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Taivalkosken kunnan laskutusosoite muuttuu 15.10.2021 alkaen 
 
Taivalkosken kunta vastaanottaa ainoastaan verkkolaskuja tai maksuttoman toimittajaportaalin kautta tehtyjä 
laskuja. Laskussa tulee näkyä, että lasku on osoitettu Taivalkosken kunnalle. Lisäksi laskussa tulee näkyä Taivalkosken 
kunnan yksikön nimi, jolle lasku on osoitettu. 
 
Laskutusosoite:  
 

Taivalkosken kunta (pakollinen) 
Yksikön nimi (pakollinen, vaihtoehdot: Keskushallinto, Terveyspalvelut, Sosiaalipalvelut, Sivistyspalvelut, Tekniset 
palvelut)  
003701901003 (pakollinen) 
PL 5016 (pakollinen) 
02066 DOCUSCAN (pakollinen) 

 
Verkkolaskujen välitystiedot: 
 

• Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy 
• Välittäjän tunnus: 003703575029 
• Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003701901003 
• Huom! laskun vastaanottavan yksikön nimi tulee olla myös verkkolaskun tiedoissa joko viitetietona tai laskutus-
/toimitusosoitteessa 

 
Laskun viitetiedot: 
 

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. Viitteenä voi olla: 

 
• kustannuspaikka- tai projektitieto 
• laskun tarkastajan nimi (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä) 
• toimipaikkatieto tai toimitusosoite 
• sopimusnumero, jos lasku perustuu tehtyyn sopimukseen 
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Verkkolaskujen lähetys toimittajaportaalin kautta: 
 

• Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, Taivalkosken kunnalle voi lähettää 
verkkolaskuja veloituksetta toimittajaportaalin kautta.  
• Toimittajaportaaliin kirjaudutaan osoitteessa: https://www.laskuhotelli.fi/portaali 
• Halutessanne palvelun käyttöönne, olettehan yhteydessä taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi 
• Ohjeet toimittajaportaalin käyttöä varten löydätte osoitteesta: https://www.monetra.fi/yritys/konsernin-
yhteystiedot/ 

 
 
Muu posti: 
 

Muu posti kuten sopimukset ja salassa pidettävää tietoa sisältävät laskut tulee edelleen lähettää paperisena 
seuraaviin osoitteisiin. 
 

Yksikkö Lähetysosoite 
Taivalkosken kunta, 
keskushallinto 

Taivalkosken kunta 
Keskushallinto 
PL 25 
93401 TAIVALKOSKI 

Taivalkosken kunta, 
terveyspalvelut 

Taivalkosken terveyskeskus 
Laskut 
Sairaalatie 8 A 
93400 TAIVALKOSKI 

Taivalkosken kunta, 
sosiaalipalvelut 

Taivalkosken kunta, Sosiaalipalvelut 
Laskut 
Sairaalatie 8 B 
93400 TAIVALKOSKI 

Taivalkosken kunta, 
sivistyspalvelut 

Taivalkosken kunta 
Sivistyspalvelut 
PL 25 
93401 TAIVALKOSKI 

Taivalkosken kunta, 
tekniset palvelut 

Taivalkosken kunta 
Tekniset palvelut 
PL 25 
93401 TAIVALKOSKI 

 
 
 
Ostolaskumme hoidetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Monetra Oulu Oy:ssä. Annamme 
mielellämme lisätietoja ja voitte ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen: taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi 
 


