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Sisällysluettelo 
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Basware P2P on sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, jonka 
avulla voidaan hoitaa ostolaskujen tarkastus ja hyväksyntä sekä 
seuranta. P2P lyhyesti: 

 

 Käytettävissä pilvipalveluna, jolloin ostolaskut voidaan tarkastaa ja hyväksyä 
ajasta ja paikasta riippumatta (työpaikalla, kotona, lomamatkalla – pelkkä 
nettiyhteys riittää) 

 Käytettävissä älypuhelimella, tablet-tietokoneella ja selaimella  

 Tarjoaa ilmaiset ja jatkuvat versiopäivitykset automaattisesti (kerran 
kuukaudessa). Asiakkaalla on tällöin aina uusimmat ominaisuudet käytössä. 

 Mahdollistaa laskujen käsittelyn lisäksi myös nimetyille käyttäjille oman 
organisaation kaikkien laskujen seurannan 

 

 

 

Mikä on P2P? 
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PPSHP: 

 

– P2P käyttövalmiina ti 5.9.2017 

– Uudet verkkolaskut ohjautuvat P2P:hen autom. 5.9.2017 n. klo 10 alkaen 

– Linkki P2P:hen (linkki löytyy myös intrasta Työkalut-valikosta): 

      https://alusta-uk.basware-saas.com/Portal/WifLogin/?tid=MONETRA&sl=1 

– Sisäänkirjautumisessa käytetään omaa PPSHP:n sähköpostiosoitetta 

 

 

– Siirtymäkausi – vanha IP ja uusi P2P käytössä yhtä aikaa  

• Vanhat laskut, jotka saapuneet 4.9.2017 mennessä IP:hen -> käsitellään IP:ssä (laskut IP:stä on 
hyvä käsitellä mahd. pian loppuun) 

• IP:ssä olevat laskut ovat katseltavissa vielä P2P:n käyttöönoton jälkeenkin IPThinClientissa ja 
IPMonitorissa  

• Uudet laskut saapuvat 5.9. lähtien P2P:hen -> käsitellään P2P:ssä  

• Ostoreskontra siirtää laskuja IP:stä ja P2P:stä kirjanpitoon ja ostoreskontraan (Intime), kunnes 
kaikki laskut IP:stä on käsitelty  

 

 

 

 

P2P:hen siirtyminen – Milloin? 
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Asiakkaiden käyttäjäroolit P2P:ssä 
 

– Tarkastaja ja hyväksyjä: 
• Rajattu käyttöoikeus: saa oikeudet omiin käsittelemiinsä laskuihin 

 
– Taloushallinnon henkilöstölle lisäksi seuraavia rooleja 

 
– Lukija: 

• Henkilöt, jotka saavat lukuoikeudet oman organisaation kaikkiin laskuihin 
 

– Kierronvalvoja: 
• Laskujen kierron seuranta (kaikki organisaation laskut) 
• Organisaation jaettujen tiliöintimallipohjien ylläpito  
• Laskujen otsikkotietojen korjaukset (esim. eräpäivät) 
• Laskujen tiliöintien muutokset 
• Laskujen välitys toiselle tarkastajalle/hyväksyjälle 
• Laskujen mitätöinti 

 

– Maksusuunnitelmien ylläpitäjä: 
• Maksusuunnitelmien ylläpito-oikeus (mm. luonti, muutokset, poistot), joiden avulla voidaan 

automatisoida laskujen käsittelyä 
 

– Raportointi: 
• Lukuoikeudet graafisiin raportteihin mm. maksuennusteraporttiin (P2P Analytics) 
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1) Monetran ostoreskontranhoitajat lähettävät toimittajien lähettämiä verkkolaskuja 
ja paperilaskuja asiatarkastajille tarkastettavaksi – poikkeukset: 
 

* Manuaalilähettämisen sijaan P2P voi käsitellä laskun asiatarkastajan puolesta: 

– maksusuunnitelmat: laskussa on tietty sopimusnumero (ns. suunnitelman viite), joka sovittu 
toimittajan kanssa. Sopimusnumeroja voidaan sopia toistuvaislaskuille, esim. puhelinlaskut -> 
laskun käsittely voidaan automatisoida kokonaan, jolloin laskuja ei tarvitse manuaalisesti 
tarkastaa ja hyväksyä. Saapuva lasku saa tiliöinnin maksusuunnitelmasta ja maksusuunnitelmaan 
täsmäytynyt lasku siirtyy suoraan siirtovalmiisiin ostoreskontraan, kirjanpitoon ja maksatukseen 
siirrettäväksi 
 

2) Tarkastaja tarkastaa ja tiliöi saamansa laskun sekä lähettää sen hyväksyttäväksi 

3) Hyväksyjä hyväksyy laskun 

4) Monetran ostoreskontranhoitajat siirtävät hyväksytyt laskut päivittäin kirjanpitoon 
ja ostoreskontraan.  

