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Arvoisa toimittajamme
SISÄMINISTERIÖ VASTAANOTTAA LASKUT VAIN VERKKOLASKUINA
Sisäministeriö vastaanottaa, käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain sähköisessä muodossa. Pyydämme
teitä jatkossa lähettämään laskunne meille verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin
kautta.
Verkkolaskutusosoitteemme on:
Sisäministeriön verkkolaskutusosoite/OVT-tunnus: 003702459923200
OpusCapita Solutions Oy:n välittäjätunnus: E204503
Sisäministeriön Y-tunnus: 0245992-3
ALV-tunnus: FI02459923
Laskuissa pitää näkyä viitteenä tilaajan ilmoittama tulosyksikkönumero sekä tilaajan nimi.
Handi-toimittajaportaali
Jos käytössänne ei ole järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää laskujen tekemiseen ja
lähettämiseen valtion tarjoamaa Handi-toimittajaportaalia. Portaalin käytön aloittamiseksi teidän tulee
olla yhteydessä viraston yhteyshenkilöön tai ostajaan ja ilmoittaa viraston yhteyshenkilölle tai ostajalle
sähköpostiosoite, johon portaalikutsu lähetetään. Jatkossa tämä sähköpostiosoite toimii teidän omana
pääkäyttäjätunnuksena ja sillä voitte luoda uusia käyttäjätunnuksia portaaliin. Virasto, jolle olette
lähettämässä laskua, luo Handipalveluun toimittajakutsun, jolle Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus (jäljempänä Palkeet) suorittaa teknisen tarkastuksen ennen teille lähettämistä. Saatte
sähköpostiviestissä kirjautumislinkin ja lisätietoja toimittajaportaalista. Mikäli olette täysin uusi
toimittaja valtiolle, toimittajaportaaliin rekisteröitymisen yhteydessä kysymme teiltä yrityksenne
tiedot, jotka teidän tulee täydentää ja palauttaa Palkeisiin. Lopullisen kirjautumislinkin
toimittajaportaaliin saatte, kun Palkeet on tallentanut toimittajatietonne
taloudenohjausjärjestelmään.
Portaalikutsun kirjautumislinkki on voimassa 48 tuntia. Jos linkki on vanhentunut, Palkeet lähettää
teille pyynnöstänne uuden. Palkeet myös seuraa toimittajakutsuja, joihin ei ole reagoitu ja lähettää
uuden linkin. Handi-toimittajaportaalin käyttöönottoon liittyvissä asioissa saatte tukea osoitteesta
handitoimittajapalvelu(at)palkeet.fi tai Palkeiden asiakastuesta puh. +358 2955 64060 palveluaikana
(ma-pe klo 8.00 – 16.15).
Postin Verkosto-palvelu
Vaihtoehtoisesti voitte käyttää myös verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen Postin tarjoamaa
Verkosto-palvelua, linkin https://verkosto.posti.fi/network/app/front?2&lang=fi kautta.
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Verkkolaskun lähettäminen Verkosto-palvelun kautta valtion virastoille on maksuton. Verkostopalveluun kirjautuminen ja siihen liittyvät ohjeet löytyvät Verkosto-palvelun sivustolta. Verkostopalvelun asiakaspalvelun puhelinnumero on 0200 77000 (puhelun hinta on pvm/mpm) ja palveluaika
ma-pe klo 8.00 – 18.00.
Verkkolaskun lähettäminen Verkostopalvelun kautta valtion virastoille on maksuton, mutta palvelun
käyttöönotto edellyttää, että palvelun asiointitilille tallennetaan vähintään 10 euroa. Posti on
ohjeistanut tallentamisen seuraavasti: "Siirrä rahaa asiointitilille verkkomaksuna tai tilisiirtona.
Verkkomaksu näkyy asiointitilillä saman tien. Tilisiirrossa käytä yrityksesi viitenumeroa, muuten
talletus ei näy asiointitililläsi. Tilisiirrossa siirrettävä summa näkyy asiointitilillä vasta viiveellä. Jos
haluat nostaa rahat pois, maksamme ne pankkitilillesi 1-2 päivän kuluessa."
Laskujen liitteet
Vastaanotamme verkkolaskujen mukana myös sähköisessä muodossa olevia laskuihin liittyviä liitteitä.
Liitteiden suositeltava muoto on pdf. Muu materiaali lähetetään osoitteeseen: Sisäministeriö, PL 26,
00023 Valtioneuvosto.
Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja, koska ne eivät ole verkkolaskuja (laki 241/2019).
Palautamme saamamme paperilaskut maksamattomina. Myös virheelliset laskut palautetaan.
Lisätietoja verkkolaskujen vastaanotosta antaa virastossamme Sonja Nuutinen, puh +358 295 488 454,
Teija Puroila, puh +358 295 488 583 ja Merita Kujanpää, puh +358 295 488 515, email:
etunimi.sukunimi@intermin.fi. Kriisinhallintakeskuksen/CMC Finland osalta lisätietoja antaa Karoliina
Nissinen, puh +358 295 488 369, etunimi.sukunimi@cmcfinland.fi.
Ystävällisin terveisin
Talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi

