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1 Sisäänkirjautuminen Professional-käyttäjänä 
 

Tämä ohje koskee P2P:n ns. Professional-käyttäjiä (lukijat, kierronvalvojat ja 

maksusuunnitelmien ylläpitäjät), jotka saavat oikeudet oman organisaation kaikkiin 

ostolaskuihin. 

P2P:ssä on seuraavia käyttäjärooleja: 

Personal-käyttäjät: 

1. Laskujen tarkastajat (saavat oikeudet niihin laskuihin, jotka lähetetty hänelle 

tarkastettavaksi) 

2. Laskujen hyväksyjät (saavat oikeudet niihin laskuihin, jotka lähetetty hänelle 

hyväksyttäväksi) 

Professional-käyttäjät: 

1. Lukijat (saavat luku- ja kommentointioikeudet kaikkiin oman organisaation 

laskuihin. Ks. tämän ohjeen sivut 3-5 ja 9-13) 

2. Kierronvalvojat (saavat luku- ja muokkausoikeudet kaikkiin oman organisaation 

laskuihin. Kierronvalvojille tulevat laskujen muokkausoikeudet on kuvattu 

luvuissa 3-5) 

3. Maksusuunnitelmien ylläpitäjät (saavat ylläpito-oikeudet maksusuunnitelmiin, 

joiden avulla automatisoidaan ostolaskujen käsittelyä, ks. ohjeen luku 6) 

Analytics-käyttäjät: 

1. Raportointi –käyttäjät (saavat oikeudet ostolaskujen graafisiin raportteihin 

kuten kassanhallinta-/maksuennusteraporttiin. Raportointi –käyttäjille löytyy 

oma Analytics –ohje.) 

Professional-käyttäjät ja Analytics-käyttäjät kirjautuvat P2P:hen samalla www-

osoitteella kuin millä ns. Personal-käyttäjätkin (laskujen tarkastajat ja hyväksyjät). 

Kun ohjelma on avautunut, avaa Professional-osio sivun vasemmasta yläkulmasta:  

-> jos sinulla näkyy ihmisen kuva (=Personal-osio, jota käytetään laskujen 

tarkastamiseen ja hyväksymiseen), klikkaa kyseistä kuvaa:  

Personal:  

-> kuva vaihtuu salkuksi. Olet nyt Professional-osiossa: 

Professional:  
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Personal-osioon pääset klikkaamalla salkkua . Siirry Personal-osioon, jos sinun 

pitää tarkastaa tai hyväksyä lasku. 

Uloskirjautuminen P2P:n oikeasta ylänurkasta: 

  

 

2 Yleistietoa P2P:stä ja ostolaskuista 
 

P2P:ssä on Professional-käyttäjille seuraavat osiot: 

 

Keskustele: 

Osio, jonne tallentuu laskuista käydyt keskustelut.  

Keskustelu-osiossa näkyy myös kierronvalvojien/Monetran ostoreskontran jättämät 

yleiset ilmoitukset kaikille tarkastajille ja hyväksyjille (esim. muistutetaan kauden 

kiinni menosta, jolloin laskut tulee käsitellä tiettyyn päivämäärään mennessä, tai 

varahenkilösiirtojen tärkeydestä lomakauden lähestyessä). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  27.2.2017 

Ostoreskontra P2P (Alusta) – Professional-käyttäjän ohjeet Sivu 5 / 61 

 

5 
 

Laskujen hallinta: 

 

Yleisnäkymä: yhteenveto kaikista organisaation laskuista ja niiden tiloista. Ks. luku 

2.2 

Vastaanotettu: täältä löytyy laskut, jotka eivät ole vielä käsiteltävänä 

tarkastajilla/hyväksyjillä (esim. puutteellisesti saapuneet verkkolaskut). Ostoreskontra 

käsittelee näitä laskuja päivittäin. 

Täsmäytys: ostotilauksiin liittyvät laskut, joita manuaalitäsmäyttäjät käsittelevät 

(käytössä niillä organisaatioilla, joilla on P2P:stä liittymä ostotilausjärjestelmään) 

Kierto: laskut, jotka ovat käsiteltävänä tarkastajilla/hyväksyjillä (ns. Avoin lasku), tai 

tarkastajien/hyväksyjien hylkäämät laskut. Täältä löytyvät myös saapuneet 

verkkolaskut, joille P2P ei ole automaattisessa laskujen käsittelyssä löytänyt 

vastaanottajaa. Ostoreskontra käsittelee hylättyjä laskuja ja laskuja, joista puuttuu 

vastaanottaja, päivittäin. 

Siirto: hyväksytyt laskut, jotka Monetran ostoreskontra siirtää kirjanpitoon ja 

ostoreskontraan tai muutoin käsittelee (esim. tiliöinti erottaa laskulla ja 

ostoreskontran pitää lähettää lasku uudelleen tiliöitäväksi asiakkaalle) 

Haku: osio, josta löytyy kaikki organisaation laskut. Laskuja voidaan hakea eri 

hakukriteereillä. Ks. luku 2.3 

 

Maksusuunnitelmat: 

Maksusuunnitelmien avulla automatisoidaan ostolaskujen käsittelyä. Ks. luku 6. 

Tämä osio on tarkoitettu pääasiassa maksusuunnitelmien ylläpitäjille. 

Tietojen hallinta: 

Näkyvissä vain kierronvalvojille. Tietojen hallinnassa voidaan ylläpitää organisaation 

yhteisiä tiliöintimallipohjia ja maksusuunnitelmaryhmiä. Ks. luku 5. 
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2.1 Ostolaskujen käsittelyprosessi lyhyesti 

 

Kun uusi verkkolasku saapuu P2P:hen, ohjelma pyrkii käsittelemään laskun 

automaattisesti seuraavasti (Huom! kaikkia alla mainittuja vaihtoehtoja ei ole kaikilla 

organisaatioilla käytössä): 

 

1) Jos organisaatiolla on tilausjärjestelmä käytössä, vastaanottokuittaukset on 

tehty tilausjärjestelmässä ja laskulla on tietyn formaatin mukainen 

tilausnumero Tilausnumero-kentässä, lasku täsmää automaattisesti tilaukseen 

2) Jos laskulla on sopimusnumero (P2P:n laskulla sopimusnumero näkyy 

Suunnitelman viite-kentässä), P2P täsmäyttää uuden laskun 

maksusuunnitelmaan (Basware IP:ssä vastaava oli CM-sopimus) 

3) Seuraavaa riippuu organisaatiosta, onko otettu käyttöön vai ei. Jos laskun Viitteenne-

kentässä on henkilön nimi (muodossa etunimi sukunimi tai sukunimi etunimi tai 

tarkastajan sähköpostiosoite) ja tällä henkilöllä on oikeudet P2P:hen, P2P 

lähettää automaattisesti laskun ko. henkilölle tarkastettavaksi. Jos Viitteenne-

kentässä ei ole nimeä, ohjelma hakee henkilön nimeä vielä koko laskusta mistä 

tahansa kentästä. Jos henkilön nimi löytyy laskusta, se tallentuu P2P:n laskulla 

Yhteyshenkilö-kenttään.  
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Huom! tarkastajan nimi voidaan kirjoittaa myös käsin Yhteyshenkilö-kenttään. 

Kun klikataan ”Validoi” tai ”Lähetä käsittelyyn” tai ”Lisätoiminnot\Peruuta ja 

lähetä uudelleen”, lasku siirtyy tälle henkilölle tarkastettavaksi. 

 

 
 

4) Seuraavaa riippuu organisaatiosta, onko otettu käyttöön vai ei. Jos tarkastajan 

käyttäjätietoihin on merkitty P2P:ssä hakusanoja/tunnistesanoja ja sama sana 

löytyy laskulta, ohjelma lähettää ko. laskun automaattisesti tälle henkilölle 

tarkastettavaksi. 

5) Toimittaja-autoflow: jos laskulle ei löydy yhteyshenkilöä vaiheessa 3 tai 4 eikä 

Monetran ostoreskontranhoitaja ole kirjoittanut Yhteyshenkilö-kenttään 

tarkastajan nimeä itse: jos laskun toimittaja on merkitty ns. toimittaja-autoflow 

–säännöstöön, P2P lähettää laskun toimittaja-autoflow –säännöstöön merkitylle 

tarkastajalle tarkastettavaksi 

6) Jos laskulle ei löydy toimittaja-autoflowstakaan toimittajakohtaista laskun 

tarkastajaa, ohjelmaa katsoo vielä, onko toimittaja-autoflow –säännöstöön 

merkitty oletuskäsittelijää, jolle laskut lähetetään tarkastettavaksi. 

Jos laskulle ei löydy näiden sääntöjen perusteella tarkastajaa, lasku löytyy tämän 

jälkeen käsittelemättömistä laskuista eli näkymältä ”Laskujen 

hallinta\Kierto\Vastaanottaja puuttuu”. Täältä Monetran ostoreskontranhoitaja 

lähettää ilman vastaanottajaa olevat laskut ”Välitä eteenpäin” -painikkeella valitulle 

tarkastajalle TAI avaamalla laskun, kirjoittamalla Yhteyshenkilö-kenttään tarkastajan 

nimen ja klikkaamalla painiketta ”Lisätoiminnot\Peruuta ja lähetä uudelleen”.  