5) Laskut siirretään maksatukseen päivittäin laskujen eräpäivien mukaisesti (Huom! 
jos lasku hyväksytty eräpäivän jälkeen, lasku siirtyy maksuun myöhässä) 

 

 

 

 

Laskujen käsittelyprosessi 
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Basware P2P:tä käytetään: 

 Laitteen kuten kannettavan tietokoneen selaimella (erillisiä ohjelma-
asennuksia ei tarvita) 

 Työasemilla (esim. kannettavat tietokoneet). Ohjelmaa käytetään Internet 
Explorer –selaimella. Linkki työasemaversioon: 
• https://alusta-uk.basware-saas.com/Portal/WifLogin/?tid=MONETRA&sl=1 

• Ko. linkki löytyy myös intran Työkalut-valikosta 

 

 Hyväksyjät voivat lisäksi käyttää P2P:tä myös älypuhelimilla (esim. Apple 
iPhone ja Samsung) ja tableteilla (esim. Apple iPad). Tämä selainriippumaton 
mobiiliversio on nimeltään P2P Edge. Linkki Edge-versioon: 
• https://alusta-uk.basware-saas.com/Portal/WifLogin/?tid=monetra&returnurl=%2fedge%2f  

• Edge-versio avataan suoraan selaimella, erillisiä asennuksia ei tarvita 

• Huom! Edge/mobiiliversio soveltuu vain laskujen laskujen hyväksyjille (ei tarjoa toimintoja esim. 
kierronvalvojille) 

 

 

 

Tuetut laitteet ja selaimet 
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Huom! tämä koulutusmateriaalin kuvat perustuvat P2P:n 
työasemaversioon, jota käytetään Internet Explorer –selaimella. 

 

Tämän koulutusmateriaalin lisäksi Monetran www-sivuilta löytyy 
mm.: 

 
 pikaohje työasemaversion käyttöön asiatarkastajille ja hyväksyjille 

 pikaohje mobiiliversion (P2P Edge) käyttöön 

 ohje kierronvalvojien ja maksusuunnitelmien ylläpitäjille 

 P2P Analytics –ohje raportointioikeuden saaville henkilöille (Analytics 
tarjoaa mm. tietoja kassanhallintaan ja ostolaskujen käsittelyn tehokkuuden 
mittaamiseen) 

 

 Linkki ohjeisiin: http://www.monetra.fi/palvelut/taloushallinnon-
palvelut/jarjestelmaohjeet/ 

 

 

 

 

 

P2P -ohjeet 
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Sisäänkirjautuminen P2P:hen  
  – PPSHP:n ostolaskujen käsittelijät 5.9.2017 alkaen: 

 

– Kirjaudu P2P:hen käyttäen Internet Explorer -selainta: 

– https://alusta-uk.basware-saas.com/Portal/WifLogin/?tid=MONETRA&sl=1 

– Valitse “Muu organisaatio”: 

 

 

 

 

 

 

- Syötä avautuvaan ikkunaan PPSHP:n sähköpostiosoitteesi ja klikkaa “Seuraava”: 

 

 

 

 

 

 

 

– Huom! ethän tee itse selaimen suosikkeihin pikalinkkiä P2P:hen, koska linkki muuttuu, kun kirjaudut alkup. 
P2P-linkillä ohjelmaan 
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P2P:n etusivu ja eri osiot  
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– Etusivulta (sivu “Keskustele”) löytyy sinulle jätetyt viestit ja ilmoitukset (esim. Monetran 
ostoreskontrasta voidaan ottaa yhteyttä avoimiin laskuihin liittyen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osa 1: Laskujen tarkastaminen 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– P2P lähettää sinulle sähköpostin uusista/käsittelemättömistä laskuista kerran päivässä (aamulla klo 
8:00). Viestissä on listattuna max. 10 laskua. 

– Sähköpostissa on linkki, josta pääset käsittelemään laskuja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Voit muuttaa P2P:n sähköpostiasetukset niin, että päivittäisen yhteenvedon sijaan saat viestiä 
jokaisesta uudesta laskusta erikseen: 

• Avaa P2P:n ylävalikosta “Omat asetukset” ja ks. kohta “Muistutussähköpostit” & “Tehtävät:  

• Valitse “Jokaisesta uudesta tehtävästä” 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Tarkista, että olet Omat tehtävät –sivulla ja että sinulla on valittuna Laskut ja Avoin (kuvassa kohta ”4 
Avoin” näyttää, että sinulla on 4 käsittelemätöntä laskua) 

– Laskut, jotka ovat saapuneet sinulle tarkastettavaksi näkyvät tehtävänä ”Otsikkotason tarkastus” (jos 
sinulle on saapunut laskuja hyväksyttäväksi, niissä lukee ”Rivitason hyväksyntä”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Laskut näkyvät eräpäiväjärjestyksessä. Huom! tarkista myös eräpäivän vieressä oleva Kirjauspäivä, jotta 
lasku ehtii oikealle kirjanpitokaudelle 

– Avaa lasku kaksoisklikkaamalla laskuriviä 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Tarkastajan työvaiheet kootusti: 

 

1. tarkasta laskun tiedot; vertaa laskun otsikkotietoja laskun kuvaan (mm. kirjauspäivä, summa ja 
toimittajan nimi ja pankkitili) 

2. jos lasku on mitätöitävä, laskussa on virheitä tai lasku ei kuulu sinulle, ks. ohjeet seuraavalta sivulta 

 

3. ks. laskun kommentit ”Historia ja kommentit”-välilehdeltä (Monetran ostoreskontranhoitaja on voinut 
lisätä laskulle kommentin) 

4. lisää laskulle tiliöinti ja varmista aina ”Tiliöintirivit”-taulukon ”Seuraava hyväksyjä”-kentästä hyväksyjän 
nimi. Tiliöimäsi osuus siirtyy ko. henkilölle hyväksyttäväksi (voit vaihtaa hyväksyjän toiseksi 
klikkaamalla ”Seuraava hyväksyjä”-kenttää, ks. ohjeen sivu 23) 

5. lisää laskulle tarvittaessa kommentti ”Kommentoi”-painikkeella 

6. jos lasku lähetetään tämän jälkeen suoraan hyväksyjälle, klikkaa ”Tarkasta” TAI jos lasku lähetetään 
vielä toiselle tarkastajalle tarkastettavaksi, klikkaa ”Lisätoiminnot\Tarkasta ja välitä eteenpäin” 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Jos lasku on aiheeton (olethan yhteydessä ensin toimittajaan): klikkaa ”Hylkää” ja valitse syyksi 
”Mitätöintipyyntö”. Kirjoita kommenttiin hylkäyksen syy (Huom! Enter-painikkeen painallus lähettää laskun 
mitätöitäväksi). Lasku mitätöidään Monetran ostoreskontrassa. 

