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Verkkolaskutuksen tarpeellisuus
Jotkut laskun vastaanottajat uhkaavat olla vastaanottamatta paperilaskuja lähitulevaisuudessa, jonka
vuoksi on hyvä varautua verkkolaskutuksen aloittamiseen.
Kieltämättä laskuttajan kannalta ei aina synny hyötyä taloudellisesti, mutta joka tapauksessa laskun
vastaanottaja sekä laskuja välittävät operaattori hyötyvät.
Verkkolaskutuksen ero paperilaskutukseen
Verkkolaskutus poikkeaa paperilaskutuksesta siten, että laskuja ei tulosteta paperille eikä luonnollisesti
postiteta, vaan laskut tulostetaan verkkolaskuiksi, jotka välitetään sähköisessä muodossa (tiedostoina).
Sähköisen laskun muoto on tässä tapauksessa XML-sanomakuvauskielelle tulostettu tiedosto (esim.
Finvoice, TEAPPS, eInvoice, ...).
Laskutiedosto siis lähetetään vastaanottajalle, mutta ei suoraan, vaan välittäjän kautta. Välittäjänä toimii
operaattori, joka voi olla pankki tai muu yritys (verkkolaskuoperaattori).
Laskutuksesta siis tulostetaan tiedosto, joka siirretään verkkolaskuoperaattorin (tai pankin) ohjelman
avulla välittäjälle (usein selaimella käytettävä palvelu). Välittäjä siis hoitaa tiedoston toimittamisen ja
mahdollisen jatkokäsittelyn saajalle. Itse asiassa sähköinen lasku jää operaattorille, josta asiakas käy
siihen tutustumassa ja hyväksyy sen, jonka jälkeen pankin kautta tapahtuu suorituksen maksaminen
(eräpäivän mukaisesti), kunhan asiakas hyväksyy laskun. Operaattori hoitaa siis laskun arkistoinnin. Tämä
kannattaakin muistaa silloin kun pankkia tai operaattoria vaihtaa. Arkistoa ei yleensä saa mukaan. Siksi
operaattorit ja pankit ovat nyt innolla mukana. Niistä ei myöhemmin ole mahdollista irtautua
arkistointiongelman vuoksi ja hinnan kiskonta saattaa alkaa. Käytettäessä Z-Laskutus-ohjelmaa,
laskuttajalla ei ole arkistoinnista huolta, koska koko laskutusaineisto on omassa hallinnassa. Mikäli
verkkolaskuja tehdään suoraan/pelkästään pankkien verkkolaskupalveluiden kautta, siitä ei
automaattisesti jää itselle arkistoa.
Verkkolaskujen lähettämiseksi tarvitaan vastaanottajan ”osoitetiedot”, vähintään kaksi ensimmäistä (2)
tietoa, jotka täydennetään laskutusohjelmaan:
1. Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite [Receiver PartyID]
2. Välittäjän tunnus (laskun vastaanottajan) [Intermediator PartyID]
3. Laskun vastaanottajan OVT-tunnus / muu vastaava [BuyerOrganisationUnitNumber]
4. Vastaanottajan yhteyshenkilön sähköposti [BuyerEmailaddressIdentifier

Verkkolaskujen lähettämiseksi tarvitaan myös lähettäjän ”osoitetiedot”, vähintään kaksi ensimmäistä (2)
tietoa, jotka täydennetään laskutusohjelmaan:
1. Laskun lähettäjän verkkolaskuosoite [Sender PartyID]
2. Välittäjän tunnus (laskun lähettäjän) [Intermediator PartyID]
3. Laskun lähettäjän OVT-tunnus / muu vastaava [SellerOrganisationUnitNumber]
4. Lähettäjän yhteyshenkilö [SellerContactPersonName]
5. Lähettäjän yhteyshenkilön puhelinnumero [SellerPhoneNumberIdentifier]
6. Lähettäjän yhteyshenkilön sähköpostiosoite [SellerEmailaddressIdentifier]
7. Yrityksen kotipaikka [SellerHomeTownName]