Osa saapuneista verkkolaskuista voi siirtyä myös näkymälle ”Laskujen 

hallinta\Vastaanotettu\Puutteellinen”, jos esim. toimittajaa ei ole voitu tunnistaa 

laskulle. Monetran ostoreskontranhoitajat perustavat uudet toimittajat Intime Plus-

ohjelman toimittajarekisteriin. 
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Kun lasku saapuu tarkastajalle, tarkastaja voi: 

a) tarkastaa ja tiliöidä laskun (lasku lähtee tarkastajan oletushyväksyjälle 

hyväksyttäväksi, jos hänen käyttäjätietoihin on merkitty oletushyväksyjä. 

Muutoin tarkastaja valitsee laskun hyväksyjän valintalistasta). Lasku merkitään 

tarkastetuksi ”Tarkasta” -painikkeella 

b) tarkastaa ja tiliöidä sekä välittää laskun vielä toiselle tarkastajalle 

tarkastettavaksi ”Lisätoiminnot\Tarkasta ja välitä eteenpäin” -painikkeella 

(henkilö valitsee keneltä muulta hän pyytää laskun tarkastusta, yksi tai 

useampi muu tarkastaja. Henkilö valitsee lisäksi, kenelle hän lähettää oman 

osuutensa hyväksyttäväksi. Lasku näkyy hyväksyjillä vasta, kun kaikki 

tarkastajat ovat tarkastaneet laskun.) 

c) välittää laskun eteenpäin toiselle tarkastajalle ”Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” -

painikkeella (lasku ei kuulu hänelle) 

d) hylätä laskun ”Hylkää” –painikkeella esim. pyytääkseen laskun mitätöintiä tai 

palauttaakseen laskun jostain muusta syystä ostoreskontraan (lasku saapuu 

Monetran ostoreskontranhoitajille Laskujen hallinta\Kierto\Hylätty-listalle) 

Kun lasku saapuu hyväksyjälle, hän voi joko: 

Laskujen hyväksynnässä on osalla organisaatioista oikeus hyväksyä laskuja vain 

tiettyyn eurorajaan (laskun bruttosumma) saakka. Muilla organisaatioilla on rajaton 

hyväksymisoikeus. 

a) hyväksyä laskun kokonaan ”Hyväksy” -painikkeella, jolloin lasku siirtyy 

siirtovalmiisiin 

b) hyväksyä ja välittää laskun vielä toiselle hyväksyjälle hyväksyttäväksi 

”Lisätoiminnot\Hyväksy ja välitä eteenpäin” -painikkeella (lasku siirtyy 

siirtovalmiisiin vasta kun toinenkin hyväksyjä on hyväksynyt laskun) 

c) välittää hyväksyntätehtävän toiselle henkilölle ”Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” 

-painikkeella (esim. ei voi hyväksyä omia laskuja tai laskun loppusumma ylittää 

henkilön hyväksymisoikeudet) 

d) palauttaa laskun tarkastajalle ”Lisätoiminnot\Palauta tehtävä” -painikkeella 

e) hylätä laskun ”Hylkää” -painikkeella (lasku saapuu reskontranhoitajille Laskujen 

hallinta\Kierto\Hylätty-listalle) 
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2.2 Laskujen hallinnan yleisnäkymä 

 

Yleisnäkymän kautta löytyy yhteenveto organisaation ostolaskuista ja lukumääristä: 

 

 

 

 

 

VASTAANOTETTU: 

(kierronvalvojilla muokkausoikeus) 

Luonnos: Laskut, jotka tehty käsin P2P:hen Monetran 

ostoreskontrassa, mutta ovat keskeneräisiä.  

(Validoitu): Harvinaisia. Laskut, jotka ovat valmiita 

lähetettäväksi, mutta eivät ole lähteneet 

tarkastettavaksi.  

Puutteellinen: Laskut, joista puuttuu tietoja (esim. 

toimittaja) tai laskut ovat tuplalaskuja. Avaamalla 

laskun näet vasemmassa ylänurkassa tiedot, jotka 

puuttuvat. Monetran ostoreskontra käsittelee näitä 

laskuja päivittäin. 

Palautettu: Laskut, jotka on palautettu. Eivät ole 

tarkastajien/hyväksyjien palauttamia vaan laskut, 

joilla on käytetty ”Peruuta käsittelyprosessi”-

painiketta ostoreskontran/kierronvalvojan toimesta. 

Peruuta käsittelyä käytetään, kun lasku pitää 

palauttaa takaisin alkupisteeseen ikään kuin lasku 

saapuisi uutena järjestelmään. 

 

KIERROSSA: 

(kierronvalvojilla muokkausoikeus) 

 

Avoin: Laskut, jotka ovat asiatarkastajalla/hyväksyjällä 

käsiteltävänä.  

 

Poikkeukset: Laskut, joissa on jotain huomautettavaa: 

 
* Hylätty – tarkastaja/hyväksyjä hylännyt laskun ja pyytänyt 

esimerkiksi laskun mitätöintiä. Monetran ostoreskontra seuraa 

näitä laskuja päivittäin.  

* Reklamoitu – täsmennetään myöhemmin 

* Pidossa – lasku lukittuna tarkastajalla/hyväksyjällä. Odottaa 

yleensä esim. hyvityslaskua. 

* Vastaanottaja puuttuu – verkkolasku tai käsin luotu lasku, joka 

ei ole täsmäytynyt maksusuunnitemaan eikä laskussa ole ollut 

yhteyshenkilöä tai laskun toimittajaa ei ole lisätty autoflow:hun. 

Monetran ostoreskontra lähettää näitä laskuja manuaalisesti 

eteenpäin tarkastajille. 

SIIRROSSA: 
(kierronvalvojilla ei muokkausoikeutta) 

Siirtovalmiit: Laskut, jotka voidaan siirtää 

kirjanpitoon. Monetran ostoreskontra siirtää. 

Siirto käynnissä: Laskujen siirto kesken. 

Siirto epäonnistui: Laskut, joissa on siirto 

epäonnistunut. Laskun historiatiedoista voidaan 

nähdä, miksi laskun siirto on epäonnistunut (esim. 

kust.paikka ei ole enää voimassa). Lasku lähetetään 

Monetran ostoreskontrasta uudelleen tiliöitäväksi. 

Ei valmiina siirtoon: Hyväksytty lasku, mutta laskussa 

on jotain epäselvyyttä esim. tiliöintiero. Lasku 

lähetetään ostoreskontrasta uudelleen tiliöitäväksi. 
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Raportti laskujen eräpäivistä: 

Yleisnäkymästä löytyy tietoja kierrossa olevien laskujen eräpäivistä (grafiikka ei näytä 

tietoja kirjanpitoon siirretyistä laskuista, vain tarkastettavana ja hyväksyttävänä 

olevista laskuista). Voit tarkastella erääntyneitä ja erääntyviä laskuja laskujen 

lukumäärän mukaan (Näytä kokonaismäärä) tai laskujen kokonaisbruttosumman tai 

kokonaisnettosumman mukaan. Klikkaamalla pylvästä pääset tarkastelemaan laskuja 

tarkemmin (esim. laskut, joista eräpäivä on jo ohitettu): 

 

Raportti laskujen alkuperistä: 

Yleisnäkymästä löytyy tietoa esim. siitä, kuinka paljon tietyn ajan jakson aikana 

omaan organisaatioon saapuu laskuja verkkolaskuina ja paperilaskuina: 

 

Selitteet: 

 
Verkkolaskut: toimittajan 
myyntilaskutusohjelmassa muodostettu 
sähköinen lasku 
Basware Supplier Portal: toimittajan 

syöttämä lasku Baswaren ns. 
Toimittajaportaali -ohjelmassa 
Data Scanning: paperilaskut, jotka 
skannattu ulk. skannauspalvelussa 

Muut laskut: mm. sisäiset laskut (Intime 
Plus-ohjelmassa muodostetut) ja sähköiset 
maksumääräykset 

Self-billing: P2P:n muodostamat itselaskut 
maksusuunnitelmista 
Monetralla skannattu: paperilaskut, jotka 
skannattu Monetralla 
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2.3 Laskujen haku 

 

Organisaation kaikkia laskuja voidaan hakea ”Laskujen hallinta\Haku”-osiossa. 

Perushaku: 

 

1. Rajaus: rajaa tarvittaessa, missä tilassa olevia laskuja on tarkoitus 

hakea: 

o Vastaanotettu: puutteelliset laskut, jotka eivät ole vielä 

käsiteltävänä tarkastajilla/hyväksyjillä 

o Kierrossa: käsiteltävänä tarkastajilla/hyväksyjillä 

o Käsitelty: kirjanpitoon siirretyt hyväksytyt laskut 

o Siirrossa: hyväksytyt laskut, jotka ovat menossa kirjanpitoon 

o Suljettu: ei vielä käytössä 

2. (Luontipäivä on merkitty automaattisesti. Tällä voidaan rajata laskun 

luontipäivää eli päivää, jolloin lasku on saapunut P2P:hen) 

3. Hae-kohdassa voidaan rajata, halutaanko etsiä laskuja tai 

tiliöintirivejä. Kirjoita hakusana viereiseen kenttään, esim. 

laskunumero tai toimittajan nimi/osa toimittajan nimestä 

4. ”Valitut hakuehdot”-linkillä avautuu valikko sen perusteella, onko 

valittu hauksi ”Laskut” vai ”Tiliöintirivit”. Valikossa voit tarvittaessa 

valita, mihin kenttiin kirjoittamasi hakusana tulee kohdistaa 

Laajennettu haku: 

 

Laajennettu haku saadaan suurennuslasin  takaa. Laajennetulla haulla voit 

hakea usealla eri hakuehdolla yhtä aikaa. Myös tässä valintaikkunassa 

vaihtuvat kentät sen mukaisesti, onko valittu Hae –osaan ”Laskut” vai 

”Tiliöintirivit”. Alla laskujen haun valintaikkuna: 
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Huom! Jos haet perushaulla, tarkista, että suurennuslasi, jota käytetään 

laajennetussa haussa, ei ole vihreänä. Jos suurennuslasin kuvake on vihreä, 

silloin laajennettu haku on käytössä . Saat poistettua laajennetun haun 

klikkaamalla suurennuslasia , klikkaamalla avautuvassa ikkunassa 

Tyhjennä-painiketta ja sulkemalla kyseisen ikkunan oikean yläkulman ruksista. 

Ns. suppilohaku: 

Jokaisessa laskulistauksen sarakkeessa on sininen suppilo, jonka avulla voit 

hakea laskuja. Voit hakea esim. laskun päiväyksen perusteella: 

- klikkaa ensin suppiloa 

- anna molemmat päivämäärät tai vain toinen  

- klikkaa Rajaus-painiketta 

- sulje valintaikkunan klikkaamalla oikean yläreunan ruksia 
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Mitätöityjen laskujen haku: 

1. Tyhjennä aluksi Haku-sivulla kaikki hakuehdot pyyhekumilla  

2. Klikkaa laajennetun haun painiketta  
3. Sinulle avautuu valintaikkuna. Laita rasti ruutuun kohtaan ”Poistetut laskut” 

ja klikkaa ”Hae”: 
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3 Laskujen käsittely 
 

Luvun 3 ohjeet koskevat kierronvalvojia. 

3.1 Hylättyjen laskujen käsittely 

 

Monetran ostoreskontra seuraa ja käsittelee tarkastajien ja hyväksyjien hylkäämiä 

laskuja päivittäin. Tarkastajat/hyväksyjät ovat voineet hylätä laskun esim. 

pyytääkseen laskun mitätöintiä tai pyytääkseen laskun siirtoa toiselle 

tarkastajalle/hyväksyjälle. Laskun käsittelijä on voinut huomata myös virheen laskun 

otsikkotiedoissa, jolloin hän pyytää korjaamaan laskun tietoja. 

Kierronvalvojalla on myös oikeudet käsitellä hylättyjä laskuja. 

1. Avaa ”Laskujen hallinta\Kierto” ja valitse ”Hylätty”. Klikkaa Hae-painiketta. 

 
 

2. Hylättyjen laskujen edessä on pieni kuvake, joka kertoo tarkastajan tai 

hyväksyjän valitseman syyn hylkäämiselle. Siirrä hiiren kohdistin kuvakkeen 

päälle, saat hylkäyksen syyn: 

 
3. ”Viimeisin kommentti”-osiossa näet kommentin, jonka tarkastaja/hyväksyjä on 

antanut hylkäyksen yhteydessä. 

Vaihtoehdot hylätyn laskun käsittelylle: 

1. Laskun siirto toiselle tarkastajalle tai hyväksyjälle. Ks. luku 3.2 

2. Laskun otsikkotietojen tai tiliöinnin korjaaminen. Ks. luku 3.3 

3. Laskun mitätöinti. Ks. luku 3.4 

4. Laskun käsittelyn peruuttaminen kokonaan (käytetään organisaatioissa, joissa 

lasku siirretään toiseen aliyhtiöön/yksikköön: Oamk ja Osekk). Ks. luku 3.5 
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3.2 Laskun siirto tarkastajalta/hyväksyjältä toiselle 

 

Voit siirtää kierrossa olevan laskun tarkastajalta toiselle tai hyväksyjältä toiselle esim. 

tapauksessa, kun henkilö on sairastunut tai lähetät laskuja eteenpäin 

selvittäjähenkilön roolissa (Monetran ostoreskontra on lähettänyt laskun sinulle, koska 

toimittaja ei ole merkinnyt tarkastajan nimeä laskulle).  

1. Avaa ”Laskujen hallinta\Kierto” ja valitse ”Avoin” (jos olet siirtämässä 

tarkastajan tai hyväksyjän hylkäämää laskua, valitse ”Hylätty”). Klikkaa Hae-

painiketta. 

 
 

2. Saat listan kierrossa olevista laskuista. Voit hakea tiettyjä laskuja esim. 

rajaamalla laskuja vastaanottajan mukaan (haet tietyllä henkilöllä, kuten 

itselläsi, käsittelyssä olevia laskuja). Klikkaa tällöin ”Vastaanottaja”-sarakkeen 

sinistä suppiloa ja kirjoita henkilön nimi, jolla laskut ovat nyt käsittelyssä 

(sukunimi etunimi muodossa). Klikkaa Rajaus-painiketta ja sulje pikkuikkuna 

oikean yläkulman ruksista.  

 
 

3. Valitse siirrettävät laskut (valittujen laskujen rivin väri muuttuu keltaiseksi). 

Voit valita useamman laskun painamalla näppäimistön Ctrl-painiketta ja 

valitsemalla laskut klikkaamalla laskun riviä: 
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4. Valitse uusi laskun käsittelijä ja anna kommentti, miksi lasku siirretään 

nykyiseltä käsittelijältä toiselle: 

 

Jos olet siirtämässä Hyväksyntä-vaiheessa olevia laskuja henkilöltä toiselle, P2P 

antaa sinulle listan henkilöistä, joilla on hyväksymisoikeudet ostolaskuihin. Jos 

laskut ovat nyt Otsikkotason tarkastus-vaiheessa, P2P antaa sinulle listan 

kaikista tarkastajista ja hyväksyjistä:  

 
5. Klikkaa lopuksi ”OK”. Lasku siirtyy nyt käsiteltäväksi valitulle henkilölle. Uusi 

tarkastaja/hyväksyjä saa sähköpostin hänelle lähetetystä laskusta joko heti tai 

seuraavana päivänä klo 8:00, jos hänelle on merkitty päivittäinen yhteenveto 

uusista tehtävistä omiin asetuksiin. 
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3.3 Laskun otsikkotietojen tai tiliöinnin korjaaminen 

 

Kierronvalvojilla on oikeudet muuttaa kierrossa olevien laskujen otsikkotietoja kuten 

laskun numeroa. Koska Monetran oostoreskontra ei tarkista ja lähetä kaikkia 

saapuneita laskuja manuaalisesti tarkastajille (P2P lähettää tietyissä tapauksissa 

saapuneet laskut suoraan tarkastajille), voi saapuneissa laskuissa olla virheitä. Virhe 

on voinut tapahtua esim. ulkopuolisessa skannauspalvelussa, jolloin esimerkiksi 

laskun otsikkotiedoissa oleva laskun numero ei vastaa laskun kuvassa olevaa laskun 

numeroa. Tällaisessa tapauksessa asiatarkistaja on voinut huomata laskussa olevan 

virheen, hylännyt laskun ja ottanut yhteyttä kierronvalvojaan. 

1. Avaa ”Laskujen hallinta\Kierto” ja valitse ”Avoin” (lasku on käsiteltävänä 

tarkastajalla tai hyväksyjällä) tai ”Hylätty” (tarkastajien ja hyväksyjien 

hylkäämät laskut). Klikkaa Hae-painiketta.  

 

2. Voit hakea tiettyä laskua käyttämällä sarakkeissa olevaa ns. suppilohakua . 

Hae esim. laskun numerolla klikkaamalla ”Laskun numero”-sarakkeen suppiloa 

 tai esim. ”Vastaanottaja”-sarakkeen avulla (syötä nimi sukunimi 

etunimi muodossa) 

 

3. Anna laskun numero ja klikkaa ”Rajaus”. Sulje pikkuikkuna oikean yläkulman 

ruksilla. 

 
 

4. Avaa muutettava lasku kaksoisklikkaamalla laskun riviä 
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5. Muuta esim. laskun numero. Tallenna lasku  

 
 

Voit muuttaa myös laskun tiliöintiä: 

 
 

6. Laskun historiatietoihin tallentuu tietoa muutoksen tekijästä ja muutetusta 

kentästä (vanha arvo ja uusi arvo kyseisessä kentässä). 

 

7. Voit sulkea laskun painikkeella  

 

8. Jos kyseessä on hylätty lasku, lasku pitää vielä palauttaa takaisin 

tarkastajalle/hyväksyjälle ”Välitä eteenpäin”-toiminnolla. Valitse palautettava 

lasku klikkaamalla laskun riviä (laskun rivin väri muuttuu keltaiseksi) ja klikkaa 

”Välitä eteenpäin”: 
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9. Valitse henkilö, joka hylkäsi laskun, ja anna kommentti (esim. ”Laskun numero 

on korjattu”) 

 
 

10. Klikkaa lopuksi ”OK”. Lasku siirtyy nyt käsiteltäväksi valitulle henkilölle. Uusi 

tarkastaja/hyväksyjä saa sähköpostin hänelle lähetetystä laskusta joko heti tai 

seuraavana päivänä klo 8:00, jos hänelle on merkitty päivittäinen yhteenveto 

uusista tehtävistä omiin asetuksiin.  

 

11.Jos käytit rajauksena suppilohakua, muista ottaa kyseinen haku pois käytöstä 

(suppilohaku poistuu kyllä viimeistään siinä vaiheessa, kun kirjaudut ulos 

P2P:stä). Klikkaa suppiloa, klikkaa ”Tyhjennä” ja klikkaa lopuksi vielä oikean 

yläkulman rastia pikkuikkunassa. 

