
   LASKUTUSOHJEET TOIMITTAJILLE 
 

 
 

Turun kaupungin laskutusosoitteet 1.1.2018 alkaen 
  
 
Turun kaupungin (y-tunnus 0204819-8) laskutusosoitteet muuttuivat 24.10.2017 alkaen, kun laskuja vä-
littävä Kunnan Taitoa Oy vaihtoi tiedonvälitysoperaattoria. Tiedonvälityksen palveluntuottajana toimii Te-
lia Finland Oyj ja verkkolaskujen operaattorina CGI. Muutos koskee sekä verkko- että paperilaskuja. 
Toimittajien tulee päivittää uudet laskutusosoitetiedot asiakasrekistereihinsä.  
 
Jatkossa toimialoilla/yksiköillä on omat yksiosaiset verkkolaskuosoitteet, jotka löytyvät alla olevasta lis-
tasta. Laskut ohjautuvat uuden osoitteen perusteella oikealle toimialalle/yksikölle. 24.10.2017 alkaen 
vanhoilla laskutusosoitteilla lähetetyt verkkolaskut eivät välity vastaanottajalle ja lähettäjä saa automaat-
tisen virheilmoituksen. 
 
Päivitys 1.1.2018. Turun kaupungissa tehtävän organisaatiomuutoksen johdosta Turun Kiinteistöliikelai-
tos toimii nimellä Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala 1.1.2018 alkaen. 
 
 
 

Verkkolaskuosoite 

Vastaanottajan nimi 
Vastaanottajan verkkolaskuosoite 
Verkkolaskuoperaattori: CGI  
Välittäjätunnus: 003703575029 

 
 
 
Turun kaupungin verkkolaskuosoitteet:  
 
Organisaatio 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 

00370204819800202 



Kotisairaala 
Gastroenterologian pkl 
Palliatiivinen osasto 
Kotisaattohoitoa tukeva vuodeosasto 
Hengityshalvausyksikkö 
Palvelutalojen lääkäripalvelut (ostopalvelut) 
Neuvolat 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 
Lapsiperheiden kotipalvelu 
 

 
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, sii-
vous) 
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, Sillan-
korva, Oriketo, Sirkkala) 
 

00370204819800311 

 

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

00370204819800319 

 Turun seudun tulkkikeskus 
 

00370204819800311 

Konserninhallinto 
 

00370204819800110 

 Palvelukeskukset:  
 Henkilöstöasianpalvelukeskus 00370204819800110 



 Hankinta- ja logistiikkakeskus 00370204819800110 
 IT-palvelut 00370204819800110 
 Matkailun palvelukeskus 00370204819800110 
 Velkaneuvonta 00370204819800110 

 
Tilapalvelukeskus 
(sis. tilavuokraus, ylläpito, puhtauspalvelut, suunnittelu) 

00370204819800776 

 Turun Työterveystalo 00370204819800110 
 Työllisyyspalvelukeskus 00370204819800110 

Ruokatoiminto  

 Yhteiset 00370204819800162 
 Koulu- ja päiväkotikeittiöt 00370204819800162 

Sivistystoimiala 00370204819800401 

Turun Työterveystalo 00370204819800160 

Kaupunkiympäristötoimiala 00370204819800775 

       Ympäristö 00370204819800760 
 Tilojen rakennuttaminen, investointilaskut 00370204819800777 

 Infran rakennuttaminen, investointilaskut 00370204819800778 

Vapaa-aikatoimiala  

 Nuorisopalvelut 00370204819800130 
 Liikuntapalvelukeskus 00370204819800140 
 Vapaa-aikatoimialan hallinto 00370204819800150 
 Kaupunginorkesteri, Konserttitalo 00370204819800153 
 Kirjastopalvelut 00370204819800155 
 Museopalvelut 00370204819800156 

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 00370204819800120 

 
 
 
Laskut tulee osoittaa Turun kaupungille. Laskut tulee aina lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Mi-
käli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksu-
tonta toimittajaportaalia.  
 
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 sekä verkko- että paperi-
laskuja lähettäessä. Mikäli kyse on paperilaskusta, eikä laskun kuvalta löydy virallista laskutusosoitetta, 
ei laskua ole mahdollista käsitellä skannauskeskuksessa.  
 
Toimittajaportaali 
 
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 
 
Vastaanottajan nimi 
Vastaanottajan verkkolas-
kuosoite 
PL 5000 
02066 DOCUSCAN 

 
Paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja. Mahdollista muuta 
postia, kuten irrallisia liitteitä, ei välitetä eteenpäin. Virheellisin, vanhoin tai puutteellisin laskutus-
osoitetiedoin toimitetut paperilaskut palautetaan lähettäjälle siirtymäajan tammikuun 2018 loppuun 
saakka. Sen jälkeen niitä ei huomioida saapuneina. 
 
Lisätiedot laskujen käsittelystä 
 
Turun kaupungin ostoreskontraa hoitaa Kunnan Taitoa Oy. Lisätietoja laskujen käsittelystä antaa 
Taitoan valtakunnallinen asiakaspalvelu, jonka yhteystiedot ovat 
 www.taitoa.fi/asiakaspalvelu (sähköinen palvelupyyntö)  
 Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 6399 400, ma-pe klo 8-16.  
 
 
 


