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ASIAKASOHJEISTUS OSTOLASKUIHIN – OSTOLASKUJEN TOP 15 OHJETTA 
 
Tilausta/sopimusta tehdessä 

1. Anna toimittajalle yhteisösi virallinen nimi ja oikea laskutusosoite verkkolaskutietoineen. Tarkista 

tiedot yhteisösi laskutustiedotteesta. Älä hyväksy sähköpostilaskuja. 

2. Pyydä laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Muita vaihtoehtoja toimittajalle on Baswaren 

toimittajaportaali (Supplier Portalin ohje toimittajille: http://www.monetra.fi/jarjestelmaohjeet/) 

 tai paperilasku. Tarkista tiedot yhteisösi laskutustiedotteesta. 

3. Paperilaskuille laskutusosoitteessa pitää ilmoittaa myös sarjanumero. Tarkista tiedot yhteisösi 

laskutustiedotteesta. 

4. Pyydä toimittajaa lisäämään laskulle laskun tarkastajan nimi, jotta ostoreskontrassa osataan laittaa 

lasku heti oikealle tarkastajalle IP:ssä. Samoin ilmoita tilausnumero tai muut tarvittavat tiedot.  

5. Tarkista ennen tilausta/sopimusta tehdessäsi, onko palvelun toimittaja 

ennakkoperintärekisterissä/onko voimassaolevaa yel-vakuutustodistusta vai joudutaanko palvelu 

maksamaan palkkana. Lisätietoja: www.monetra.fi/jarjestelmaohjeet/ Asiakasohje: ostoreskontran 

vai palkkojen kautta maksettava palvelulasku. 

IP:ssä 

6. Tarkasta/tiliöi tai hyväksy sinulla käsiteltävänä olevat laskut (Saapuneet laskut –kohdassa) 

mahdollisimman pian, jotta ne saadaan kirjanpitoon. Maksuun ne menevät vasta eräpäivänä.  

7. Kirjauspäivä-kentässä on oletuksena laskun päiväys. Kirjauspäivä kertoo, mille kuukaudelle meno 

kirjanpidossa kohdistuu. Vaihda kirjauspäivä tarvittaessa sille kuukaudelle, jolloin palvelu tai tavara 

on vastaanotettu. Tärkeää erityisesti vuoden vaihteessa. 

8. Tarkista laskun perustiedot ja laskun sisällön oikeellisuus; vastaavatko summa, maksuehto, määrät 

jne. tilausta.  

9. Tarkista, että tiliöinti menee tasan: Laskun loppusumma on sama kuin Tiliöinnin loppusumma ja Ero 

on nolla (paitsi sisäisillä laskuilla Tiliöinnin loppusumma on nolla ja Ero on sama kuin Laskun 

loppusumma). 

10. Hyväksyjä hyväksyy laskun hyväksyessään sen perustiedot, maksukelpoisuuden ja menokirjauksen  

eli tiliöinnin. 

11. Jos lasku on virheellinen, pyydä toimittajalta hyvityslasku. Lähetä samansuuruinen veloitus- ja 

hyvityslasku yhtä aikaa mitätöintipyynnöllä Master-käyttäjälle; laskua ei silloin tarvitse tiliöidä eikä 

kierrättää.  

12. Jos toimittaja on maksanut hyvityslaskun summan tilille, hyvityslasku on tiliöitävä ja kierrätettävä. 

Samoin osahyvityslasku.   

13. Tee lomasi tai muun poissaolosi ajaksi varahenkilösiirto IP:ssä (www.monetra.fi/jarjestelmaohjeet/  

IP ThinClient – 5-1-pikaohje). 

Muuta 

14. Hyödynnä IP:n automatisointivaihtoehtoja: tilauksellisen laskujen täsmäytys (OM), sopimuksellisten 

laskujen täsmäytys (CM), toimittaja-Autoflow, mallitiliöinnit.  

15.  Käytä yhteydenotoissa ostoreskontran ryhmäsähköpostilaatikoita henkilökohtaisten 

sähköpostiosoitteiden sijaan. Asiakaskohtaiset ryhmäsähköpostilaatikot ja puhelinnumerot: 

http://www.monetra.fi/ota-yhteytta/. Kysy neuvoa, autamme mielellämme! 
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