 

Käytössä oleva suppilohaku näkyy vihreänä: 
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3.4 Laskun mitätöinti 

 

Tarkastaja tai hyväksyjä on hylännyt laskun ja pyytänyt laskun mitätöintiä. 
Tarkastaja tai hyväksyjä on ilmoittanut toimittajalle, että laskua ei makseta. 
 

1. Avaa ”Laskujen hallinta\Kierto”, valitse ”Hylätty” ja klikkaa Hae-painiketta. 
 

 
 
Laskun edessä näkyy pieni kuva ja kun osoitat hiirtä sen päällä, P2P ilmoittaa, 
että laskua on pyydetty mitätöimään: 

 
 

Laskun ”Viimeisin kommentti”-kohdasta näet kommentin, jonka 
tarkastaja/hyväksyjä on antanut hylkäämisen yhteydessä. 

 
2. Avaa lasku kaksoisklikkaamalla laskun riviä 

 

3. Klikkaa ”Lisätoiminnot\Mitätöi lasku”: 
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4. Anna syy mitätöinnille ja klikkaa ”Kyllä”. 
 

 
 

Lasku on nyt mitätöity. Mitätöityä laskua ei varsinaisesti poisteta P2P:stä vaan 

se löytyy ”Laskujen hallinta\Haku”-osiosta laajennetulla haulla: 

 

1. Tyhjennä aluksi kaikki hakuehdot pyyhekumilla  
2. Valitse organisaatio 

3. Klikkaa laajennetun haun painiketta  

4. Sinulle avautuu valintaikkuna. Laita rasti ruutuun kohtaan ”Poistetut 
laskut” ja klikkaa ”Hae”: 
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3.5 Laskun käsittelyn peruuttaminen kokonaan 

 

Seuraava vain poikkeustapauksissa, jos esim. lasku pitää siirtää toiseen 
organisaatioon/aliyhtiöön tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi TAI esim. laskulle tehty 
tarkastus/hyväksyntä halutaan peruuttaa ja aloittaa laskun käsittely kokonaan alusta 

(jos laskulle on jo merkitty tiliöinti, tehdyt tiliöinnit säilyvät laskulla). 

 
1. Avaa ”Laskujen hallinta\Kierto”, valitse ”Avoin” ja klikkaa Hae-painiketta. (Jos 

lasku on hylätty, valitse ”Hylätty”) 

 

 
2. Voit hakea laskun esim. käyttämällä sarakkeissa olevaa ns. suppilohakua. Hae 

lasku esim. laskunumerolla klikkaamalla ”Laskun numero”-sarakkeen suppiloa 

.  

Anna laskun numero ja klikkaa ”Rajaus”. Sulje pikkuikkuna oikean yläkulman 
ruksilla. 

 
 

 

3. Valitse lasku, jonka käsittely peruutetaan (laskun rivin väri muuttuu keltaiseksi) 
ja klikkaa ”Lisätoiminnot\Peruuta käsittelyprosessi”-painiketta (tai avaa 

laskulomake ja valitse ”Lisätoiminnot\Peruuta käsittely”): 
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4. Anna kommentti, miksi lasku palautetaan prosessissa takaisin alkuun, ja 
klikkaa ”Kyllä” (käsin lisätyt tiliöinnit säilyvät laskulla): 

 

 

5. Lasku löytyy tämän jälkeen ”Laskujen hallinta\Vastaanotettu”-näkymältä, mistä 

se voidaan käsin lähettää uudelleen kiertoon. Valitse ”Palautettu” ja klikkaa 
Hae-painiketta: 

 

 

 

6. Avaa lasku kaksoisklikkaamalla laskun riviä 
 

7. Jos laskun ”Yhteyshenkilö”-kentässä on nimi, lasku lähtee tälle henkilölle 
tarkastettavaksi. Tyhjennä ”Yhteyshenkilö” –kenttä, jos lasku ei saa lähteä tälle 
henkilölle tarkastettavaksi (tällöin ohjelma tarkastaa toimittaja-autoflow:n ja 

oletuskäsittelijälistan ja ”päättää”, voiko se lähettää laskun niiden mukaan 

tietylle tarkastajalle tarkastettavaksi). Tallenna lasku   

 
8. Jos lasku ei ole tässä vaiheessa siirtynyt eteenpäin, klikkaa vielä ”Validoi”-

painiketta. P2P lähettää laskun nyt kiertoon ja lasku siirtyy Kierto\Avoin -listalle 

(Huom! käsittely voi kestää pari minuuttia). 
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9. Avaa ”Laskujen hallinta\Kierto”. Valitse ”Vastaanottaja puuttuu” ja syötä 
”Hakuteksti”-kenttään esim. laskun numero. Klikkaa Hae-painiketta. 

 

 
10. Jos lasku löytyy ”Vastaanottaja puuttuu” –listalta, voit lähettää laskun käsin 

valitsemallesi tarkastajalle valitsemalla laskurivin (laskurivin väri muuttuu 
keltaiseksi) ja klikkaamalla ”Välitä eteenpäin” –painiketta. Jos laskua ei löydy 
”Vastaanottaja puuttuu” –listalta, lasku on tällöin siirtynyt jo tarkastajalle 

tarkastettavaksi (lasku löytyy tällöin ”Avoin” –listalta). 
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4 Ilmoitusten tekeminen 
 

4.1 Yleisen ilmoituksen tekeminen kaikille P2P-käyttäjille omassa 

organisaatiossa 

 

P2P:n Keskustele-osiosta löytyy osio ”Ilmoitukset”. Ilmoituksella voidaan tiedottaa 

kaikkia organisaatiosi P2P-käyttäjiä esim. lähestyvästä lomakaudesta ja 

varahenkilösiirron tärkeydestä. Ilmoituksia voivat tehdä kierronvalvojat ja Monetran 

ostoreskontra. 

 

Uusi ilmoitus luodaan ”Uusi ilmoitus”-linkillä. Valitse organisaatio (ruksi) ja klikkaa 

”OK”: 

 
 

Kirjoita viesti ja klikkaa lopuksi nuolipainiketta, joka julkaisee viestin kaikille 

organisaatiosi P2P-käyttäjille: 
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Viestiin voidaan vielä tarvittaessa määrittää ilmoituksen aika, jolloin viesti on 

näkyvissä P2P-käyttäjille. Voit tällöin tehdä ilmoituksia myös ennakkoon. 

 

Jos aikaa ei määritetä, ilmoitus on näkyvissä niin kauan kunnes poistat sen ruksilla  
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4.2 Kiireellisen viestin lähettäminen yksittäiselle laskun 

käsittelijälle esim. erääntyneestä laskusta 

 

Voit lähettää kierrossa olevan laskun käsittelijälle kiireellisen viestin Kierto-näkymän 
kautta (Esim. toimittaja on tiedustellut, miksi maksu on viivästynyt). 

1. Avaa ”Laskujen hallinta\Kierto”, valitse ”Avoin” ja hae erääntyneet laskut 

syöttämällä eräpäiväväli. Klikkaa Hae-painiketta: 

 

2. Valitse lasku/laskut näkymältä (laskun rivi muuttuu keltaiseksi). Voit valita 

useamman laskun painamalla näppäimistön Ctrl-näppäintä ja klikkaamalla 
kutakin laskuriviä erikseen, joista lähetetään viesti, TAI jos haluat lähettää 
viestin kaikista erääntyneistä laskuista, valitse ensimmäinen laskurivi ja paina 

näppäimistöltä Ctrl ja A-painiketta yhtäaikaa. 
 

3. Klikkaa ”Lisätoiminnot\Ota yhteyttä tehtävän vastaanottajiin” 
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4. Syötä sähköpostin viesti ja klikkaa ”Lähetä” 
 

 
 
Se henkilö, jolla valittu lasku on tarkistettavana tai hyväksyttävänä tällä 
hetkellä, saa kiireellisen viestin heti sähköpostitse: 

 

 
 

5. Kuittaa lopuksi P2P:n ilmoitus pyyhekumilla : 
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5 Tiliöintimallipohjien ja maksusuunnitelmaryhmien ylläpito 
 

Tietojen hallinta-osion kautta kierronvalvojat voivat ylläpitää koko organisaation 

yhteisiä/jaettuja tiliöintimallipohjia, jotka ovat kaikkien tiliöijien käytettävissä 

(hyödyllisiä esim. sijaisille tai tiliöintien yhdenmukaistamisessa). Tietojen hallinta-

osiossa kierronvalvojat voivat lisäksi ylläpitää maksusuunnitelmaryhmiä, joiden avulla 

ryhmitellään maksusuunnitelmia eri kategorioihin (esim. Sähkölaskut, Vastikkeet, 

Lisenssit). 

