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Arvoisa toimittajamme 

 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus vastaanottaa vain 
verkkolaskuja sekä edellyttää laskulla tilausnumeroa, 
sopimusnumeroa tai tiliöintiviitettä  
 

Pyydämme teitä lähettämään laskut verkkolaskuna valtionhallinnon 
verkkolaskuoperaattorin kautta. 

Verkkolaskutuksen välittäjätunnus on muuttunut 1.6.2018 alkaen. 

HUOM! Alla olevat laskutustiedot koskevat Palkeiden omia toimittajia. Muiden 
valtion virastojen ja laitoksien sekä rahastojen toimittajien tulee käyttää kyseisen 
viraston omaa verkkolaskuosoitetta ja selkeästi osoittaa lasku ko. virastolle. 
Palkeille virheellisesti tulleita laskuja ei käsitellä. 

 

 

 

 

 

Verkkolaskujen vastaanotossa siirrymme käyttämään Finvoice 3.0 versiota 
kansallisen aikataulun mukaisesti. 

Edellytämme, että laskulta löytyy joko tilausnumero, sopimusnumero tai 
tiliöintiviite laskun viitetietona. Ko. numeron saat tilaajalta tai 
sopimusyhteyshenkilöltä. Kirjeen alaosasta löytyy tarkemmat ohjeet 
viitenumeroiden käyttöön laskutuksessa.  

Suositeltava maksuehto on vähintään 21 päivää. 

Palautamme saamamme paperilaskut maksamattomina 

Jos teillä ei ole käytössänne järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää 
verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Handi- 
toimittajaportaalia.  

Toimittajaportaali löytyy osoitteesta: https://fingov-prod.softco.com/softco-portal/ . 
Portaalin etusivulta löytyy linkki, jota kautta voitte pyytää tunnusta 
toimittajaportaaliin. Handi-portaalin käyttöönottoon liittyvissä asioissa saatte tukea 
osoitteesta handitoimittajapalvelu@palkeet.fi tai Palkeiden tuesta puh. 02955 
64 040, palveluaika ma-pe klo 8.00 – 16.15. 

Vastaanotamme verkkolaskujen mukana myös sähköisessä muodossa olevia 
laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf.  

Verkkolaskuosoitteemme 

OVT-tunnus 003722726128 
Välittäjä OpusCapita Solutions Oy 
Välittäjätunnus E204503   
Y-tunnus: 2272612-8 
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Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja, koska ne eivät ole 
verkkolaskuja (JHS 155). Emme tee sopimuksia muiden verkkolaskuvälittäjien 
kanssa verkkolaskun vastaanotosta. 

Virheelliset, puutteelliset tai paperisena lähetetyt laskut palautetaan. 

 

Lisätietoja laskutukseen ja Palkeiden tilauksiin liittyvissä asioissa antaa:  

Taloussuunnittelija Eeva Puotila 
p. 02955 62033 
talous@palkeet.fi  

 

Handi-toimittajaportaalin käyttö 

Handi-toimittajaportaali on osa Handi-palvelua, joka otetaan käyttöön kaikissa 
valtion virastoissa vuosien 2018 ja 2019 aikana ja se korvaa nykyjärjestelmät 
Tilhan ja Baswaren toimittaja- ja laskutusportaalin. 
Palkeet kutsuu toimittajiaan rekisteröitymään Handi- toimittajaportaaliin 
kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Portaalissa voi lähettää verkkolaskuja 
valtionhallinnon asiakkaille ja seurata niiden käsittelyn etenemistä. Lisäksi siellä voi 
vastaanottaa tilauksia ja lähettää tilausvahvistuksia sekä käydä vuoropuhelua 
asiakkaan kanssa.  

Kaikkia valtion toimittajia auttaa Handi-järjestelmään liittyvissä kysymyksissä 
Handi-toimittajatuki, puh. 02955 64 040, handitoimittajapalvelu@palkeet.fi, 
palveluaika ma – pe 8.00 – 16.15. 

 

LASKUN VIITETIEDON ERI VAIHTOEHDOT 

 

1. Tilausnumero 

Kun lasku sisältää tilausnumeron, laskujenkäsittelyjärjestelmämme voi 
automaattisesti kohdistaa laskun siihen liittyvään tilaukseen. Tilausnumeron 
ensimmäiset merkit ovat aina V1. Tilausnumero tulee välittää ensisijaisesti 
kentässä ”tilausnumero”. Valtiolla on käytössä Finvoice 2.01 –
verkkolaskuformaatti, jossa tilausnumerokenttä on nimeltään OrderIdentifier. Jos 
kyseistä kenttää ei ole käytössänne olevassa laskutusjärjestelmässä, voi 
tilausnumeron välittää poikkeustapauksissa kentässä ”ostajan viite/viitteenne”. 
Tilausnumeron lisäksi laskulla on ilmoitettava tilaajan yhteyshenkilön nimi.  

