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Helsingin seurakuntayhtymän laskutusosoitteet muuttuvat 
11.10.2021 alkaen 
 

Helsingin seurakuntayhtymään (y-tunnus 0201242-7) kuuluvien seurakuntien ja yhteisten 

palveluiden laskutusosoitteet muuttuvat 11.10.2021 alkaen.  

Laskujen välittäjänä toimii jatkossa Telia Finland Oyj ja verkkolaskujen operaattorina CGI. 

 

Pyydämme teitä päivittämään laskutusosoitteet asiakasrekisteriinne, osoitetaulukko 

löytyy tämän tiedotteen lopusta. Uudet laskutusosoitteet ovat voimassa alk. 11.10.2021. 

Vanhoihin osoitteisiin lähetetyt laskut eivät välity saajille enää 15.11.2021 alkaen. 

 

Pyydämme huomioimaan, että laskutusosoitteen tulee aina näkyä myös laskun 

kuvalla. Virheellisin, vanhoin tai puutteellisin laskutusosoitetiedoin toimitettuja laskuja ei 

voida käsitellä skannauskeskuksessa. OVT-tunnus eli verkkolaskuosoite laskun kuvalla 

ohjaa myös paperi- ja sähköpostilaskut perille Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä. 

 
Vastaanotamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina 

Verkkolaskutus on nopea, edullinen ja ekologinen tapa lähettää laskuja. 

Verkkolaskuoperaattorimme: CGI  

Välittäjätunnus: 003703575029 

Verkkolaskuosoitteet listattu toiselle sivulle. 

 

Verkkolaskun laskutusformaatin tulee verkkolaskulain velvoittaman mukaisesti olla 

Finvoice 3.0 tai TEAPPSXML3.0 formaatteja. Lisätietoja osoitteesta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241 

 

Toimittajaopas (Telian verkkolaskutusohje) auttaa teidät alkuun laskutuksessa. Mikäli 

teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua omasta järjestelmästä, oppaassa 

neuvotaan myös maksuttoman toimittajaportaalin käyttö verkkolaskujen lähettämiseen: 

https://evl.fi/documents/1327140/52656933/Toimittajaopas_11.10.2021_Telia.pdf/3bc576

de-d207-17af-db93-b402ff3c2730?t=1635152518585 

 

Kirjepostissa skannauspalveluun lähetettävät paperilaskut 

Paperilaskuille tarkoitettuun PL-osoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja. Mahdollista 

muuta postia, kuten irrallisia liitteitä (liitteet niitattava) tai tavaratoimituksia, ei välitetä 

eteenpäin eikä palauteta. Kysyttehän tarvittaessa tavaran toimitusosoitteen tilaajalta. 

 

Sähköpostin liitteinä skannauspalveluun lähetettävät laskut 

Laskuja voi lähettää sähköpostin pdf-liitteenä osoitteeseen kkr.pl5018@xbs-salo.com. 

Yksi tiedosto voi sisältää yhden laskun ja liitteiden tulee olla samassa tiedostossa. 

 

Lisätiedot, kyselyt, maksumuistutukset: ostolaskut.hsrky@evl.fi   

Yhteistyöterveisin, Helsingin seurakuntien talouspalvelut. 
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sähköpostiosoite:  

kkr.pl5018@xbs-salo.com 

(PDF-liitteenä yksi lasku liitteineen per tiedosto. 

Tiedoston nimessä ei saa olla tyhjiä kohtia eikä 

erikoismerkkejä. Skannauspalvelu ei huomioi 

viestejä.) 

 

 

 

 

 

Laskulomakkeelle tallennettava osoite: 

 

Seurakunta tai yksikkö/ HSRKY                                                                                             

Kirkon palvelukeskus  

003702012427XXX (ks. tarkenne taulukosta) 

PL 5018 

02066 DOCUSCAN 

 

Ostolaskujen vastaanottajat  

(Seurakunta tai palveluyksikkö) 

Verkkolaskuoperaattori: CGI  

Välittäjätunnus: 003703575029 

Verkkolaskuosoitteet: 

 Haagan seurakunta 003702012427201 

Helsingin Mikaelin seurakunta 003702012427218 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 003702012427226 

Herttoniemen seurakunta 003702012427202 

Johannes församling 003702012427236 

Kallion seurakunta 003702012427203 

Kannelmäen seurakunta 003702012427204 

Lauttasaaren seurakunta 003702012427205 

Malmin seurakunta 003702012427207 

Matteus församling 003702012427237 

Munkkiniemen seurakunta 003702012427219 

Oulunkylän seurakunta 003702012427220 

Paavalin seurakunta 003702012427221 

Pakilan seurakunta 003702012427222 

Petrus församling 003702012427238 

Pitäjänmäen seurakunta 003702012427223 

Roihuvuoren seurakunta 003702012427224 

Töölön seurakunta 003702012427233 

Vartiokylän seurakunta 003702012427234 

Vuosaaren seurakunta 003702012427235 

Henkilöstöosasto 003702012427135 

Hietaniemen hautausmaa 003702012427430 

Honkanummen hautausmaa 003702012427432 

Kiinteistöosasto 003702012427501 

Kirkko & Kaupunki 003702012427211 

Laki- ja asianhallintapalvelut 003702012427105 

Lehtisaaren nuorisokoti 003702012427329 

Malmin hautausmaa 003702012427431 

Maunulan uurnalehto 003702012427433 

Rekisteripalvelut 003702012427104 

Sisäinen tarkastus 003702012427102 

Talouspalvelut 003702012427132 

Tietohallinto 003702012427106 

Viestintä 003702012427210 

Yhteinen seurakuntatyö 003702012427302 

Yleishallinto 003702012427131 

Ympäristö- ja hautaustoimi 003702012427401 
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