 

5.1 Tiliöintimallipohjat 

 

Uusi jaettu tiliöintimallipohja luodaan seuraavasti 

1. Avaa ”Tietojen hallinta\Laskut\Tiliöintimallipohjat” 

2. Klikkaa Luo-painiketta 

 

3. Klikkaa ”Valitse laskutyyppi”-painiketta. Valitse organisaatio ja laskutyyppi: 
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4. Anna tiliöintimallipohjalle kuvaava nimi (tämä nimi näkyy tiliöijille ja he 

valitsevat tiliöinnin laskulle nimen perusteella). Valitse myös ”Tyyppi”-

kenttään arvoksi ”Jaettu”. Jos tätä tiliöintiä käytetään vain tietyn toimittajan 

laskuilla, valitse tällöin myös toimittaja: 

 
 

Huom! jos valitset Tyyppi” –kenttään arvon ”Automaattinen”, tiliöinti tulee 

automaattisesti uudelle laskulle: 

 
 

5. Lisää ensimmäinen tiliöintirivi painikkeella ”Lisää ensimmäinen rivi”: 

 
6. Valitse laskentatunnisteet ja syötä %-sarakkeeseen arvo 100, jos koko 

laskun summa tiliöidään valitulle tilille: 

 
7. Jos lasku jaetaan useamman eri tilin kesken, lisää uusi tiliöintirivi 

seuraavasti: 

a. klikkaa ensimmäisen tiliöintirivin kohdalla (missä tahansa kohtaa) 

hiiren oikealla 

b. sinulle avautuu valikko, josta saat vaihtoehton ”Lisää rivi” 

8. Tallenna tiliöintimallipohja lomakkeen yläosassa olevalla painikkeella  

(tiliöintimallipohja on tiliöijien käytettävissä niin kauan kunnes 

kierronvalvoja poistaa mallipohjan käytöstä) 
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Tiliöintimallipohjan poistaminen käytöstä 

Mallipohjan saa poistettua käytöstä ”Poista”-toiminnolla. Tiliöintimallipohja poistuu 

tällöin kokonaan järjestelmästä: 

 

 

5.2 Maksusuunnitelmaryhmät 

 

Maksusuunnitelmaryhmien avulla ryhmitellään maksusuunnitelmia eri kategorioihin 

(esim. Sähkölaskut, Vastikkeet, Lisenssit). Tämä helpottaa maksusuunnitelmien hakua 

ja ylläpitoa. 

Uuden maksusuunnitelmaryhmän luominen 

1. Avaa ”Tietojen hallinta\Maksusuunnitelmat\Maksusuunnitelmaryhmät”. 

2. Klikkaa painiketta  
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3. Syötä ryhmän nimi ja merkitse ruksi viereiseen ”Periytä”-kenttään. 

4. Tallenna uusi ryhmä . Maksusuunnitelmaryhmä voidaan tämän jälkeen valita 

maksusuunnitelmalle maksusuunnitelmien ylläpidossa. 

Maksusuunnitelmaryhmän poistaminen 

Jos ryhmä on jo käytössä jossain maksusuunnitelmassa, sitä ei voi poistaa (ryhmä 

tulee ensin poistaa maksusuunnitelmasta). Muutoin ryhmän saa poistettua 

painikkeella  
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6 Maksusuunnitelmat 
 

Maksusuunnitelmien avulla automatisoidaan laskujen käsittelyä. Maksusuunnitelman 

luo henkilö, jolla on maksusuunnitelmien ylläpito-oikeus P2P:ssä. Uusi 

maksusuunnitelma lähetetään P2P:ssä nimetylle asiatarkastajalle tarkastettavaksi ja 

hyväksyjälle hyväksyttäväksi (yleensä samat henkilöt, jotka tarkastavat/hyväksyvät 

kyseisiä ostolaskuja).  

Kun maksusuunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty, saapuvat laskut alkavat 

täsmäytyä maksusuunnitelmaan. Tällöin P2P käsittelee saapuvan laskun tarkastajan 

ja hyväksyjän puolesta ts. saapuva lasku täsmäytyy automaattisesti 

maksusuunnitelmaan (lasku saa automaattisesti tiliöinnin maksusuunnitelmasta ja 

merkitsee sen kirjanpitoon ja ostoreskontraan siirrettäväksi). 

Maksusuunnitelmat soveltuvat seuraaville ostolaskuille: 

 Aikaperusteiset 

– säännöllisesti saapuvat laskut (esim. kerran kuukaudessa) 

– joissa on sopimusnumero (organisaationne sopii 

sopimusnumeron toimittajan kanssa) 

– joissa on aina sama tiliöinti 

– joissa on aina sama tarkastaja ja hyväksyjä 

– päivämäärä- ja summatoleranssit määritellään 

sopimuksittain 

 

 Aikaperusteiset itselaskutuksena: toimittajan ei tarvitse lähettää 

laskuja vaan P2P luo itse laskun esim. kerran kuussa. Soveltuu 

mm. vastikkeille ja autopaikkavuokrille 

 

 Budjettiperusteiset: määritetään euromääräinen budjetti tai 

laskujen kappalemäärän budjetti (laskut täsmäytetään 

sopimukseen kunnes budjetti € tai kpl on saavutettu). 

Budjettiperusteisesti täsmäytettävät laskut tarvitsevat myös 

sopimusnumeron 
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Maksusuunnitelmien yleisnäkymä: näyttää yhteenvedon organisaation 

maksusuunnitelmista. Maksusuunnitelmien ylläpitäjän on seurattava erityisesti 

ohjeeseen tähdellä merkittyjä tummennettuja kohtia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAANOTETTU: 

Luonnos: Keskeneräiset maksusuunnitelmat.  

(Validoitu): Harvinaisia.  

(Puutteellinen): Harvinaisia.  

*Pyydetty: Tarkastajat/hyväksyjät ovat pyytäneet 

tietyn toimittajan laskujen käsittelylle 

maksusuunnitelmaa. 

 

KIERROSSA: 

*Avoin: Maksusuunnitelman tarkastus tai hyväksyntä 

on vielä kesken. Seurattava erityisesti self billing-

maksusuunnitelmien osalta, että tarkastajat ja 

hyväksyjät käsittelevät maksusuunnitelmat ajoissa. 

*Poikkeukset: Tarkastaja tai hyväksyjä on hylännyt 

maksusuunnitelman. Maksusuunnitelman tiedoissa on 

jotain korjattavaa. 

 

HYVÄKSYTTY: 

Käytössä: Tarkastetut ja hyväksytyt 

maksusuunnitelmat (saapuvat laskut täsmäytyvät 

suunnitelmaan). Myös vanhentuneet suunnitelmat 

löytyvät täältä (Maksusuunnitelma on automaattisesti 

otettu järjestelmän toimesta pois käytöstä 

suunnitelmaan merkityn päättymispäivän jälkeen). 

Ei käytössä: Hyväksytty maksusuunnitelma, joka on 

”Poista käytöstä”-toiminnolla otettu pois käytöstä 

ennen suunnitelman alkuperäistä päättymispäivää. 

Vanhentunut: - 

Ei vielä käytössä: Maksusuunnitelman 

alkamispäivämäärä on jokin tuleva päivä. Suunnitelma 

on tarkastettu ja hyväksytty, mutta tulee käyttöön 

myöhemmin. 
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6.1 Aikaperusteisen maksusuunnitelman luonti 

6.1.1 Maksusuunnitelman otsikkotiedot 

 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Luo” 

 

2. Klikkaa ”Valitse suunnitelman tyyppi” ja valitse organisaatio, kenen laskusta 

kyse, valitse laskutyyppi (oletuksena ”Veloituslasku”) ja maksusuunnitelman 

tyyppi ”Aikatauluun perustuva”. 

 

3. Täytä maksusuunnitelman otsikkotiedot (vähintään tähdellä merkityt ja 

yhteyshenkilöt). 

a. Voimassaoloaika, jolloin ostolaskuja on odotettavissa ja jolloin saapuvat 

ostolaskut halutaan täsmäyttää maksusuunnitelmaan automaattisesti 

b. Suunnitelman viite on sopimusnumero, josta olette sopineet toimittajan 

kanssa (P2P:n ostolaskulla sopimusnumero näkyy laskun otsikkotiedoissa 

Suunnitelman viite-kentässä. Toimittajan on lisättävä sopimusnumero 

laskulle, jotta ohjelma osaa hakea sopimusnumerolla oikeaa 

maksusuunnitelmaa). Huom! merkitse suunnitelman viite aina kokonaan 

pienillä kirjaimilla 

c. Yhteyshenkilö –kenttään merkitään tarkastajan nimi, jolle 

maksusuunnitelma lähtee tarkastettavaksi (tarkastaja valitsee itse, 

kenelle hän lähettää uuden maksusuunnitelman hyväksyttäväksi) 

d. Sopimuksen yhteyshenkilölle menee sähköpostiviesti maksusuunnitelman 

vanhenemisesta (sopimuksen yhteyshenkilö voi olla henkilö, jolla on 

maksusuunnitelmien ylläpito-oikeudet) 

e. Maksusuunnitelmaryhmä on yksi hakutekijöistä maksusuunnitelmien 

listauksessa.  
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6.1.2 Laskujen maksuaikataulu 

 

Maksuaikataulu-välilehdellä määritellään oletettu laskun päiväys, 

päivämäärätoleranssi ja oletettu laskun loppusumma sekä summatoleranssi. Näiden 

määritysten sisällä olevat laskut täsmäytyvät maksusuunnitelmaan ja siirtyvät 

suoraan kirjanpitoon siirrettäväksi. Laskulle kopioituu maksusuunnitelman tiliöinti. 

Maksusuunnitelmissa ei ole käytössä erillistä kirjauspäivää vaan laskun päiväys 

määrää laskun kirjauskauden. Tämä on otettava huomioon vuoden vaihteessa. 

Mene Maksuaikataulu-välilehdelle ja klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi”. Täytä laskun 

päivämäärä- ja summatiedot ensimmäisen kuukauden osalta. 