 

– Jos lasku ei kuulu sinun tarkastettavaksi : 

• Jos tiedät oikean tarkastajan: klikkaa ”Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” ja valitse tarkastaja/tarkastajat 

• Jos et tiedä oikeaa tarkastajaa: klikkaa ”Hylkää” ja valitse syyksi ”Tehtävä kuuluu toiselle käyttäjälle”. Lasku 
siirretään Monetran ostoreskontrassa toiselle tarkastajalle. 

 

– Jos lasku on virheellinen (olethan tarvittaessa yhteydessä myös toimittajaan): klikkaa ”Hylkää”, valitse syy ja 
kirjoita kommenttiin, mistä virheestä on kyse. Lasku mitätöidään tarvittaessa tai virhe korjataan ostoreskontrassa. 

• Jos odotat veloituslaskulle hyvityslaskua, aseta veloituslasku pitoon (ks. seuraava dia) siihen asti, kunnes 
saat hyvityslaskun. Mikäli hyvitys ja veloitus ovat yhtä suuria, voit hylätä ne Hylkää-toiminnolla. 
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Aseta lasku pitoon 
 

– Voit asettaa veloituslaskun pitoon, kun odotat sille hyvityslaskua (pitoon asetettu lasku on lukittu itselle) 

– Asettamalla laskun pitoon siirrät laskun avointen laskujen jonosta hetkeksi “syrjään” 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kun hyvityslasku on saapunut toimittajalta, voit vapauttaa veloituslaskun avaamalla pidossa olevat laskut 
kohdasta “Omat tehtävät” ja “Pidossa”. Valitse sitten “Vapauta pidosta” 

 

 

 

 

 

 

 

– Veloituslasku siirtyy nyt takaisin “Avoin” –listalle (mikäli hyvitys ja veloitus ovat yhtä suuria, hylkää ne 
Hylkää-toiminnolla. Monetran ostoreskontra mitätöi laskut). 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Laskun tarkastus: tarkasta laskun tiedot; laskun otsikkotietojen vertaus laskun kuvaan 

– Tarkista laskun kirjauspäivä  (oletusarvona laskun pvm), reskontranhoitaja on voinut muuttaa tietoja 
laskun kuvan perusteella. Lasku kirjataan sille kuukaudelle, jolloin tavara tai palvelu on vastaanotettu 
(laskun merkitseminen oikealle kirjauskaudelle on laskun asiatarkastajan vastuulla) 

– Lisää tarvittaessa laskulle liite Liitteet-välilehdellä 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Tiliöinti: Tiliöinnissä on useampia vaihtoehtoja: 

1. Lisätään tili(t) ja laskentatunnisteet manuaalisesti -> klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi” (ks. lisää ohjeita 
seuraavilta sivuilta) 

2. Käytetään mallipohjaa -> klikkaa ”Hae mallipohja” ja valitse valmis tiliöinti omista mallitiliöinneistä (saat 
tallennettua oman mallitiliöinnin laskusta painikkeella ”Tallenna tiliöinti mallipohjana”. Huom! tallenna 
mallipohja prosenttijaolla tai jättämällä Bruttosumma ja % -kentät tyhjiksi)  

3. Tuodaan tiliöinti Excel-tiedostosta -> klikkaa ”Tuo tiliöinti laskentataulukosta” (saat tiliöintimallipohjan 
exceliin viemällä ensin joltain laskulta tiliöinnit ’Vie tiliöinti XML-tiedostoon’-toiminnolla) 

4. Tuodaan tiliöinti edelliseltä, kirjanpitoon siirretyltä laskulta -> klikkaa “Käytä aiempaa” ja sen jälkeen 
“Lisää ensimmäinen rivi”, jolloin ohjelma tuo valmiin tiliöinnin ko. toimittajan kirjanpitoon siirretystä 
laskusta (tiliöinti tuodaan sinun viimeksi käsittelemästäsi, kirjanpitoon siirretystä laskusta) 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Tiliöinti: Lisätään tili(t) ja laskentatunnisteet manuaalisesti: 

1. Klikkaa ”Lisää ensimmäinen rivi” 

 

 

 

 

 

2. Syötä tai valitse tili ja laskentatunnisteet kuten kustannuspaikka manuaalisesti 

3. Tiliöitävä summa:  jos tiliöinti yksirivinen, voit kaksoisklikata Bruttosumma-kentässä -> laskun 
koko loppusumma kirjautuu automaattisesti tiliöintiin. Voit käyttää summien sijasta 
prosenttijakoa syöttämällä prosenttiosuudet %-kenttään. 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Tiliöinti: Lisätään tili(t) ja laskentatunnisteet manuaalisesti: 

 

– Jos haluat lisätä uuden tiliöintirivin, klikkaa tiliöintirivin (mikä tahansa) kohdalla hiiren oikealla: 

• Lisää rivi 

• Kopioi rivi 
 

– Jos haluat poistaa yhden rivin, klikkaa kyseisen rivin kohdalla hiiren oikealla ja valitse ”Poista rivi” 

