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Lapin hyvinvointialueen laskutusosoitteet 

 

 

Hyvä yhteistyökumppani, 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät 1.1.2023 Lapin hyvin-
vointialueen järjestettäväksi kaikista näistä organisaatioista: 
 

 17 kuntaa (Enontekiö, Inari, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelko-
senniemi, Pello, Posio, Ranua, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Ter-
vola, Utsjoki, Ylitornio)  

 4 kaupunkia (Kemi, Kemijärvi, Tornio, Rovaniemi)  

 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja Pohjois-Suomen sosiaa-

lialan osaamiskeskus  

 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä (purkau-
tuu 31.12.2022)  

 Oulunkaaren kuntayhtymä (Simon kunnan palvelujen osalta)  

 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

 Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymä 

 Lapin pelastuslaitos  
 

Otamme käyttöön Lapin hyvinvointialueella sähköisen ostolaskujen käsitte-
lyjärjestelmän ja vastaanotamme vain verkkolaskuja (verkkolaskuosoitteet 
alla). 

Pyydämme teitä päivittämään laskuillenne Lapin hyvinvointialueen uudet laskutus-
osoitteet seuraavalta sivulta. 
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Laskutusohje 1.1.2023 alkaen 
  
Laskun vähimmäistietosisällön lisäksi laskulla tulee olla tilaajan ilmoittama 
kustannuspaikka/tilaajan nimi tai muu annettu viitetieto, jonka perusteella 
lasku ohjautuu oikeaan yksikköön. Pyydämme lisäksi huomioimaan, että toimi-
tusosoite näkyy laskulla. Puutteellisin tiedoin saapuvat laskut palautamme lähettä-
jälle.  
  
Vuoden 2022 kuluksi kuuluvat laskut tulee osoittaa entisiin laskutusosoitteisiin vii-
meistään 16.1.2023 mennessä. 
 
Vuoden 2023 kuluksi kuuluvat laskut tulee osoittaa Lapin hyvinvointialueen 
laskutusosoitteisiin.  
  
Kaikki alla olevat Lapin hyvinvointialueen verkkolaskuosoitteet (OVT-tunnukset) ovat 
suojattuja, joten pyydämme teitä lähettämään kaikki laskut, myös henkilötietoja sisältä-
vät, laskut liitteineen alla oleviin osoitteisiin. 

  
Operaattoritunnus:003703575029   
Y-tunnus: 3221332-6 
 

003732213326210 Sosiaalipalvelut, perheiden ja työikäisten palvelut   
003732213326240 Sosiaalipalvelut, vammaisten palvelut  
003732213326270 Sosiaalipalvelut, ikääntyneiden palvelut   
003732213326300 Terveyspalvelut, sairauksien ehkäisy ja hoito  
003732213326310 Terveyspalvelut, toiminta- ja työkyvyn tuki  
003732213326320 Terveyspalvelut, mielenterveys ja riippuvuuksien hoito  
003732213326330 Terveyspalvelut, somaattinen erikoissairaanhoito   
003732213326380 Terveyspalvelut, päivystys ja valmius  
003732213326512 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
003732213326540 Tietohallinto  
003732213326040 Pelastuslaitos     
003732213326050 Kehittämis- ja strategiapalvelut  
003732213326060 Hallinto- ja tukipalvelut    
  
Mikäli yllä olevista verkkolaskuosoitteista ei löydy sopivaa, pyydämme toimittamaan 
sähköisen laskunne suojaamattomaan verkkolaskuosoitteeseen 003732213326. 
Huomioittehan, että tähän osoitteeseen ei saa lähettää henkilötietoja sisältävää laskua 
liitteineen. 
 

Lisätietoja laskujen käsittelystä annamme sähköpostitse verkkolaskut@lapha.fi  
 

  
Elisa Kusmin  
talousjohtaja 
Lapin hyvinvointialue 
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