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Päivitetty 26.7.2016 

 
 

 

Arvoisa Toimittajamme 

 

Celia vastaanottaa laskut vain verkkolaskuina 

Celia ja arkistoi ostolaskunsa vain sähköisesti, joten pyydämme teitä lähettämään 

laskut meille verkkolaskuina valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan 

toimivan OpusCapita Group Oy:n (ent. Itella Information Oy) kautta. 

 

Verkkolaskuosoitteemme on: 

Suoraan kirjastoon lähetetyt laskut palautetaan! 

Mikäli teillä ei ole järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää 

verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa,  toistaiseksi maksutonta, 

verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Verkkolaskutuspalveluun kirjautuminen ja 

sen käyttöön liittyvät ohjeet saatte osoitteesta www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus. 

Käyttöön liittyvissä kysymyksissä teitä auttaa 

 

Baswaren Supplier Portalin käyttäjätuki, puh. 029 556 3700 (puhelun hinta on 
pvm/mpm), palveluaika ma-pe klo 8 – 17. 

 
Vastaanotamme verkkolaskujen mukana myös sähköisessä muodossa olevia laskuihin 

liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf. Emme vastaanota 

sähköpostilla lähetettyjä laskuja, koska ne eivät ole verkko-laskuja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celian verkkolaskuosoite/OVT-tunnus 003702458728004 

Itella Information Oy:n välittäjätunnus: 003710948874 

Asiakkaan Y-tunnus: 0245872-8 

ALV-tunnus: FI02458728 

Portaalin neuvonta:    029 556 3700 

verkkolaskutus@palkeet.fi 

mailto:palvelut@celia.fi
http://www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus
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Lisätietoja verkkolaskuvaateestamme antaa 

 
Sami Nokelainen 

p. 0295 333085 

sami.nokelainen@celia.fi 
 

Oheisessa ohjeessa kerrotaan valtion tarjoamasta ilmaisesta verkko- 

laskutusportaalista. Verkkolaskutusportaalia voivat käyttää sellaiset tavaran- tai 

palveluntoimittajat, joilla ei ole käytössä taloushallinnon ohjelmaa, joka tukee 

verkkolaskusta. 

 
Celian verkkolaskutusohje 

 
Celia ei ota muiden valtion virastojen ja laitosten tapaan vastaan paperilaskuja 

1.9.2012 jälkeen. Jos teillä ei ole käytössänne verkkolaskutusta mahdollistavaa 

taloushallinon ohjelmaa, voitte halutessanne hyödyntää valtion tarjoamaa 

maksutonta verkkolaskutuspalvelua. 

 

mailto:sami.nokelainen@celia.fi
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Siirry www.valtiokonttori.fi sivustolle. Sivun oikeassa laidassa on kuva: Laskuta 

valtiota sähköisesti. Klikkaa kuvaa, jolloin Valtion verkkolaskutussivusto aukeaa. 

 

Sivusto sisältää Maksuttoman verkkolaskutuspalvelun sekä Virastojen verkkolaskutus - 

osoitteet. 

 

 

Klikattuasi Valtion verkkolaskutus -sivulle sinulle avautuu Baswarwe Supplier Portal. 

Vaihda kieli suomeksi tai haluamaksesi kieleksi. Klikkaa kielen vaihdon jälkeen 

rekisteröidy-painiketta ja täytä rekisteröintitiedot. 

http://www.valtiokonttori.fi/
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Asiakas-kohdasta voit lisätä Celian asiakkaaksi. Huom! Koska on valtionhallinnon 

organisaatio, se löytyy listasta kohdasta Valtionhallinto. 

 

 
Toimittajaksi rekisteröitymisen jälkeen saat valitsemasi käyttäjänimen ja salasanan 

sähköpostiisi erillisinä sähköpostiviesteinä. Lisättyäsi Celian asiakkaaksesi saat lisäksi 

vahvistusviestin, kun sinut on hyväksytty Celian toimittajaksi. Sen jälkeen voit 

aloittaa palvelun käytön eli laskuttaa verkkolaskulla Celiaa. 


