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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 älypuhelimilla, tablet-tietokoneilla ja työasemilla 

 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 

 

 

 

Osa 1: Yleistietoa P2P:stä 
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 Siirtymäkausi – vanha ostolaskujärjestelmä Rondo ja uusi ostolaskujärjestelmä P2P käytössä yhtä 

aikaa aikavälillä 17.12.2018 – 14.1.2019: 

 Ostolaskut, jotka koskevat vuotta 2018-> tarkastetaan ja hyväksytään loppuun Rondossa 

viimeistään pe 11.1.2019 

 Ostolaskut, jotka koskevat vuotta 2019 -> käsitellään P2P:ssä 

 Vuoden, mille ostolasku kuuluu määrää tuotteen/palvelun vastaanottopäivä 

 

 P2P käyttövalmiina ma 17.12.2018 vuoden 2019 laskuja varten: 

 Jos Rondossa on jo vuodelle 2019 kuuluvia laskuja, laskun asiatarkastaja voi 

lähettää laskun kuvan Monetran ostoreskontraan sähköpostitse: 

taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi, jolloin lasku lisätään P2P:hen Monetralla. 

Lisäksi asiatarkastaja voi pyytää ko. laskun mitätöintiä Rondossa 

 Huom! Rondossa EI käsitellä vuodelle 2019 kuuluvia laskuja 

 

 Kaikki ostolaskut siirtyvät ma 14.1.2019 klo 9 alkaen automaattisesti P2P:hen (uusia 

laskuja ei enää siirry 14.1.2019 n. klo 9 jälkeen Rondoon) 

 14.1.2019 tulee käyttöön myös selainkäyttöinen sähköinen maksumääräyslomake, jolla 

voi itse tehdä maksuosoituksen. Maksuosoitus siirtyy P2P:hen laskuna käsiteltäväksi. 

Maksuosoituksilla ei käsitellä palkkoihin ja myyntilaskuihin liittyviä maksuosoituksia. 

 

 

 

 

 

P2P:hen siirtyminen – Milloin? 
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P2P:hen siirtyminen – 
Laskutusosoitteet 14.1.2019  
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P2P:hen siirtyminen – 
Laskutusosoitteet 14.1.2019  
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P2P:hen siirtyminen – 
Laskutusosoitteet 14.1.2019  
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Asiakkaiden käyttäjäroolit 
 

– Tarkastaja ja hyväksyjä: 
• Rajattu käyttöoikeus: saa oikeudet omiin käsittelemiinsä laskuihin, jotka on lähetetty 

henkilölle tarkastettavaksi tai hyväksyttäväksi 
 

– Kierronvalvoja (kussakin hallintokunnassa omat kierronvalvojat, yleensä taloussihteerit): 
• Laskujen kierron seuranta (kaikki vain oman hallintokunnan laskut) 
• Organisaation jaettujen tiliöintimallipohjien ylläpito  
• Laskujen otsikkotietojen korjaukset (esim. eräpäivät) 
• Laskujen tiliöintien muutokset 
• Laskujen välitys toiselle tarkastajalle/hyväksyjälle 
• Laskujen mitätöinti 

 
– Maksusuunnitelmien ylläpitäjä (yleensä samat henkilöt kuin kierronvalvojat): 

• Ostolaskujen automatisointia varten 
• Maksusuunnitelmien ylläpito-oikeus (mm. luonti, muutokset, poistot), joiden avulla 

voidaan automatisoida laskujen käsittelyä 
 

– Lukija: 
• Henkilöt (mm. kunnanjohtaja), jotka saavat lukuoikeudet kaikkiin kunnan laskuihin 

(oikeus myös luottamuksellisiin/salaisiin laskuihin) 
 
 

– Raportointi: 
• Lukuoikeudet graafisiin raportteihin mm. maksuennusteraporttiin (P2P Analytics) 
• Talousjohtajalla yleensä tämä oikeus 
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1) Ohjelma lähettää saapuvat laskut automaattisesti seuraaville henkilöille (ns. oletuskäsittelijöille) 

asiatarkastukseen: 