1. Arvioitu päivämäärä: laskun päiväys, joka suunnitelman laskulla on yleensä 

2. Päivämäärien sallittu vaihteluväli: kuinka paljon saapuvan laskun päiväys saa 

poiketa arvioidusta päivämäärästä (+/- oletettu laskun päiväys) 

3. Arvioitu bruttosumma: suunnitelman laskujen keskimääräinen tai tarkka 

summa 

4. Vähimmäissumma ja Enimmäissumma: summatoleranssi, jonka rajoissa 

saapuvan laskun summa saa vaihdella (jos merkitset vähimmäissummaksi ja 

enimmäissummaksi saman summan kuin mikä on arvioitu bruttosumma, 

saapuva lasku ei täsmää maksusuunnitelmaan, jos sen loppusumma on eri kuin 

arvioitu bruttosumma) 

 

 

 

6.1.3 Maksusuunnitelman tiliöinti 

 

Mene Tiliöintirivit –välilehdelle ja klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi”. Lisää tiliöinti. 
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6.1.4 Laskujen toistuvuus 

 

Tässä määritellään maksuaikataulu maksusuunnitelman muille/lopuille kuukausille. 

1. Määrittele maksuaikataulu painamalla ”Toistuminen”-painiketta  

2. Toista: 

a. Valitse vaihtoehto ”Kuukausittain”, jos lasku tulee kerran kuukaudessa 

b. Laita ensimmäiseen lokeroon sama päivä kuin minkä määrittelit laskun 

päivämääräksi kohdassa 6.1.3 ensimmäiselle kuukaudelle 

c. Laita toiseen lokeroon arvo 1, jos lasku saapuu kerran kuussa 

3. Toistumisväli: 

a. Laita toistumisväliksi, kuinka monta kertaa lasku saapuu (Päättyy nn 

toistumiskerran jälkeen) TAI  

b. Suosittelemme käyttämään seuraavaa: valitse päättymispäiväksi 

suunnitelman (sopimuksen) viimeinen voimassaolopäivä. 

4. Paina OK, jolloin maksusuunnitelmalle muodostuu lopullinen maksuaikataulu 

 
 OK-painallus tuottaa lopullisen maksuaikataulun: 
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6.1.5 Täsmäytys 

 

Täsmäytys-välilehdellä määritellään laskun käsittely, jos automaattinen täsmäytys 

epäonnistuu (esim. saapuvan laskun loppusumma ylittää maksuaikatauluun merkityn 

enimmäissumman). Laskut lähetetään tällöin ”tavalliseen” kiertoon nimetylle 

tarkastajalle ts. tarkastaja tarkastaa laskun manuaalisesti. 

- Valitse ”Lähetä lasku kiertoon” (Huom! valinta ”Lähetä lasku manuaaliseen 

käsittelyyn” ei käytössä). 

- Valitse vastaanottaja (=laskun tarkastaja) -painikkeen alta avautuvasta 

valikosta 

 

 

6.1.6 Maksusuunnitelman liitteet 

 

Voit lisätä Liitteet-välilehdelle tarvittavia liitteitä (esim. tiedot, millä perusteella 

maksusuunnitelma on tehty kuten sopimus toimittajan kanssa) 

 

6.1.7 Maksusuunnitelman tallennus ja lähettäminen kiertoon 

 

1. Jos haluat jatkaa maksusuunnitelman tietojen täydentämistä myöhemmin, 

klikkaa ”Tallenna”-painiketta  (maksusuunnitelma löytyy Vastaanotettu-

näkymältä ”Luonnos”-haulla) 

2. Kun maksusuunnitelma on lopullisesti valmis, klikkaa ”Validoi”-painiketta 

  
3. Maksusuunnitelma lähtee tarkastettavaksi Yhteyshenkilö-kentässä olevalle 

henkilölle (kun tarkastaja merkitsee maksusuunnitelman tarkastetuksi hän 

valitsee hyväksyjän, kuka hyväksyy uuden maksusuunnitelman). 

4. Maksusuunnitelma löytyy tämän jälkeen Kierto-listalta (kohta ”Avoin”). 

5. Kun maksusuunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty, suunnitelma on käytössä 

ja saapuvat ostolaskut alkavat täsmäyty suunnitelmaan toleranssien rajoissa. 
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6.2 Self Billing –maksusuunnitelman luonti 

 

Self Billing –maksusuunnitelma muodostaa automaattisesti laskun kuvan, 

otsikkotiedot ja tiliöinnin suunnitelmassa määriteltyjen tietojen pohjalta ja lasku 

siirtyy suoraan kirjanpitoon siirrettäväksi. 

Self-billing –maksusuunnitelmaa voidaan käyttää vastikkeissa, vuokrissa ja 

autopaikkavuokrissa. Maksusuunnitelmissa ei ole käytössä erillistä kirjauspäivää vaan 

laskun päiväys määrää laskun kirjauskauden. Tämä on otettava huomioon vuoden 

vaihteessa. 

 

6.2.1 Maksusuunnitelman otsikkotiedot 

 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Luo” 

 

2. Klikkaa ”Valitse suunnitelman tyyppi” ja valitse organisaatio, kenen laskusta 

kyse, valitse laskutyyppi (oletuksena ”Veloituslasku”) ja maksusuunnitelman 

tyyppi ”Self-billing”. 
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3. Täytä maksusuunnitelman otsikkotiedot (vähintään tähdellä merkityt ja 

Yhteyshenkilöt). 

a. Voimassaoloaika: merkitse maksusuunnitelman/sopimuksen 

voimassaoloaika, minä aikana P2P muodostaa itselaskut maksuun 

b. Suunnitelman viite voi olla esim. viitenumero, itselaskujen osalta 

Suunnitelman viite -tieto voi olla mitä vain (tämä on vain hakutekijä 

maksusuunnitelmien listauksessa, tieto ei näy maksussa) 

c. Yhteyshenkilö-kenttään merkitylle henkilölle uusi maksusuunnitelma 

lähtee tarkastettavaksi 

d. Sopimuksen yhteyshenkilölle menee sähköpostiviesti maksusuunnitelman 

vanhenemisesta (sopimuksen yhteyshenkilö voi olla henkilö, jolla on 

maksusuunnitelmien ylläpito-oikeudet) 
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6.2.2 Laskun mallipohja 

 

Laskun mallipohja –välilehdellä olevat tiedot tulevat P2P:n muodostaman laskun 

kuvalle. 

1. Viesti maksunsaajalle täytetään vain, jos viitenumeroa ei ole 

2. ALV lisätieto (itselaskutus) 

a. Kun myydään sellaisia arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitettuja 

verottomia hyödykkeitä, joista myyjä ei ole laskunantovelvollinen, 

laskuun merkitään minkä hyödykkeen myynnistä on kysymys ja 

arvonlisäverolain säännös, johon verottomuus perustuu (kohta 7). 

i. Kun kyseessä on arvonlisäverovelvollinen toimittaja, ALV 

lisätiedoksi syötetään ”Veroton kiinteistön luovutus, AVL 27 §” 

ii. Kun kyseessä on arvonlisäveroton toimittaja, ALV lisätiedoksi 

syötetään ”Ei arvonlisäverovelvollinen” 

3. Y-tunnus (itselaskutus): merkitse toimittajan y-tunnus 

 

 

 

6.2.3 Laskun tiedot 

 

Mene Laskut-välilehdelle ja klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi”. Täytä ensimmäisen 

kuukauden laskun päivämäärä, laskun bruttosumma, eräpäivä ja viitenumero (jos 

viitenumeroa ei ole, lisää Laskun mallipohja -välilehdelle Viesti maksunsaajalle -tieto). 
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6.2.4 Maksusuunnitelman tiliöinti 

 

Mene Tiliöintirivit –välilehdelle ja Klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi”. Lisää tiliöinti.

 

6.2.5 Laskujen toistuvuus 

 

Tässä määritetään seuraavien kuukausien maksuaikataulu: 

1. Määrittele kuinka useasti ja milloin lasku täytyy muodostua painamalla 

”Toistuminen”-painiketta  

2. Toista: 

a. Valitse vaihtoehto ”Kuukausittain”, jos laskun täytyy muodostua kerran 

kuukaudessa 

b. Laita ensimmäiseen lokeroon sama päivä kuin minkä määrittelit laskun 

päivämääräksi kohdassa 6.2.3 ensimmäiselle kuukaudelle 

c. Laita toiseen lokeroon arvo 1, jos lasku muodostetaan kerran kuussa 

3. Toistumisväli: 

a. Suosittelemme käyttämään seuraavaa: valitse päättymispäiväksi 

suunnitelman (sopimuksen) viimeinen voimassaolopäivä. 

4. Paina OK, jolloin maksusuunnitelmalle muodostuu lopullinen maksuaikataulu 
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6.2.6 Maksusuunnitelman liitteet 

 

Voit lisätä Liitteet-välilehdelle tarvittaessa liitteitä (voit lisätä esim. laskun kuvan 

liitteeksi, minkä perusteella itselaskun maksusuunnitelma on perustettu). 

 

6.2.7 Täsmäytys 

 

Täsmäytys-välilehdelle ei tarvitse tehdä muutoksia itselaskujen osalta. 

