
Sähköinen kirjanpito WebWakalla. 

Toimintatavat ja vaihtoehdot

Aloitamme klo 10



Sähköinen kirjanpito

• Saapuvat laskut pyritään mahdollisimman suurelta osin 
vastaanottamaan sähköisesti 

• Käteiskuitit ja paperilla saapuvat laskut skannataan tai kuvataan 
WakkaKuitti sovelluksella sähköiseen muotoon

• Tulopuolen kuitit myös sähköiseen muotoon skannaamalla tai 
WakkaKuitti sovelluksella kuvaamalla tai liittämällä esim pdf 
muodossa tullut kuitti tositteen liitteeksi tosite ruudun kautta



Sähköisten laskujen vastaanotto

• Laskuja voi vastaanottaa WebWakkaan
• Pankin WS-kanavan kautta (WebServices)
• Maventa verkkolaskuvälittäjän kautta

• Huom pankin omaan verkkopankkiin vastaanotettavia ns
kuluttajien e-laskuja voi pysty siirtämään WebWakkaan. Pankit 
eivät tarjoa yhteyttä verkkopankkiin

• Tuleeko laskusi nyt verkkopankkiin? 
• Kun olet saanut pankista tai Maventalta uuden 

verkkolaskuosoitteen, niin ilmoitat sen uudeksi 
laskutusosoitteeksi toimittajalle.

• Sen jälkeen laskut tulevat suoraan WebWakkaan



WakkaKuitti

• WebWakan kännykkään asennettava appi
• Ota kuva kuitista ja rajaa kuvaa tarvittaessa
• Lähetä WebWakkaan tiliöitäväksi
• Halutessaan voi lisätä kuittiin lisätietoja kirjanpitäjälle

• Kuvaamisen lisäksi WakkaKuitti tulee myös kuittien 
skannaamista ja lähettämistä sähköpostin liitteenä 
WebWakkaan tiliöitäväksi



WakkaKuitti

• Avaa sovellus ja ota kuva

• Rajaa kuva neliöitä 
siirtämällä

• Hylkää kuva rastilla
• Hyväksy kuva väkäsellä



WakkaKuitti

• Rajaamisen jälkeen… 

• Lähetä kuva nuolta 
painamalla WebWakkaan

• Hylkää kuva rastista

• Kirjoita kuvaan lisätietoja 
muistilappua painamalla



Kuitin kuva tai pdf sähköpostilla WebWakkaan

• Kuitin kopioitu tai scannattu kuva tai vaikka pdf muodossa tullut kuitti 
voidaan WakkaKuitilla kuvaamisen sijaan lähettää WebWakkaan myös 
sähköpostilla

• Kuva tai pdf lisätään viestin liitteeksi
• Viesti lähetetään kuitti@webwakka.fi osoitteeseen
• Sieltä se ohjautuu sähköpostiosoitteen perusteella oikeaan kirjanpitoon



WakkaKuitti WebWakan puolella



WakkaKuitti WebWakan puolella

• Kun kuitti on siirretty kirjanpitoon, näkyy 
tositenumero myös täällä ja kuitti siirtyy 
avoimista ”Siirretty kirjanpitoon” kategoriaan



Kuitin tiliöinti WebWakkaan

• Valitse viedäänkö normaali menotositteeksi vai luodaanko 
ostolasku tai tulotosite

• Klikkaa sen jälkeen ”Siirrä kirjanpitoon”



Kuitin tiliöinti WebWakkaan

• Aukeavassa tiliöinti-ikkunassa, valitse vientirivi ja anna sille 
tilinumero

• Klikkaa sen jälkeen yläkulmasta ”Siirrä kirjanpitoon”



Tositenäkymä kuitin tiliöinnin jälkeen

• Kuva sarakkeen linkistä aukeaa aina jatkossa em tositteen kuva



Kuitti avattuna tositteelta

• Kuva tositteen linkistä avattuna



Verkkolaskujen nouto - Maventa

• Avaa Toiminnot valikosta -> Nouda verkkolasku (Maventa)



Noudettu verkkolasku Ostolaskuksi - Maventa

• Nouda laskut painike hakee laskun 1 kk ajanjaksolta
• Viedäksesi laskun kirjanpitoon ostolaskuihin:

• Valitse rastimalla lasku
• Klikkaa Tuo kirjanpitoon ja Tuo tilikaudelle sarakkeista ao

riviä, valitaksesi, mihin kirjanpitoon ja tilikaudelle lasku 
luodaan sekä valitse maksun saaja



