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SISÄLLYSLUETTELO

• Manuaalista kohdistusta odottavat

• Manuaalista kohdistusta odottavat – hyvityslaskut

• Poikkeuksissa oleva lasku, siirtäminen toiselle

• Pyöristysvirheen korjaus
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MANUAALISTA KOHDISTUSTA TILAUKSELLE 

ODOTTAVAT 1/2

Manuaaliseen kohdistukseen voi jäädä seuraavat laskut: 

• Tilauksella on useampi rivi ja tilauksen yhteenlaskettu nettosumma ei 

täsmää laskun nettosummaa täysin

• Hyvityslaskut 

Tarkista seuraavilta kalvoilta, miten nämä tilanteet käsitellään
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MANUAALISTA KOHDISTUSTA TILAUKSELLE 

ODOTTAVAT 2/2
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Jos sinulle on tullut laskuja, joiden 

tilauksella on useita rivejä, 

odottamaan manuaalista 

kohdistusta tilaukselle, käsittele ne 

näin:

• Tarkista, että laskutyyppi on 

tilauslasku

• Tarkista, että tilausnumero-

kohdassa on oikea tilausnumero

• Korjaa kohdistusviitteessä summa 

ja yksikköhinta laskun 

nettosummaa vastaavaksi ja korjaa 

lukumäärä

• Tallenna

• Lähetä kohdistukseen



MANUAALISTA KOHDISTUSTA TILAUKSELLE 

ODOTTAVAT – HYVITYSLASKU TÄSMÄYTYS
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Jos sinulle on tullut hyvityslasku 

odottamaan manuaalista 

kohdistusta tilaukselle, käsittele ne 

näin:

• Tarkista, että laskutyyppi on 

tilauslasku

• Tarkista, että tilausnumero-kohdassa 

on oikea tilausnumero

• Korjaa kohdistusviitteessä summa ja 

yksikköhinta laskun nettosummaa 

vastaavaksi ja korjaa lukumäärä 

negatiiviseksi

• Tallenna

• Lähetä kohdistukseen



POIKKEUKSISSA OLEVA LASKU – SIIRTÄMINEN 

TOISELLE
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• Etsi otsikkotiedoista 

Omistaja-kenttä

• Valitse siihen haluamasi 

henkilö

• Tallenna



LISTAUS ERI KOHDISTUSPOIKKEAMISTA

• Tilausten kohdistuspoikkeamat

• Avoimia rivejä ei löydy = Tilausta ei löydy tai tilaus on jo aiemmin kokonaan laskutettu tai määrä on 

nolla. 

• Toimittajat ei täsmää = Laskulla on eri toimittaja kuin tilauksella

• Jäännössumma = Tilauksella ei ole enää riittävästä avointa summaa tätä laskua varten.

• Kokonaan laskutettu = Tilauksella ei ole enää ollenkaan avointa summaa tätä laskua varten

• Kohdistuspoikkeamista on erillinen ohje: Handi ohjeet ostolaskujen käsittely - kohdistuspoikkeamat
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Huom! Laskulla voi olla samanaikaisesti useampi eri virhe.



PYÖRISTYSVIRHEIDEN KORJAAMINEN 

TILIÖINNISSÄ 1/2
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Kun olet tiliöinyt laskun, tarkista kaksi asiaa:

Balanssi, ostolaskut = 0

Tiliöintien Alv on sama kuin laskun otsikolla oleva alv-

summa

Jos näissä summissa on eroa, korjaa tiliöinti (seuraavan 

kalvon mukaisesti)



PYÖRISTYSVIRHEIDEN KORJAAMINEN 

TILIÖINNISSÄ 2/2
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1) Aloita alv:n tarkistamisella:

Jos alv-summa ei täsmää, korjaa alv:tä sisältävän rivin 

tiliöintisummaa (alv-koodit 224 tai 100), kunnes alv:n summa 

täsmää.

2) Jos balanssi-ostolaskut on vielä punaisella, lisää yksi 

tiliöintirivi, jolle valitset

Ostotuote:

91415, käytetään, jos kirjaukseen tulee tulosyksikkö 250 

tai KM-projekti

91413, käytetään aina muissa tilanteissa

Alv-koodi 150

Lisää samat laskentatunnisteet kuin edellisellä rivillä

Lisää tiliöintisummaan summa, jolla saat ”Balanssi, 

ostolaskut”- summan nollaksi

3) Tallenna




