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Laskutusohjeet toimittajille 1.1.2023 alkaen 

Espoon kaupunki (y-tunnus 0101263-6) käsittelee saapuvat ostolaskut sähköisinä verkkolaskuina. 

Espoon kaupungille lähetettävien laskujen on oltava selväkielisiä ja niistä on ilmettävä laskutuksen 

syy. 

Espoon kaupungin laskutusosoite Verkkolaskutustiedot 

 

Espoon kaupunki 

PL 112 

02070 ESPOON KAUPUNKI 

 

Y-tunnus 0101263-6 

 

Espoon kaupungin verkkolaskuosoite: 

003701012636 

Operaattoritunnus: E204503 

Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy 

 

 

Laskuvaatimukset  

Virheelliset, puutteelliset tai laskuohjeiden vastaiset laskut palautetaan toimittajalle. 
 

1. Espoon kaupunki vastaanottaa ainoastaan verkkolaskuja. 

2. Espoon kaupungille osoitetuissa laskuissa on oltava arvonlisäverolainsäädännön 

mukaiset laskumerkinnät.  

3. Koontilaskut eivät ole sallittuja. Jokaisesta toimituksesta tai palvelusta tulee 

toimittaa oma erillinen lasku. 

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

5. Laskun loppusumma yhteensä veroineen kirjataan kahden desimaalin 

tarkkuudella.  

6. 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. 

7. Espoon kaupunki ei vastaanota faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä 

laskutiedostoja tai kuvia. 

 

Maksuehto  

Maksuehto on 30 päivää. 
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Laskun liitteet  

Liitteet tulee toimittaa aina ensisijaisesti verkkolaskun mukana. Jos ette pysty lähettämään liitteitä 

verkkolaskun mukana, vastaanotamme laskujen liitteitä myös PL 112 postiosoitteeseen. Linkkien 

takana olevat liitteet eivät ole sallittuja. Muu Espoon kaupungin Talouspalveluille osoitettu posti 

tulee lähettää PL 666 postiosoitteeseen. 

 

Espoon kaupungin ostolaskun sisältövaatimukset  

Noudatamme verottajan yleisiä laskutusohjeita. Laskulla tulee olla seuraavat pakolliset tiedot: 

 

1. Lasku on osoitettu Espoon kaupungille 

2. Toimittajan virallinen toiminimi, jolla myyjä on merkitty kaupparekisteriin tai 

verohallinnon rekisteriin ja toimittajan y-tunnus tai VAT-tunniste 

3. Toimittajan tilinumero 

4. Laskun numero (juokseva tunniste) 

5. Laskutettavan tapahtuman selite (toimitettava tavara tai palvelu) 

6. Laskutettavan tapahtuman määrä ja yksikkö (esim. 3 h tai 3 kpl) 

7. Toimitusosoite on ilmettävä laskulta, kun kyseessä on tavarahankinta 

8. Sopimustoimittajan tulee laittaa muiden viitetietojen lisäksi laskulle viitteeksi 

sopimuksen asianumero 

9. Arvonlisäveroerittely 

10. Loppusumma 

11. Laskun päivämäärä  

12. Eräpäivä 

13. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. 

 

Verkkolaskun sisältö  

Verkkolaskulla olevien tietosisältöjen tulee löytyä verkkolaskustandardin mukaisista 

kentistä. Yleisimpiä Suomessa käytössä olevia verkkolaskuformaatteja, jotka tukevat 

eurooppalaista verkkolaskustandardia, ovat Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0. 
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Hyvityslaskut  

Alkuperäisen veloituslaskun ollessa virheellinen, tulee toimittajan lähettää sitä koskeva 

hyvityslasku ja uusi veloituslasku Espoon kaupungille. Hyvityslaskulta tulee ilmetä alkuperäisen 

veloituslaskun numero ja viitetiedot. Virheellisen laskun maksuviiveen tai vireillä olevan 

reklamaation käsittelyn osalta emme hyväksy viivästyskorkoja. 

 

Sisältötieto Verkkolaskun kentän nimi Esimerkki sisällöstä 

Espoon kaupungin 

tilausjärjestelmän 

muodostama 

tilausnumero 

 

 

 

 

 

 

Tilausnumeron 

puuttuessa merkitään 

Espoon kaupungin 

laskutusviitetiedot 

 

OrderIdentifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilausjärjestelmäntunnus ja 

numerosarja: 

OT123456OT 

RITM12345678RITM 

 

 

 

 

 

 

Kaupungin laskutusviitetiedot: 

EK*kustannuspaikka*EK ja 

tilaajan nimi 

EK1234567EK ja tilaajan nimi 

 

Espoon kaupungin 

erillisviite 
 

Sovitaan toimittajan kanssa 

tapauskohtaisesti 

Espoon kaupungin 

tilaajan nimi  
BuyerContactPersonName Tiina Tilaaja  

Sopimuksen 

asianumero 
AgreementIdentifier 1234/2020 


