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Arvoisa yhteistyökumppanimme 

 
 
Jyväskylän kaupunki ottaa vastaan ainoastaan sähköisesti lähetettyjä laskuja. Pyydäm-
mekin teitä toimittamaan laskunne jatkossa sähköisesti. Mikäli olette jo siirtyneet verkko-
laskutukseen, tämä kirje on aiheeton. 

  
 
Tarvittavat tiedot käyttämäänne verkkolaskutuspalveluun 
 

Verkkolaskutusta varten olemme koonneet kirjeen kääntöpuolelle kaikki kaupungin verk-
kolaskuosoitteet. Pyydämme tarkastamaan laskuttamanne yksikön ja kohdentamaan 
laskut oikein. Näin nopeutatte laskun käsittelyä ja maksamista. Verkkolaskuosoitteet löy-
tyvät myös netistä: https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/talous-ja-palkkahallinnon-
palvelut/verkkolaskutusosoitteet 

 
 
Käytössänne on ilmainen sähköinen laskutuspalvelu  
 

Mikäli teillä ei ole verkkolaskupalvelua pankin tai muun verkkolaskutuspalveluja tarjoa-
van yrityksen kautta, voitte tehdä ja lähettää verkkolaskut kaupungille tarjoamamme il-
maisen palvelun kautta. Lisätietoja ja kattavat ohjeet palvelun käyttöön löydät osoit-
teesta: https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/talous-ja-palkkahallinnon-palvelut/las-
kutan-kaupunkia/sahkoinen-laskutus-ilman 
 
 

Lisätietoja 
 

Jyväskylän kaupungin palveluntuottajana toimii Monetra Keski-Suomi Oy, joka neuvoo 
teitä verkkolaskutukseen siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä numerossa 014 266 0104 
arkisin klo 9-15, tai sähköpostitse ostolaskut.keski-suomi(at)monetra.fi. 
Voitte kysyä neuvoa myös laskuttamastanne yksiköstä. 
 
Verkkolaskutusvaihtoehdoista saatte lisätietoja pankista tai muista verkkolaskupalveluja 
tarjoavista yrityksistä. 
 
Laskuasiat Jyväskylän kaupungin nettisivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strate-
gia/talous-ja-palkkahallinnon-palvelut/laskutan-kaupunkia 
 

 
Ystävällisin terveisin, 

 
 Anne Ekberg palvelupäällikkö, ostolaskupalvelut 
 Monetra Keski-Suomi Oy 
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Jyväskylän kaupungin verkkolaskuosoitteet 
 

Verkkolaskuosoitteeksi tarvitaan laskutettavan palvelun OVT-tunnus sekä kaupungin lasku-
jen välittäjätieto ja –tunnus: 

 
Jyväskylän kaupungin Y-tunnus: 0174666-4  
Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä: BasWare Oyj  
Välittäjätunnus: BAWCFI22 
 
Jyväskylän kaupungin OVT-tunnukset yksiköittäin: 
 

 
Kaupunkirakenne: 003701746664800 

Asiakaspalvelu ja johdon tuki, liikenne- ja viheralueet, kaupunkisuunnittelu ja maan-
käyttö sekä rakentaminen ja ympäristö 

 
Kulttuuripalvelut: 003701746664600 

Kansalaisopisto, kirjastopalvelut, kulttuuriaitta, kuvataidekoulu, museopalvelut, kau-
punginteatteri, Jyväskylä Sinfonia sekä kulttuuripalvelujen hallinto 

 
Konsernihallinto: 003701746664100 

Kaupunginvaltuusto ja –hallitus, päätöksenteon tuki (hallinto-, laki- ja kilpailuttamis-
palvelut sekä sisäinen tarkastus), henkilöstöpalvelut, talous, elinkeino ja työllisyys, 
Kankaan alue sekä kehittäminen ja tietohallinto  
 

Liikuntapalvelut: 003701746664700 
 

Perusturva: 003701746664400 
Sosiaalipalvelut (lastensuojelu, aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut sekä vam-
maispalvelut), vanhuspalvelut, avoterveydenhuolto, perheiden ennaltaehkäisevät 
sosiaali- ja terveyspalvelut, terveyskeskussairaalat sekä Jyväskylän yhteistoiminta-
alueen terveyskeskus JYTE 

 
Sosiaali- ja perhepalveluiden asiakaslaskut /Effica: 003701746664300 
 
Varhaiskasvatus ja perusopetus: 003701746664500 

Varhaiskasvatus, päiväkodit, perusopetus (koulut) sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, 
oppilashuolto, nuorisopalvelut sekä sivistyksen toimialan hallinto 

 
Liikelaitokset: 

Altek Aluetekniikka: 003701746664980 
Jyväskylän Tilapalvelu: 003701746664920 
Keski-Suomen Pelastuslaitos: 003701746664975 
Kylän Kattaus: 003701746664970 

 

 


