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1 Merit Aktiva

Tervetuloa käyttämään Merit Aktivaa!

Merit Aktiva on pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu kirjanpito-ohjelma. 

Tällä ohjelmalla voit:

1. laatia myyntilaskuja
2. laatia kassatositteita
3. kirjata ostolaskuja
4. kirjata pankkitapahtumia
5. laskea käyttöomaisuuden poistoja
6. hallita varastoja.

Laskua tai muuta asiakirjaa tallennettaessa ohjelma tekee aina kirjauksen pääkirjaan. Sen ansiosta
tapahtumat näkyvät heti taseessa ja tuloslaskelmassa.

Merit Aktivalla voit muokata samanaikaisesti monen tilikauden tietoja. Tilikauden päätyttyä sinun
ei tarvitse tehdä tulo- ja menotilien sulkemiskirjauksia. Tilinpäätösraporteissa liiketapahtumat
merkitään kirjauksen päivämäärän perusteella oikean tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi. 

Ohjelmalla voit hoitaa monen eri yhtiön kirjanpidon.

Ohjelman päivitys tapahtuu automaattisesti Internetin kautta.

Jos sinun tarvitsee kirjata vain pieni määrä tositteita ja tapahtumia, saat käyttää ohjelmaa 
ilmaiseksi.

Lisenssiavaimen syötettyäsi saat käyttöösi lisää ominaisuuksia eikä tilikauden kirjauksien määrä
ole enää rajoitettu.

Aloita ohjelman käyttö antamalla käsiteltävän yrityksen perustiedot ja syöttämällä alkusaldot. 

Ellet osaa käyttää ohjelmaa täydellisesti, kokeile rohkeasti! Kaikkia kirjauksia voit jälkeenpäin 

muuttaa ja korjata.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, lue käyttöohjeesta asianmukainen kohta.

Saat apua myös asiakastuestamme (puhelin 09 4259 7827, sähköposti tuki@meritaktiva.fi). 
 
 
Toivomme, että viihdyt ohjelman parissa!

1.1 Painikkeet

Seuraavia painikkeita käytetään useimmissa ohjelmiston ikkunoissa (ikkunan yläreunassa):

mailto:tuki@meritaktiva.fi)
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-   Lisää – lisää uusi asiakirja/asiakas/toimittaja/kirjaus/ jne. 
Painikkeen vieressä olevan nuolen avulla voidaan valita: Lisää toistuva lasku tai Lisää

toistuva kirjaus.

     -     Muuta – nykyisiä tietoja voidaan muuttaa.

   -    Tallenna – asiakirja tallennetaan.

     -    Peruuta – asiakirjaan tehdyt muutokset perutaan (muutoksia ei tallenneta).

   -    Poista – asiakirja/asiakas/toimittaja/nimike jne. poistetaan.

 -    Avaa – kaikkien lisättyjen asiakirjojen luettelot (myyntilaskut, ostolaskut,
pankkitapahtumat jne.) avataan sekä valitaan luettelosta sopivat asiakirjat, jotka
voidaan tulostaa uudelleen, korjata tai poistaa. 

 - Tulosta – asiakirja tulostetaan. Tulostimen vieressä olevan nuolen avulla voidaan valita:
Tulosta, Tulosta 2 kappaletta tai Tallenna PDF-muodossa.

        -  Esikatselu – asiakirjan esikatselu. Asiakirjan voi myös tulostaa esikatselusta.

 -      Sähköposti – myyntilaskut voidaan lähettää sähköpostilla. Sähköpostiasetukset löytyvät
myyntilaskuikkunasta hammaspyörää esittävän kuvakkeen alta.

 - Asetukset – Myyntilaskut -ikkunassa (Myynti > Myyntilaskut) määritellään
myyntilaskujen asetukset (myyntilaskujen numeroita, pyöristyksiä, sähköpostien
lähettämistä koskevat asetukset, logon lisääminen), varastotapahtumien ikkunassa
asiakirjojen numeroita koskevat asetukset ja käyttöomaisuuden poistojen
laskentaikkunassa määritellään käyttöomaisuuden oletustilien asetukset.

Tositeriveillä kannattaa liikkua Enter-painikkeen avulla, joka avaa myös seuraavan uuden rivin. 
Rivejä voidaan lisätä ja poistaa myös rivien oikeanpuoleisessa reunassa olevilla painikkeilla:

     -     Lisää uusi rivi

    -     Poista rivi (aktivoi hiirellä napsauttamalla ja poista)

 ,  -  Muuta rivien järjestystä

2 Yritys

Valikossa Yritys voit:

- lisätä uusia yrityksiä 
- muuttaa yrityskohtaisia asetuksia 
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- laatia varmuuskopioita 
- palauttaa tiedot tarvittaessa varmuuskopion avulla 

2.1 Yritykset

Yrityksen lisäysikkuna avautuu ohjelmiston asennuksen ja käynnistämisen yhteydessä. Ikkunassa
voidaan lisätä Yrityksen nimi sekä valita yritysmuoto: Yhtiö (Oy, Tmi, Ky, Ay) tai Yhdistys.  

Ohjelmisto luo uuden yrityksen valitun yritysmuodon alkuasetuksilla (tilikartta, tuloslaskelma,
tase) ja avaa automaattisesti luodun yrityksen. Ohjelmisto laatii työn edellyttämän luettelon
automaattisesti. Käyttäjä voi täydentää alkuasetuksia. Yrityksen tyyppiä ei voi muuttaa yrityksen
lisäämisen jälkeen.
Yrityksen tiedot kannattaa lisätä valikosta heti yrityksen lisäämisen jälkeen (osoite, yhteystiedot,
arvonlisäverovelvollisuus jne.): Yritys > Asetukset.

Yritysten määrää ei ole rajoitettu Merit Aktiva -ohjelmistossa. Uusi yritys lisätään napsauttamalla
painiketta Lisää uusi yritys ikkunassa Yritys > Yritykset. 

Eri yritysten tiedot tallennetaan omiin hakemistoihinsa, jotka löytyvät päähakemistosta Merit
Aktiva/Data/.

Yritys voidaan poistaa yritysluettelosta (esimerkiksi silloin, kun yritykselle on valittu vahingossa
väärä yritysmuoto) siirtymällä vastaavalle riville yritysluettelossa ja napsauttamalla painiketta 
Poista. Valittu yritys poistetaan yritysluettelosta, mutta laadittua tietokantaa ei kuitenkaan
poisteta. Mikäli myös tietokanta halutaan poistaa, se voidaan tehdä Windowsin
TIedostonhallinnassa (My Computer, Windows Explorer) tai muiden työkalujen avulla.
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2.2 Asetukset

Asetukset -ikkunassa voidaan muuttaa sekä yrityksen tietoja että useita ohjelmiston toimintaa
ohjaavia asetuksia. 

Asetukset on jaettu:
- Yrityksen tiedot 
- Myyntilaskun asetukset
- Ohjelman asetukset
- Oletustiliöinnit
- Varaston asetukset
- Kausiveroilmoituksen asetukset.

2.2.1 Yrityksen tiedot

Yrityksen tiedot

Lisää yrityksen koko nimi sekä muut laskuihin ja raportteihin tulostettavat tiedot. 
Arvonlisäverovelvollinen: valitse Kyllä, mikäli yritys on arvonlisäverovelvollinen 
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valitse Ei, mikäli yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Arvonlisävelvollisuutta koskeva asetus määrittelee myös ostolaskujen tulostusmuodon sekä
arvonlisäverolaskennan:
- Mikäli valitaan Kyllä, myyntilaskujen arvonlisävero lasketaan laskun rivillä valitun kirjauksen

arvolisäveroasetuksen
mukaisesti. 

- Mikäli valitaan Ei, myyntilaskuun ei lasketa arvonlisäveroa riippumatta siitä, onko laskun rivillä
olevalle kirjaukselle määritelty arvonlisävero. Tulostetussa laskussa on arvonlisäverotusta
koskevien tietojen sijasta lause: Ei arvonlisäverovelvollinen

Mikäli yritys rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi myöhemmin, tässä kohdassa valitaan Kyllä. 

Myyntilaskut lähetetään sähköpostikentässä olevan osoitteen avulla.

2.2.2 Myyntilaskun asetukset

Sivu Yleiset asetukset. 

Seuraavan myyntilaskun numero – lisää tähän numero, josta myyntilaskujen numerointi
aloitetaan. Tätä numerointia sovelletaan yrityksen kaikkien laskujen numerointiin.
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Myyntilaskut voidaan numeroida myös osastoittain. Tämä voidaan valita ohjelmiston valikosta: 
Toiminnot > Kirjanpito > Osastot.

Myyntilaskun pyöristys – valitse numero, jonka tarkkuudella myyntilaskun loppusumma halutaan
pyöristää. 

Myynnin oletusviivästyskoron prosentti – viivästyskorkoprosentti, joka tulostetaan
oletusasetuksena myyntilaskuihin ja lisätään jokaisen luotavan asiakkaan tietoihin. Tarvittaessa
viivästyskorkoprosenttia voidaan muuttaa asiakkaan tiedoissa. Ohjelmisto ei laske
viivästyskorkoa automaattisesti. Arvo on ainostaan informatiivinen.

