
Sähköinen laskutus



Laskutuksen kulku tiivistetysti - lähtötiedot

• Perustiedot – laskuttajat - anna laskuttajan perustiedot

• Laskuttajia voi olla useita

• Lisää laskuttajan tilit kohtaan laskulle haluttavat tilinumerot

• Perustiedot – tuoterekisteri

• Perusta myytävät tuotteet ja valitse niille kirjanpitotili

• Perustiedot – asiakkaat

• Lisää asiakastiedot ja osoitteet sekä verkkolaskuosoitteet



Laskutuksen kulku – Laskun teko

• Luo uusi lasku

• Valitse asiakas

• Lisää tuotteet ja määrät



Laskun perustiedot

• Muokkaa tarvittaessa perustietoja

• Maksuehdot

• Viitteenne ja Viitteemme

• Yksikköhinta – Netto/Brutto/käännetty alv

• Yms eri asiakkaiden tarvitsemia lisätietoja

• Eräpäivä lasketaan laskun päivämäärästä 
maksuehdon mukaan. Maksuehdolla Muu 
pääset valitsemaan eräpäivän vapaasti 
kalenterista



Lähetteestä maksetuksi laskuksi

• Uudesta laskusta tulee tallennettaessa lähete avoimet kohtaan

• Kun lähete hyväksytään, se siirtyy Lähetettävät kohtaan

• Kun Lähetettävä lasku tulostetaan tai lähetetään sähköisesti, se 
siirtyy kirjanpitoon siirrettävät kohtaan

• Tästä se voidaan halutussa tahdissa siirtää kirjanpitoon

• Kun lasku on kuitattu maksetuksi, häviää se myös kirjanpitoon 
siirretyt kohdasta arkistoon – Laskujen hallinta kohtaan



Laskun siirto kirjanpitoon

• Eri toimintatapoja, riippuen siitä, onko pankkiyhteys käytössä

• Yhteistä kaikille tavoille on se, että siirrettäessä myyntilasku 
kirjanpitoon, tiliöi Wakka tuotteet automaattisesti tuoterekisterissä 
sille määritellylle tilille

• Kun käytössä on pankkiyhteys, voi toimia esimerkiksi näin

• Siirrä lasku kirjanpitoon heti kun se on lähetetty

• Lasku siirtyy kirjanpitoon siirretyt kohtaan ja näkyy kirjanpidossa lähetetty statuksella

• Kun suoritus näkyy tiliotteella, tee pankkiyhteyden kohdistus ruudulla 
automaattinen kohdistus -> lasku kuittaantuu maksetuksi

• Kun kuitattu maksetuksi, lasku arkistoituu laskujen hallinta kohtaan



Laskun siirto kirjanpitoon

• Toimintatapoja voi olla erilaisia

• Mikäli käytössä ei ole pankkiyhteyttä

• Lähetyksen jälkeen jätä lasku kirjanpitoon siirrettävät kohtaan

• Tiedät tällöin että tämä lasku odottaa vielä asiakkaan suoritusta

• Tämä toimii ikään kuin manuaalisena reskontrana, valvontakohtana

• Kun näet että suoritus on tullut tilille, siirrä lasku kirjanpitoon ja merkitse se maksetuksi

• Tällöin lasku arkistoituu laskujen hallinta kohtaan



Eri tavat toimittaa lasku asiakkaalle

• Tulostetaan paperilasku

• Tulostetaan esikatseluun paperilasku ja tallennetaan pdf muotoon 
josta esim. sähköpostilla asiakkaalle

• Postita.fi (poistuva palvelu)

• Lähetetään sähköisesti pankkiyhteyden kautta

• Lähetetään sähköisesti Maventa verkkolaskuvälittäjän kautta

• Monet toimijat vaativat laskun sähköisenä

• Sähköinen lasku on edullisin laskuttajalle - myös satunnaiselle



Sähköinen laskujen lähetys ja vastaanotto

Monet toimijat vaativat laskut sähköisinä – vaihtoehdot:

1. Pankkiyhteyden kautta – sopimus pankin kanssa

2. Maventa palvelun kautta – sopimus Maventan kanssa



Pankki

Jos pankkiyhteys on jo ennestään olemassa 
ja laskutettavaa on säännöllisesti ja 
runsaasti

Yleensä pankki perii kk-maksun plus 
laskukohtaisen maksun

Esimerkiksi 9€/kk + 33c/lasku



Maventa

Sopii myös satunnaiselle laskuttajalle. 