Noudettu verkkolasku Ostolaskuksi - Maventa

• Alakulman Luo ostolasku kirjanpitoon avaa tiliöinti-ikkunan
• Yhdistä viennin rastilla voi yhdistää yhdeksi vienniksi 

laskulla olevat saman tilin ja alv:n rivit
• Käytä oletuskirjanpitotiliä tiliöi viennit automaattisesti 

toimittajan tietoihin tallennetulle kirjanpitotilille 
(perustiedot-asiakkaat)



Verkkolaskun tiliöinti Ostolaskuksi - Maventa

• Valitse vientirivi ja anna kirjanpitotili, jos ei tiliöity automaattisesti
• Viennin kirjanpitotilin tallennuksen jälkeen klikkaa Tallenna, niin 

ostolasku on valmis



Verkkolasku Ostolaskuna

• Vientirivillä näkyy ”Kuva” sarakkeessa verkkolasku-linkki, jota 
klikkaamalla aukeaa alkuperäinen verkkolasku katsottavaksi



Verkkolaskun nouto Pankkiyhteyden kautta

• Kannattaa ottaa rutiini, jossa aina pankkiyhteydessä käytäessä 
klikataan ”Nouda kaikki” painiketta

• Näin tulee joka kerta noudettua verkkolaskut, tiliotteet ja myös 
laskumaksupalautteet, jotka kertovat, jos pankki on hylännyt 
jonkun lähetetyistä laskuista



Verkkolaskun vienti pankista kirjanpitoon 

• Noudon jälkeen saapuneet verkkolaskut näkyvät ”Vie 
verkkolasku kirjanpitoon painikkeen takana



Verkkolaskun vienti pankista kirjanpitoon 

• Tästä eteenpäin kirjanpitoon vienti sujuu samalla tavalla kuin 
Maventan kautta noudettuja laskuja vietäessä

• Valitaan lasku, kirjanpito, tilikausi ja maksun saaja
• Luodaan ostolasku kirjanpitoon



Maventa vai pankki? 

• Maventa sopii hyvin jos laskuja on vähän (ei kk-maksua)
• Maventan kautta laskuihin voi lisätä myös liitteitä

• Pankki sopii paremmin jos liitteille ei ole tarvetta
• Tai jos laskuja kuukaudessa on paljon (kk-maksu, mutta 

laskukohtainen veloitus pienempi)

• Raja riippuu pankin hinnastosta mutta on karkeasti noin 30 
laskua per kuukausi



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



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



Sähköisen aineiston säilytys ja välitys eteenpäin 

• WebWakka Pro versioon sisältyy sähköinen tilikausiarkisto

• Tilikausiarkistoon voi tallentaa pysyvästi kaikki tilikausikohtaiset 
raportit, päiväkirjat, pääkirjat jne sekä verolomakkeet yms sekä 
mitä tahansa muita kirjanpitoon liittyviä dokumentteja

• Arkistoon tallennetut tiedot pysyvät muuttamattomina 
kirjanpidosta riippumatta

• Yksittäisiä raportteja voi tallentaa tilikausiarkistoon klikkaamalla 
Tallenna tilikausiarkistoon painiketta



Sähköisen aineiston säilytys ja välitys eteenpäin 

• Muodosta aineisto luo perusraportit arkistoon käyttäjän 
lisäämien lisäksi

• Nouda koko aineisto ja Muodosta latauslinkki toiminnoilla 
aineisto voidaan välittää sähköisenä eteenpäin



Sähköisen aineiston säilytys ja välitys eteenpäin 

• Nouda koko aineisto painike luo aineistosta yhden pakatun zip
tiedoston, jossa on kaikki tositteet, kuvat, liitteet jne

• Tämän voi tallentaa koneella ja selata ilman WebWakkaa

• Muodosta latauslinkki luo 24h voimassa olevan linkin jonka 
kautta esim tilintarkastaja voi ladata saman aineiston itselleen



Sähköinen allekirjoitus 

• Kuten huomaatte, on aineisto ja liitteiden kautta mikä tahansa 
dokumentti myös lähetettävissä sähköisesti allekirjoitettavaksi 
vahvalla tunnistautumiselle
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Rauhallista loppuvuotta kaikille

Tämä materiaali lähetetään kaikille Webinaariin 
ilmoittautuneille myöhemmin sähköpostiin