Verkkolaskutukseen siirryttäessä huomioitavaa
Z-Laskutuksen verkkolaskulomakkeissa on nykyisin vakiona Finvoice ja TeAppsXML, joilla useimmiten
pärjää. Laskun välittäjä muuttaa tiedot tarvittaessa loppuasiakkaan haluamaan muotoon. Pankin kautta ei
yleensä ole mahdollista välittää muuta kuin Finvoice-laskuja (ilman liitteitä).
Laskun mukana on usein ollut tarvetta lähettää myös liitteitä, joita ei ole mahdollista lähettää Finvoicelaskun mukana. Liitteet eivät aina suoraan liity laskuun, joten niiden toimittaminen saattaa hoitua myös
jollakin muulla tavoin (esim. perinteisesti postin välityksellä tai sähköpostilla). Valitettavasti tästä koituu
lähettäjälle lisäkustannuksia, jonka vuoksi kannattaa muistaa lisäveloitusmahdollisuus.
TeAppsXML-verkkolaskujen mukana välittyy myös halutut liitteet. Näiden välittäminen ei tosin onnistu
pankin kautta, vaan ne tulee toimittaa jonkin muun operaattorin avulla.
Verkkolaskuihin on myös mahdollista lisätä useita linkkejä, joista vastaanottajan on mahdollista saada
lisätietoja.
Lisätietoa verkkolaskutuksesta (netti ”pullollaan”):
http://www.tieke.fi/julkaisut/oppaat_yrityksille/ensiaskeleet_verkkolaskutukseen/
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Menetelmä laskutusohjelmassa / tarvittavat tiedot
Asiakkaan tiedoissa täytyy olla verkkolaskun ”osoitetiedot” (2...4 tietoa - vähintään kaksi ensimmäistä
Receiver PartyID ja Intermediator PartyID)

Käsittelyrivi

ASIAKKAAN LISÄTIEDOT LASKUUN
Verkkolaskutiedot ja omat lisäykset
1. Laskun vastaanottajan tunnus
Receiver PartyID
2. Välittäjän tunnus (laskun vastaanottajan)
Intermediator PartyID
3. Laskun vastaanottajan OVT-tunnus / muu
vastaava [BuyerOrganisationUnitNumber]
4. Vastaanottajan yhteyshenkilön sähköposti
BuyerEmailaddressIdentifier

Laskuttajan tiedoissa täytyy olla verkkolaskun ”osoitetiedot” (2...7 tietoa - vähintään kaksi ensimmäistä
Sender PartyID ja Intermediator PartyID)

LASKUTTAJAN LISÄTIEDOT LASKUUN
Verkkolaskutiedot ja omat lisäykset
1. Laskun lähettäjän verkkolaskuosoite
[Sender PartyID]
2. Välittäjän tunnus (laskun lähettäjän)
[Intermediator PartyID]
3. Laskun lähettäjän OVT-tunnus / muu
vastaava [SellerOrganisationUnitNumber]
4. Lähettäjän yhteyshenkilö
[SellerContactPersonName]
5. Lähettäjän yhteyshenkilön puhelinnumero
[SellerPhoneNumberIdentifier]
6. Lähettäjän yhteyshenkilön
sähköpostiosoite
[SellerEmailaddressIdentifier]
7. Yrityksen kotipaikka
[SellerHomeTownName]

Käsittelyrivi

1234567-6
Hevoskasvattaja Oy

Verkkolaskuissa käytetyt kenttänimet ovat Finvoice-laskuista. Vastaavat kentät muissa verkkolaskuissa esiintyvät eri nimisinä.
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Menetelmä laskutusohjelmassa / tulostaminen
Asiakkaalle, jolle halutaan lähettää verkkolaskuja (kehyksellinen Finvoice tai vastaava TeAppsXML),
valitaan oikea laskulomake (WinLasku Finvoice+Kehys.lom) ja tulostetaan normaalisti.

Sähköpostitus

Menetelmä laskutusohjelmassa / lähettäminen/välittäminen
Verkkolaskutiedostot tulostuvat oletuksena samaan hakemistoon laskutusaineistojen kanssa (voidaan
muuttaa lomaketta muokkaamalla). Yleensä tiedosto lähetetään selainohjelmiston tai vastaavan avulla
valitsemalla sillä oikea hakemisto (laskutusaineiston sisältävä hakemisto) ja lähetettävä tiedosto/tiedostot.
Haluttaessa luettelo verkkolaskuista (myös HTML-laskuista, jotka yleensä lähetetään sähköpostitse)
saadaan laskutusohjelmasta, joko valikon kautta tai sähköpostituskuvakkeesta.