Myynnin oletusmaksuaika päivinä – tähän lisätään myyntilaskuissa yleisimmin käytetty
maksuaika, joka lisätään oletusasetuksena kaikkien luotavien asiakkaiden tietoihin. Tarvittaessa
maksuaikaa voidaan muuttaa asiakkaan tiedoissa.

Myyntilaskun muoto – tässä voidaan valita, tulostetaanko laskut oletusasetuksena vakiomallisina
vai englanninkielisinä vai ruotsinkielisinä. 
Mikäli englanninkielinen lasku valitaan, laskuun tulostettavat yrityksen pankkiyhteystiedot on
lisättävä ohjelmiston valikosta Toiminnot > Pankki > Pankkitilit. Avaa pankin tiedot ja lisää
pankkiyhteystiedot kenttään Pankkitiedot englanninkiel. laskulle. Pankkiyhteystiedot voidaan
lisätä kolmelle riville. 
Mikäli englanninkielinen lasku on tarkoitus tulostaa vain muutamalle asiakkaalle, tämä voidaan
määritellä suoraan kyseisten asiakkaiden tiedoissa. Arvonlisäverotonta laskumallia käytetään
automaattisesti silloin kun yrityksen asetuksissa on valittu Arvonlisäverovelvollinen = Ei. 

Laskuun voi lisätä yrityksen logon. Logo lisätään napsauttamalla logon valintapainiketta ja
valitsemalla logo tiedostomuodossa *.BMP tai  *.JPG. Logon koko vakiomallin yläviitteessä on
määritelty. Logo sijoitetaan laskun yläviitteessä olevaan kenttään, jonka korkeus on 92 pikseliä ja
leveys 332 pikseliä. Logon on oltava samankokoinen.
Mikäli logon painolaatua on korjattava, logon mittoja voidaan suurentaa suhteellisesti, eli
logotiedoston korkeus voi olla myös 184, 276 jne. pikseliä ja leveys vastaavasti 664 ja 996 pikseliä.
Ohjelmisto pystyy pienentämään suhteellisesti samankokoisia logotiedostoja.

Sivu Sähköpostin asetukset
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Laskun lähettäjän sähköpostiosoite – tähän lisätään laskun lähettäjän sähköpostiosoite.
CC osoite – tähän lisätään yrityksen sellaisen työntekijän sähköpostiosoite, joka voi myös
lähettää myyntilaskuja (esimerkiksi silloin kun yrityksen omistaja haluaa pysyä ajan tasalla
lähetetyissä laskuissa, jolloin kopio kannattaa lähettää hänelle).

Oletusviesti - tähän lisätään teksti, joka halutaan välittää asiakkaalle sähköpostitse (esim.
tuotteiden tai palvelujen ostamista koskeva kiitos). Tämä teksti lisätään kaikkiin sähköpostitse
lähetettäviin myyntilaskuihin. 

Lähtevän postin palvelin (SMTP) – Valitse sopiva palvelin luettelosta. Kysy tarvittaessa neuvoa
palveluntarjoajalta. Mikäli sopivaa palvelinta ei löydy luettelosta, uusi palvelin voidaan lisätä
napsauttamalla painiketta Lisää tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.
 
Mikäli automatisoitua laskujen lähettämistä ei haluta käyttää, voidaan tarvittaessa käyttää
sopivaa erillistä sähköpostiohjelmaa valitsemalla toiminto Käytä erillistä sähköpostiohjelmaa
lähettääksesi laskun sähköpostiin.

2.2.3 Ohjelman asetukset

Ohjelman asetukset
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Ohjelmassa on kolmitasoinen varmuuskopioiden laadintajärjestelmä.

1. Varmuuskopiot voidaan tehdä manuaalisesti itse valittuina aikoina ja muodossa.

2. Ohjelmisto laatii varmuuskopiot automaattisesti paikalliselle kovalevylle (kansio My
Documents\Aktiva Backup). Säilytettävien varmuuskopioiden määrä sekä laadintavälit
määritellään ohjelmiston asetuksissa.

3. Ohjelmistossa on toiminto varmuuskopioiden lataamiseksi turvalliselle
keskuspalvelimelle. Mikäli varmuuskopiot laaditaan ainoastaan omalle tietokoneelle, ne
voivat kadota. Varmuuskopiot voivat kadota esimerkiksi tietokoneen kovalevyn
vaurioituessa, viruksen vuoksi tai tietokoneen kadotessa. Tästä syystä varmuuskopiot
ladataan tunnetun kansainvälisen palveluntarjoajan Amazonin palvelimelle tietojen
säilymisen sekä turvallisuuden varmistamiseksi. 
Amazonin palvelimet on suojattu vaativimpien vastaavien menettelytapojen sekä
sertifikaattien edellyttämällä tavalla. Perusteellista turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät
englanniksi osoitteesta http://aws.amazon.com/security/  
Ainoastaan Merit Software Oy:n valtuuttamat työntekijät pääsevät käsiksi palvelimella

oleviin tiedostoihin tiukkoja turvallisuusvaatimuksia noudattaen. Kerromme tarvittaessa

lisää.

Varmuuskopioiden lataaminen on valittu ohjelmiston oletusasetukseksi. Mikäli

varmuuskopioita ei haluta ladata turvalliselle palvelimelle, asetus voidaan poistaa

napsauttamalla kenttää Tallenna varmuuskopio palvelimelle.

2.2.4 Oletustiliöinnit

Oletustiliöinnit

Tässä ikkunassa voidaan määritellä oletustilit, jota ohjelma ehdottaa uuden asiakkaan,
toimittajan tai nimikkeen tietoja lisättäessä, sekä myös tilit, joita käytetään laskujen pyöristysten
ja valuuttakurssierojen tiliöintiin. Tilit on valittu valmiiksi vakioasetuksien avulla, mutta mikäli
tilikarttaa muutetaan, tilien oikeellisuus on tarkistettava.
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Edellisten tilikausien voittovaratili; Tilikauden voiton (Tappion) tili:

Ohjelmiston tulojen ja menojen laskentajärjestelmä on helppokäyttöinen. Edellisten vuosien
kirjaukset tilillä Edellisten tilikausien voittovaratili ja kuluvan vuoden kirjaukset tilillä Tilikauden
voiton (tappion) tili esitetään automaattisesti yhteenvetona kirjausten päivämäärän ja valitun
raporttijakson perusteella. Tästä syystä ohjelmistossa ei tarvitse suorittaa sulkemista koskevia
kirjauksia vuoden päättyessä. 
Tilikartassa voi tästä syystä olla vain yksi Edellisten tilikausien voittovaratili ja yksi Tilikauden voiton
(tappion) tili. Näitä tilejä ei voi muuttaa asetuksissa. Tarvittaessa näitä tilejä voidaan muuttaa
tilikartassa, jolloin tilit muuttuvat automaattisesti myös asetuksissa.
Tilille Edellisten tilikausien voittovaratili voidaan tehdä kirjauksia (esim. lisätä alkusaldoja,
voitonjako jne.), mutta tilille Tilikauden voiton (tappion) tili ei voi tehdä kirjauksia. 

Ohjelmisto ehdottaa Myyntitili-kenttään valittua tiliä automaattisesti uusien nimikkeiden
oletusmyyntitiliksi. Oletustiliä voidaan tarvittaessa muuttaa nimikkeen tiedoissa.

Ohjelmisto ehdottaa Ostotili-kenttään valittua tiliä uusien nimikkeiden oletusostotiliksi, kun
kyseessä on jokin muu kuin varastonimike. Mikäli varastomoduulia ei käytetä Merit Aktivassa eli
tavaroiden ja varastojen seurantaa eli määrällistä laskentaa ei suoriteta, ostotiliksi kannattaa
määritellä yleisimmin käytetty tavara-/palveluostojen kulutili. 

Ohjelmisto ehdottaa Varastotili-kenttään valittua tiliä uusien varastonimikkeiden (vaihto-
omaisuuhyödykkeiden) oletusvarastotiliksi. 
Varastomoduulia käytettäessä varastotiliksi kannattaa määritellä tili, joka esitetään
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oletusasetuksena vaihto-omaisuuden tiliksi (esimerkiksi tili 1531 – myyntiin ostetut tavarat)

Ohjelmisto esittää automaattisesti Ostotili-kenttään valittua tiliä uusien varastonimikkeiden
oletusostotiliksi lisättäessä nimikkeen myyntikustannusten tilin kenttään (myytyjen tavaroiden
hinta). Myyntikustannusten tiliä käytetään myyntilaskua tallennettaessa varastonimikkeen hintaa
koskevaa automaattista kirjausta suoritettaessa: 
Kr myyntitulo, Kr myynnin arvonlisävero, Db myyntisaamiset; 
Kr vaihto-omaisuus, Db Aineet, tarvikkeet ja tavarat (eli myytyjen tavaroiden hankintakulut).

Ohjelmisto ehdottaa Myyntisaamiset-kenttään valittua tiliä oletusasetuksena myyntisaamisten
tiliksi uutta asiakasta lisättäessä. Tilillä seurataan asiakkaiden maksamattomien laskujen
tilannetta.

Ohjelmisto ehdottaa Ostovelat-kenttään valittua tiliä uuden toimittajan ostovelkatiliksi.