 

 

 

  

* jos laskun on toimittanut uusi toimittaja/myyjä, Monetran ostoreskontranhoitaja perustaa uuden 

toimittajan toimittajarekisteriin ja lähettää laskun myöhemmin oletuskäsittelijälle 

2) Oletuskäsittelijä: 

1) tarkastaa laskun otsikkotiedot, merkitsee laskun tarkastetuksi ja välittää samalla laskun eteenpäin toiselle 

henkilölle tiliöitäväksi ja tarkastettavaksi , jos joku muu tiliöi laskun TAI 

2) tarkastaa laskun otsikkotiedot, tiliöi laskun, merkitsee laskun tarkastetuksi 

3) Tarkastaja/oletuskäsittelijä lähettää laskun hyväksyttäväksi valitsemalleen henkilölle 

4) Hyväksyjä hyväksyy laskun 

5) Monetran ostoreskontranhoitaja siirtää hyväksytyt laskut päivittäin kirjanpitoon ja 

ostoreskontraan. Laskut siirretään maksatukseen päivittäin laskujen eräpäivien mukaisesti (Huom! 

jos lasku hyväksytty eräpäivän jälkeen, lasku siirtyy maksuun myöhässä) 

 

 

 

 

Ostolaskujen käsittelyprosessi 
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Basware P2P:tä käytetään: 

 Ohjelmaa käytetään työkoneen Internet Explorer –selaimella. 

Linkki työasemaversioon (löytyy myös selaimen suosikeista): 

 

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

 

 Hyväksyjät voivat lisäksi käyttää P2P:tä 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  

 

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

 

 

 

Tuetut laitteet ja selaimet 
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Voit tarvittaessa tehdä työpöydällesi P2P –pikakuvakkeen ohjelman työasemaversioon: 

 Paina työpöydällä hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse valikosta ”Uusi -> Pikakuvake” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kopioi ja liitä kenttään ”Kirjoita kohteen sijainti” linkki, joka on mainittu tämän materiaalin sivulla 6 (työasemaversion 

linkki vaihtelee organisaatioittain) 

 Paina ”Seuraava” 

 Kirjoita pikakuvakkeen nimi esim. P2P-ostolaskut 

 Paina ”Valmis” 

 

 

 

 

 

P2P -pikakuvake 
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P2P -ohjeet 
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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/ 

 

 

 

 

 

http://www.monetra.fi/palvelut/taloushallinnon-palvelut/jarjestelmaohjeet/
http://www.monetra.fi/palvelut/taloushallinnon-palvelut/jarjestelmaohjeet/
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Sisäänkirjautuminen P2P:hen  
 
  

 Kirjaudu työasemaversioon käyttäen Internet Explorer –selainta ja seuraavaa linkkiä  

       (linkki löytyy myös selaimesi suosikeista valmiina): 

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

 Mobiiliversio (P2P Edge): https://alusta-uk.basware-saas.com/Portal/WifLogin/?tid=monetra&returnurl=%2fedge%2f  

 Huom! ethän tee itse selaimen suosikkeihin pikalinkkiä P2P:hen, koska linkki muuttuu, kun kirjaudut alkup. P2P-linkillä ohjelmaan 

 Valitse “Muu organisaatio”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Syötä avautuvaan ikkunaan työsähköpostiosoitteesi ja klikkaa “Seuraava”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jos ohjelma kysyy salasanaa, käytä samaa salasanaa, jolla kirjaudut omalle työasemallesi/työkoneelle. 
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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 2: 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: 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

 Tarkista, että olet Omat tehtävät –sivulla ja että sinulla on valittuna Laskut ja Avoin 

(kuvassa kohta ”7 Avoin” näyttää, että sinulla on 7 käsittelemätöntä laskua) 