Ei kuukausi tai muita perusmaksuja

Hinta on 50c/lasku

Edullisempaa kuin laskun postitus

Edullinen myös satunnaiselle laskujen 
lähettäjälle, koska ei ole kiinteitä maksuja



Pankkiyhteys eli WS-kanava (WebServices)

Pankin kanssa solmitussa WS sopimuksessa aktivoidaan sähköisten 
laskujen lähetys ja/tai vastaanotto

Wakassa asiakkaan tietoihin lisätään asiakkaan verkkolaskuosoite

Wakassa laskuttajan tietoihin lisätään laskuttajan oma verkkolaskuosoite



Lähetys ja vastaanotto pankkiyhteydellä

• Laskujen lähetystoiminto

• Saapuvien nouto (nouda kaikki)

• Saapuneiden laskujen vienti kirjanpitoon (vie verkkolaskut kirjanpitoon)

• Sekä em. maksettujen laskujen kohdistus (maksetuksi kuittaus)



Sähköinen laskutus Maventaa käyttäen

Maventan sivuilla maventa.com rekisteröidytään ja luodaan Maventa tili 
asetuksineen, myös pankkiverkkoyhteyden aktivointi.

Wakassa asiakkaan tietoihin lisätään asiakkaan verkkolaskuosoite

Wakassa laskuttajan tietoihin lisätään laskuttajan oma verkkolaskuosoite



Laskun lähetys Maventan kautta

Lähetettävät ikkunassa rastitaan lasku ja klikataan Lähetä verkkolasku

Muutamien minuuttien kuluttua kannattaa myös noutaa 
verkkolaskupalaute ao. painikkeelle

Palaute kertoo, että lasku on mennyt läpi Maventan tarkastuksesta ja 
lähetetty asiakkaalle. 

Myöhemmin tulee myös sähköpostiin kuittaus, kun asiakas on 
vastaanottanut laskun



Laskujen vastaanotto Maventaa käyttäen

Ilmoita laskuttajalle verkkolaskuosoitteesi ja verkkolaskuvälittäjä

HUOM. 

Koska Maventa kytkeytyy pankkien järjestelmään DanskeBankin kautta, 
tulee laskuttajalle kertoa eri välittäjätunnus, riippuen siitä laskuttaako hän 
käyttäen pankkia vai jotain muuta verkkolaskuvälittäjää. Esim näin



Laskujen vastaanotto Maventaa käyttäen

Perustiedot – yrityksen tiedot sivulle lisätään Maventan sivuilta kopiodut
API –avain ja yrityksen UUID 



Laskujen vastaanotto Maventaa käyttäen

Toiminnot valikosta löytyy ”Nouda verkkolaskut (Maventa)

Avautuvalla ruudulla Nouda laskut painikkeella haetaan max 1kk 
ajanjaksolla saapuneet laskut

Näytä valittu lasku näyttää laskun tiedot

Luo ostolasku kirjanpitoon, siirtää laskun kirjanpitoon



Muita vinkkejä

Mikäli valmista laskua pitää vielä muokata, tulee toiminnot valikosta 
lasku siirtää avoimeksi, muokata ja hyväksyä uudelleen lähetettäväksi

Valikossa on aktiivisena eri toiminnot, riippuen siitä, missä myyntilaskut 
sivun vaiheessa ollaan

Jos asiakkaan tietoja muokataan laskun luomisen jälkeen, tulee lasku 
palauttaa avoimeksi ja valita asiakas uudelleen tietojen päivittymiseksi

Liitteiden lisäys laskulle ei vielä tällä hetkellä onnistu, 
mutta tullaan myöhemmin lisäämään Maventan 
ominaisuuksiin



Muita vinkkejä

Näytä valikosta löytyy lisäksi käteiskuitti sekä maksumuistutus tuloste

Lähetettävät kohdassa voi valita tulostettavan laskun kielen

Kun lasku luodaan ja tallennetaan, voi sen tulostaa lähetteenä

Kun avoin lasku hyväksytään, muodostuu lasku viitenumeroineen ja 
viivakoodeineen




