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Lisätietoa koko Mehiläinen-konsernin laskutuksesta löydät osoitteesta: mehilainen.fi/laskutusohjeet. 
 
 
 

Verkkolaskut 
 

Harjun terveys vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja. Verkkolaskuoperaattori on Basware (tunnus: 
BAWCFI22).  
 
Pyydämme huomioimaan, että muun kuin laskutusaineiston lähettäminen osoitteisiin on kielletty. 
 

Nimi 
OVT-tunnus (yhtiön 
Y-tunnus on ilman 

0037-alkua) 
Laskutustiedot Sähköpostiosoite 

Harjun terveys oy 003731613926 

Harjun terveys oy 
**264** 
PL 143 

00026 BASWARE 

harjunterveys@bscs.basware.com 

 
 
 

Sähköpostitse lähetettävät laskut 
 

Laskuja voi myös lähettää PDF-muotoisena sähköpostiosoitteeseen. 
Sähköpostiosoitteeseen voi lähettää ainoastaan PDF-muotoisia laskuja. Yhdessä PDF-
tiedostossa saa olla yksi lasku kerrallaan. Laskuun kuuluvat liitteet täytyy olla laskun 
kanssa samassa tiedostossa. 
 

 
Laskun maksuehto 

 Laskun maksuehto on oltava vähintään 30 pv netto. 

Sovittu maksuaika ei ala kulua, ennen kuin lasku on toimitettu oikeassa muodossa (ks. alta 
"Laskulle vaadittavat tiedot"). 

 

 

Laskuille vaadittavat tiedot 
 

Harjun terveydelle toimitettavilta laskuilta tulee löytyä: 
 

Laskutettava tuote/palvelu Laskussa vaadittu tieto 

Veloituslaskut (kaikki) Laskutettavan yksikön nimi tai 
vastaanottajan etu- ja sukunimi 

Hyvityslaskut (kaikki) Alkuperäinen laskunumero, johon 
hyvityslasku kohdistuu 

 
Lisäksi laskuissa on oltava seuraavat tiedot, mikäli Harjun terveys on tehnyt tilauksen 
tilausjärjestelmän kautta tai laskutus perustuu kiinteään kausiveloitukseen. 
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Laskutettava tuote/palvelu Laskussa vaadittu tieto 

Tilausjärjestelmän kautta tilatut tuotteet 
(sopimustoimittajat) 

Tilauksen yhteydessä toimitettu PO-
alkuinen tilausnumero 

Sopimukseen perustuva kiinteä 
toistuvaislaskutus 

Sopimusnumero 

  
 
  
 
Tekninen toteutus vaihtelee käytettävän XML -standardin mukaan, esimerkiksi TEAPPS -
standardissa tiedot lisätään oheisesti:  
 

Tilaajan viite/(Henkilön nimi) XML-Sanoma: 
<ORDER_REFERENCE></BUYER_REFERENCE> 

Tilausnumero XML-Sanoma: 
<ORDER_NUMBER></ORDER_NUMBER> 

Sopimusnumero XML-Sanoma: 
<CONTRACT_NUMBER></CONTRACT_NUMBER> 

 
 
Sen lisäksi, että meille lähetettävät laskut täyttävät lain vaatimukset, niissä on mainittava 
oikea yhteyshenkilö ja ne on osoitettava oikealle yhtiölle tai yksikölle. Tilausnumero tai 
viitetieto, jonka saat meiltä tilausta tehdessämme, tulee mainita jokaisessa laskussa. 
Puutteellisia laskuja ei rekisteröidä järjestelmäämme.  
 
Puutteellisia ovat laskut, jotka eivät ole lakien mukaisia, joissa ei mainita yhteyshenkilöä tai 
jotka sisältävät virheellisen osoitteen.  
 
  
 

 
Jos käytössä ei ole sähköistä laskutusta  

 
Jos käytössä ei ole sähköistä laskutusta, lähetyspalveluita tarjoavat eri 
verkkolaskuoperaattorit sekä pankit. Mehiläinen tarjoaa käyttöönne myös Baswaren 
Toimittajaportaalin (osoitteessa: https://portal.basware.com/open/MehilainenOy), jonka 
kautta toimittajat voivat lähettää verkkolaskuja Mehiläiselle maksutta.  
 
Sen käyttöönotto vaatii järjestelmään rekisteröitymisen. Toimittajaportaalin käyttöohje 
löytyy osoitteesta:  
https://portal.basware.com/8dfacfe/assets/guides/FI/Basware.Portal.Quick.Guide.to.SP.Us
ers_FI-FI.pdf  
 
Ostolaskutukseen liittyvät kysymykset voitte lähettää ostoreskontra.mehilainen@efima.com  
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