 

6.2.8 Maksusuunnitelman tallennus ja lähettäminen kiertoon 

 

1. Jos haluat jatkaa maksusuunnitelman tietojen täydentämistä myöhemmin, 

klikkaa ”Tallenna”-painiketta  (maksusuunnitelma löytyy Vastaanotettu-

näkymältä ”Luonnos”-haulla) 

2. Kun maksusuunnitelma on lopullisesti valmis, klikkaa ”Validoi”-painiketta 

  
3. Maksusuunnitelma lähtee tarkastettavaksi Yhteyshenkilö-kentässä olevalle 

henkilölle (tarkastaja valitsee itse, kenelle hän lähettää maksusuunnitelman 

hyväksyttäväksi). 

4. Maksusuunnitelma löytyy tämän jälkeen Kierto-listalta (kohta ”Avoin”). 

5. Kun maksusuunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty, suunnitelma on käytössä 

ja laskut muodostuvat annetun aikataulun mukaisesti. 
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6.3 Budjettiin perustuvan maksusuunnitelman luonti 

 

Budjettiin perustuvassa maksusuunnitelmassa saapuvat laskut täsmäytyvät kunnes 

budjetti (eur) on käytetty. Budjettiin pitää määritellä myös yksittäisen laskun 

maksimisumma. Maksusuunnitelmissa ei ole käytössä erillistä kirjauspäivää vaan 

laskun päiväys määrää laskun kirjauskauden. Tämä on otettava huomioon vuoden 

vaihteessa. 

 

6.3.1 Maksusuunnitelman otsikkotiedot 

 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Luo” 

 

2. Klikkaa ”Valitse suunnitelman tyyppi” ja valitse organisaatio, kenen laskusta 

kyse, valitse laskutyyppi (oletuksena ”Veloituslasku”) ja maksusuunnitelman 

tyyppi ”Budjettiin perustuva”. 

 

3. Täytä maksusuunnitelman otsikkotiedot (vähintään tähdellä merkityt ja 

Yhteyshenkilöt). 

a. Voimassaoloaika, jolloin ostolaskuja on odotettavissa ja jolloin saapuvat 

ostolaskut halutaan täsmäyttää maksusuunnitelmaan automaattisesti 

b. Suunnitelman viite on sopimusnumero, josta olette sopineet toimittajan 

kanssa (P2P:n ostolaskulla sopimusnumero näkyy laskun otsikkotiedoissa 

Suunnitelman viite-kentässä. Toimittajan on lisättävä sopimusnumero 

laskulle, jotta ohjelma osaa hakea sopimusnumerolla oikeaa 

maksusuunnitelmaa). Huom! merkitse suunnitelman viite aina kokonaan 

pienillä kirjaimilla 
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c. Yhteyshenkilö –kenttään merkitään tarkastajan nimi, jolle 

maksusuunnitelma lähtee tarkastettavaksi (tarkastaja valitsee itse, 

kenelle hän lähettää uuden maksusuunnitelman hyväksyttäväksi) 

d. Sopimuksen yhteyshenkilölle menee sähköpostiviesti maksusuunnitelman 

vanhenemisesta (sopimuksen yhteyshenkilö voi olla henkilö, jolla on 

maksusuunnitelmien ylläpito-oikeudet) 

e. Maksusuunnitelmaryhmä on yksi hakutekijöistä maksusuunnitelmien 

listauksessa.  
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6.3.2 Budjetti 

 

Budjetti-välilehdellä määritellään suunnitelman budjetti euroina, budjetin 

voimassaoloaika ja yksittäisen laskun ensimmäissumma euroina. Näiden määritysten 

sisällä olevat laskut täsmäytyvät maksusuunnitelmaan ja lasku siirtyy suoraan 

kirjanpitoon siirrettäväksi. Laskulle kopioituu maksusuunnitelman tiliöinti. 

Mene Budjetti-välilehdelle ja klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi”. Täytä budjetin tiedot. 

1. Autom. täsmäytyksen raja: merkitse tähän ”100 % budjetista käytetty” ja rasti 

kohtaan ”Kun raja saavutetaan, lähetä sähköpostimuistutus”. Jos valitset jonkin 

muun arvon kuin 100 % (esim. 80 %), laskut lakkaavat täsmäytymästä siinä 

vaiheessa, kun 80 % budjetista on käytetty. 

2. Alkamispvm: budjetin voimassaoloajan alkamispvm 

3. Päättymispvm: budjetin voimassaoloajan päättymispvm 

4. Budjetti: kokonaisbudjetin määrä (laskujen bruttosumma yhteensä). Laskut 

täsmäytyvät suunnitelmaan kunnes budjetti on saavutettu. 

5. Laskujen enimmäismäärä (valinnainen): laskut täsmäytyvät suunnitelmaan 

kunnes tämä laskujen lukumäärä on saavutettu (lisäehto budjetin lisäksi). 

6. Laskun enimmäissumma: yksittäisen laskun enimmäissumma (bruttosumma). 

Jos laskun loppusumma on suurempi kuin tämä, lasku ei täsmäydy 

suunnitelmaan. 

 

 

6.3.3 Maksusuunnitelman tiliöinti 

 

Mene Tiliöintirivit –välilehdelle ja Klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi”. Lisää tiliöinti. 
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6.3.4 Täsmäytys 

 

Täsmäytys-välilehdellä määritellään laskun käsittely, jos automaattinen täsmäytys 

epäonnistuu (esim. saapuvan laskun loppusumma ylittää maksuaikatauluun merkityn 

enimmäissumman). Laskut lähetetään tällöin ”tavalliseen” kiertoon nimetylle 

tarkastajalle ts. tarkastaja tarkastaa laskun manuaalisesti. 

- Valitse ”Lähetä lasku kiertoon” (Huom! valinta ”Lähetä lasku manuaaliseen 

käsittelyyn” ei käytössä). 

- Valitse vastaanottaja (=laskun tarkastaja) -painikkeen alta avautuvasta 

valikosta 

 

 

6.3.5 Maksusuunnitelman liitteet 

 

Voit tarvittaessa lisätä Liitteet-välilehdelle liitteitä, esim. toimittajan kanssa tehdyn 

sopimuksen. 

 

6.3.6 Maksusuunnitelman tallennus ja lähettäminen kiertoon 

 

1. Jos haluat jatkaa maksusuunnitelman tietojen täydentämistä myöhemmin, 

klikkaa ”Tallenna”-painiketta  (maksusuunnitelma löytyy Vastaanotettu-

näkymältä ”Luonnos”-haulla) 

2. Kun maksusuunnitelma on lopullisesti valmis, klikkaa ”Validoi”-painiketta 

  
3. Maksusuunnitelma lähtee tarkastettavaksi Yhteyshenkilö-kentässä olevalle 

henkilölle. 

4. Kun maksusuunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty, suunnitelma on käytössä 

ja laskut täsmäytyvät suunnitelman kokonaisbudjetin ja yksittäisen laskun 

enimmäissumman rajoissa. 
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6.4 Hylättyjen maksusuunnitelmien seuranta 

 

Maksusuunnitelmien ylläpitäjä seuraa hylättyjä maksusuunnitelmia poikkeuksista. 

Maksusuunnitelma on käytössä vasta siinä vaiheessa, kun tarkastaja on merkinnyt 

suunnitelman tarkastetuksi ja hyväksyjä hyväksytyksi. 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Kierto”, valitse ”Poikkeukset” ja klikkaa ”Hae”: 

 
 

2. Laskun edessä on pieni kuvake. Kun siirrät hiiren kohdistimen sen päälle, näet 

syyn, miksi suunnitelma on hylätty. Hylkääjä (tarkastaja tai hyväksyjä) on 

voinut antaa myös kommentit. Näet kommentin kohdasta ”Viimeisin 

kommentti”. 

 

3. Jos maksusuunnitelman tarkastustehtävä tai hyväksyntätehtävä on pyydetty 

siirtämään toiselle tarkastajalle/hyväksyjälle, siirry kohtaan 5. 

 

4. Maksusunnitelmaan on pyydetty korjausta: korjaa tarvittaessa 

maksusuunnitelman tiedot avaamalla valittu suunnitelma (esim. tiliöinti väärin), 

tallenna suunnitelma  ja palaa takaisin hylättyjen maksusuunnitelmien listalle 

 

 
 

 

 

5. Lähetä korjattu maksusuunnitelma takaisin hylkääjälle (näet henkilön nimen 

”Vastaanottaja”-sarakkeesta) ”Välitä eteenpäin”-toiminnolla TAI siirrä 

maksusuunnitelman tarkastus/hyväksyntä kokonaan toiselle henkilölle ”Välitä 

eteenpäin”-toiminnolla: 
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*valitse ensin maksusuunnitelma klikkaamalla suunnitelman riviä (rivin väri 

muuttuu keltaiseksi) ja klikkaa sitten ”Välitä eteenpäin”-painiketta: 

 
 

6. Valitse vastaanottaja ja anna kommentit. OK-painike lähettää suunnitelman 

valitulle tarkastajalle/hyväksyjälle käsiteltäväksi. 
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6.5 Avointen maksusuunnitelmien seuranta 

 

Uusia tai muutettuja maksusuunnitelmia, jotka on lähetetty tarkastajille ja 

hyväksyjille käsiteltäväksi, on seurattava, jotta maksusuunnitelmat saadaan käyttöön 

ja laskut alkavat täsmäytyä automaattisesti suunnitelmaan. Erityisesti Self billing-

suunnitelmat tulee saada ajoissa tarkastettua ja hyväksyttyä, jotta itselaskut 

muodostuvat P2P:hen oikeana päivänä. 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Kierto”, valitse ”Avoin” ja klikkaa Hae-painiketta: 

 
 

2. Avaa maksusuunnitelma kaksoisklikkaamalla maksusuunnitelman riviä 

3. Lähetä tarvittaessa viesti maksusuunnitelman käsittelijälle Keskustele-

toiminnolla (laskun tarkastaja/hyväksyjä saa sähköpostitse tiedon 

automaattisesti siitä, että hänelle on jätetty viesti P2P:ssä) 
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6.6 Vanhentuneiden maksusuunnitelmien seuranta ja 

suunnitelman jatkaminen 

 

Maksusuunnitelmaan merkitty yhteyshenkilö saa ennen suunnitelman 

päättymispäivämäärää sähköpostitse tiedon päättyvästä maksusuunnitelmasta. 

