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8.6.2021 
 
 
 
 
Hyvä yhteistyökumppanimme ohessa laskutustietomme. 

 
 
Verkkolaskutustietomme: 

 
Nimi Verkkolaskuosoite 

(OVT-tunnus) 
Operaattori Operaattoritunnus 

Eduhouse Oy 003717683995 OpusCapita Solutions 
Oy 

E204503 

 
 
Muuta huomioitavaa laskutuksen yhteydessä 

 
Pyydämme teitä toimittamaan laskut verkkolaskuna Eduhouse Oy:lle edellä 
mainittuun osoitteeseen, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, niin vastaanotamme 
laskuja myös sähköpostitse osoitteeseen: EduhouseOy.FI.P.134097- 
5@docinbound.com 

 

Huomioittehan, että laskujen tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-muodossa. 
Yhdessä sähköpostissa saa olla maksimissaan 10 liitettä ja liitteen maksimikoko on 
10 Mb. Yksi liite tulkitaan aina yhtenä laskuna ja muita kuin PDF-muodossa olevia 
liitteitä ei käsitellä. 

 
Pyydämme ilmoittamaan maksuyhteystiedoissa pankkitilin IBAN -muodossa ja BIC - 
koodin sekä tilaajan nimen ja viitteenä kustannuspaikan (muodossa CCxxxx): 

 
CC1550 Kouluttajavälitys (kouluttaminen esim. oppilaitoksessa tai yrityksessä) 
CC1400 Tuotanto (koulutus kuvataan studiossa) 

 
Paperilaskun lähettäminen Eduhouse Oy:lle 

 
Mikäli verkkolaskujen toimittaminen ei ole mahdollista, tulee laskut osoittaa 
laskutettavalle yhtiölle ja lähettää alla olevaan palveluntuottajan osoitteeseen 
skannattavaksi 1.1.2020 alkaen seuraavilla osoitteilla: 

 
Eduhouse Oy 
PL 21565 
00062 LASKUTUS 

 
Yllä olevat osoitteet koskevat vain meille lähetettäviä ostolaskuja. Muu posti (esim. 
mainoskirjeet, rahtikirjat yms.) kulkee edelleen entisellä osoitteella. 

 
 
Lisätietoja: laskut@eduhouse.fi 
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Billing information 

8 June 2021 

Dear partner, below you will find our billing information. 

Our electronic billing information: 

Name E-invoice address 
(EDI code) 

Operator Operator ID 

Eduhouse Oy 003717683995 OpusCapita Solutions 
Oy 

E204503 
 

Other things to note when billing 

Please send your invoices online to Eduhouse Oy at the above address. However, 
if this is not possible, you can also send invoices by email to the following address: 
EduhouseOy.FI.P.134097-5@docinbound.com  

Please note that invoices must be attached to the email in PDF format. The 
maximum number of attachments per email is 10 and the maximum attachment size 
is 10 MB. One attachment is always interpreted as one invoice and non-PDF 
attachments will not be processed. 

In the payment details, please indicate the IBAN and BIC codes of the bank account, 
the name of the ordering customer and the cost centre in the reference section 
(format CCxxxx): 

CC1550 Provision of instructors (training in an educational institution or company, 
for example) CC1400 Production (training filmed in a studio) 

Sending a paper invoice to Eduhouse Oy 

If online billing is not possible, the invoices must be addressed to the company 
in question and sent to the service provider’s address below for scanning as of 
1 January 2020: 

Eduhouse Oy 
PO Box 21565 
00062 LASKUTUS 

The address above only applies to purchase invoices sent to us. The old address 
is still valid for other mail (e.g. advertising mail, waybills, etc.). 

Additional information: 
laskut@eduhouse.fi  

mailto:EduhouseOy.FI.P.134097-5@docinbound.com
mailto:laskut@eduhouse.fi
mailto:laskut@eduhouse.fi

