laskun käsittely voidaan automatisoida. Tilaaja an-
taa toimittajalle tarvittavat viitteet. 
 
Verkkolaskulla olevien viitetietojen tulee olla laskun xml-sanoman oikeissa kohdissa. SIPS-ostolaskun 
xml-ohjeet löytyvät Turun kaupungin turku.fi-sivuilta https://www.turku.fi/laskuttaminen (Turku  Ota 
yhteyttä  Laskutus ja maksaminen  Kaupungille osoitetut laskut). 
 
Laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja ja niitä täydentäviä liitteitä. Muu mate-
riaali tulee lähettää Turun kaupungin toimintayksiköiden katu- tai PL-osoitteisiin. 
 
 

Yleiset laskuvaatimukset 
 
Turun kaupungille osoitetuissa laskuissa on oltava seuraavat merkinnät: 
 

 laskun päiväys 

 juokseva tunniste (laskunumero) 

 myyjän arvonlisäverotunniste 

 myyjän nimi (toiminimi, jolla myyjä on merkitty kaupparekisteriin tai verohallinnon rekisteriin. Rekiste-
röitymätön myyjä merkitsee laskuun asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot.) 

 myyjän osoite (myös katuosoite, pelkkä PL-osoite ei riitä); joko päätoimipaikan osoite tai sen toimi-
paikan osoite, josta myynti tapahtuu 

 ostajan arvonlisäverotunniste, jos käännetty verovelvollisuus tai yhteisökauppa (EU-maiden välinen 
tavarakauppa) 

 ostajan nimi ja osoite (samat vaatimukset kuin myyjän kohdalla) 

 Turun kaupunki + tilaajayksikön nimi 

 toimitetun tavaran / palvelun määrä ja nimi 

 ostotilausnumero, jos kyseessä SAP ERP tavara- tai palveluhankinta 

 jos ostotilausnumeroa ei ole, laskulla oltava viitteemme-tieto 

 tavaran toimituspäivä tai palvelun suorituspäivä tai -ajanjakso tai ennakkomaksun maksupäivä 

 toimitusosoite, kun kyseessä on tavarahankinta 

 veron peruste verokannoittain 

 yksikköhinta ilman veroa 

 verokanta ja suoritettavan veron määrä  

 maksettava määrä yhteensä  

 jos myynnistä ei ole suoritettava veroa, merkintä myynnin verottomuudesta (esim. veroton terveys-
palvelu) tai viittaus arvonlisäverolain taikka arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen 

 jos verovelvollinen on lain mukaan ostaja, merkintä käännetystä verovelvollisuudesta 
 hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole otettu huomioon yksikköhinnassa 

https://www.turku.fi/laskuttaminen


 
 
 

 muutoslaskussa viittaus aiempaan laskuun 

 jos myyntiin sovelletaan AVL:n 79a §:ssä tarkoitettua menettelyä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden 
myynnissä, merkintä voittomarginaalijärjestelmästä  

 laskun suorituksen myöhästymisestä aiheutuvat viivästysseuraamukset 

 laskuttajan yhteystiedot mahdollisten lisätietojen saamiseksi  

 palkkiolaskun liitteenä tulee olla luonnollisen henkilön YEL-todistus, todistus toimitetaan kerran vuo-
dessa. (Jos YEL-vakuutusta ei ole, korvaus maksetaan palkkana. Tällöin pidätetään työntekijän elä-
kemaksut.) 

 
Koontilaskut sallitaan vain, jos niistä on sovittu tilauksen yhteydessä. 
 
 

Maksuehto 

Turun kaupungin yleinen maksuehto 30 pv netto. 
 
 

Hyvityslaskut 
 

Jos alkuperäinen lasku tai toimitus on virheellinen, tulee toimittajan lähettää sitä koskeva hyvityslasku. 
Hyvityslaskulta tulee ilmetä veloituslaskun numero sekä samat viitetiedot kuin veloituslaskulla.  
 
