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Tampereen korkeakoulusäätiön voimassa olevat laskutusosoitteet 
kotimaiselle toimittajalle 
 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto) vastaanottaa laskut pelkästään verkkolaskuina. 
 
Voimassa oleva laskutusosoite kotimaiselle toimittajalle: 

 
Vastaanotamme laskut pelkästään verkkolaskuina. Toimittajia pyydetään lähettämään laskut suoraan lasku-
tusosoitteeseen, emme tarvitse niistä kopioita tiedoksi. Laskulla tulee näkyä myös yliopiston Y-tunnus. 
 
Tilausvaiheessa on toimittajalle ilmoitettu seuraavat tiedot laskun Viitteenne-kenttään 
- Kustannuspaikka / projektinumero / sisäinen tilausnumero numeerisesti 
- HAN-numero / Sopimus- tai tilausnumero  
 
Tilausvaiheessa on toimittajalle ilmoitettu seuraavat tiedot laskun Yhteyshenkilö-kenttään 
- Tilaajan etu- ja sukunimi 
 
Pyydämme teitä päivittämään voimassa olevat laskutustiedot kaikkiin Tampereen korkeakoulusäätiön ni-
missä oleviin asiakastietoihin. Huomioittehan, ettemme vastaanota enää laskuja vanhoilla laskutustiedoilla 
(Tampereen teknillinen yliopisto (Y-tunnus 2286106-3) tai Tampereen yliopisto (Y-tunnus 0155668-4)). 
 
Puutteellisilla tai virheellisillä tiedoilla saapuvia laskuja ei voida käsitellä. 
 
Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmässänne, voitte käyttää maksutonta 
toimittajaportaalia. Toimittajaportaaliin rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot pääsette antamaan osoitteessa 
https://e-lomake.fi/lomakkeet/6027/lomake.html. Antamillanne tiedoilla lähetetään teille kutsu käyttämään 
toimittajaportaalia, joka löytyy osoitteesta https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Suosittelemme tutustumaan 
ensimmäisellä kirjautumiskerralla toimittajaportaalin käyttöohjeeseen, joka löytyy osoitteesta 
https://www.telia.fi/talous/ohjeet. 
 
Kaikki liitteet tulee olla pdf-muotoisia. Laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja, mahdollinen muu materiaali ei 
välity eteenpäin. Verkkolaskuissa tai niiden liitteissä ei saa olla salassa pidettäviä tietoja kuten henkilötunnuksia, henkilöi-
hin liittyviä terveys- palkka- tai vastaavia henkilötietoja tai muita luottamuksellisia tietoja. Tällaisten tietojen kohdalla on 
sovittava erikseen tilaajan kanssa, miten tiedot toimitetaan niiden luottamuksellisen käsittelyn varmistamiseksi.  
 
Laskutusosoitteeseen ei lähetetä muuta aineistoa kuin laskuja ja niiden liitteitä. Tavaratoimitukset ja muu materiaali tulee 
lähettää yliopiston postiosoitteisiin. 

 
Lisätietoja laskutuksesta osoitteesta ostolaskut@tuni.fi 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr 
Tilaavan tiedekunnan/yksikön nimi 
33014 Tampereen yliopisto 
 
OVT-tunnus: 003728445618   
Verkkolaskuoperaattori: CGI    
Välittäjätunnus: 003703575029   
 
Y-tunnus 2844561-8 

Rekisteröityminen   
https://e-lomake.fi/lomakkeet/6027/lomake.html 
 
Toimittajaportaali 
https://www.laskuhotelli.fi/portaali 

https://e-lomake.fi/lomakkeet/6027/lomake.html
https://www.laskuhotelli.fi/portaali
https://www.telia.fi/talous/ohjeet
mailto:ostolaskut@tuni.fi
https://e-lomake.fi/lomakkeet/6027/lomake.html
https://www.laskuhotelli.fi/portaali
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Valid invoicing addresses for Tampere University Foundation  
(suppliers in Finland) 
 
Tampere University Foundation sr (Tampere University) only accepts electronic invoices. 
 
For domestic suppliers, our invoicing address is: 

 
We only accept electronic invoices. Suppliers must be instructed to send their invoices directly to the invoic-
ing address and not to provide copies for informational purposes. The Business ID of Tampere University must 
be displayed in the invoice. 
 
When the order was placed, the supplier will have been provided with the following details for the Reference field 
- Cost centre / project number / internal order number  
- HAN number / contract or order number  
 
When the order was placed, the supplier will have been provided with the following details for the Contact person 
field 
- First and last name of the person who placed the order 
 
Please update all records where Tampere University Foundation is the customer with the valid invoicing de-
tails. Please be aware that invoices displaying the old invoicing details (Tampere University of Technology, Busi-
ness ID 2286106-3; or the University of Tampere, Business ID 0155668-4) will no longer be accepted. 
 
Incoming invoices that contain incomplete or inaccurate information cannot be processed. 
 
An invoice portal is available free of charge to suppliers that are unable to send electronic invoices through their own in-
voicing systems. To access the portal, suppliers must register at https://e-lomake.fi/lomakkeet/6027/lomake.html. Based 
on the information provided at the registration stage, suppliers will receive an invitation to the portal (https://www.las-
kuhotelli.fi/portaali). When suppliers first log in to the invoice portal, we recommend they read the user instructions availa-
ble at https://www.telia.fi/talous/ohjeet (scroll down for instructions in English). 
 
All invoice attachments must be in PDF format. Only invoices may be sent to the electronic invoicing address; any other 
materials sent to this address will not be forwarded to the correct recipient. Electronic invoices and their attachments may 
not contain any confidential information, such as personal identity codes or other personal data (such as information con-
cerning the health or salary of an individual). If it is necessary to provide confidential information for invoicing purposes, 
the supplier and customer must separately agree on the confidential processing of such information.   
 
Please be sure to send only invoices and invoice attachments to the invoicing address. All goods, supplies and other materi-
als must be delivered to the University’s postal addresses. 

 
Send all questions about invoicing by email to ostolaskut@tuni.fi. 

Tampere University Foundation sr 
Name of faculty/unit 
FI-33014 Tampere University, Finland 
 
EDI ID: 003728445618   
E-invoice operator: CGI    
Operator ID: 003703575029   
 
Business ID 2844561-8 

Registration   
https://e-lomake.fi/lomakkeet/6027/lomake.html 
 
Invoice portal 
https://www.laskuhotelli.fi/portaali 

https://e-lomake.fi/lomakkeet/6027/lomake.html
https://www.laskuhotelli.fi/portaali
https://www.laskuhotelli.fi/portaali
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mailto:ostolaskut@tuni.fi
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