Vanhentuneet suunnitelmat löytyvät Hyväksytty-listalta, jonka kautta päättynyt 

sopimus voidaan poistaa tai sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. 

Voimassaoloajan jatkaminen aika- ja budjettiperusteisissa sopimuksissa 

Huom! self billing –maksusuunnitelmille ei voi jatkaa voimassaoloaikaa vaan kyseinen 

päättynyt self billing –maksusuunnitelma on poistettava käytöstä ja sen tilalle on 

tehtävä uusi maksusuunnitelma (ks. kohta maksusuunnitelman poistaminen). 

Aikaperusteiset ja budjettiperusteiset maksusuunnitelmat: 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Hyväksytty”, valitse ”Käytössä” ja klikkaa ”Hae”: 

 
2. Hae ja avaa päättynyt maksusuunnitelma -> klikkaa ”Poista käytöstä”: 
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3. Voit nyt jatkaa voimassaoloaikaa ja päivittää esim. aikaperusteisessa 

suunnitelmassa maksuaikataulua Toistuminen-painikkeen kautta: 

 
 

4. Kun suunnitelma on valmis, klikkaa ”Ota käyttöön”-toimintoa. Suunnitelma 

lähtee tällöin uudelleen tarkastettavaksi maksusuunnitelman ”Yhteyshenkilö”-

kenttään merkitylle henkilölle: 

 
 

 

Maksusuunnitelman poistaminen 

 

Hyväksyttyä maksusuunnitelmaa, jonka alitila on ”Käytössä” ei voi poistaa, 

vaan suunnitelma pitää ensin poistaa käytöstä. Poistettua maksusuunnitelmaa 

ei voi enää palauttaa käsittelyyn. 

 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Hyväksytty”, valitse ”Käytössä” ja klikkaa ”Hae”: 

 
 

4. Hae ja valitse maksusuunnitelma (valitun suunnitelman rivin väri muuttuu 

keltaiseksi) 
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5. Klikkaa ”Lisätoiminnot\Poista käytöstä”: 

 
 

6. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Hyväksytty”, valitse ”Ei käytössä” ja klikkaa ”Hae”: 

 
 

7. Valitse maksusuunnitelma (valitun suunnitelman rivin väri muuttuu keltaiseksi) 

8. Klikkaa ”Lisätoiminnot\Poista maksusuunnitelma”: 

 
9. Anna poiston syy: 
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10.Maksusuunnitelma löytyy tämän jälkeen Haku-osiosta kohdasta ”Poistettu”: 

 
 

6.7 Maksusuunnitelmien luontipyyntöjen seuranta 

 

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät voivat pyytää, että jatkossa tietyn toimittajan 

laskut käsiteltäisiin aikaperusteisen maksusuunnitelman avulla: 

 

 

Nämä maksusuunnitelmien luontipyynnöt näkyvät vastaanotetuissa 

maksusuunnitelmissa maksusuunnitelmien ylläpitäjille. Maksusuunnitelmien 

ylläpitäjän tehtävä on seurata näitä pyyntöjä. 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Vastaanotettu”, valitse ”Pyydetty” ja klikkaa ”Hae”: 
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2. Avaa maksusuunnitelma 

 

3. Maksusuunnitelman pyytäjä on jo antanut tietyt tiedot valmiiksi (esim. 

maksuaikataulun ja tiliöinnin). Täydennä maksusuunnitelman tiedot: 

 
4. Syötä ”Yhteyshenkilö”-kenttään tarkastajan nimi ja lähetä suunnitelma 

tarkistettavaksi ”Validoi”-toiminnolla. Nimetty tarkastaja saa sähköpostitse 

tiedon maksusuunnitelman tarkastustehtävästä joko heti tai seuraavana 

aamuna klo 8:00 riippuen siitä, onko käyttäjä valinnut tehtävien päivittäisen 

yhteenvedon Omat asetukset-sivulla vai ei. 

 

5. Maksusuunnitelma löytyy tämän jälkeen Kierto-listalta (kohta ”Avoin”). 
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6.8 Maksusuunnitelman muuttaminen tai päättäminen  

 

Käytössä olevan maksusuunnitelman tietoja voidaan muuttaa kesken kauden (esim. 

laskun summa muuttuu) tai suunnitelma voidaan ottaa pois käytöstä myös ennen sen 

varsinaista päättymispäivää (suunnitelmat päättyvät myös automaattisesti niiden 

suunnitelmaan merkityn päättymispäivämäärän jälkeen, ks. luku 6.6). Hae hyväksytty 

maksusuunnitelma: 

1. Avaa ”Maksusuunnitelmat\Hyväksytty”, valitse ”Käytössä” ja klikkaa ”Hae”: 

 
2. Valitse maksusuunnitelma (valitun maksusuunnitelman rivi muuttuu keltaiseksi) 

3. Klikkaa ”Poista käytöstä”-toimintoa: 

 
4. Maksusuunnitelma on nyt poistettu käytöstä ja se löytyy Hyväksytty-

välilehdeltä (lista ”Ei käytössä”): 
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Maksusuunnitelman tietojen muuttaminen kesken kauden: 

 

5. Jos suunnitelman tietoja pitää muuttaa, avaa maksusuunnitelma, muuta tiedot 

ja tallenna maksusuunnitelma  

 

Voit esim. jatkaa sopimuksen voimassaoloaikaa: 

 

Huom! voimassaoloaikaa voi muuttaa vain aikaperusteisille ja 

budjettiperusteisille maksusuunnitelmille, mutta ei self billing –

maksusuunnitelmille. 

 

- valitse uusi päättymispäivämäärä otsikkotietoihin 

- kohdista maksuaikataulusta viimeisin rivi ja klikkaa ”Toistuminen” -> 

suunnitelman aikataulu jatkuu kuvan esimerkissä toukokuusta eteenpäin 

- määritä uusi aikataulu uuden voimassaoloajan mukaisesti 
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Voit esim. muuttaa suunnitelman laskujen arvioitua loppusummaa 

(esim. tiedossa on hinnankorotus syyskuusta lähtien): 

 

- muuta uusi summa ”Arvioitu bruttosumma”-sarakkeeseen joka kuukauden 

kohdalle erikseen, joille tulee uusi summa 

 

TAI (jos maksuaikataulu on pitkä voimme tehdä muutoksen yhdelle kuukaudelle 

ja kopioida muutoksen lopuille kuukausille ”Toistaminen” –painikkeen avulla): 

 

- poista maksuaikataulusta loput kuukaudet, joille uusi summa kopioidaan 

(valitse poistettavat rivit klikkamalla Ctrl-painiketta vasemmanpuoleisessa 

tyhjässä sarakkeessa ja valitse rivit. Klikkaa lopulta hiiren oikeaa painiketta, 

jolloin saat ”Poista rivit”-valinnan) 

 
 

- syötä viimeiselle taulukkoon jäävälle riville uusi summa ”Arvioitu 

bruttosumma”-sarakkeeseen (esimerkkikuvissa syyskuu) 

- varmista, että viimeinen taulukon rivi on valittuna (esimerkkikuvissa syyskuu) 

- klikkaa ”Toistuminen”-painiketta ja määritä uusi maksuaikataulu -> uusille 

riveille lokakuusta lähtien tulee automaattisesti uusi hinta 
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Voit esim. muuttaa myös tiliöintiä tietyille riveille: 

 

Jokaisella maksuaikataulun kuukausirivillä on oma tiliöintirivi. Jos tiliöinti 

muuttuu esim. maaliskuusta alkaen, poista tiliöintimuutosta myöhemmät rivit ja 

tee toistuvuus uudelleen muutospäivästä eteenpäin. 

a. Rivien poistaminen 

i. Naksauta vasemmanpuoleisen tyhjän sarakkeen kohdalla 

ensimmäistä poistettavaa riviä ja Shift-painike alhaalla pitäen 

viimeistä poistettavaa riviä 

 
ii. Paina hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse ”Poista rivit” 

iii. Valitse maksuaikataulussa oleva viimeisin rivi (esimerkissä tiliöinti 

muuttuu maaliskuusta lähtien) ja muuta sille tiliöintiä: 

 

iv. Klikkaa ”Toistuminen”-painiketta  ja määritä uusi 

maksuaikataulu (tämä kopioi uuden tiliöinnin lopuille 

kuukausiriveille) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tallenna suunnitelma ja ota se uudelleen käyttöön. Suunnitelma lähtee 

uudelleen tarkistettavaksi Yhteyshenkilö-kenttään merkitylle henkilölle. 
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Suunnitelma pitää myös vielä hyväksyä tarkistuksen jälkeen, jotta muutettu 

maksusuunnitelma saadaan käyttöön. 
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