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Tämä materiaali on jatkoa P2P-koulutusmateriaalin osaan 1, joka sisältää 

yleisesittelyn P2P:stä ja ostolaskujen käsittelystä. Tässä materiaalissa 

käsitellään ostolaskujen automatisointia maksusuunnitelmien avulla: 

 

Osa 1: Maksusuunnitelmien esittely (sivut 4 - 7) 

Osa 2: Maksusuunnitelmien tarkastus (sivut 8 - 9) 

Osa 3: Maksusuunnitelmien hyväksyntä (sivut 10 - 11) 

Osa 4: Monetran ostoreskontran yhteystiedot (sivu 12) 

 

 

 

Sisällysluettelo 
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Osa 1: Maksusuunnitelmat 
 

 

  Maksusuunnitelmien avulla automatisoidaan sopimukseen perustuvien 
veloituslaskujen käsittelyä:  

 -> P2P käsittelee laskun tiliöijän, tarkastajan ja hyväksyjän puolesta 

 -> esim. vuokrat, sähkölaskut, puhelinlaskut, IT-lisenssimaksut 

 -> laskun tiedoissa pitää näkyä sopimusnumero, joka kytkee saapuvan laskun 

              P2P:ssä oikeaan maksusuunnitelmaan  

 

 Maksusuunnitelman P2P:ssä laatii Monetran asiakasorganisaation ns. 
maksusuunnitelmien ylläpitäjä: 

-> uusi maksusuunnitelma tulee tiliöidä, tarkastaa ja hyväksyä ennen kuin se 

voidaan ottaa käyttöön (samalla tavalla kuin laskutkin) 

 

 Hyödyt: 

-> laskujen manuaalinen käsittely vähenee 

-> tiliöintivirheet vähenee 
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Sopimusnumero 

 Toimittajaa/myyjää pyydetään lisäämään laskulle sopimusnumero, 

jollei sitä jo laskulla ole: 

 voi olla muodoltaan mitä tahansa (tekstiä/numeroita) – yleensä myyjän ja ostajan sopima  

 näkyy P2P:ssä Suunnitelman viite-kentässä: 

 

 

 

 

 

 

 jos myyjän laskutusohjelmassa ei ole Sopimusnumero-kenttää, P2P osaa hakea 

sopimusnumeroa myös seuraavista kentistä laskun saapuessa P2P:hen: 

 Tilaajan viite: //INVOICE/HEADER/ORDER_REFERENCE  

 Tilausnumero: //INVOICE/HEADER/ORDER_INFORMATION/ORDER_NUMBER  

 Ostajan viite: //INVOICE/HEADER/BUYER_REFERENCE  

 Asiakasnumero: //INVOICE/RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_ID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Aikaperusteiset (yleisin) –soveltuvat laskuille:  

o jotka saapuvat säännöllisesti (esim. kerran kuukaudessa , mm. puhelin- ja 

sähkölaskut, it-lisenssimaksut) 

o joissa on sopimusnumero, aina sama tiliöinti, sama tarkastaja ja hyväksyjä 

o maksusuunnitelmaan merkitään aikataulu, jossa annetaan mm. €-rajat, 

minkäsummaisia laskuja saa käsitellä automaattisesti (jos saapuva lasku ylittää 

enimmäissumman, lasku lähtee kiertoon manuaalisesti käsiteltäväksi) 

 

2) Budjettiperusteiset – kuten aikaperusteinen, mutta:  

o maksusuunnitelmaan määritetään euromääräinen budjetti (laskut täsmäytetään 

maksusuunnitelmaan kunnes budjetti € käytetty) 

o maksusuunnitelmaan määritetään yksittäisen laskun maksimisumma 

 

3) Aikaperusteiset itselaskutuksena:  

o toimittajan ei tarvitse lähettää laskua vaan P2P luo itse laskun esim. kerran kuussa (asiasta 

sovitaan toimittajan kanssa) 

o Soveltuu mm. vuokrille ja vastikkeille 

 

 

 