– Jos haluat poistaa useamman rivin: 

A) Valitse poistettavat rivit pitämällä näppäimistön Ctrl-painike alhaalla ja klikkaamalla poistettavat rivit. Klikkaa 
yhden valitun rivin kohdalla hiiren oikealla ja valitse ”Poista rivit” 

B) Jos haluat poistaa kaikki rivit: klikkaa  tiliöintirivin (mikä tahansa) kohdalla  hiiren oikealla ja valitse ”Valitse kaikki”. 
Klikkaa uudestaan tiliöintirivin (mikä tahansa) kohdalla hiiren oikealla  ja valitse ”Poista rivit” 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Tiliöinti: Selite: 

– Voit korvata kirjanpidon automaattisen vientiselitteen laskun otsikkotiedoissa tai tiliöintirivillä olevalla 
selitteellä:  

• Jos syötät tiliöintiriville selitteen, annettu selite siirtyy kirjanpitoon vientiselitteeksi. Huom! koontilaskuissa, jotka 
koskevat osallistumismaksuja ja joissa on useamman eri yksikön/osaston kuluja, on Selite-kenttään suositeltavaa 
merkitä osallistujan nimi 

• Jos syötät otsikkotietoihin vientiselitteen, annettu vientiselite siirtyy kirjanpitoon niille tiliöintiriveille, joille ei ole 
annettu tiliöintirivikohtaista selitettä 

• Jos et syötä otsikkotietoihin vientiselitettä etkä tiliöintiriville rivikohtaista selitettä, kirjanpitoon siirtyy 
automaattisesti vientiselitteeksi 24 merkkiä toimittajan nimestä ja laskun päiväys muodossa vvkkpp 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

– Tiliöinti: Muita huomioita: 

 

– Voit muuttaa tarvittaessa Tiliöintirivit -taulukon sarakkeiden järjestystä raahamalla sarakkeen haluttuun 
kohtaan (muutos jää pysyvästi ohjelman muistiin, muutos ei näy muilla P2P-käyttäjillä) 

 

– Tiliöintirivit –taulukosta on saatavilla ”Suppea näkymä” ja ”Leveä näkymä”. Suppeassa näkymässä on 
vain tietyt tiliöintikentät näkyvissä, leveässä kaikki 

 

 

 

 

 

– Huom! ennen kuin merkitset laskun tarkastetuksi, varmista, että tiliöinnin ero on 0,00, jollei ole kyse 
koontilaskusta, jonka tiliöi useampi henkilö (koontilaskuista lisätietoa dialla 24): 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
– Tarkasta tiliöimäsi rivin hyväksyjä: hyväksyjä määräytyy kustannuspaikkakohtaisesta hyväksyntämatriisista 

(hyväksyjille on määritetty ohjelmaan, mihin kustannuspaikkoihin heillä on hyväksyntäoikeus). Vaihda tarvittaessa 
hyväksyjä klikkaamalla ”Seuraava hyväksyjä´” kenttää ja valitsemalla valintalistasta rivin hyväksyjä. Jos oikeaa 
hyväksyjää ei löydy matriisista, ota yhteys Monetran ostoreskontraan. 
 
 
 
 

 
 
 
– Merkitse tarkastetuksi: jos haluat kommentoida laskulle (kommentti näkyy laskun hyväksyjälle), lisää kommentti 

”Historia ja kommentit”-välilehdelle ennen kuin merkitset laskun tarkastetuksi TAI klikkaa ”Kommentoi” (Enter-
painikkeen painallus tallentaa kirjoittamasi kommentin): 
 

• ”Tarkasta” -> ohjelma merkitsee laskun tarkastetuksi (laskun historiaan tulee tässä merkintä) ja siirtyy 
kustannuspaikkakohtaisesti hyväksyjälle/hyväksyjille hyväksyttäväksi. Ks. myös alempi vaihtoehto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jos laskulle tarvitaan sinun tarkastusmerkinnän lisäksi vielä toisen henkilön tiliöinti ja/tai tarkastusmerkintä, 
valitse ”Lisätoiminnot\Tarkasta ja välitä eteenpäin” 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

 

– Koontilaskut pyritään lähettämään ostoreskontrasta tarkastettavaksi yhtä aikaa useammalle eri 
henkilölle. Laskun ”Historia ja kommentit”-välilehdeltä näet, kenelle lasku on lähetetty käsiteltäväksi 

– Jos lasku on saapunut sinulle, mutta laskun ei olisi kuulunut saapua sinulle, voit välittää laskun oikealle 
henkilölle ”Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” –toiminnolla. Jos et tiedä, kenelle lasku kuuluu, klikkaa 
”Hylkää”. Lasku palautuu tällöin Monetran ostoreskontranhoitajille. 

– Jos lasku kuuluu sinulle, tiliöi oma osuutesi laskulle ja varmista, että tiliöimäsi kustannuspaikan 
Seuraava hyväksyjä-kentässä on oikea hyväksyjä (ohjelma antaa kustannuspaikan oletushyväksyjän 
nimen ko. kenttään, voit vaihtaa hyväksyjän toiseksi käyttämällä ko. kentän valintalistaa. Huom! 
valintalistassa näkyvät vain ne henkilöt, joilla on hyväksyntäoikeus ko. kustannuspaikalle)  

 

 

 

 

– Lisää laskulle kommentiksi Kommentoi-painikkeella, minkä yksikön/osaston osuuden olet laskusta 
käsitellyt ja keiden (esim. osallistujien) kulut on huomioitu tiliöimässäsi osuudessa 

– Klikkaa lopuksi ”Tarkasta”, jolloin lasku siirtyy tiliöimäsi kustannuspaikan hyväksyjälle. Jos laskun 
historiatietojen mukaan laskua ei ole välitetty muille yksiköille/osastoille, voit käyttää ”Tarkasta”-
painikkeen sijaan ”Lisätoiminnot\Tarkasta ja välitä eteenpäin”, jolloin voit valita, kenelle välität saman 
laskun vielä tiliöitäväksi ja tarkastettavaksi 
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Osa 2: Laskujen hyväksyntä 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

– P2P lähettää sinulle sähköpostin uusista/käsittelemättömistä laskuista kerran päivässä (aamulla klo 
8:00). Viestissä on listattuna max. 10 laskua. 

