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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
Västra Nylands välfärdsområde 

Laskutusohje vuotta 2022 koskeville laskuille 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
Y-tunnus 3221347–3 
Pankkipalvelut Danske Bank A/S 
Tilinumero FI34 8179 9710 0352 46 
BIC-koodi DABAFIHH 

1. Laskutusosoitteet 

Verkkolaskut: 
• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkolaskutunnus (OVT): 

003732213473 
• Verkkolaskuoperaattori: Basware 
• Operaattorivälittäjätunnus: BAWCFI22 

 
Laskut sähköpostilla: 

• laskut@administer.fi 

Paperilaskut: 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
00076 ADMINISTER 

2. Laskutusohjeet 

• Kaikkiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle osoitetuissa 
laskuissa on oltava arvonlisäverolainsäädännön mukaiset 
laskumerkinnät. 

• Koontilaskut eivät ole sallittuja. Jokaisesta toimituksesta tai 
palvelusta tulee toimittaa oma erillinen lasku. 

• Laskun rivitasoisen erittelyn tulee olla yhtä suuri kuin laskun 
loppusumma. 

• Laskun loppusumma yhteensä veroineen kirjataan kahden 
desimaalin tarkkuudella. 

• Laskulla oleva Y-tunnus pitää olla sen toimittajan Y-tunnus keneltä 
tavara/palvelu on hankittu. Laskun tullessa kolmannelta 
osapuolelta pitää siinä olla alkuperäisen toimittajan Y-tunnus. 

HUOM. huomioithan, että Espoon kaupungin järjestelmissä (mm. 
Tilaajapalvelussa) toteutetuista hankinnoista laskutetaan Espoota 
kaupungin oman laskutusohjeen mukaisesti. 

Laskutusohje 
 

11.1.2022 
 

mailto:laskut@administer.fi
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/laskut-espoon-kaupungilla
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3. Maksuehto 

Maksuehto on 30 pv netto. 

4. Laskun liitteet 
Vastaanotamme postiosoitteessa laskuja ja laskujen liitteitä. Liitteet 
tulee toimittaa aina laskun yhteydessä. Linkkien takana olevat liitteet 
eivät ole sallittuja. Hyvinvointialue ei vastaanota faksilla lähetettyjä 
laskuja, ja sähköpostitse lähetettyjen tiedostojen tulee olla pdf-
tiedostoja. Emme vastaanota laskuja muissa tiedostomuodoissa tai 
kuvina. 
Muu hyvinvointialueelle osoitettu posti tulee lähettää hyvinvointialueen 
postiosoitteisiin. 

5. Hyvinvointialueen viitetietovaatimukset 
Noudatamme verottajan yleisiä laskutusohjeita. Laskulla tulee olla 
seuraavat pakolliset viitetiedot: 

• Lasku on osoitettu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 
• Toimittajan virallinen toiminimi, jolla myyjä on merkitty 

kaupparekisteriin tai verohallinnon rekisteriin ja toimittajan y-
tunnus tai VAT-tunniste 

• Toimittajan tilinumero 
• Laskun numero (juokseva tunniste) 
• Laskutettavan tapahtuman selite (toimitettava tavara tai palvelu) 
• Laskutettavan tapahtuman määrä ja yksikkö (esim. 3h tai 3kpl) 
• Toimitusosoite on ilmettävä laskulta, kun kyseessä on 

tavarahankinta 
• hyväksyjän tai tilaajan nimi ja kustannuspaikka 

(kustannuspaikka tulee tarkistaa tilaajalta ennen laskun 
lähettämistä).  

• Sopimustoimittajan tulee laittaa muiden viitetietojen lisäksi 
laskulle viitteeksi sopimuksen asianumero 

• Arvonlisäveroerittely 
• Loppusumma 
• Laskun päivämäärä 
• Eräpäivä 
• Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen 
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Hyvityslaskut 
Alkuperäisen veloituslaskun ollessa virheellinen, tulee toimittajan 
lähettää sitä koskeva hyvityslasku ja uusi veloituslasku Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueelle. Hyvityslaskulta tulee ilmetä alkuperäisen 
veloituslaskun numero ja viitetiedot. Virheellisen laskun maksuviiveen tai 
vireillä olevan reklamaation käsittelyn osalta emme hyväksy 
viivästyskorkoja. 
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