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Sähköinen maksumääräys
 Selainkäyttöinen lomake, jolla Monetran asiakas voi tehdä

maksuosoituksen (=“laskun”) P2P-ostolaskuohjelmaan käsiteltäväksi
 Korvaa paperisen maksumääräyksen
 Soveltuu tilanteisiin, jos tavaran tai palvelun toimittaja ei lähetä laskua, ja
kun maksuperuste on maksajalla tiedossa
 Maksun saajat voivat olla yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä
 Maksumääräykset ovat tavallisesti avustuksia, tilityksiä, korvauksia tai
siviilipalveluspäivä- ja ruokarahoja
 Ei sovellu myyntilaskujen suoritusten palautuksiin eikä palkkoihin
liittyviin maksuihin
 Ei sovellu ns. hetimaksuihin, koska maksumääräys siirtyy viiveellä P2Postolaskuohjelmaan käsiteltäväksi ja maksumääräys pitää tarkastaa ja
hyväksyä P2P:ssä
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Sähköinen maksumääräys & P2P
 Maksumääräykset saapuvat P2P-ostolaskuohjelmaan kaksi kertaa

päivässä (puolen päivän aikaan ja illalla)
 P2P lähettää maksumääräyksen tarkastettavaksi henkilölle, joka on
merkitty maksumääräyksen kenttään “Tarkastaja
laskunkierrätysjärjestelmässä”
 P2P:ssä maksumääräys tiliöidään, tarkastetaan ja hyväksytään.
Hyväksytyt maksumääräykset siirretään Monetran ostoreskontranhoitajan
toimesta päivittäin Intime Plus-kirjanpitoon, ostoreskontraan ja sieltä
maksuun
 Huom! Maksumääräys lähtee maksuun eräpäivänä, jos maksumääräys on
hyväksytty eräpäivään mennessä P2P:ssä
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Maksumääräyksen täyttäminen
Huom!
mikään
kenttä ei
saa sisältää
erikoismerkkejä
kuten <

= Laskun päiväys
ja Kirjauspäivä
P2P:ssä
(kirjauspäivää voi
muuttaa P2P:ssä)

= Yrityksen tai
yhdistyksen
virallinen nimi (ytunnusta/rek.nroa
vastaava nimi

Täytetään mikäli
viitenumeroa ei
ole (viesti näkyy
maksun saajan
tiliotteella)

Mahd. tarkka
kuvaus siitä,
mitä
maksetaan

Valitse eräpäivä niin,
että maksumääräyksen
käsittelylle jää aikaa
P2P:ssä
Voit tarvittaessa täyttää
oletustiliöinnin, joka
näkyy P2P:ssä laskun
kuvalla ohjeena laskun
tiliöijälle

Maksettava summa
(bruttosumma). Jos syötät
useamman tiliöintirivin
summineen, ohjelma laskee
loppusummaksi tiliöintirivien
summat yhteensä
Voit tarvittaessa lisätä liitteitä. Liitteen
nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä eikä
välilyöntejä. Tuettuja liitteitä: pdf, word,
excel, tekstitiedosto (.txt), kuvatiedostot
(.jpg ja .tif) ja internetsivujen tiedostot
(.htm ja .html). Kuvatiedosto .jpeg EI ole
tuettu
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Yhteydenotot (Monetra Oy/ostoreskontra)
Yhteydenotot sähköisen maksumääräyksen ongelmatilanteissa ja neuvonnassa asiakaskohtaisiin ryhmäsähköpostilaatikoihin:


Haapaveden kaupunki: haapavesi.ostoreskontra@monetra.fi



Hailuodon kunta: hailuoto.ostoreskontra@monetra.fi



Kempeleen kunta: kempele.ostoreskontra@monetra.fi



Kiertokaari Oy: jatehuolto.ostoreskontra@monetra.fi



Limingan kunta: liminka.ostoreskontra@monetra.fi



Lumijoen kunta: lumijoki.ostoreskontra@monetra.fi



Nordlab: nordlab.ostoreskontra@monetra.fi



Oulun Ammattikorkeakoulu Oy: oamk.ostoreskontra@monetra.fi



Oulun kaupunki: ouka.ostoreskontra@monetra.fi



Oulun Teatteri 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



Taivalkosken kunta: taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi



Työterveys Virta Oy: tyoterveys.ostoreskontra@monetra.fi



Ranuan kunta: ranua.ostoreskontra@monetra.fi



Sodankylän kunta: sodankyla.ostoreskontra@monetra.fi



Taivalkosken kunta: taivalkoski.ostoreskontra@monetra.fi

Käyttöoikeusasiat:
kayttooikeustilaukset@monetra.fi
Muut asiat:
paakayttajat.ostolaskujarjestelmat@monetra.fi
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