Ohjelmisto ehdottaa kenttään Asiakkaan ennakkomaksutili valittua tiliä oletusasetuksena
ennakkomaksutiliksi eli ostajilta saatujen ennakkomaksujen tiliksi uutta asiakasta lisättäessä.
Ennakkomaksun voi lisätä pankkitapahtumien ikkunassa tai kassatapahtumien ikkunassa
ennakkomaksuriville. Mikäli saman kalenterikuukauden aikana ennakkomaksutilillä on saldo, 
ohjelmisto katsoo kyseisen summan myyntituloksi ja laskee arvonlisäveron kyseisestä summasta
arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa. Tästä syystä seuraava täydentävä kirjaus on suoritettava
manuaalisesti pääkirjaan:  
Kr ALV kotimaan myynnistä;  
Db  Siirtosaamiset.

Ohjelmisto tarjoaa kenttään Toimittajan ennakkomaksutili valitun tilin oletusasetuksena
ennakkomaksun tiliksi eli toimittajille maksettujen ennakkomaksujen tiliksi uutta toimittajaa
lisättäessä. Ennakkomaksun voi lisätä pankkitapahtumien ikkunassa tai kassatapahtumien
ikkunassa ennakkomaksuriville. 

Ohjelmiston esittämiä oletustilejä voidaan tarvittaessa muuttaa nimike-, asiakas- ja
toimittajatiedoissa.

Pyöristyksen tulotili ja kulutili - tilit, joille kirjataan myynti- ja ostolaskujen pyöristykset
oletusasetuksena.

Kurssivoittotili ja kurssitappiotili - tilit, joille kirjataan automaattisesti myynti- ja ostolaskujen
maksuihin liittyvät valuuttakurssierot.

2.2.5 Varaston asetukset

Varaston asetuksissa voit määrittää varastoasiakirjojen järjestysnumerot.
Valitse numerointi ohjelmavalikon Varaston asetukset -ikkunassa.
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Seuraavan varastoon tulon / seuraavan oton numero: kirjoita numero, josta varaston tulojen/
ottojen numerointi aloitetaan. 
Seuraavan valmistuskirjauksen numero: kirjoita numero, josta valmistuskirjausten numerointi
aloitetaan. 

2.2.6 Kausiveroilmoituksen asetukset

Arvonlisäveroilmoitus voidaan laatia seuraavien ajanjaksojen mukaisesti: Kuukausi,

Neljännesvuosi, Vuosi. 

Oletusasetus on Kuukausi.

2.3 Maat

Maa on asiakkaan, toimittajan ja yrityksen osoitteen osa.
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Tähän ikkunaan lisätään maat, joiden kanssa yritys toimii. 
Maita voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa ikkunan yläreunassa olevien painikkeiden Lisää, Muuta,
Poista avulla.  Maata valittaessa ilmoitetaan myös se, kuuluuko maa Euroopan unioniin.

Valikosta valittava maan tunnus merkitään asiakkaan tietoihin: Toiminnot > Myynti > Asiakkaat ja
toimittajan tietoihin valikosta: Toiminnot > Osto > Toimittajat.
Euroopan unionin sisäiset ostot ja myynnit sisällytetään raporttiin ALV-ilmoitus.
Euroopan unionin sisäiset myynnit kuvataan raportissa Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. 

2.4 Valuutat

Valuutta on määriteltävä toimittajan, asiakkaan, pankkitilin ja maksutavan tiedoissa. Mikäli
valuuttaa ei määritellä, ohjelmisto käyttää oletusvaluuttana euroa (EUR).

Valuutta vaaditaan  myyntilaskun, pankkitapahtuman, kassatapahtuman, ostolaskun ja pääkirjan
kirjauksen ikkunassa muussa rahayksikössä kuin perusvaluutassa suoritettujen liiketapahtumien
kirjaamiseen.
Liiketapahtuman päivän kurssi syötetään kutakin asiakirjaa varten erikseen.

Lisätäksesi uuden valuutan, napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta.
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2.5 Tilikaudet

Tilikausi on kirjanpidossa ajanjakso, jonka kaikki tulot ja menot kirjataan kuluvan vuoden

tulostilille.

Tilikautta aikaisemmat tulot ja menot kirjataan edellisten kausien jakamattomien voittovarojen

tilille.

Ohjelmaa käytettäessä monta tilikautta voi olla aktiivisina samanaikaisesti.

Merit Aktivassa ei tarvitse tehdä tulo- ja menotilien sulkemiskirjauksia tilikauden päättyessä.

Jos tilikausi ei ole aktiivinen, kyseiselle ajanjaksolle ei voida tehdä korjauksia eikä uusia
kirjauksia.

Tilikauden alkua ja loppua voit muuttaa itse.

Tilikausi aktivoidaan napsauttamalla hiirellä tilikauden riviä ja sitten ikkunan yläreunassa olevaa
painiketta Muuta. Napsauta avatun ikkunan kenttää Aktiivinen ja muuta tarvittaessa tilikauden
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pituutta (mikäli käytössä on muu kuin tavanomainen tilikausi) ja napsauta painiketta Tallenna.

Samassa ikkunassa tilikausi voidaan merkitä passiiviseksi silloin kun tilikautta koskevia
täydentäviä kirjauksia ei enää tarvitse tehdä ja tilinpäätös on laadittu. Tämä tehdään poistamalla
valinta kentästä Aktiivinen ja tallentamalla muutos. Kaikki passiivista tilikautta koskevat raportit
voidaan laatia, mutta kaudelle ei voi tehdä kirjauksia. Mikäli passiivista tilikautta koskevia
tapahtumia on kuitenkin lisättävä, kyseinen tilikausi on muutettava uudelleen aktiiviseksi
ikkunassa Tilikaudet.

Ohjelmisto mahdollistaa vanhojen tietojen arkistoinnin. Vähintään 18 kuukautta sitten
päättyneet tilikaudet voidaan arkistoida. Yhden tilikauden kaikki asiakirjat arkistoidaan
samanaikaisesti ja vastaava yhteenvetokirjaus tehdään pääkirjaan. Erillinen yhteenvetokirjaus
tehdään jokaisen käytettävän valuutan osalta.
Arkistoinnin yhteydessä arkistoitavan vuoden asiakirjat poistetaan hakemistoista (ostolaskut,
myyntilaskut, pankkitapahtumat, kassatapahtumat, pääkirjan kirjaukset, poistokirjaukset).
Arkistointi käynnistetään napsauttamalla painiketta Aloita Arkistointi. Arkistoinnin on päätyttävä
ilmoitukseen Arkistointi onnistui! 

Arkistoinnin jälkeen voidaan laatia tilikauden tase sekä tilikauden tuloslaskelma ja liikevaihtoa
koskevat tiedot. Arkistointia ei voida palauttaa (ei koske varmuuskopion avulla suoritettavaa
palauttamista). Tiedoista laaditaan automaattisesti varmuuskopio luetteloon Aktiva Archive, joka
löytyy käyttäjän asiakirjakansiosta. 

SUOMEN KIRJANPITOLAKI http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 

4 § 

Tilikausi

Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa taikka
tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, kuitenkin
enintään 18 kuukautta.

Kirjanpitovelvollisen kaikilla liikkeillä on oltava sama tilikausi.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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2.6 Varmuuskopiointi

Varmuuskopioinnilla suojaat tallentamasi tiedot häviämiseltä. 

Tiedot voivat tulla käyttökelvottomiksi tai hävitä seuraavista syistä:

1) Tietokoneen kiintolevyn vaurioituminen, jonka todennäköisyys koneen vanhetessa yhä kasvaa.
2) Epätasaisesta virrasta johtuva tietojen häviäminen, jota voidaan vähentää UPS-laitteella. 
3) Tietokoneen käyttöjärjestelmän jumiutumisesta johtuva tietojen häviäminen, jota voidaan
vähentää järjestelmän säännöllisellä huollolla.
4) Tietokoneen varkaus.
5) Tulipalo.
6) Ihmisen vilpillinen mieli.
7) Inhimillinen erehdys tietoja poistettaessa.

Kaikilta riskeiltä suojaa riittävästi tietojen säännöllinen varmuuskopiointi työaseman 
ulkopuoliselle tallennusvälineelle. Varmuuskopioita tulee säilyttää toimiston ulkopuolella.

Helpointa on tehdä säännöllisesti varmuuskopio muistitikulle, jota säilytetään vaikkapa kotona.

Ohjelman sulkeutuessa tehdään automaattinen varmuuskopio yleisissä asetuksissa asetetuin

aikavälein (vähintään kerran viikossa).

Varmuuskopio laaditaan vastaavan yrityksen tiedoista. Mikäli ohjelmiston avulla hoidetaan
useamman yrityksen kirjanpitoa, varmuuskopion laadinta on käynnistettävä jokaisen yrityksen
osalta erikseen.

Ohjelmisto laatii varmuuskopiot tarvittaessa myös automaattisesti. Varmuuskopiot laaditaan
ohjelmiston tietokoneelle luomaan hakemistoon…/My Documents/Aktiva Backup/....