Laskulla saa olla vain yhden tilauksen tiedot. 

Tilausnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tilausnumeron on oltava 
verkkolaskun visuaalisen kuvan lisäksi laskusta muodostetussa XML-tiedostossa. 
Verkkolaskun XML-muoto on ns. sähköinen muoto laskun sisällöstä eikä se 
normaalisti näy laskuttajalle. Tilausnumeron välittymisen laskun XML:ssä voitte 
varmistaa omalta laskutusjärjestelmätoimittajaltanne. Jos käytätte verkkolaskun 
tekemiseen Handin toimittajaportaalia, välittyy tilausnumero laskun XML:ssä.   
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2. Sopimusnumero 

Kun lasku sisältää sopimusnumeron, voi laskujenkäsittelyjärjestelmämme 
automaattisesti kohdistaa laskun siihen liittyvään sopimukseen. Sopimusnumeron 
ensimmäiset merkit ovat aina VSK1. Sopimusnumero tulee välittää ensisijaisesti 
kentässä ”sopimusnumero”. Valtiolla on käytössä Finvoice 2.01 –
verkkolaskuformaatti, jossa sopimusnumerokenttä on nimeltään 
AgreementIdentifier. Mikäli laskuttajalla on käytössä jokin toinen 
verkkolaskuformaatti, tulee sopimusnumero tallentaa AgreementIdentifier –kenttää 
vastaavaan kenttään. Jos kyseistä kenttää ei ole käytössä laskutusjärjestelmässä, 
voi sopimusnumeron välittää poikkeustapauksissa kentässä ”ostajan 
viite/viitteenne” (Finvoice 2.0 –formaatissa kentän nimi on 
BuyerReferenceIdentifier). Sopimusnumeron lisäksi laskulla on oltava asiakkaan 
sopimusyhteyshenkilön nimi.  

Laskulla saa olla vain yhden sopimuksen tiedot. 

Sopimusnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Sopimusnumeron on 
oltava verkkolaskun visuaalisen kuvan lisäksi laskusta muodostetussa XML-
tiedostossa. Verkkolaskun XML-muoto on ns. sähköinen muoto laskun sisällöstä 
eikä se normaalisti näy laskuttajalle. Sopimusnumeron välittymisen laskun 
XML:ssä voitte varmistaa omalta laskutusjärjestelmätoimittajaltanne. Jos käytätte 
verkkolaskun tekemiseen Handin toimittajaportaalia, välittyy sopimusnumero 
laskun XML:ssä. 

 

3. Tiliöintiviite 

Kun lasku sisältää tiliöintiviitteen, laskujenkäsittelyjärjestelmämme voi 
automaattisesti suorittaa laskun tiliöinnin ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. 
Tiliöintiviitteen ensimmäiset merkit ovat aina TK1. Tiliöintiviite tulee välittää 
ensisijaisesti kentässä ”tiliöintiviite”. Valtiolla on käytössä Finvoice 2.01 –
verkkolaskuformaatti, jossa tiliöintiviitekenttä on nimeltään AccountDimensionText. 
Mikäli laskuttajalla on käytössä jokin toinen verkkolaskuformaatti, tulee tiliöintiviite 
tallentaa AccountDimensionText –kenttää vastaavaan kenttään. 

Jos kyseistä kenttää ei ole käytössänne olevassa laskutusjärjestelmässä, voi 
tiliöintiviitteen välittää poikkeustapauksissa kentässä ”ostajan viite/viitteenne” 
(Finvoice 2.01 –formaatissa kentän nimi on BuyerReferenceIdentifier). 
Tiliöintiviitteen lisäksi laskulla on ilmoitettava asiakkaan yhteyshenkilön nimi.  

Laskulla saa olla vain yksi tiliöintiviite.  

Tiliöintiviitteen yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tiliöintiviitteen on oltava 
verkkolaskun visuaalisen kuvan lisäksi laskusta muodostetussa XML-tiedostossa. 
Verkkolaskun XML-muoto on ns. sähköinen muoto laskun sisällöstä eikä se 
normaalisti näy laskuttajalle. Tiliöintiviitten välittymisen laskun XML:ssä voitte 
varmistaa omalta laskutusjärjestelmätoimittajaltanne. Jos käytätte verkkolaskun 
tekemiseen Handin toimittajaportaalia, välittyy tilausnumero laskun XML:ssä.   