 

Turun kaupungin verkkolaskuosoitteet 
 
Laskut tulee osoittaa Turun kaupungille. Toimialoilla/yksiköillä on omat yksiosaiset verkkolaskuosoitteet, 
jotka ovat alla olevassa listassa. Laskut ohjautuvat osoitteen perusteella oikealle toimialalle/yksikölle. 
Tilaajan tehtävä on huolehtia siitä, että toimittajilla on ajantasaiset laskutusosoitteet. 
 
 

Verkkolaskuosoite 

Turun kaupunki 
Vastaanottajaorganisaation nimi 
Vastaanottajaorganisaation verkkolaskuosoite 
Verkkolaskuoperaattori: CGI  
Välittäjätunnus: 003703575029 

 
 
 

Vastaanottajaorganisaatio  Verkkolaskuosoite 

Ammatti-instituutti  00370204819800501 

Hyvinvointitoimiala   

 

Toimialan hallinto 
Talous- ja henkilöstöhallinto 
Tutkimus- ja kehittämishankkeet 
Tietopalvelu 
Tekninen huolto 

 00370204819800201 

 

Terveys-, perhe- ja sosiaalipalvelut 
Lääkehuolto (sairaala-apteekki) 
Lääkinnällinen kuntoutus 
Rintamaveteraanien kuntoutus  
Psykososiaaliset palvelut 
Muut terveyskeskukset (kuntalaskut) 

 00370204819800201 



 
 
 

 

Terveys-, perhe- ja sosiaalipalvelut 
Terveyspalvelujen opetustoiminta ja tutkimushankkeet 
Opetusterveysasema 
Terveysasemapalvelut 
Suun terveydenhuolto 
Polikliniset palvelut 
Sairaalan hallinto 
Sisätautien akuutti- ja vuodeosastot 
GAK 
Kotisairaala 
Gastroenterologian poliklinikka 
Palliatiivinen osasto 
Kotisaattohoitoa tukeva vuodeosasto 
Hengityshalvausyksikkö 
Palvelutalojen lääkäripalvelut (ostopalvelut) 
Neuvolat 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 
Lapsiperheiden kotipalvelu 

 00370204819800202 

 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP kuntalaskut) 
Sairaalan ostopalvelut (somaattinen esh, saattohoito,  
kotisaattohoito) 

 00370204819800203 

 

Terveys- ja vanhuspalvelut 
Terveysneuvontapiste Milli 
Akuutti neurologinen ja ortopedinen kuntoutusosasto 
Neurologinen-, geriatrinen- ja kotihoitoa tukeva kuntoutusosasto 
Vanhuspalvelujen yhteiset toiminnot 
Eteläinen kotihoito 
Vanhuskeskukset 1–4 
Vanhuspalvelujen ostopalvelut 

 00370204819800203 

 

Vanhus- ja vammaispalvelut 
Tukipalvelut (mm. ateria- ja kauppapalvelut, turvapuhelimet,  
siivous) 
Omaishoidon tuki 
Muistikoordinaattorit 
Kotiinkuntoutumistoiminta 
Sotainvalidien palvelut 
Pohjoinen kotihoito 
Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskukset 
Vanhainkotihoidon ostopalvelut 
Asumispalvelut Dementia 
Vammaisten lasten iltapäivätoiminta 
Paletti 
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 
Vammaispalvelujen asumispalvelut 
Vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminta 

 00370204819800312 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 
Hallinto 
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 
Lastensuojelu (laitokset ja avopalvelu) 
Avohuollon sosiaalityö (etuuskäsittely, sosiaalipäivystys) 
Sosiaalitoimistot 
Ulkopuoliset sijoitukset (UPS) 
Sijaishuollon jälkihuolto 
Asumis- ja päihdepalvelut (mm. Tukiasunnot, A-Klinikka,  
Sillankorva, Oriketo, Sirkkala) 

 00370204819800311 



 
 
 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 
Päihdehuollon avo- ja laitoshoidon ostopalvelut 
Ulkomaalaistoimisto 
Avohuollon ostopalvelut 
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelut (SHL) 
Perheoikeudellinen yksikkö 
Perhehoidon ostopalvelut (sijoitukset) 
Lastensuojelun ostopalvelut (mm. jälkihuolto, huostaanotetut,  
kiireelliset sijoitukset, perhekuntoutus, perhekodit) 