Verkkolaskutiedostot välitetään
verkkolaskuoperaattorille (esim. Pankkiin)

Niin verkkolaskut kuin sähköpostitse tarkoitetut HTMLlaskutkin voidaan lähettää myös sähköpostitse (tästä
luettelosta valitut laskut ja liitteet). Sähköpostiosoite tulee
automaattisesti asiakastiedoista, joten laskut lähetetään
seuraavaksi avautuvasta lähetysikkunasta yksitellen pelkillä lähetyspainikepainalluksilla.
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Vastaanottajalle tärkeät tiedot laskun käsittelyssä
Automaattista vastaanoton käsittelyä varten laskussa on oltava oikeat tiedot (asiakkaalta saadut) oikeissa
paikoissa. Joillakin asiakkailla tärkein tieto on sopimus- tai tilausnumero. Tässä ohjelmassa on valittava
ko. teksti/numero joko tilaus- tai sopimusnumeroksi (merkkitieto max. 30 merkkiä). Tieto esitetetään
verkkolaskussa asianomaisessa kentässä tämän valinnan mukaan. Lisäksi asiakkaan merkkitietona
voidaan käyttää muita mahdollisia asiakkaan antamia tietoja tai muuten laskun kohdistusta helpottavia
tietoja (max. 40 merkkiä).

Asiakkaan
Merkki
Asiakkaan
Tilaus/Sopimus

Verkkolaskujen tietokenttiä:
Finvoice:
Tilausnumero (@AS_TILAUS@): ..<InvoiceDetails/OrderIdentifier>
Sopimusnumero (@AS_SOPIMUS@): ..<InvoiceDetails/AgreementIdentifier>
Asiakkaan Merkki (@MERKKI@): ..<InvoiceDetails/InvoiceFreeText>

TeAppsXML:
Tilausnumero (@AS_TILAUS@): ..<HEADER/ORDER_INFORMATION/ORDER_NUMBER>
Sopimusnumero (@AS_SOPIMUS@): ..<HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER>
Asiakkaan Merkki (@MERKKI@): ..<HEADER/ORDER_REFERENCE>
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Liite 1

Tietojen sijoittuminen yleisiin lomakkeisiin
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Liite 2

Tietojen sijoittuminen yleisiin lomakkeisiin
Finvoice-laskut
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(verkkolaskuosoitteet välittäjätietoineen eivät myöskään ole näkyvissä)
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Tietojen sijoittuminen yleisiin lomakkeisiin

Rivit 11...13

HTML-laskut (sähköpostilaskut)

WinLasku HTML.lom
Muuttuja
@SAAJA:11@
@SAAJA:12@
@SAAJA:13@

Teksti
http://www.kolumbus.fi/zahis/graphs/zahis_small.gif
http://www.urakoitsija.fi/TulostettavatTiedot.asp?yritys=2178
Zähis Oy:n todistus verovelattomuudesta

Laskun liitteet on luetteloitu alareunassa. Laskuun lisättyjen liitetiedostojen lisäksi lomakkeessa on linkki
verovelattomuustodistuksen rekisteriin sekä logo on ”napattu” omalta kotisivulta.
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Verkkolaskupalveluiden sisällöissä ja hinnoissa
on suuria eroja erityisesti verkkolaskuoperaattoreiden välillä. Kuukausikustannusten ero
halvimman ja kalleimman verkko laskuoperaattorin välillä on kymmenkertainen.
Maventa on selvästi edullisin palveluntarjoaja
myös pankit huomioon ottaen, selviää Suomen
Yrittäjien tekemästä selvityksestä.
Lotta Tammelin, teksti