 Laskut, jotka ovat saapuneet sinulle tarkastettavaksi näkyvät tehtävänä ”Otsikkotason 

tarkastus” (jos sinulle on saapunut laskuja hyväksyttäväksi, niissä lukee ”Hyväksyntä”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
tai toinen asiatarkastaja on voinut lisätä laskulle kommentin ja näet, kenelle muille sama lasku 
on lähetetty yhtä aikaa käsiteltäväksi) 

4. lisää laskulle tiliöinti  

5. lisää laskulle tarvittaessa kommentti ”Kommentoi”-painikkeella (esim. minkä osuuden 
tarkastat laskulta) 

6. lasku suoraan hyväksyjälle: jos lasku lähetetään tämän jälkeen suoraan hyväksyjälle, klikkaa 
”Tarkasta” (ohjelma kysyy kenelle lähetät laskun hyväksyttäväksi)  

         TAI 

         koontilaskut: jos lasku lähetetään vielä toiselle tarkastajalle tarkastettavaksi/tiliöitäväksi,  

         klikkaa ”Lisätoiminnot\Tarkasta ja välitä eteenpäin”: 

         - ohjelma kysyy ensin tarkastajan, jolle välität laskun vielä tiliöitäväksi/tarkastettavaksi. Jos 

            henkilöä ei löydy listasta, tarkista laskun historiatiedoista, onko lasku jo lähetetty tälle 

            henkilölle  

          - lopuksi ohjelma kysyy hyväksyjän, joka hyväksyy sinun osuutesi laskusta 
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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. 
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Aseta lasku pitoon 
 

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

 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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Linkitä laskuja toisiinsa 
 

 

 Kun olet saanut esimerkiksi alkuperäiseen veloituslaskuun hyvityksen, linkitä laskut toisiinsa, 

jolloin laskut ovat helposti löydettävissä jatkossa 

 Kun hyvityslasku on saapunut toimittajalta ja olet vapauttanut laskun pidosta, valitse laskulta 

“Liittyvät asiakirjat”-välilehti ja oikealta painike “Hae laskuun liittyviä dokumentteja”  

 

 

 

 

 Hakuikkunassa voit hakea esim. laskun numerolla sen dokumentin, jonka haluat liittää. 

tuplaklikkaa laskuriviä ja valitse OK. Nyt nämä kaksi laskua on linkitetty toisiinsa. 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

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

 Vaihda tarvittaessa laskun kirjauspäivää (oletusarvona laskun pvm). Lasku kirjataan sille kuukaudelle ja 

vuodelle, jolloin tavara tai palvelu on vastaanotettu (laskun merkitseminen oikealle kirjauskaudelle on laskun 

asiatarkastajan vastuulla) 

 Lisää tarvittaessa laskulle liite Liitteet-välilehdellä 

 Merkitse lasku tarvittaessa luottamukselliseksi, jos laskun kuva tai liitteet sisältävät arkaluonteista tietoa 

(Huom! Terveyspalveluiden laskut ohjelma merkitsee automaattisesti luottamuksellisiksi) 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

 Laskun tarkastus: seuraava koskee teknisten palveluiden rakentamispalveluiden ostolaskuja 

 Rakentamispalvelun ostolaskuja tiliöitäessä tulee laskun tarkastajan muistaa lisätä työmaanumero ja 

urakkanumero laskulle Basware P2P:ssä.  

 työmaanumero valitaan otsikkotiedoissa olevassa "Työmaanumero"- kentässä 

 urakkatunnus valitaan tiliöintirivillä olevassa "Urakka" – kentässä. Urakkatunnus vaihtelee urakoitsijoittain 

 Huom! jos työmaa tai urakka puuttuu, ilmoita puuttuvat tiedot Monetran kirjanpitoon ja ostoreskontraan 

(yhteystiedot tämän materiaalin viimeisellä dialla) 
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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. 

4. Alv-koodi: yleisin käytettävä alv-koodi on 124, joka on palautukseen oikeuttava 24%:n arvonlisävero (aiemmin Taivalkosken 

kunnalla on ollut vastaava koodi 224.  