 00370204819800319 

 Turun seudun tulkkikeskus  00370204819800311 

Konsernihallinto  00370204819800110 

Palvelukeskukset   

 Hankinta- ja logistiikkakeskus  00370204819800110 

 Henkilöstöasioiden palvelukeskus  00370204819800110 

 IT-palvelut  00370204819800110 

 Matkailun palvelukeskus  00370204819800110 

 Työllisyyspalvelukeskus  00370204819800110 

 Velkaneuvonta  00370204819800110 

Ruokatoiminto   

 Koulu- ja päiväkotikeittiöt  00370204819800162 

Sivistystoimiala  00370204819800401 

Turun Työterveystalo  00370204819800160 

Turun Kiinteistöliikelaitos  00370204819800775 

Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut  00370204819800776 

Hulevedet  00370204819800801 

Vapaa-aikatoimiala   

 Nuorisopalvelut  00370204819800130 

 Liikuntapalvelukeskus  00370204819800140 

 Vapaa-aikatoimialan hallinto  00370204819800150 

 Kaupunginorkesteri, Konserttitalo  00370204819800153 

 Kirjastopalvelut  00370204819800155 

 Museopalvelut  00370204819800156 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos  00370204819800120 

Ympäristötoimiala   

 Hallinto  00370204819800760 

 Joukkoliikenne  00370204819800760 

 Kaupunkisuunnittelu  00370204819800760 

 Rakennusvalvonta  00370204819800760 

 Ympäristönsuojelu  00370204819800760 

 Ympäristöterveydenhuolto  00370204819800760 

 
 



 
 
 
Laskussa tulee olla ostotilausnumero, jotta lasku ohjautuu oikealle taholle. Jos ostotilausnume-
roa ei ole, laskussa tulee mainita tilaajan nimi ja sähköpostiosoite. Pyydämme lisäksi huomioimaan, 
että voimassa olevan laskutusosoitteen tulee näkyä aina myös laskun kuvalla. 
 
 

Toimittajaportaali 
 
Laskut tulee aina lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää 
verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia.  
 
Toimittajaportaali on palvelu, jossa laskut tehdään ja toimitetaan sähköisesti, jos laskun lähettäjän käy-
tössä ei ole laskutusjärjestelmää. Toimittajaportaali vaatii rekisteröitymisen. Kun haluatte rekisteröityä 
portaalin käyttäjäksi, ottakaa yhteyttä Taitoan asiakaspalveluun  
https://www.taitoa.fi/lomakkeet/laskuportaalin-tukipyynto/. Toimittajaportaaliin kirjaudutaan osoitteessa 
https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla suosittelemme tutustumaan toimit-
tajaportaalin käyttöohjeeseen osoitteessa http://www.taitoa.fi/ohjeet-laskuttajalle.  
 

Paperilaskujen osoite 

 
Paperilaskujen lähettämiseen tarvitaan poikkeuslupa. 
 
Turun kaupunki 
Vastaanottajaorganisaation nimi 
Vastaanottajaorganisaation verkkolaskuosoite 
PL 5000 
02066 DOCUSCAN 

 
Paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja. Mahdollista muuta postia, 
kuten irrallisia liitteitä, ei välitetä eteenpäin. Mikäli paperilaskun kuvalta ei löydy virallista laskutusosoi-
tetta, laskua ei ole mahdollista käsitellä skannauskeskuksessa. 
 
 
Lisätiedot laskujen käsittelystä 
 
Turun kaupungin ostoreskontraa hoitaa Kunnan Taitoa Oy. Lisätietoja laskujen käsittelystä antaa 
Taitoan valtakunnallinen asiakaspalvelu. 

 www.taitoa.fi/asiakaspalvelu (sähköinen palvelupyyntö)  

 Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 6399 400, ma–pe klo 8–16. Puhelun hinta on nor-
maali matkapuhelin- ja paikallisverkkomaksu (mpm/pvm). 

https://www.taitoa.fi/lomakkeet/laskuportaalin-tukipyynto/
https://www.laskuhotelli.fi/portaali
http://www.taitoa.fi/ohjeet-laskuttajalle
http://www.taitoa.fi/asiakaspalvelu