> Selvityksessä toinen esimerkkiyritys lähetti ja vastaanotti noin
10000 verkkolaskua kuukaudessaja toinen alle 100 verkkolaskua
kuukaudessa. Suuren maksumäärän yrikset joutuvat maksamaan verkkolaskuoperaattoreille kuukaudessa 505 eurosta
5676 euroon. Pienemmällä laskumäärällä verkkolaskuoperaattoreiden kustannukset vaihtelevat taas 4,40 eurosta 356 euroon
kuukaudessa

Verkkolaskuoperaattoreiden lisäksi verkkolaskupalveluita tarjoavat pankit. Paljon verkkolaskuja lähettävälle ja vastaanottavalle yritykselle pankkien
palveluista ovat selvityksen mukaan edullisimpia Aktian ja Handelsbankenin palvelut sekä Nordean
pankkiyhteysohjelmalla
käytettävä verkkolaskupalvelu.
Pienille laskumäärille OPPohjola ja Suupohjan Osuuspankki sekä Sampon verkkopankissa käytettävä verkkolaskupalvelu ovat edullisimmat. Pankkien
verkkolaskupalveluista
suuren

maksumäärän yritykset joutuvat
maksamaan 1554 eurosta 4 860
euroon, kun pienemmän maksumäärän yritykset maksavat pankkien palveluista 21 eurosta 49 euroon kuukaudessa.
- Nordealla pankkiyhteysohjelmalla käytettävässä palvelussa laskukohtaiset maksut porrastettu laskujen määrän mukaan
ja se on edullisin palvelu suurille laskumäärille, mutta kallis
pienelle laskuttajalle. Verkkopankkipalvelussa Nordealla on
puolestaan hyvin korkeat laskukohtaiset lähetys- ja lähetys-vastaanottomaksut muihin pankkeihin nähden, Suomen Yrittäjien ekonomisti Johanna Hietamäki selventää.
- Pankeilla verkkolaskutus perustuu yhtenäiseen Finvoice-välityspalvelukokonaisuuteen, joten pankkien palveluntarjonta ja
hinnoittelu on verkkolaskuoperaattoreita yhtenäisempää.

Verkkolaskupalveluiden hinnoitteluperiaatteet ovat hyvin vaihtelevia. Palveluntarjoajat perivät
palveluistaan käyttöönotto- ja
kuukausimaksuja sekä laskukoh-
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taisia maksuja. Osa palveluntarjoajista perii kaikkia edellä mainittuja maksuja, osa vain yhtä tai
kahta näistä. Myös maksuerien
suuruudet vaihtelevat merkittävästi palveluntarjoajien välillä.
Verkkolaskujen määrän olles- sa
suuri, laskukohtainen mak-su
on merkittävin verkkolaskupalvelun kustannuksia määrittävä tekijä. Laskuliikenteen ollessa
vähäisempää saattavat korkeat
käyttöönotto- ja kuukausikustannukset nostaa palvelun kokonaiskustannuksia huomattavasti. Osassa palveluista maksut on
porrastettu kuukausittaisen laskumäärän mukaan.
- Tämä on useimmiten edullista yritykselle, jonka laskumäärä
on suuri, mutta saattaa osoittautua kalliiksi vähän verkkolaskuja
lähettävälle ja vastaanottavalle
yritykselle, Hietamäki arvioi.
Pankkien palveluntarjonta on
operaattoreiden palveluntarjontaa suppeampaa, mutta saattaa
vastata hyvin pienen laskuttajan tarpeisiin. Verkkolaskutusratkaisua harkittaessa on arvioitava verkkolaskutuksesta koituvia hyötyjä ja tutustuttava tarkemmin palveluntarjoajien palvelusisältöihin.
- Erityisesti laskujen määrän
ollessa suuri, verkkolaskutuksen
suurimmat hyödyt koituvat taloushallinto-ohjelmaan yhdistettävästä verkkolaskutusratkaisusta, joka mahdollistaa laskujen automaattisen käsittelyn, Johanna
Hietamäki päättelee.
- Vähän laskuja lähettävälle ja vastaanottavalle yritykselle
verkkolaskutuksen tarve voi aiheutua pääasiassa asiakkaiden ja
tavarantoimittajien odotuksista,
jolloin ominaisuuksiltaan suppeampi
Internet-verkkolaskupalvelu tai verkkolaskupalvelu
verkkopankissa on sopiva, hän
laskee.