           Huom! jos lasku on arvonlisäveroton, alv-koodia ei tarvitse syöttää vaikka ohjelma antaa huomauttavan virheilmoituksen 

           keltaisella ikonilla 

 

 

 

26 

 Jos tiliöintiriville tulee 
punainen virheikoni, siirrä 
hiiren kursori kuvakkeen 
päälle ja saat virheviestin 

näkyviin 



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 kyseessä ”Sisäinen lasku”, ethän kopioi laskulla valmiina olevia tiliöintirivejä) 

 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 rivikohtaista 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 ja kulujen jaksotus: 

 Laskun kuluja on mahdollista jaksottaa useammalle eri kuukaudelle (Huom! summaltaan 

vähämerkityksisiä kuluja on tarpeetonta jaksottaa). Kulujen jaksotuksessa käytetään aina menojen 

jaksotustiliä 1829 

 Osa laskun loppusummasta voidaan kirjata heti kuluksi laskuun merkitylle kirjauskaudelle ja loput laskusta 

voidaan jaksottaa kirjauskautta myöhemmille kuukausille (laskun koko summa siirtyy maksuun kuitenkin 

laskun eräpäivän mukaisesti). Huom! seuraavalle tilikaudelle voidaan jaksottaa sen jälkeen, kun Intime Plus-

kirjanpitojärjestelmässä on avattu kaudet seuraavalle tilivuodelle ja kuluvan tilivuoden päätös tehty loppuun 

(käytännössä voidaan jaksottaa kuluja seur. vuodelle kuluvan vuoden elokuusta lähtien) 

 Esim. vuoden lopussa on saapunut vakuutusyhtiöltä 12 000 eur lasku seuraavalle vuodelle (laskussa veloitetaan 

koko vuoden vakuutukset): 

 jaksotuksessa tehdään vähintään kaksi tiliöintiriviä, joista ensimmäisessä kirjataan laskulle 

merkityn kirjauspäivämäärän mukaisesti heti kuluksi ko. kuun osuus laskusta (esimerkissä 

vakuutusmaksujen tilille 1000 eur kuluksi tammikuun osuus 1000 eur) 

 loput 11 000 eur jaksotetaan menojen jaksotustilille 1829 helmikuusta vuoden loppuun (Tili-kenttään 

valitaan 1829): Jaksotustili-kenttään valitaan varsinainen kulutili (esimerkissä vakuutusmaksujen 

kulutili) ja Jaksotus alkaa ja Jaksotus päättyy –kenttiin jaksotuksen aikajakso 
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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 

 

 

 

 

 

 Huom! ennen kuin merkitset laskun tarkastetuksi, varmista, että tiliöinnin ero on 0,00, jollei ole kyse 

koontilaskusta, jonka tiliöi useampi henkilö: 

 30 



Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

 Sisäisen laskun tiliöinti:  

- Sisäiset laskut siirtyvät Intime Plus-weblaskutuksesta P2P:hen ostajalle tarkastettavaksi ja 
hyväksyttäväksi 

- P2P:ssä sisäisellä laskulla näkyy valmiina miinus-summainen tulotiliöinti (älä muuta tai poista tätä, 
tuloriviä ei saa myöskään kopioida) 

- Lisää kulutiliöinti klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta laskulla olevan valmiin tiliöintirivin kohdalla 
ja valitse ”Lisää rivi”.  

 

 

 

 

 

 

- Tiliöi meno sisäiselle kirjanpidon tilille (sisäisen tilin pituus 5 numeroa), sisäiselle laskulle ei valita 

alv-koodia 

- Valitse tiliöintiin myös Sisäinen kumppanikoodi (meno) (toimittajan nimen perässä oleva koodi) 

- Sisäisellä laskulla jää tiliöintiin aina ero (laskun loppusumma), mutta tiliöinnin bruttosumma pitää olla aina 0,00 
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Uusi lasku tarkastettavaksi 
 

 Merkitse lasku tarkastetuksi:  

 ”Tiliöintirivit” -> onhan laskulle tehty väh. yksi tiliöintirivi ennen kuin lähetät sen hyväksyjälle hyväksyttäväksi? 

