
Ostoreskontra, ostolaskun asiatarkastus 
 
 
Pääset tarkastamaan ostolaskun etusivun ”minulla käsittelyssä” -widgetin kautta tai navigoimalla Ostot-avoimet 
ostolaskut 

 

 
 
 



Listausnäkymä voidaan päivittää hakuehtojen mukaisesti. 
 
Näytä sarakkeet -painikkeella valitaan näkymään mukaan halutut 
sarakevalinnat.  
 
Kun valinnat on saatu halutunlaisiksi, täytyy ne vielä aktivoida näkymän 
Päivitä valinnat -painikkeella  
 
Avaa tarkastettava lasku klikkaamalla laskun numeroa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laskun perustiedot. Tarkasta, että perustiedot vastaavat laskun kuvasta löytyviä tietoja. Laskun kuvan saat auki + 

painikkeella jos lasku on saapunut verkkolaskuna tai skannauspalvelun kautta. Huomioi myös mahdolliset liitteet. 

  

 

Hyväksynnän tila, joka muuttuu, kun laskun käsittely etenee. Samalta riviltä näkyy myös, että onko lasku vielä Tiliöity, sekä 

paljonko laskun kokonaissummasta on maksettuna tähän mennessä. 

Saman rivin oikealla puolella on vihreä painike, jolla lasku on mahdollista merkitä asiatarkastetuksi. Napista voi myös 

hylätä laskun. Lisäksi samalta riviltä löytyy Ostolaskun toiminnot -painike. 

Ostolaskun toiminnot: Tämän valikon toimintojen aktiivisuus vaihtelee riippuen käsiteltävän laskun tilasta, sekä 

käyttöoikeuksista. Huomio kuitenkin: 

• Kohdista eScan -dokumenttiin: Lasku voidaan lisätä Netvisoriin lähetettyyn eScan -aineistoon. Kyseinen aineisto 

voidaan myös linkittää ostolaskulle eScan -aineiston käsittelyjonosta. 

• Liitä liitetiedosto: Laskulle voidaan lisätä liitetiedosto. Sama onnistuu myös ruudun oikeasta reunasta. 

• Aseta maksukielto: Estää tämän toimittajan laskujen maksattamisen Netvisorissa. Maksukielto voidaan poistaa 

samasta valikosta. 



 

 

Laskun tiliöintiriveillä on mahdollista vaikuttaa niiden ALV-prosenttiin, ALV-tunnukseen, kirjanpidon tileihin sekä kohdistaa 

rivejä tietyille kustannuspaikoille. Kirjanpidon oletustilit haetaan suoraan toimittajan tiedoista. Jos kuitenkin halutaan 

käyttää jotakin toista kirjanpidon tiliä, voidaan se tässä vaihtaa. Muista tallentaa lopuksi muutokset. Tikkurilan Palloseura 

ry:llä tarkastajan ei tarvitse ottaa kantaa tiliöintiin. Tarkista kuitenkin kustannuspaikkatieto (joukkue)! 

 

Laskun tosite päivittyy kolmessa tapauksessa: 

1) Lasku asiatarkastetaan 

2) Lasku hyväksytään 

3) Laskun tietoja päivitetään hyväksynnän jälkeen (tiliöi lasku tai tallenna rivit) 

 

Jos lasku on asiatarkastettu -tilassa ja rivitietoja on päivitetty + tallennettu --> tosite päivittyy vasta hyväksynnän 

yhteydessä. 

  



Laskujen asiatarkastaminen alkaa siis vihreästä painikkeesta, jossa lukee Asiatarkasta 

lasku. Jos taas lasku aiotaan hylätä asiatarkastuksessa, valitaan painikkeesta pienempi, 

jonka avaamasta valikosta valitaan Hylkää lasku. 

 

Asiatarkastajalla on mahdollisuus lisätä asiatarkastukseen omat kommenttinsa, jotka 

tulevat näkymään laskun käsittelyhistoriassa. Kommentin syöttäminen ei ole 

pakollinen. Lasku on mahdollista merkitä tiliöidyksi asiatarkastuksen yhteydessä, mikäli 

asiatarkastajan puolesta laskun tiliöintitietoja ei tarvitse muokata.  

Kun ostolasku on asiatarkastettu, tulee siitä merkintä laskun käsittelyhistoriaan ruudun 

oikeaan reunaan. Merkintään tulee näkyviin myös asiatarkastajan oma kommentti, 

mikäli sellainen kirjoitettiin. 

 

 

 

 



 Asiatarkastuksen jälkeen lasku siirtyy reskontrassa hyväksyntään. Laskun hyväksyntäprosessi vastaavasti kuin 

asiatarkastus. 