– Sähköpostissa on linkki, josta pääset käsittelemään laskuja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Voit tarvittaessa muuttaa P2P:n sähköpostiasetukset niin, että päivittäisen yhteenvedon sijaan saat 
viestiä jokaisesta uudesta laskusta erikseen: 

• Avaa P2P:n ylävalikosta “Omat asetukset” ja ks. kohta “Muistutussähköpostit” & “Tehtävät:  

• Valitse “Jokaisesta uudesta tehtävästä” 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

– Tarkista, että olet Omat tehtävät –sivulla ja että sinulla on valittuna Laskut ja Avoin (kuvassa kohta ”4 Avoin” 
näyttää, että sinulla on 4 käsittelemätöntä laskua) 

– Laskut, jotka ovat saapuneet sinulle hyväksyttäväksi näkyvät tehtävänä ”Rivitason hyväksyntä” (jos sinulle on 
saapunut laskuja tarkastettavaksi, niissä lukee ”Otsikkotason tarkastus”. Et voi tarkastaa ja hyväksyä samaa 
laskua. Jos lasku ei kuulu sinun tarkastettavaksi, voit hylätä laskun ”Hylkää”-painikkeella tai välittää laskun 
eteenpäin  oikealle tarkastajalle toiminnolla ”Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Laskut näkyvät eräpäiväjärjestyksessä. Huom! tarkista myös eräpäivän vieressä oleva Kirjauspäivä, jotta lasku 
ehtii oikealle kirjanpitokaudelle 

– Avaa lasku kaksoisklikkaamalla laskuriviä 
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Uusi lasku hyväksyttäväksi 
 

– Hyväksyjän työvaiheet kootusti: 

 

1. laskun tiedot on hyvä tarkastaa; vertaa laskun otsikkotietoja laskun kuvaan (mm. kirjauspäivä) 

2. jos lasku on mitätöitävä, laskussa on virheitä tai lasku ei kuulu sinulle, ks. ohjeet seuraavalta sivulta 

 

3. ks. laskun kommentit ”Historia ja kommentit”-välilehdeltä (laskun tarkastaja on voinut lisätä laskulle 
kommentin) 

4. tarkasta laskun ”Tiliöintirivit”-taulukosta ”Tehtävä”-kentän arvo kultakin tiliöintiriviltä. Sinulle 
hyväksyttäväksi on lähetetty ne rivit, joissa lukee ”Hyväksy” (ks. ohjeen sivu 31) 

5. lisää laskulle tarvittaessa kommentti ”Kommentoi”-painikkeella 

6. kuittaa lopuksi  sinulle hyväksyttäväksi lähetettyjen kustannuspaikkojen osuus ”Vahvista”-painikkeella 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

– Jos lasku on aiheeton (olethan yhteydessä ensin toimittajaan): klikkaa ”Lisätoiminnot\Hylkää” ja valitse syyksi 
”Mitätöintipyyntö”. Kirjoita kommenttiin hylkäyksen syy (Huom! Enter-painikkeen painallus lähettää laskun 
mitätöitäväksi). Lasku mitätöidään Monetran ostoreskontrassa. 
 

– Lasku on virheellinen (olethan tarvittaessa yhteydessä myös toimittajaan):  
• Voit hylätä laskun: klikkaa ”Lisätoiminnot\Hylkää”, valitse syy ja kirjoita kommenttiin, mistä virheestä on 

kyse. Lasku mitätöidään tarvittaessa tai virhe korjataan Monetran ostoreskontrassa  
• Voit palauttaa laskun edelliselle tarkastajalle: klikkaa “Lisätoiminnot\Palauta tehtävä” ja kirjoita 

kommenttiin palautuksen syy 
 

– Laskun hyväksyntä ei kuulu sinulle tai sinulla ei riitä oikeudet hyväksyä laskua (tietty euroraja ylittyy): 
• Jos et tiedä oikeaa hyväksyjää: klikkaa ”Lisätoiminnot\Hylkää”. Lasku palautuu Monetran ostoreskontraan 
• Voit myös välittää rivit eteenpäin toiselle hyväksyjälle, ks. dia 29. 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

– Laskun hyväksyntä: laskun otsikkotiedot ja laskun kuvan tiedot on hyvä tarkastaa 

– Vaihda tarvittaessa laskun kirjauspäivä. Lasku kirjataan sille kuukaudelle, jolloin tavara tai palvelu on 
vastaanotettu 

– Lasku hyväksytään tiliöintiriveittäin (rivit, joiden ”Tehtävä”-sarakkeessa arvo ”Hyväksy”) 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

– Lasku hyväksytään tiliöintiriveittäin. 

– Valitse tiliöintiriveillä haluttu tehtävä (Hyväksy, hylkää tai välitä 
eteenpäin). Oletuksena tehtävissä on ”Hyväksy” 

• Jos tiliöintirivit ovat ok, ja rivit kuuluvat sinun 
hyväksyttäväksi, tarkista että ”Tehtävä” kentässä lukee 
”Hyväksy”.  