 ”Kommentoi” -> jos haluat kommentoida laskulle (kommentti näkyy hyväksyjälle ja muille 

asiatarkastajille/tiliöijille), lisää kommentti ennen kuin merkitset laskun tarkastetuksi  (Enter-painikkeen painallus 

tallentaa kirjoittamasi kommentin). Huom! kommentoi aina, minkä osuuden tiliöit/tarkastat laskulta, jos kyseessä 

lasku, joka käsitellään useamman eri yksikön/osaston toimesta. 

 ”Historia ja kommentit”  (kohta Kaikki)-> tarkista, onko sama lasku lähetetty muillekin 

tiliöitäväksi/tarkastettavaksi? 

 ”Tarkasta” -> klikkaa tätä, jos sinun ei tarvitse enää lähettää laskua muille tiliöitäväksi/tarkastettavaksi. Ohjelma 

merkitsee laskun tarkastetuksi (laskun historiaan tulee tässä merkintä) ja lasku siirtyy hyväksyttäväksi 

 

 

 

 

 ”Lisätoiminnot\Tarkasta ja välitä eteenpäin” -> tällöin laskulle tulee sinun tarkastusmerkintä ja voit siirtää 

laskun vielä toiselle tai useammalle muulle tarkastajalle tarkastettavaksi ja tiliöitäväksi ennen kuin lasku siirtyy 

hyväksyjälle/hyväksyjille: 

 Ohjelma kysyy ensin tarkastajan (yhden tai useamman) nimen, joille välität laskun lisätarkastukseen/lisätiliöintiin 

(Huom! jos et löydä oikeaa henkilöä listalta, tarkista laskun ”Historia ja kommentit”-välilehdeltä (kohta ”Kaikki”), 

onko lasku jo lähetetty ko. henkilölle) 

 Ohjelma kysyy sen jälkeen hyväksyjän, jolle sinun merkitsemäsi tarkastus siirtyy hyväksyttäväksi 

 Lasku näkyy kaikilla eri hyväksyjillä vasta, kun kaikki tarkastajat eri yksiköistä/osastoilta ovat tarkastaneet laskun 
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Osa 3: 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: 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

 Tarkista, että olet Omat tehtävät –sivulla ja että sinulla on valittuna Laskut ja Avoin (kuvassa kohta ”6 

Avoin” näyttää, että sinulla on 6 käsittelemätöntä laskua) 

 Laskut, jotka ovat saapuneet sinulle hyväksyttäväksi näkyvät tehtävänä ”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, jos et tiedä, kenelle lasku kuuluu, 

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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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. Historiatiedoista näet myös, onko sama lasku käsittelyssä vielä 

muilla henkilöillä esim. eri osastolla) 

4. lisää laskulle tarvittaessa kommentti ”Kommentoi”-painikkeella 

5. hyväksy lasku ”Hyväksy”-painikkeella. Voit hyväksyä laskun vaikka laskun tiliöinti erottaa: 

 - lasku voi olla vielä tiliöitävänä muilla henkilöillä/muilla osastoilla (tarkista historiatiedoista). He tiliöivät laskun  

                loppuun. 

 - jos lasku saapuu hyväksynnän jälkeen ostoreskontranhoitajan P2P-työpöydälle niin, että tiliöinti erottaa,  

                ostoreskontranhoitaja siirtää laskun takaisin tarkastukseen ja tiliöintiin 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

 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. 

