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Arvoisa yhteistyökumppanimme,

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk), y-tunnus 0992445-3/VAT FI09924453, ottaa vastaan vain
verkkolaskuja. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, edullisempaa ja
ympäristöystävällisempää kuin paperilaskujen käsittely.
Verkkolaskutiedot:
1. vaihtoehto: Operaattori: Basware Oy
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003709924453
2. vaihtoehto: Operaattori: Itella Information Oy
Välittäjän tunnus: 003710948874
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 00370992445300001

Laskutusosoite:
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Toimialan nimi
Yksikön nimi
PL 213
90101 OULU

Toimitusosoite:
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Toimialan nimi
Yksikön nimi
Yksikön osoite
Yksikön osoite

Huom. Eri toimialojen laskuja ei saa yhdistää samalle laskulle.
Laskuilla tulee olla viitteenä tilaajan antamat tiedot ja tilaajan nimi. Mikäli PM-alkuinen tilausnumero on
mainittu tilauksella, sen tulee olla laskulla tilausnumerokentässä.
Jos ette voi lähettää liitteitä verkkolaskujen liitteenä (esim. pankkien operoimat verkkolaskut), niin
lähettäkää liitteet suoraan yksikköön toimitusosoitteeseen.

Voitte valita itsellenne sopivimman tavan toimittaa verkkolaskuja Osekkille osoitteesta http://verkkolasku.tieke.fi .
Mikäli yrityksessänne ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, tarjoamme käyttöönne Baswaren ylläpitämän
Toimittajaportaalin. Selainpohjaisen Toimittajaportaalin kautta voitte toimittaa verkkolaskut meille veloituksetta ja
vaivattomasti. Voit rekisteröityä uudeksi toimittajaksi Toimittajaportaaliin osoitteessa http://bsp.basware.com .
Valitkaa yksiköt, joita laskutatte. Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja eikä käyttää Toimittajaportaalia, voitte
lähettää laskuja myös sähköpostitse pdf-muotoisena. Lisätietoja: verkkolaskut@osekk.fi.
Pyydämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme laskuttamaan Osekkia verkkolaskulla mahdollisimman pian.
Paperilaskuja voi vielä toistaiseksi lähettää skannauspalvelun osoitteeseen:
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Toimialan nimi
Yksikön nimi
PL 6007
01051 LASKUT
Annamme mielellämme lisätietoja ja voitte ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen verkkolaskut@osekk.fi tai
soittamalla Riikka Pihlajaniemi p. 010 27 22999.
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Osekkin toimialat ja yksiköt sekä niiden lyhenteet
•

•

•

Kuntayhtymäpalvelut (KYP)
KYPin yksiköt (tulosalueet):
o Yhtymäpalvelut (YP)
o Kiinteistöpalvelut (KIPA)
o IT-palvelut (IT)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Oamkin yksiköt:
o Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AMOK)
o Liiketalouden yksikkö (LIIKE)
o Kirjasto (KIRJ)
o Kulttuurialan yksikkö (KULTT)
o Luonnonvara-alan yksikkö (LUOVA)
o Sosiaali- ja terveysalan yksikkö (SOTE)
o Tekniikan yksikkö, Oulu (OTEK)
o Tekniikan yksikkö, Raahen tekniikan ja talouden kampus (RAAHE)
o Rehtorin toimisto (REHT)
Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
OSAOn yksiköt:
o Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö (A&TK)
o Hallintoyksikkö (HAL)
o Haukiputaan yksikkö (HAU)
o Kaukovainion yksikkö, tekniikka (KAUT)
o Kaukovainion yksikkö, liiketalous (KAUL)
o Kempeleen yksikkö (KEM)
o Kontinkankaan yksikkö (KON)
o Limingan yksikkö (LIM)
o Muhoksen yksikkö (MUH)
o Myllytullin yksikkö (MYL)
o Pikisaaren yksikkö (PIK)
o Pudasjärven yksikkö (PUD)
o Taivalkosken yksikkö (TAI)
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