
 

 

Laskutusosoitteen muutos 

 

 

29.9.2022 

 

 

 

 

Orsap Oy:n laskutusosoite muuttuu 

Hyvä yhteistyökumppanimme,  

 

Orsap Oy:n laskutusosoite muuttuu 1.11.2022 alkaen siirtyessämme vastaanottamaan laskut pääosin 

verkkolaskuina. Laskut otamme vastaan CGI Suomi Oy:n kautta. 

Yksi sähköposti voi sisältää useita PDF-tiedostoja (max. 10 kpl), mutta yhdessä PDF-tiedostossa tulee olla 

vain yksi lasku ja siihen mahdollisesti kuuluvat liitteet. PDF-tiedostossa tulee olla osoitetieto:   

Orsap Oy PL 921 00074 CGI. 

Uudet laskutusosoitteemme ovat:  

Verkkolaskuosoite Paperilaskuosoite Sähköpostilaskut 

Orsap Oy 

OVT-tunnus: 003708476978 

Verkkolaskuoperaattori: CGI 

Välittäjätunnus: 003703575029 

Orsap Oy 

PL 921 

00074 CGI 

 

purchaseinvoices.fi@cgi.com  

 

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli teillä ei ole käytössänne 

verkkolaskutusta, tarjoamme käyttöön maksuttoman Toimittajaportaalin, jossa voitte muodostaa laskun ja 

toimittaa sen meille sähköisesti. Toimittajaportaaliin tarvittavan käyttöoikeuden saat Orsap Oy:n 

pääkäyttäjiltä sähköpostitse tai puhelimitse: Minna Kiiveri minna.kiiveri@orsap.fi tai puh. 010 425 5400. 

Paperi- ja sähköpostilaskujen laskutusosoitteisiin ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja. Muut kuin 

laskutustiedot eivät välity vastaanottajalle.  

Mikäli laskuttaja lähettää laskuja sähköpostilla, ne tulee toimittaa PDF-muodossa tulkittavaksi seuraavaan 

sähköpostiosoitteeseen: purchaseinvoices.fi@cgi.com  

  

 

 

Yhteistyöterveisin,  

Orsap Oy 

mailto:purchaseinvoices.fi@cgi.com
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Change of invoicing address 

 

 

29.9.2022 

 

 

Orsap Oy invoicing address changes 

Dear partner, 

Invoicing address for Orsap Oy will change from 1.11.2022 when we switch receiving invoices mainly as  

e-invoices. We accept invoices through CGI Suomi Oy. 

One email can contain several PDF files (max. 10), but one PDF file must contain only one invoice with 

attachments that may belong to it. PDF file must be marked with address Orsap Oy PL 921 00074 CGI. 

Our new invoicing addresses are: 

e-invoice address Paper invoice address Email invoices 

Orsap Oy 

OVT ID: 003708476978 

e-invoicing operator: CGI 

Broker ID: 003703575029 Orsap Oy 

 

Orsap Oy 

PO Box 921 

00074 CGI 

 

purchaseinvoices.fi@cgi.com  

 

We hope that you send your invoices primarily as e-invoices. If you do not have e-invoicing, we offer a free 

Supplier portal where you can create an invoice and submit it to us electronically. You can get the necessary 

access rights to the supplier portal from the main users of Orsap Oy by email or by phone: Minna Kiiveri, 

minna.kiiveri@orsap.fi or tel. +358 10 425 5400. 

Above mentioned Invoicing addresses of paper and email invoices are intended only for receipt of invoices. 

Other material than invoices is not forwarded to the recipient. 

When sending invoices by email, they should be delivered in PDF format to following address: 

purchaseinvoices.fi@cgi.com 

Best regards, 

Orsap Oy 

 

mailto:purchaseinvoices.fi@cgi.com