 Lasku on virheellinen (olethan tarvittaessa yhteydessä myös toimittajaan):  

 Voit hylätä laskun: klikkaa ”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 (jos lasku pitääkin palauttaa jollekulle muulle tarkastajalle, valitse “Hylkää”) 

 Laskun hyväksyntä ei kuulu sinulle tai sinulla ei riitä oikeudet hyväksyä laskua: 

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

 Jos et tiedä oikeaa hyväksyjää: klikkaa ”Hylkää”. Lasku palautuu Monetran ostoreskontraan 
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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 

 Jos muutat laskun tiliöintiä, ks. materiaalin osiosta 1 kohta “Tiliöinti” 
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Lasku hyväksyttäväksi 
 

 Merkitse lasku hyväksytyksi:  

 ”Tiliöintirivit” -> laskulla pitää olla väh. yksi tiliöintirivi. Voit hyväksyä laskun vaikka tiliöinti erottaa: 

         - lasku voi olla vielä tiliöitävänä muilla henkilöillä/muilla osastoilla (tarkista historiatiedoista). He tiliöivät laskun loppuun. 

         - jos lasku saapuu hyväksynnän jälkeen ostoreskontranhoitajan P2P-työpöydälle niin, että tiliöinti erottaa,      

                         ostoreskontranhoitaja siirtää laskun takaisin tarkastukseen ja tiliöintiin 

 ”Kommentoi” -> jos haluat kommentoida laskulle, lisää kommentti ennen kuin merkitset laskun hyväksytyksi  

(Enter-painikkeen painallus tallentaa kirjoittamasi kommentin). 

 ”Historia ja kommentit”  (kohta Kaikki)-> tarkista, onko laskun tarkastaja lisännyt laskulle kommentin. 

Historiatiedoista näet myös, onko sama lasku käsittelyssä vielä muilla henkilöillä. 

 ”Hyväksy” -> 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 on hyväksytty eräpäivään mennessä. 

 

 

 

 

 ”Lisätoiminnot\Hyväksy ja välitä eteenpäin” -> ohjelma merkitsee laskun hyväksytyksi ja voit siirtää laskun vielä toiselle 

tai useammalle muulle hyväksyjälle hyväksyttäväksi (lasku siirtyy siirtovalmiisiin vasta, kun kaikki hyväksyjät ovat hyväksyneet 

laskun) 
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Osa 4: Muut toiminnot 
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– Laskuarkisto 

– Varahenkilösiirrot 

– Sähköpostiasetukset 

– Oletushyväksyjä 

– Reklamointi 

– 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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Laskuarkisto 
 

 Maksusuunnitelmaan täsmäytyneet laskut: maksusuunnitelmaan täsmäytyneet laskut löytyvät Hae-
sivulta kohdasta Suunnitelmat. 

 Klikkaa suurennuslasia         , jolloin saat näkyviin kaikki maksusuunnitelmat, jotka on lähetetty sinulle 
tarkastettavaksi tai hyväksyttäväksi 

 Avaa maksusuunnitelma kaksoisklikkaamalla maksusuunnitelman riviä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maksusuunnitelman Maksuaikataulu-välilehdeltä näet, mikä lasku (laskun numero ja täsmäytetty 
summa, joka on laskun loppusumma) on täsmäytynyt suunnitelmaan. Laskun numeroa klikkaamalla 
pääset suoraan laskuun 
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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 iltaisi 

 Huom! Jos sinulla on käsittelemättömiä laskuja, jotka ovat saapuneet ennen varahenkilösiirron asettamista ja 

haluat siirtää ne varahenkilöllesi, avaa “Omat tehtävät” ja siirrä laskut yksitellen 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 

 Kun palaat lomalta, suosittelemme, että vastaanotat infokierrolla lähetetyt laskut (tehty vastaanotto 

kuittaa infokierrossa olleen laskun kuitatuksi, minkä jälkeen et saa enää samasta laskusta muistutusta 

sähköpostiin): 

 Avaa “Omat tehtävät” 

 Klikkaa “Info” 

 Valitse lasku ja klikkaa “Vastaanotto”  

 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 “Sähköpostimuistutukset” -> 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 
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Oletushyväksyjä 
 

 Omat asetukset-sivulla voit valita itsellesi laskujen oletushyväksyjän: 

 Voit valita laskujen oletushyväksyjän kohdassa “Muut asetukset”, “Oletushyväksyjä”. Valinta tallentuu 
automaattisesti ohjelman muistiin. 