Varmuuskopiot voidaan ladata myös turvalliselle Amazonin palvelimelle varmuuskopioiden
säilyttämiseen liittyvien riskien hajauttamiseksi. Kopiot ladataan palvelimelle silloin kun
valikossa Yritys > Asetukset > Ohjelman asetukset on valittu toiminto Tallenna varmuuskopio
palvelimelle.  Varmuuskopioiden lataaminen on valittu ohjelmiston oletusasetukseksi. Mikäli
varmuuskopioita ei haluta ladata palvelimelle, asetus voidaan poistaa napsauttamalla kenttää 
Tallenna varmuuskopio palvelimelle.

SUOMEN KIRJANPITOLAKI

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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10 § 

Kirjanpitoaineiston säilytysaika

Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä
vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn
suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon
täsmäytysselvitykset sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä
vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt, tositteet
kirjausjärjestyksessä tai muutoin siten, että tositteiden ja kirjausten välinen yhteys voidaan
vaikeuksitta todeta.

Toiminnan loppuessa tai kirjanpitovelvollisuuden muuten päättyessä on kirjanpitovelvollisen tai
tämän oikeudenomistajan järjestettävä kirjanpitoaineisto tässä pykälässä säädetyllä tavalla ja
ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, kenelle aineiston säilyttäminen on uskottu.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, saa Euroopan unionin rakennerahasto-
ohjelmaa hallinnoiva ministeriö säätää asetuksellaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettua pitemmän
säilytysajan rahasto-ohjelmasta myönnettyä tukea koskevalle kirjanpitoaineistolle. 
(13.7.2001/629) 

2.7 Tietojen palautus varmuuskopiosta

Jos tietosi ovat hävinneet tai vahingoittuneet, voit palauttaa aiemman tilanteen Tietojen
palautus varmuuskopiosta -toiminnolla. 

Huom! Kun palautat tiedot varmuuskopiosta, koneellasi olevat tiedot häviävät. Halutessasi voit
ensin tallettaa koneella olevan tilanteen ottamalla siitä erillisen varmuuskopion.

Jos palautat tiedot varmuuskopiosta tietojen vahingoittumisen johdosta, muista varmistaa

palauttamiesi tietojen oikeellisuus ennen kuin jatkat työtäsi. Tiedot olivat ehkä

käyttökelvottomia jo viimeisen varmuuskopioinnin aikana. Valitse kopio, jossa tiedot ovat

kunnossa. Automaattinen varmuuskopiointi säilyttää vähintään 10 viimeistä kopiota.

Tietojen palautus varmuuskopiosta on hyvä keino yrityksen taloudellisen tilanteen seuraamiseen
muulla kuin toimistossa sijaitsevalla tietokoneella.

2.8 Tietojen tarkistus

Tietojen tarkistus -toimintoa käytetään tietoihin syntyneiden mahdollisten ristiriitojen
löytämiseen ja poistamiseen.
 
Tilien väärinkäytön tarkistus osoittaa kirjaukset, joissa asiakkaan tai hankkijan korttiin
tallennettua velkatiliä on käytetty väärin. Viritettyä velkatiliä käytetään automaattisesti laskuja
laadittaessa ja maksettaessa. Saman tilin käyttö jossakin muussa kirjauksessa aiheuttaa velkojen
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raportin ja pääkirjan välisen eron. 

Myyntisaamisten tarkastus sekä Hankkija- ja verotilin velkojen tarkistus korjaa tekniset ristiriidat
tietojen välillä. 

Tiedostojen tekninen kunnossapito korjaa tietojen yleiset vahingoittumiset ja ristiriidat.

Tiedot voivat vahingoittua käyttöjärjestelmän jumiutumisen, epätasaisen virran tai laitteiden
puutteellisen toiminnan seurauksena. 

Jos tietokone on hyvässä kunnossa, usein tapahtuva tietojen tarkistus on tarpeetonta. 

2.9 Ikkunoiden alkuasetusten tekeminen

Ikkunoiden alkuasetuksia tehtäessä kaikki ikkunat sijoitetaan näytön keskelle.

Lisäksi palautetaan ikkunoiden alkuperäiset koot sekä taulukon sarakkeiden leveydet ja järjestys.

Ikkunoiden alkuasetusta kannattaa käyttää silloin kun jokin sarake on vahingossa poistettu
asiakirjojen lisäämisikkunasta eikä kyseiseen kenttään enää voida lisätä tietoja.

3 Myynti

Myynti-osiossa voit laatia myyntilaskuja ja seurata myyntisaatavien tilannetta. Voit myös ylläpitää
asiakasrekisteriä ja myyntinimikkeiden (myytävien tuotteiden) rekisteriä.
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3.1 Myyntilaskut

Uusi myyntilasku lisätään napsauttamalla ikkunan Myyntilasku ylärivillä olevaa painiketta Lisää
(plusmerkki).

Mikäli et näe kaikkia tarpeellisia kenttiä myyntilaskuikkunassa, laajenna ikkunaa vetämällä sitä
hiirellä oikeasta reunasta.

Valitse Asiakas asiakasluettelosta. Mikäli asiakasta ei löydy luettelosta, voit lisätä uuden
asiakkaan  samassa valintaikkunassa napsauttamalla alinta riviä Lisätäksesi uuden asiakkaan
klikkaa tästä. Ohjeet uuden asiakkaan lisäämiseksi löytyvät kohdasta Myynti > Asiakkaat.
Asiakkaan tunnuksen lisääminen myyntilaskuun määrittelee automaattisesti asiakkaan nimen,
osoitteen, eräpäivän, viivästyskoron (%), valuutan, maan, ALV-numeron ja taseen saamistilin
(myyntisaamisten tilin, joka on mallitilikartassa 1701).

Lisää laskun Päivämäärä.
Myyntilaskussa on myös kenttä Kirj.päivä, johon voi lisätä asiakirjan päivämäärästä poikkeavan
päiväyksen. Pääkirjaan tehdään kirjauspäivämäärän mukainen kirjaus. Kirjauksen mahdollinen
punainen päiväys muistuttaa siitä, että laskun päivämäärä ja kirjauksen päivämäärä poikkeavat
toisistaan.

Kenttä Laskun nro täytetään automaattisesti myyntilaskun asetusten mukaisesti. Myyntilaskut
voidaan numeroida yrityskohtaisen numerointijärjestelmän mukaisesti (myyntilaskujen
asetukset löytyvät myyntilaskun ylätunnisteesta hammaspyörää esittävän kuvakkeen alta) tai
laatia erillinen numerointi yrityksen eri osastoille (Toiminnot > Kirjanpito > Osastot).
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Mikäli yrityksen tulojen ja menojen laskenta perustuu osastoihin ja/tai projekteihin,
myyntilaskun ylätunnisteeseen voidaan valita myös osasto ja/tai projekti. Nämä on kuitenkin
lisättävä edeltävästi valikosta Toiminnot > Kirjanpito > Osastot ja/tai Toiminnot > Kirjanpito >
Projektit/Kustannuspaikat.
Laskun ylätunnisteessa olevan osaston perusteella voidaan laatia osastokohtainen myyntiraportti
ja myyntisaamisten raportit. 
Laskun ylätunnisteessa valittu osasto ja/tai projekti siirtyy automaattisesti laskun riveille. Osastoa
voidaan muuttaa tarvittaessa laskun riveillä. Projektia ei voi kuitenkaan muuttaa laskun riveillä.
Mikäli laskun riveille on lisättävä useita eri projekteja, projektivalinta poistetaan laskun
ylätunnisteesta ja projektit lisätään laskun riveille (sarake P). Projektia ei voi valita
samanaikaisesti myyntilaskun ylätunnisteeseen ja laskuriveille. Vain toinen näistä vaihtoehdoista
on mahdollinen.

Osasto ja/tai projekti lisätään pääkirjan kirjauksessa tulotilin riville ja tavaroiden myynnin ollessa
kyseessä myös myytyjen tavaroiden menotilin riville. 
Menokohtia ei voi käyttää myyntilaskuissa. 

Laadittaessa myyntilaskua oletusvaluutasta poikkeavassa valuutassa kentässä Valuutta, valitaan
vastaava valuutta ja lisätään valuuttakurssi. Mikäli kyse on Euroopan unionin sisäisestä
kolmikantakaupasta, myyntilaskun alareunasta avataan työikkuna Lisätietoja ja valitaan kenttä
Kolmipuolinen kauppa. Mikäli asiakkaan tietoihin on merkitty muu Euroopan unionin jäsenvaltio
kuin Suomi, laaditut myyntilaskujen summat ilmoitetaan myös raportissa Arvonlisäveron
yhteenvetoilmoitus. 

Myyntilaskun rivien laadinnassa käytetään nimikkeitä. Laskua ei voi laatia nimikettä valitsematta.
Napsauta laskun ensimmäisellä rivillä sarakkeessa kohtaa Nimike ja valitse luettelosta myytävän
nimikkeen tunnus.  Mikäli sopivaa nimikettä ei ole, samassa valinnassa voidaan lisätä uusi nimike
napsauttamalla viimeistä riviä Lisätäksesi uuden nimikkeen klikkaa tästä. Lisätietoja nimikkeiden
lisäämisestä löytyy ohjeesta Myynti > Nimikkeet.
Valitun nimikkeen nimeä voidaan tarvittaessa täydentää ja muuttaa myyntilaskussa.

Nimikkeen tunnuksen valintaan liittyy nimikkeen nimen, myyntihinnan, arvonlisäveromäärän,
arvonlisäveroviitteen sekä myyntitulotilin määrittely. Kaikkia näitä oletusasetuksia voidaan
tarvittaessa muuttaa manuaalisesti laskun riveillä (muutokset eivät vaikuta nimikkeen tietoihin). 