Maksusuunnitelmien eri tyypit 
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 Alla tehty tietyn sähkötoimittajan laskuista sopimusnumeron (maksusuunnitelman viitteen) perusteella 

maksusuunnitelma (sähkölaskuissa sopimusnumero on yleensä käyttöpaikan numero, puhelinlaskuissa puhelinnro) 

 Kun maksusuunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty, laskut alkavat täsmäytymään suunnitelmaan ja siirtyvät 

suoraan maksuvalmiiksi 

 Jos saapuva lasku ylittää määritetyn enimmäissumman, lasku lähtee kiertoon manuaaliseen käsittelyyn 

 

 

 

 

Esimerkki maksusuunnitelmasta 
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Osa 2: Suunnitelman tarkastus 
 

 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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Suunnitelman tarkastus 
 

 Maksusuunnitelma on aina toimittajakohtainen ja siihen on merkitty maksuaikataulu, miltä ajalta ko. 

toimittajan tiettyyn sopimusnumeroon perustuvat laskut käsitellään automaattisesti 

 Maksusuunnitelmassa on valmiina kaikki tarvittavat tiedot kuten tiliöinti. Jos tiliöintiä pitää muuttaa: 

 muuta tiliöintiä tarvittaessa (Huom! tiliöintimuutos tehdään jokaiselle valitulle maksuaikataulun riville 

erikseen) tai Hylkää maksusuunnitelma ja kirjoita kommentti 

 Jos maksusuunnitelma ei kuulu sinulle, Hylkää tai valitse Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin 

 

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

 ”Tarkasta” -> suunnitelma siirtyy valitsemallesi hyväksyjälle hyväksyttäväksi (Huom! hyväksyjällä tulee 
olla hyväksyntäoikeudet koko maksusuunnitelman loppusummaan, joka koostuu maksuaikataulun 

kaikkien kuukausittaisten laskujen bruttosummasta yhteensä 
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Osa 3: Suunnitelman hyväksyntä 
 

 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” 

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

       samaa maksusuunnitelmaa) 

 Avaa suunnitelma kaksoisklikkaamalla maksusuunnitelman riviä 
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Suunnitelman hyväksyntä 
 

 Maksusuunnitelma on aina toimittajakohtainen ja siihen on merkitty maksuaikataulu, miltä ajalta ko. toimittajan tiettyyn 
sopimusnumeroon perustuvat laskut käsitellään automaattisesti 

 Maksusuunnitelmasta hyväksytään koko maksusuunnitelman loppusumma, joka koostuu maksuaikataulussa olevien 
kaikkien kuukausittaisten laskujen bruttosummasta yhteensä 

 

 Jos maksusuunnitelma ei kuulu sinulle, Hylkää tai valitse Lisätoiminnot\Välitä eteenpäin 

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

 ”Hyväksy” -> sopimus on nyt käytössä ja saapuvat  ko. toimittajan 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: 

 Haapaveden kaupunki: haapavesi.ostoreskontra@monetra.fi 

 Hailuodon kunta: hailuoto.ostoreskontra@monetra.fi 

 Kem peleen kunta: kempele.ostoreskontra@monetra.fi 

 Lim ingan kunta: liminka.ostoreskontra@monetra.fi 

 Lum ijoen kunta: lumijoki.ostoreskontra@monetra.fi 

 Nordlab: nordlab.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy: oamk.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun Jätehuolto Oy: jatehuolto.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun kaupunki: ouka.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun kaupunginteatteri Oy: teatteri.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun Satama Oy: satama.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä: osekk.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun Tuotantokeittiö Oy: ouluntuotantokeittio.ostoreskontra@monetra.fi 

 Oulun Työterveys Oy: tyoterveys.ostoreskontra@monetra.fi 

 Ranuan kunta: ranua.ostoreskontra@monetra.fi 

 Sodankylän kunta: sodankyla.ostoreskontra@monetra.fi 

 Taivalkosken kunta: taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi 

 

Käyttöoikeusasiat (käyttöoikeusmuutokset ja ilmoitukset, jos ongelmia sisäänkirjautumisessa): 

kayttooikeustilaukset@monetra.fi 

 

Muut P2P-järjestelmään liittyvät asiat: 

paakayttajat.ostolaskujarjestelmat@monetra.fi 
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