 Oletushyväksyjä on hyvä merkitä, jos kaikki tarkastamasi laskut tai suurin osa niistä menee aina samalle 
hyväksyjälle hyväksyttäväksi. Myös hyväksyjien on hyvä valita oletushyväksyjä, koska omat kulut kuten 
omat puhelinlaskusi tulee sinulle tarkastettavaksi ja sinun tulee lähettää ne toiselle henkilölle 
hyväksyttäväksi. 

 Kun merkitset jonkin laskun tarkastetuksi “Omat tehtävät”-sivulla joko “Tarkasta”-painikkeella tai 
“Lisätoiminnot\Tarkasta ja välitä eteenpäin”-painikkeella, ohjelma tarjoaa kyseisen laskun hyväksyjäksi 
oletushyväksyjää. Voit kuitenkin tarvittaessa vaihtaa tämän laskun hyväksyjän toiseksi. 
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Reklamointi 
 

 Virheellisestä laskusta voi tehdä reklamaation toimittajalle P2P-järjestelmän kautta Lisätoiminnot valikosta Reklamoi 

laskusta toiminnolla.   

 Järjestelmä lähettää reklamaatioviestin toimittajalle ja kopiona reklamaation tekijälle.  

 Reklamoinnista jää merkintä laskun historiaan. Reklamoitu lasku jää Omat tehtävät välilehdelle Reklamoitu.  
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1. Virheellisestä laskusta 
voi tehdä reklamaation 
Lisätoiminnot valikosta 
Reklamoi laskusta 
toiminnolla.  

  
  
  

2. Ohjelma avaa sen 
jälkeen dialogin, johon 
voi täyttää 
reklaamatioviestin 
tiedot: 
Lähettäjän sähköpostiksi 
tulee automaattisesti 
reklamoijan oma 
sähköpostiosoite, samoin 
kopio kenttään. 
Vastaanottajakenttään 
kirjoitetaan toimittajan 
sähköpostiosoite. 
Viestin otsikon ja sisällön 
käyttäjä kirjoittaa itse.  
 
Reklamaation liitteenä 
lähtee kuva laskusta. 
Tarvittaessa viestiin voi 
lisätä muitakin liitteitä.  



Reklamointi 
 

 Toimittajalle lähtee reklamoinnista edellä mainitun esimerkin mukainen sähköpostiviesti: 
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Kun reklamaatio on selvä, laskun saa 
vapautettua laskun Kumoa reklamaatio-
painikkeella. 

 Kun reklamaatio on selvä, lasku vapautetaan Kumoa reklamaatio-painikkeella, jonka jälkeen laskun voi hylätä tai 

tarkastaa/hyväksyä.  

 



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 (laskujen käsittelijät eivät saa sähköpostiilmoitustas uudesta 

viestistä) 

 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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   Yhteydenotot – 
   Monetra Oy/ostoreskontra)  

Yhteydenotot P2P-järjestelmän ongelmatilanteissa ja neuvonnassa 

asiakaskohtaiseen ryhmäsähköpostiin: 

 Taivalkosken kunta: taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi 

 Asiakasvastuullinen ostoreskontranhoitaja: Aino Virrankari 

 

Käyttöoikeusasiat: 

 Käyttöoikeuksien lähtötiedot on perustettu P2P-ostolaskuohjelmaan 17.12.2018 

 Uudet käyttäjät, muutokset ja poistot: esimies hakee sähköpostitse 

kayttooikeustilaukset@monetra.fi 

 

Muut P2P-järjestelmään liittyvät asiat: 

paakayttajat.ostolaskujarjestelmat@monetra.fi 

 

 

 

 

53 

mailto:taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi
mailto:kayttooikeustilaukset@monetra.fi
mailto:paakayttajat.ostolaskujarjestelmat@monetra.fi