Tämän jälkeen sarakkeeseen Määrä lisätään myytävän nimikkeen määrä ja sarakkeeseen A-hinta
yhden nimikekappaleen hinta. Nimikkeen määrää ja hintaa koskevien desimaalilukujen määrä on
rajoittamaton. 
Tarvittaessa nimikkeeseen voidaan lisätä alennus. Jos asiakkaalla on pysyvä alennus, alennus
voidaan merkitä asiakkaan tietoihin. Tietystä nimikkeestä ja kaikille asiakkaille toistaiseksi
voimassa olevaa alennusta laadittaessa alennus määritetään erikseen nimikkeen tiedoissa.

Nimikerivien kentissä siirrytään Enter- tai Tab-painikkeella. Osaston kentässä seuraavalle
nimikeriville siirrytään Enter-painiketta painamalla. Uusi nimikerivi voidaan lisätä myös
napsauttamalla pluspainiketta (Lisää uusi rivi).

Virheellinen nimikerivi voidaan poistaa napsauttamalla miinuspainiketta (Poista valitsemasi rivi)
ja nimikeriviä voidaan vaihtaa sekä ylös että alaspäin nuolinäppäimien avulla. 
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Sarakkeiden järjestystä voidaan muuttaa laskun riveillä vetämällä ja pudottamalla.

Tab-painikkeella voidaan siirtyä nimikerivin kenttiin ALV ja Tili.

Mikäli myyntilaskun tili halutaan liittää projektiin, sarakkeen P kentässä olevaa painiketta
napsautetaan.

Myyntilaskua tallennettaessa ohjelmisto suorittaa automaattisesti kirjauksen pääkirjaan:
Kr Myynti, 
Kr ALV kotimaan myynnistä, 
Db Myyntisaamiset. 
Pääkirjan kirjaus kuvataan napsauttamalla painiketta MY- ...myyntilaskun ikkunan ylärivillä. 

Mikäli myyntilaskussa on nimike, jonka tyyppi on Varastotavara (näiden nimikkeiden määrä on
merkitty keltaisella ja nimikkeen valinnan jälkeen myyntilaskun rivin lopussa on Tyyppi = LK), tällöin
muodostuu myös varastotapahtuma eli tavara otetaan varastosta. Mikäli varastossa on riittävästi
tavaraa, ohjelmisto laskee keskimääräisen omakustannusarvon mentelmän perusteella tavaran
omakustannusarvon ja myyntitulokirjauksen lisäksi tehdään myös automaattinen
myyntikustannuskirjaus:
Kr Varasto, 
Db  Aineet, tarvikkeet ja tavarat. 
Mikäli tavaraa ei ole varastossa haluttua määrää, myynti voidaan laatia, mutta ohjelmisto ei tee
myyntikustannuskirjausta. Tavara siirtyy pois varastosta, ja varastosaldo on negatiivinen. 

Mikäli ostolaskulla tai varastotapahtumalla on lisätty varastoon  haluttu määrä tavaraa
myöhemmin, varastohinta määritellään ja varaston arvoa koskeva kirjaus tehdään käynnistämällä
ohjelmiston valikosta varaston omakustannusarvon uudelleenlaskenta: Toiminnot > Varasto >
Varaston omakustannusarvon uudelleenlaskenta. Myös myyntikustannuskirjaus laaditaan tällöin
automaattisesti.

Nimikkeiden käyttö myyntilaskussa: 
Mikäli myyntilaskuja laaditaan useista erilaisista palveluista, kaikille palveluille kannattaa laatia
oma nimike. Nimikeluetteloon voidaan lisätä myytävien palvelujen tai tavaroiden koko hinnasto. 
Vastaavat nimikkeet on lisättävä myös myynnin erilaisista arvonlisäverokannoista (ei koske
varastonimikkeitä). 
Nimikkeen nimeä voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää laskussa. 
Nimikkeiden laadintaa esitellään yksityiskohtaisemmin ohjeen vastaavassa kohdassa Myynti >
Nimikkeet.
Nimikkeitä tarvitaan myös myynnin analysointiin. Myydyistä määristä ja summista voidaan laatia
raportti Myynti > Myyntiraportti, Raportin tyyppi: Nimikkeittäin.

Mikäli myyntilasku maksetaan käteisellä kassaan laskun kirjauspäivää vastaavana päivänä, valitse
laskun alla olevassa kentässä Maksettu (maksutapa): Käteissuoritus ja lisää maksettu summa.
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Mikäli myyntilasku maksetaan kortilla, valitse myyntilaskun alla olevassa kentässä Maksettu
(maksutapa): Saatu luottokorttimaksu ja lisää maksettu summa.
Ohjelmisto suorittaa automaattisesti kirjaukset pääkirjaan, joiden avulla lasku merkitään
maksetuksi.
 
Maksutapa voidaan lisätä valikosta: Myynti > Maksutavat. Myyntilaskuun voidaan valita
ainoastaan sellainen maksutapa, jonka maksutapatiedoissa valittu tyyppi on: Myyntilaskun
maksu.

Myyntilaskun ikkunassa ei voi tulostaa kassan tulotositetta. Laskun maksamisen todistaa laskussa
oleva käteismaksuun viittaava teksti. Mikäli laskun maksaminen halutaan todistaa erillisellä
tositteella, maksetun summan kenttä jätetään tyhjäksi myyntilaskussa, lasku tallennetaan ja
laskun maksu lisätään ohjelmiston valikosta Kassa > Kassatapahtumat. Täällä voi tulostaa kassan
tulotositteen, mutta tällöin myyntilaskuun ei tulostu merkintää laskun maksamisesta käteisellä. 

Myyntilaskujen pyöristys: Myyntilaskun kentässä Pyöristys valitaan numero, jonka tarkkuudella
laskun loppusumma pyöristetään. Ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena myyntilaskujen
asetuksissa määritellyn pyöristyksen laskun pyöristämistä varten. Myyntilaskujen asetukset
kuvataan napsauttamalla myyntilaskun yläviitteessä olevaa hammaspyöräkuvaketta. Mikäli
ohjelmiston esittämä pyöristys ei sovi, pyöristys poistetaan ja nimikkeen hintaan lisätään
useampi kuin kaksi desimaalia pilkun jälkeen.

Myyntilaskujen kommentit 
Sivua voidaan vaihtaa laskun alareunassa.  Sivua Lisätietoja napsauttamalla laskuun voidaan lisätä
kommentteja sekä tarvittaessa viite mahdolliseen kolmikantakauppaan. Myös
arvonlisäverovelvollisuustietoja voidaan tarvittaessa muuttaa.

Kenttään Kommentti lisätään tiedot, jotka halutaan tulostaa laskuun nimikerivien yläpuolelle.
Kenttään Kommentti 2 lisätään tiedot, jotka halutaan tulostaan laskun alaviitteeseen.

Myyntilaskuihin voidaan lisätä sekä kertaluontoisia kommentteja että pysyviä kommentteja.

Pysyvät kommentit voidaan lisätä valikosta: Myynti > Kommentit.

Pysyvä kommentti lisätään myyntilaskuun napsauttamalla ulompaa nuolta ja kertaluontoinen

kommentti lisätään napsauttamalla sisempää nuolta.  

Lasku tallennetaan napsauttamalla ylärivin painiketta Tallenna tai painamalla Ctrl + S.

Mikäli seuraavan laskun lisääminen halutaan aloittaa heti edellisen laskun tallentamisen jälkeen
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eikä valmista laskua tarvitse tulostaa, lasku tallennetaan ja uusi lasku lisätään napsauttamalla
painikerivin ensimmäistä painiketta Tallenna ja Lisää tai painamalla painiketta F10.
  
Laskun tallentamisen yhteydessä laskusta laaditaan pääkirjan kirjaus, jota voi katsella ja tulostaa
napsauttamalla painiketta MY-....  Kyseisen painikkeen merkintä viittaa kirjauksen tunnukseen
sekä numeroon, jotka voidaan merkitä yritykselle jäävään myyntilaskuun.
Seuraavat tilit sisällytetään kirjaukseen:
Asiakkaan tiedoista otetaan tili Myyntisaamiset, laskuriveistä myyntitulotilit ja laskun rivien
arvonlisäverotiedoista puolestaan Myynti-ALV:n tili.

Kaikkia myyntilaskuista laadittuja kirjauksia voi katsella raportista Päiväkirja (Toiminnot >
Kirjanpito > Päiväkirja) käyttämällä suodatinta: Kirj.tyyppi = MY.  

Laskun laadintaikkunassa edelliseen ja seuraavaan myyntilaskuun siirrytään käyttämällä ikkunan
yläosassa olevia nuolipainikkeita Edellinen ja Seuraava.

Laadittujen myyntilaskujen katselu
Lasku voidaan hakea valmiiden myyntilaskujen joukosta napsauttamalla laskujen laadintaikkunan
(Myynti > Myyntilaskut) yläreunasta löytyvän painikerivin kiikarikuvakkeella varustettua
painiketta Avaa.
Luettelo laadituista laskuista kuvataan näytölle. Oikea lasku löytyy nopeasti luettelosta erilaisia
laskujärjestyksiä ja suodattimia apuna käytettäessä. 

