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ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES FAKTURERINGSADRESSER 
 
 
Bästa samarbetspartner 
 
Från och med 1.1.2023 ansvarar Östra Nylands välfärdsområde för tillhandahållandet och 
ordnandet av social- och hälsovårds- samt räddningstjänster inom sitt område. 
 
Följande kommuner hör till Östra Nylands välfärdsområde: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, 
Mörskom, Pukkila och Sibbo. 
 
Vi tar i bruk ett digitalt system för handläggning av leverantörsfakturor och vi tar endast emot 
e-fakturor. 
Operatör är CGI 
Operatörs-id: 003703575029 
FO-nummer: 3221339–3 

Vi ber er uppdatera era fakturor med Östra Nylands välfärdsområdes nya 

faktureringsadresser 

 
Faktureringsadress EDI-kod 
Östra Nylands välfärdsområde 
PB 936 
00074 CGI 
 

003732213393 

Östra Nylands välfärdsområde 
räddningsverket 
PB 937 
00074 CGI 
 

003732213393310 

 

Därutöver använder vi följande separata faktureringsadresser avseende socialservice för 

vilken betalningsförbindelse har beviljats: 
Faktureringsadress EDI-kod 
Östra Nylands välfärdsområde socialarbete 
Borgå 
PB 938 
00074 CGI 
 

003732213393410 

Östra Nylands välfärdsområde 
handikappservice Borgå 
PB 939 
00074 CGI 
 

003732213393420 

Östra Nylands välfärdsområde 
Lovisa, Askola, Sibbo 
PB 940 
00074 CGI 

003732213393510 
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Ifall ni inte bland nämnda e-fakturaadresser hittar någon som är lämplig, ber vi er använda 

den allmänna, oskyddade e-fakturaadressen för att skicka in er a-faktura. 

 
Faktureringsadress EDI-kod 
Östra Nylands välfärdsområde 
PB 936 
00074 CGI 
 

003732213393 

 

 

Märk väl! Fakturor och bilagor som innehåller personuppgifter får inte skickas till denna 

adress. 

 

Sådana bilagor till leverantörsfakturor som innehåller personuppgifter kan skickas till e-

postadressen: ostolaskut@itauusimaa.fi 

 

Utöver de obligatoriska uppgifterna ska fakturan innehålla det kostnadsställe som beställaren 

har angett eller beställarens namn och kommun eller någon annan angiven referensuppgift 

så att fakturan kommer till rätt enhet. 

 
Ifall leverantören skickar sina fakturor per e-post, ska de levereras i pdf-format till e-
postadressen: ostolaskut.fi@cgi.com eller purchaseinvoices.fi@cgi.com 
 
Ett e-postmeddelande får innehålla flera pdf-dokument, men i ett pdf-dokument får det finnas 
endast en faktura och eventuellt tillhörande bilagor. Pdf-dokumentet ska innehålla samma 
adressuppgifter som en pappersfaktura. 
 
Annat material än fakturor och tillhörande bilagor får inte skickas till faktureringsadresserna. 
 

 
Med vänlig hälsning 
Erja Toivonen 
Ekonomiplanerare 
tfn 040 489 9720 
e-post: erja.toivonen@itauusimaa.fi 
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