• Jos haluat välittää laskun toiselle hyväksyjälle, valitse 
”Tehtävä”-kenttään ”Välitä eteenpäin”. Ohjelma avaa 
ikkunan, johon voit valita rivin hyväksyjän.  

• Jos haluat hylätä tiliöintirivejä, valitse ”Tehtävä” 
kenttään ”Hylkää”  tämän rivin osalta lasku palautuu 
takaisin Monetran reskontraan. 

• Kun hyväksyntärivit ovat ok, klikkaa ”Vahvista”, jolla 
vahvistat tiliöintirivien tehtävät ja lasku siirtyy 
eteenpäin. 
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– Merkitse hyväksytyksi: jos haluat kommentoida laskulle, lisää kommentti ”Historia ja kommentit”-
välilehdelle ennen kuin hyväksyt laskun tai klikkaa ”Kommentoi” (Enter-painallus tallentaa 
kommentin laskulle). Huom! kommentteja ei käsitellä erikseen Monetran ostoreskontrassa 

• Lasku siirtyy siirtovalmiisiin vasta, kun kaikki tiliöintirivit on hyväksytty.   ohjelma merkitsee laskun hyväksytyksi (laskun historiaan tulee merkintä 
hyväksynnästä) ja lasku siirtyy ohjelmassa siirtovalmiisiin, josta Monetran ostoreskontranhoitaja siirtää laskun Intime-järjestelmään 
ostoreskontraan ja kirjanpitoon. Maksuun lasku lähtee eräpäivänä, jos lasku hyväksytty ennen eräpäivää. 
 



Osa 3: Muut toiminnot 
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– Laskuarkisto 

– Varahenkilösiirrot 

– Sähköpostiasetukset 

– Keskustelut 

– Yleiset ilmoitukset 

– Vinkit 

 



Laskuarkisto 
 

– Henkilökohtaisen laskuarkiston saat avattua P2P:n Hae –sivulta (Huom! tätä kautta ei voi tiliöidä, 
tarkastaa tai hyväksyä laskuja, koska kyseessä on arkisto) 
 

– Hae-sivulla näkyy P2P:hen sinulle/sijaisellesi lähetetyt laskut (tässä ei näy vanhan ostolaskuohjelman 
laskuja): 

– Laskuja voi hakea laskun otsikkotiedoilla ja tiliöintirivien tiedoilla. Kirjoita hakusana, valitse “Valitut 
hakuehdot”-linkillä kenttä, mihin kohdennat haun. Valitse myös organisaatio, jos sinulla on oikeudet 
useampaan kuin yhteen organisaatioon. Klikkaa lopuksi suurennuslasia/hae –painiketta. 

– Haussa laskuja voi myös rajata seuraavilla valinnoilla: 
• Odottaa: sinulla olevat avoimet laskut, jotka odottavat käsittelyä (tarkastus/hyväksyntä) 
• Suoritettu: laskun tarkastus/hyväksyntä suoritettu, lasku hylätty tai välitetty eteenpäin toiselle 

tarkastajalle/hyväksyjälle 
• Peruttu: esim. lasku hylätty 
• Keskusteltu: laskut, joiden keskustelussa olet ollut osapuolena 
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Laskuarkisto 
 

– Tiliöinnillä haku: jos haluat hakea tiliöityjä laskuja esim. kirjanpidon tilinumerolla 

• Valitse  “Tiliöintirivit” ja syötä hakusana eli tässä tapauksessa tilin numero   

• Klikkaa “Valitut hakuehdot” ja merkitse  rasti ruutuun kohtaan “Tili” 

• Klikkaa  
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Varahenkilösiirrot 
 

– Varahenkilösiirto asetetaan “Omat asetukset” -sivulla painikkeella  

• Asettamasi varahenkilö perii sinun käyttäjäoikeuksesi (esim. jos sinulla on hyväksymisoikeudet 
5000 euroon asti, varahenkilö saa vastaavat oikeudet niihin laskuihin, jotka on lähetetty 
poissaolosi aikana sinulle) 

• Valitse valikosta varahenkilösi ja aloitus- ja lopetuspäivämäärät (sinulle lähetetyt laskut siirtyvät 
automaattisesti varahenkilölle annetulla aikajaksolla) 

– Alkamispvm: merkitse alkamispäivämääräksi viimeinen työpäivä ennen lomaa, koska verkkolaskuja saapuu 
myös iltaisin ja öisin 

• Huom! Jos sinulla on käsittelemättömiä laskuja, jotka ovat saapuneet ennen varahenkilösiirron 
asettamista ja haluat siirtää ne varahenkilöllesi, avaa “Omat tehtävät” ja siirrä valitut laskut 
varahenkilöllesi “Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” -toiminnolla 
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Varahenkilösiirrot 
 

– Laskun saapuminen varahenkilösiirron voimassaolon aikana: 

• Kun uusi lasku saapuu P2P:hen, se siirtyy automaattisesti varahenkilölle käsiteltäväksi 

• Saat laskun automaattisesti ns. infokierrolla tiedoksi: 

– Avaa “Omat tehtävät” 

– Klikkaa “Info” 

– Valitse lasku ja klikkaa “Vastaanotto” (tehty vastaanotto kuittaa infokierrossa olleen laskun 
kuitatuksi, minkä jälkeen et saa enää samasta laskusta muistutusta sähköpostiin) 

– Klikkaa “Avoin”. Pääset takaisin avointen/käsittelemättömien laskujen listalle 
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Sähköpostiasetukset 
 