Napsautettaessa kuvatun taulukon sarakkeen otsikkoja (Päivämäärä, Laskun nro, Asiakas,
Yhteensä) laskut kuvataan nousevassa järjestyksessä ja otsikkoa uudelleen napsautettaessa
laskevassa järjestyksessä . 
Mikäli laskut kuvataan asiakkaan nimen mukaan, sopiva asiakas haetaan napsauttamalla taulukon
sarakkeen Asiakas mitä tahansa riviä ja lisäämällä asiakkaan nimen alkukirjaimet kenttään.
Ohjelmisto avaa ensimmäisen, lisättyjä kirjaimia vastaavan kirjauksen. 

Laskuja voidaan suodattaa napsauttamalla taulukon sarakkeiden yläosassa olevia nuolipainikkeita
ja valitsemalla sitten sopiva arvo.
Suodatin poistetaan napsauttamalla taulukon vasemmassa alareunassa olevaa punaista painiketta
tai valitsemalla suodattimelle ehto (All).
Laskujen lajittelujärjestys voidaan tarkistaa vastaavan sarakkeen yläosassa näkyvän
nuolipainikkeen avulla.

Sopivan laskun löytymisen jälkeen laskua napsautetaan kaksi kertaa tai napsautetaan ikkunan
yläreunassa olevaa painiketta Muuta. Nyt laskua voidaan katsella, lasku voidaan tulostaa
uudelleen, korjata tai poistaa. 

Kun myyntilaskusta on saatu suoritus, kassa- tai pankkitapahtumaikkuna, jossa kuvataan laskun
maksamista koskevat tiedot, avataan hiirtä napsauttamalla. Mikäli lasku on maksettu useammassa
osassa, maksamista koskevan luettelon ikkuna avataan ensimmäisenä. Seuraavat napsautukset
avaavat maksua koskevan ikkunan.

Laskua voidaan korjata napsauttamalla yläreunassa olevan painikerivin painiketta Muuta.  Laskun
korjauksen myötä korjataan myös laskuun liittyvä pääkirjan kirjaus. Passiiviseen tilikauteen
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sisältyvää laskua ei voi korjata.

Myyntilaskun korjaus  
Kaikki laskun tiedot voidaan korjata: asiakas, nimike, määrä, a-hinta, tili. 
Asiakas voidaan muuttaa niin kauan kunnes lasku on suoritettu. Laskun maksamisen jälkeen
maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien
ikkunassa) ja asiakas voidaan muuttaa vasta tämän jälkeen.

Tarvittaessa lasku voidaan myös poistaa, mutta lasku ei saa edelleenkään olla maksettu. Lasku
poistetaan napsauttamalla yläreunan painikerivin miinusmerkkistä painiketta Muuta. 
Mikäli tallennetun myyntilaskun nimikettä halutaan muuttaa, uusi oikean nimikkeen sisältävä rivi
on lisättävä (rivin lopussa olevaa pluspainiketta napsauttamalla) ja nykyinen nimikerivi
poistetaan napsauttamalla rivin lopussa olevaa miinuspainiketta. 

3.1.1 Myyntilaskun asetukset

Myyntilaskujen asetukset ovat myyntilaskun yläviitteen hammaspyöräkuvakkeen alla  .

Sivu Yleiset asetukset. 

Seuraavan myyntilaskun numero – lisää tähän numero, josta myyntilaskujen numerointi
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aloitetaan. Tätä numerointia sovelletaan kaikkien yrityksen laskujen numerointiin.
Myyntilaskut voidaan numeroida myös osastoittain. Tämä voidaan valita ohjelmiston valikosta: 
Toiminnot > Kirjanpito > Osastot.

Myyntilaskun pyöristys – valitse numero, jonka tarkkuudella myyntilaskun loppusumma halutaan
pyöristää. 

Myynnin oletusviivästyskoron prosentti – viivästyskorkoprosentti, joka tulostetaan
oletusasetuksena myyntilaskuihin ja lisätään jokaisen luotavan asiakkaan tietoihin. Tarvittaessa
viivästyskorkoprosenttia voidaan muuttaa asiakkaan tiedoissa. Ohjelmisto ei laske
viivästyskorkoa automaattisesti. Arvo on ainostaan informatiivinen.

Myynnin oletusmaksuaika päivinä – tähän lisätään myyntilaskuissa yleisimmin käytetty
maksuaika, joka lisätään oletusasetuksena kaikkien luotavien asiakkaiden tietoihin. Tarvittaessa
maksuaikaa voidaan muuttaa asiakkaan tiedoissa.

Myyntilaskun muoto – tässä voidaan valita, tulostetaanko laskut oletusasetuksena vakiomallisina
vai englanninkielisinä vai ruotsinkielisinä. 
Mikäli englanninkielinen lasku valitaan, laskuun tulostettavat yrityksen pankkiyhteystiedot on
lisättävä ohjelmiston valikosta Toiminnot > Pankki > Pankkitilit. Avaa pankin tiedot ja lisää
pankkiyhteystiedot kenttään Pankkitiedot englanninkiel. laskulle. Pankkiyhteystiedot voidaan
lisätä kolmelle riville. 
Mikäli englanninkielinen lasku on tarkoitus tulostaa vain muutamalle asiakkaalle, tämä voidaan
määritellä suoraan kyseisten asiakkaiden tiedoissa. Arvonlisäverotonta laskumallia käytetään
automaattisesti silloin kun yrityksen asetuksissa on valittu Arvonlisäverovelvollinen = Ei. 

Laskuun voi lisätä yrityksen logon. Logo lisätään napsauttamalla logon valintapainiketta ja
valitsemalla logo tiedostomuodossa *.BMP tai  *.JPG. Logon koko vakiomallin yläviitteessä on
määritelty. Logo sijoitetaan laskun yläviitteessä olevaan kenttään, jonka korkeus on 92 pikseliä ja
leveys 332 pikseliä. Logon on oltava samankokoinen.
Mikäli logon painolaatua on korjattava, logon mittoja voidaan suurentaa suhteellisesti, eli
logotiedoston korkeus voi olla myös 184, 276 jne. pikseliä ja leveys vastaavasti 664 ja 996 pikseliä.
Ohjelmisto pystyy pienentämään suhteellisesti samankokoisia logotiedostoja.

Sivu Sähköpostin asetukset
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Laskun lähettäjän sähköpostiosoite – tähän lisätään laskun lähettäjän sähköpostiosoite.
CC osoite – tähän lisätään yrityksen sellaisen työntekijän sähköpostiosoite, joka voi myös
lähettää myyntilaskuja (esimerkiksi silloin kun yrityksen omistaja haluaa pysyä ajan tasalla
lähetetyissä laskuissa, jolloin kopio kannattaa lähettää hänelle).

Oletusviesti - tähän lisätään teksti, joka halutaan välittää asiakkaalle sähköpostitse (esim.
tuotteiden tai palvelujen ostamista koskeva kiitos). Tämä teksti lisätään kaikkiin sähköpostitse
lähetettäviin myyntilaskuihin. 

Lähtevän postin palvelin (SMTP) – Valitse sopiva palvelin luettelosta. Kysy tarvittaessa neuvoa
palveluntarjoajalta. Mikäli sopivaa palvelinta ei löydy luettelosta, uusi palvelin voidaan lisätä
napsauttamalla painiketta Lisää tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.
 
Mikäli automatisoitua laskujen lähettämistä ei haluta käyttää, tarvittaessa voidaan käyttää
sopivaa erillistä sähköpostiohjelmaa valitsemalla toiminto Käytä erillistä sähköpostiohjelmaa
lähettääksesi laskun sähköpostiin.

3.1.2 Käteismyynti

Käteismyynnistä voidaan laatia yksi yhteenvetolasku kuukaudessa. Mikäli kassan saldoa halutaan
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seurata päivittäin, yksi käteismyyntilasku voidaan laatia päivittäin.

Käteislasku laaditaan edellä kuvattujen myyntilaskua koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Asiakkaaksi valitaan Käteismyynti. 

Laskun lopussa valitaan Maksettu (Maksutapa): Käteissuoritus. 

Lisätietoja löytyy ohjeesta Myyntilaskut.

3.1.3 Korttimaksut

Korttimaksumyynnistä voidaan laatia yksi yhteenvetolasku kuukaudessa. 

Korttimaksujen myyntilaskut laaditaan edellä kuvattujen myyntilaskuja koskevien ohjeiden

mukaisesti. 

Asiakkaaksi valitaan Luottokorttimyynti (tai varsinainen asiakas, mikäli asiakkaan nimellä on

merkitystä). 

Laskun lopussa valitaan Maksettu (Maksutapa): Saatu luottokorttimaksu. 

Lisätietoja löytyy ohjeesta Myyntilaskut.
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Näiden perusteella laaditaan kirjaus pääkirjaan, jossa myyntisaamiset tallennetaan

bruttosummassa tilille Luottokorttisaamiset (1710).

Kuukauden kuluessa pankkiin kertyneet korttimyyntisummat kirjataan valikosta Pankki >

Pankkitapahtumat. Asiakkaaksi valitaan Luottokorttimyynti ja pankkiin kertynyt summa lisätään

pankkitapahtumien ikkunan alaosasta tilin Luottokorttisaamiset (1710) avulla. 

Pankkiin saapuvista maksuista on vähennetty korttimaksupäätteen käytöstä peritty palkkio.

Korttimaksupäätteiden käytöstä veloitettavat palkkiot kirjataan kuluksi tekemällä täydentävä

pääkirjan tosite valikosta Kirjanpito > Pääkirjatositteet:

Kr  1710  Luottokorttisaamiset

Db  Pankki-ja luottokorttimaksut

Mikäli kaikki korttimaksut karttuivat kuukauden aikana, niitä koskevien kirjausten suorittamisen

jälkeen tilin Luottokorttisaamiset (1710) saldon on oltava 0. Mikäli jokin korttimaksu karttui vasta

seuraavan kuun alussa, tilin Luottokorttisaamiset (1710) saldon on vastattava karttumattomien

laskujen summaa. Tilitapahtumia ja saldoa voi seurata raportista:[****]Kirjanpito > Pääkirja.

3.1.4 Hyvityslaskut

Hyvityslaskut laaditaan samassa ikkunassa myyntilaskujen kanssa: Toiminnot > Myynti >
Myyntilaskut.
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Hyvityslasku lisätään napsauttamalla Myyntilaskun ylärivillä olevaa painiketta Lisää (plusmerkki).

Hyvityslasku lisätään samaan tapaan kuin tavallinen myyntilasku lukuun ottamatta sitä, että 
määrä on miinusmerkkinen.
Negatiivista määrää voidaan käyttää sellaisista nimikkeistä, joiden tyyppi on Palvelu tai Tavara.

Mikäli hyvityslasku halutaan tehdä nimikkeelle, jonka tyyppi on Varastotavara, on meneteltävä
seuraavasti. 
Jos varastotavaralle ilmoitetaan negatiivinen määrä, ohjelma antaa seuraavan virheilmoituksen: 
Varastonimikkeen tapauksessa ei saa käyttää negatiivista määrää. Peruuta muutos painamalla
ESC-näppäintä.
Varastotavaroiden hyvityslaskun laatimiseksi nimikeluetteloon lisätään uusi nimike (esimerkiksi 
Varastotavaroiden palautus) ja tyypiksi valitaan Tavara. Tätä nimikettä käytetään hyvityslaskujen
laadinnassa. Tälle nimikkeelle voidaan lisätä negatiivinen määrä.
Hyvityslaskun lisäksi on myös kirjattava varastotavaran sisääntulo. Varastotavaran sisääntulo
lisätään valikosta: Toiminnot > Varasto > Varastotapahtumat.
Vasta nyt varaston jäännösarvo on oikea.

Hyvityslaskun otsikoksi tulostuu Hyvityslasku.

3.1.5 EU:n sisäiset laskut

Laadittaessa myyntilaskua toiseen EU-valtioon on tärkeää muistaa, että tietoihin on lisätty oikea
valtio ja arvonlisäverotunniste. 
Laskun riveille valitaan sopiva nimike ja valitaan oikea ALV (0 %). 
...
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...

Euroopan unionin sisäisten myyntilaskujen laadinnassa nimikehakemistoon voidaan lisätä
erikseen nimikkeet, joiden arvonlisävero on 0 %. Mikäli laskuissa käytetään erilaisia direktiiveillä
määriteltyjä arvonlisäverokantoja, nämä arvonlisäverot lisätään valikosta Verot > ALV-
määritykset. Direktiivi lisätään kenttään Viite.

Mikäli lasku tulostetaan englanninkielisenä, asiakkaan tietojen kenttään Laskun muoto valitaan: 
Vakiomalli, English.  
Englanninkieliseen laskumalliin lisätään yrityksen pankkiyhteystiedot. Nämä tiedot lisätään
valikosta Toiminnot > Pankki > Pankkitilit. Pankkitiedot avataan ja pankkiyhteystiedot lisätään
kenttään Pankkitiedot englanninkiel. laskulle. Pankkitietoihin lisätään pankin nimi, IBAN, BIC/
SWIFT ja tiedot voidaan lisätä kolmelle riville. 

Euroopan unionin sisäinen myynti ilmoitetaan maittain ja asiakkaittain raportilla Arvonlisäveron
yhteenvetoilmoitus. 
Myynti Euroopan unioniin ilmoitetaan myös raportin ALV-ilmoitus riveillä Tavaran myynti muihin
EU-maihin tai Palveluiden myynti muihin EU-maihin.
Raportit laaditaan valikosta: Verot > ALV-ilmoitus (ks. ohje Verot > ALV-ilmoitus).

3.1.6 Myyntilaskujen alkusaldot

Asiakkaiden alkusaldot eli myyntisaamiset lisätään samasta valikosta kuin päivittäin laadittavat
myyntilaskut (Myynti > Myyntilaskut). Jokainen myyntisaaminen lisätään erillisenä asiakirjana.

Myyntisaaminen lisätään napsauttamalla myyntilaskun lisäämiseen tarkoitetun ikkunan
painiketta Lisää. 

Valitse asiakas, lisää myyntisaamislaskun päiväys (päivä, jolloin lasku on lähetetty) ja numero. 
Nimikerivillä valitaan nimike Avaussaldo. Nimikkeen määräksi valitaan 1 ja hinnaksi
myyntisaamislaskun summa yhdessä arvonlisäveron kanssa. Myyntilaskun lisäämistä koskevat
ohjeet löytyvät kohdasta Myynti > Myyntilaskut.
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Mikäli tilikartan tiliä Myyntisaamiset tai tiliä Ostovelat on muutettu, nimikkeen Avaussaldo tilien
asetukset valikosta Myynti > Nimikkeet on tarkistettava kuten edellä on kuvattu. Nimikkeen
Avaussaldo myyntitilin on oltava tilikartan tili Myyntisaamiset ja ostotilin puolestaan Ostovelat.
Arvonlisävero on  0 %. Mikäli näitä tilejä ei ole muutettu tilikartassa, oletusasetukset ovat oikein
eikä nimikkeen asetuksia tarvitse tarkistaa. 

Nimikettä Avaussaldo voidaan käyttää sekä asiakkaiden että toimittajien saldojen lisäämiseen. 

Tällöin laskun lisääminen johtaa kirjaukseen pääkirjassa ja tilien saldo pysyy muuttumattomana: 

Db: Myyntisaamiset 
Kr:  Myyntisaamiset  
kirjauksen saldo = 0

Kirjauksen virheettömyys tarkistetaan napsauttamalla myyntilaskun yläpainikerivin painiketta 
MY-... laskun tallentamisen jälkeen. Mikäli debet- ja kredit-tilit ovat samanlaisia, alkusaldon
kirjaus on tehty oikein.

Pääkirjan alkusaldon kirjauksessa asiakkaan vastattavat lisätään yhteenlaskettuna tilille 
Myyntisaamiset. Tämä kirjaus voidaan tehdä myöhemmin kaikkien tasetilien alkusaldojen
lisäämisen yhteydessä.

3.1.7 Myyntilaskujen kopiointi

Uusi lasku voidaan luoda kopioimalla myyntilaskuja ikkunassa (Myynti > Myyntilaskut)
laadittaessa.
Myyntilasku kopioidaan napsauttamalla myyntilaskun ikkunan yläpainikerivin
vasemmanpuoleisen painikkeen Lisää vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Lisää toistuva lasku.
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Uudessa ikkunassa luodaan lasku seuraavasti: 
Asiakas – valitse asiakas, jonka lasku halutaan kopioida.
Päivämäärä – lisää uuden asiakirjan päivämäärä.
Ohjelma tarjoaa oletusasetuksena kyseiselle asiakkaalle viimeisen 12 kuukauden aikana lähetetyt
laskut. Valitse sopiva lasku luettelosta.
Kopioinnin yhteydessä asiakkaan nimi, päivämäärä ja nimikkeet siirretään laskuun yhdessä
myyntihintojen kanssa. 
Valitse seuraava kenttä määrien kopiointia varten: Kopioi määrät.

3.1.8 Myyntilaskujen tulostus ja lähettäminen sähköpostitse

Lasku tulostetaan ikkunan Lasku yläreunassa olevilla painikkeilla Tulosta tai Esikatselu  
. 
Ikkuna Tulostuksen esikatselu avataan napsauttamalla esikatselupainiketta. Lasku voidaan
tulostaa myös napsauttamalla vasemmassa ylänurkassa olevaa tulostinpainiketta. 
Mikäli laskun esikatselua ei haluta käyttää, tulostinpainiketta voidaan painaa jo Lasku-ikkunassa
tai sopiva tulostustapa voidaan valita napsauttamalla tulostuspainikkeen vieressä olevaa nuolta.
Lasku voidaan myös tallentaa pdf-tiedostona.

Tulostuksen aikana järjestelmä tarkistaa, että pankkiyhteystiedot on lisätty laskuun. Mikäli näin ei
ole, yrityksen pankkiyhteys lisätään tähän tarkoitukseen varatussa, näytölle avautuvassa
ikkunassa. Laskua ei voi tulostaa ilman pankkiyhteystietoja. 