– Basware P2P lähettää sähköpostia uusista laskuista, uusista keskusteluista ja ilmoituksista 

– Avaa “Omat asetukset” ja sieltä “Muistutussähköpostit” -> voit valita, kuinka usein ohjelma lähettää 
sähköpostitse tiedon: 

• Tehtävät: uusista laskujen/maksusuunnitelmien tarkastus- ja hyväksyntätehtävistä: 

– Päivittäinen yhteenveto (saapuu aamuisin klo 8:00) 

– Jokaisesta uudesta tehtävästä/viestistä = heti 

• Keskustelut ja ilmoitukset: uusista keskusteluista: 

– Päivittäinen yhteenveto (saapuu aamuisin klo 8:00) 

– Jokaisesta uudesta tehtävästä/viestistä = heti 

 

37 



Keskustelut 
 

1) Uuden keskustelun avaaminen 

– Keskustelu-toiminnolla voidaan lähettää lasku toiselle P2P –käyttäjälle tiedoksi tai sillä voidaan myös 
esim. tiedustella, ovatko laskuun liittyvät tavarat saapuneet ennen kuin lasku käsitellään 

– Uusi keskustelu voidaan avata laskulta Keskustele-painikkeella, jolloin laskusta käyty keskustelu 
tallentuu laskun historiatietoihin, tai suoraan Keskustele-sivulta Uusi keskustelu-linkillä, jolloin 
keskustelu ei tallennu laskun tietoihin 
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Keskustelut 
 

2) Keskustelun jatkokäsittely 

 

– Keskustelukumppani saa samantien sähköpostitse tiedon hänelle jätetystä viestistä (P2P ei kuitenkaan 
lähetä muistutuksia vastaanottajalle, jos vastaanottaja ei vastaa saman päivän aikana) 

– (Huom! voit tarvittaessa poistaa lähettämäsi viestin ennen kuin suljet P2P:n painikkeella         ) 

– Keskustelu ei pysäytä laskun käsittelyä (lasku voidaan merkitä tarkastetuksi ja hyväksytyksi vaikka 
keskustelukumppani ei vastaisi viestiin) 

 

– Kun olet käsitellyt keskustelun loppuun omasta puolestasi, voit merkitä keskustelun Valmis-tilaan 

– Lukemattomat viestit saat näkyviin Keskustele-sivulla ruksaamalla Rajaus-kohtaan “Lukemattomat” 
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Yleiset ilmoitukset 
 

– Kierronvalvojat, ostoreskontranhoitajat ja P2P -pääkäyttäjät voivat tehdä ilmoituksia P2P –käyttäjille 

– Ilmoitukset löytyvät Keskustele –välilehdeltä  

 

– Ilmoitukset voivat koskea mm. tili- ja kirjanpitokauden sulkemista, kun laskujen tarkastusta ja 
hyväksyntää halutaan hoputtaa, sekä muistutuksia varahenkilösiirron tekemisestä ennen lomalle jääntiä 
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Vinkit 
 

1) Kahden P2P-ikkunan avaaminen rinnakkain (haluat esim. tiliöidä laskua ja katsoa mallitiliöintiä 
aiemmin käsittelemältäsi laskulta): 

- avaa P2P ja kopioi selaimen osoiteriviltä P2P:n osoite sen jälkeen, kun olet kirjautunut P2P:hen sisään 

- klikkaa työasemasi alapalkissa selaimen (Internet Explorer tai Firefox) kuvaketta hiiren oikealla ja klikkaa 
“Internet Explorer”. 

 

 

 

 

- liitä uuden selainikkunan osoiteriville P2P:n osoite ja avaa P2P 

- klikkaa näppäimistöltä windows-painiketta ja nuolta oikealle yhtä aikaa 

- avaa ensimmäisessä vaiheessa avaamasi P2P-ikkuna ja klikkaa näppäimistöltä windows-painiketta ja 
nuolta vasemmalle yhtä aikaa 

 

-> 
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Osa 4: Maksusuunnitelmat 
 

 

 
 

– Maksusuunnitelmien avulla automatisoidaan laskujen käsittelyä (P2P käsittelee laskun tarkastajan ja 
hyväksyjän puolesta) 

– Saapuva lasku täsmäytetään automaattisesti maksusuunnitelmaan (autom. tiliöinti, tarkastus- ja 
hyväksyntämerkintä sekä merkintä kirjanpitoon siirrettäväksi) 

– Uusi maksusuunnitelma tulee tarkastaa ja hyväksyä ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön 

 

– Huom!Maksusuunnitelmien hyväksyntä poikkeaa laskujen hyväksynnästä: maksusuunnitelmissa 
hyväksyjä hyväksyy koko maksusuunnitelman yhdellä kertaa (ts. koko maksusuunnitelman 
loppusumman/kaikkien maksusuunnitelman aikataulussa olevien kuukausirivien yhteissumman), 
maksusuunnitelmia ei hyväksytä kustannuspaikka-/vastuuyksikkötasolla. Tämä edellyttää sitä, että 
maksusuunnitelman tarkastaja lähettää maksusuunnitelman hyväksyttäväksi henkilölle, jolla 
hyväksyntäoikeudet riittävät maksusuunnitelmaan merkityille kustannuspaikoille/vastuuyksikköille ja 
maksusuunnitelman loppusummalle 
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Uusi maksusuunnitelma tarkastettavaksi 
 

– Saat sähköpostiisi Basware P2P:n lähettämän ilmoituksen käsiteltävistä maksusuunnitelmista 
(ilmoituksessa on linkki, josta pääset maksusuunnitelmiin) 

– Tarkista, että olet Omat tehtävät-osion Suunnitelmat-välilehdellä ja sinulla on auki lista avoimista 
maksusuunnitelmista 

– Suunnitelmat, jotka ovat saapuneet sinulle tarkastettavaksi näkyvät tehtävänä ”Otsikkotason 
tarkastus” (jos sinulle on saapunut suunnitelmia hyväksyttäväksi, niissä lukee ”Hyväksyntä”) 

 

– Avaa suunnitelma kaksoisklikkaamalla maksusuunnitelman riviä 
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Uusi maksusuunnitelma tarkastettavaksi 
 

– Jos suunnitelma on virheellinen: klikkaa ”Hylkää” ja kirjoita kommenttiin, mistä virheestä on kyse. 
Hylätty maksusuunnitelma palautuu maksusuunnitelman ylläpitäjälle, joka voi olla joko oman 
organisaatiosi henkilö tai Monetran ostoreskontranhoitaja  

– Jos suunnitelma ei kuulu sinun tarkastettavaksi : 

• Jos tiedät oikean tarkastajan: klikkaa ”Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” ja valitse tarkastaja 

• Jos et tiedä oikeaa tarkastajaa: klikkaa ”Hylkää” 
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Uusi maksusuunnitelma tarkastettavaksi 
 

– Tiliöinti: suunnitelmassa on valmiina tiliöinti 

– Jos tiliöintiä pitää muuttaa: 

• muuta tiliöintiä tarvittaessa (Huom! tiliöintimuutos tehdään jokaiselle valitulle maksuaikataulun kk-riville erikseen) 

• tai Hylkää maksusuunnitelma ja kirjoita kommentti (alkup. maksusuunnitelman ylläpitäjä korjaa tällöin tiliöinnin) 

– Merkitse tarkastetuksi: jos haluat kommentoida suunnitelmaa, lisää kommentti ”Lisää kommentti”-
painikkeella  ennen kuin merkitset suunnitelman tarkastetuksi: 

• ”Tarkasta” -> suunnitelma siirtyy valitsemallesi hyväksyjälle hyväksyttäväksi 
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Maksusuunnitelma hyväksyttäväksi 
 

– Saat sähköpostiisi Basware P2P:n lähettämän ilmoituksen käsiteltävistä maksusuunnitelmista (ilmoituksessa on 
linkki, josta pääset suunnitelmiin) 

– Tarkista, että olet Omat tehtävät-osion Suunnitelmat-välilehdellä ja sinulla on auki lista avoimista 
suunnitelmista 

– Suunnitelmat, jotka ovat saapuneet sinulle hyväksyttäväksi näkyvät tehtävänä ”Hyväksyntä” 

– Voit hyväksyä koko maksusuunnitelman loppusumman yhdellä kertaa, maksusuunnitelmia ei hyväksytä 
kustannuspaikka-/vastuuyksikkökohtaisesti 

 

       Huom! sinulle on voinut saapua suunnitelmia myös tarkastettavaksi (et voi tarkastaa ja hyväksyä samaa 

       maksusuunnitelmaa. Jos et tarkasta maksusuunnitelmaa, voit siirtää sen toiselle tarkastajalle 

       Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin -painikkeella) 

– Avaa suunnitelma kaksoisklikkaamalla maksusuunnitelman riviä 
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Maksusuunnitelma hyväksyttäväksi 
 

– Jos suunnitelma on virheellinen: klikkaa ”Hylkää” ja kirjoita kommenttiin, mistä virheestä on kyse. 
Hylätty maksusuunnitelma palautuu maksusuunnitelman ylläpitäjälle, joka voi olla joko oman 
organisaatiosi henkilö tai Monetran ostoreskontranhoitaja  

– Jos suunnitelma ei kuulu sinun hyväksyttäväksi : 

• Jos tiedät oikean hyväksyjän: klikkaa ”Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin” ja valitse hyväksyjä 

• Jos et tiedä oikeaa hyväksyjää: klikkaa ”Hylkää” 
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Maksusuunnitelma hyväksyttäväksi 
 

– Merkitse hyväksytyksi: jos haluat kommentoida maksusuunnitelmaa, lisää kommentti ”Lisää 
kommentti”-painikkeella  ennen kuin hyväksyt suunnitelman: 

• ”Hyväksy” -> sopimus on nyt käytössä ja saapuvat veloituslaskut, joissa on suunnitelman viite, 
alkavat täsmäytyä automaattisesti tähän sopimukseen (hyvityslaskut käsitellään manuaalisesti) 
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Yhteydenotot (Monetra Oy/ostoreskontra) 
 

Yhteydenotot P2P-järjestelmän ongelmatilanteissa ja neuvonnassa asiakaskohtaisiin 
ryhmäsähköpostilaatikoihin tai puhelimitse: 

– PPSHP: 

ppshp.ostoreskontra@monetra.fi 

puh. 040 639 2599 

 

Käyttöoikeusasiat: 

Uudet P2P-käyttäjät ja käyttäjien poistot ilmoitetaan lomakkeella allekirjoitettuna alla olevaan sähköpostiin 
(sähköpostin otsikkoon näkyviin “PPSHP”): 

kayttooikeustilaukset@monetra.fi 

 

Muut P2P-järjestelmään liittyvät asiat: 

paakayttajat.ostolaskujarjestelmat@monetra.fi 

 

P2P-pääkäyttäjät: 

Marja-Liisa Hietaharju, puh. 044 703 0747 

Anne Perkiö, puh. 050 464 5369 
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