Lasku voidaan lähettää asiakkaalle myös sähköpostitse. Tämä tehdään napsauttamalla Lasku-
ikkunan yläreunassa olevaa painiketta Sähköposti. Käytettävästä sähköpostiohjelmasta riippuen,
näytölle voidaan kuvata sähköpostitilin valintaikkuna. Valitse sopiva sähköpostitili ja napsauta
OK-painiketta. Näytölle avautuu automaattisesti sähköpostin lähetysikkuna ja viestin otsikossa
näkyy yrityksen nimi ja laskun numero. Lasku on lisätty viestiin pdf-tiedostona. Mikäli
laskunsaajan tietoihin on lisätty asiakkaan sähköpostiosoite, kyseinen osoite lisätään
automaattisesti viestin vastaanottajaksi. Mikäli asiakkaan tiedoissa (Myynti > Asiakkaat) ei ole
sähköpostiosoitetta, osoite lisätään käsin viestin vastaanottajan riville. Sähköpostiviesti
lähetetään napsauttamalla painiketta Lähetä.
Laskun lisäksi viestiin voidaan lisätä myös muita asiakirjoja.
Mikäli lähettäminen epäonnistuu, myyntilaskun asetukset on tarkistettava napsauttamalla
ikkunan yläreunassa olevaa hammasratasta esittävää kuvaketta (ks. ohjeet).
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3.2 Toistuvat laskut

Toistuvien laskujen kirjaaminen Merit Aktivaan

Toistuvaa laskutusta suositetaan yrityksille, jotka lähettävät sisällöltään samanlaisia

myyntilaskuja vakioasiakkailleen tietyin väliajoin (kuukausittain, neljännesvuosittain tai

vuosittain). Toistuvien laskujen luettelo auttaa myös laskujen laatijaa huomaamaan, kenelle ja

minä päivänä seuraava lasku tulee lähettää.

Toistuvien laskujen tietojen kirjaaminen

Valitse laskupohjien valikossa Myynti > Toistuvat laskut. 

Sopimuksen alkupäivä – Jos tiedät, milloin asiakkaan kanssa on sovittu palvelujen

toimittamisesta, syötä sopimuksen päivämäärä. Voit jättää kentän myös tyhjäksi tai kirjata siihen

päivämäärän, jolloin toistuva laskutus on aloitettu.

Sopimuksen loppupäivä – Jos asiakkaan kanssa on sovittu sopimuksen päättymisestä, kirjoita

päättymispäivämäärä tähän kenttään. Jätä muussa tapauksessa kenttä tyhjäksi.

Tositteen numero – Syötä palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen numero tai jätä kenttä

tyhjäksi.

Viitenumero – Määritetään automaattisesti asiakkaan tiedoissa olevan viitenumerorungon

pohjalta. Jos asiakaskohtainen viitenumero ei ole tarpeen, jätä tämä kenttä tyhjäksi.

Seuraavan laskun päivämäärä – Keskeinen päivämääräkenttä, jota ei voi jättää tyhjäksi.

Automaattiset laskut laaditaan tämän päivämäärän perusteella.

- Jos haluat laatia laskun kuluvalta tai seuraavalta kaudelta, syötä laskun päivämääräksi

kuukauden ensimmäinen päivä.

- Jos haluat laatia laskun edelliseltä kaudelta, syötä laskun päivämääräksi kuukauden

viimeinen päivä. Jos esimerkiksi laskusi koskee tammikuussa toimitettuja palveluja,

määritä päivämääräksi 31.01.2014.

Laskutusjakso – Valitse kuukausi, vuosineljännes tai vuosi.

Laskun lähetys – Määritä, koskeeko lasku edellistä, kuluvaa vai seuraavaa kautta. Tämä valinta

ratkaisee, mikä laskutuskausi laskuun merkitään. Kausi näkyy kommenttikentässä.

        -      Edellinen jakso: Päättyvän kuukauden laskutus kuukauden viimeisenä päivänä. Laskun

päiväksi valitaan esim. 31.01.2014, jolloin laskutuskaudeksi tulee 1.1. - 31.1.2014.

        -      Nykyinen jakso: Alkavan kuukauden laskutus kuukauden ensimmäisenä päivänä. Laskun

päiväksi valitaan esim. 01.01.2014, jolloin laskutuskaudeksi tulee 1.1.-31.1.2014.

        -      Seuraava jakso: Seuraavan kuukauden laskutus. Jos laskun päivämääräksi annetaan

esimerkiksi 01.01.2014, laskutuskaudeksi tulee 1.2.-28.2.2014

Jos haluat laatia laskun muulta jaksolta kuin kalenterikuukaudelta, sinun kannattaa

määrittää kausi manuaalisesti ensimmäiseen laskuun ja jatkaa laskutusta sen jälkeen
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kuukausiperusteisesti.

Laskun maksupäivä – Ilmoita laskun eräpäivä.

Toistuviin maksuihin sisällytettävät nimikkeet: Suositamme, että linkität voimassaolevan

hinnaston tuotetietoihin (valikossa Myynti > Nimikkeet). Näin toistuvien laskujen laatiminen

sujuu helposti ja nopeasti. Laskuissa käytettävien nimikkeiden tyypit ovat Palvelu ja Tavara. Myös

varastotavaroita voi kohdistaa toistuviin laskuihin.

Tallenna valmis lasku ja aloita uuden laskun laatiminen valitsemalla Tallenna ja Lisää tai

painamalla F10-painiketta.

Myyntilaskujen laatiminen toistuvien laskujen pohjalta

Kun laadit myyntilaskun, syötä toistuvien laskujen luettelon lopussa olevaan Laskutuspäivä-

kenttään päivämäärä, jona lasku laaditaan. Jos esimerkiksi haluat laatia laskuja 31.1.2014, syötä

päivämääräksi 31.01.2014. Jos haluamasi päivämäärä on 1.2.2014, syötä 01.02.2014. Napsauta sen

jälkeen Esikatselu-painiketta. Esikatseluikkunassa näkyvät laskut, joita ei ole vielä laadittu

kyseisenä päivämääränä. Poista valintamerkit sellaisten laskujen kohdalta, joista et halua laatia

myyntilaskua. 

Voit laatia kaikki myyntilaskut kerralla napsauttamalla Laadi laskut -painiketta. Kaikista

esikatselussa valittuina olevista laskuista laaditaan myyntilasku. Tämän jälkeen toistuville

laskuille määritetään automaattisesti uudet seuraavan laskun päivämäärät laskussa näkyvän

kauden perusteella.

Voit tarkastella laadittuja myyntilaskuja valitsemalla Myynti > Myyntilaskut. Myyntilaskujen

luettelossa voit muokata, poistaa ja tulostaa laskuja sekä lähettää niitä asiakkaille sähköpostilla.

Jos haluat tulostaa tai lähettää kaikki laskut kerralla, valitse Myynti > Laskun lähetys sähköpostitse

/ tulostus.

Suositamme, että taloyhtiöt merkitsevät toistuvien laskujen riveille tiedot, joiden perusteella

seuraavat myyntilaskut laaditaan.  Tietoja voi täydentää ja muuttaa toistuvien laskujen ikkunassa

ennen seuraavan laskun lähettämistä. Jos haluat lähettää asiakkaalle viestin, kirjoita se 

Kommentti-kenttään tai Kommentti 2 -kenttään. Laskutuskausi lisätään automaattisesti

Kommentti-kenttään kirjoittamasi tekstin edelle.

3.3 Asiakkaat

Lisää asiakkaiden tiedot kohdassa: Toiminnot > Myynti > Asiakkaat.

Uuden asiakkaan lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta.
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Tunnus on valintaikkunoissa asiakkaan löytämiseen käytettävä lyhennetty nimi. Numeerisen
tunnuksen käyttöä ei suositeta. Käyttöön otettu tunnus voidaan tarvittaessa aina vaihtaa. 
Lisää asiakkaan tunnukset aina joko isoin tai pienin kirjaimin, sillä ohjelmisto erottaa pienet ja
suuret kirjaimet toisistaan eikä tunnista järjestystä, mikäli molempia käytetään samanaikaisesti. 

Maan valitseminen asiakkaan tiedoissa on pakollista.  Muussa tapauksessa ohjelmisto ei pysty
sisällyttämään tälle asiakkaalle laadittuja myyntilaskuja raporttiin Arvonlisäveron
yhteenvetoilmoitus.  Uusia maita voi lisätä valikosta: Yritys > Maat.

Sähköposti-kentän kaksoisnapsautus avaa sähköpostiohjelmaasi uuden viestin, jossa saajan rivillä
on valmiina asiakkaan sähköpostiosoite, joten voit lähettää hänelle viestin. 
Sähköpostiosoitetta käytetään laskun lähettämiseen asiakkaalle sähköpostilla.
 
Kotisivu-kentän kaksoisnapsautus avaa selaimessasi asiakkaan kotisivun.

Puhelinnumerokentän kaksoisnapsautus avaa Skype-ohjelman ja valitsee numeron. Lue lisää
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Skypen käyttöehdoista Skypen sivustosta  www.skype.com.

Sivulla Lisätietoja ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena tilejä Myyntisaamistili ja
Ennakkomaksutili, jotka on määritelty valikossa Yritys > Asetukset.

...

Tähän lisätään Maksuaika päivinä, Viivästyskorko-% (lisätietokenttä, joka tulostetaan
myyntilaskuun) ja valitaan valuutta, jota käytetään kyseisen asiakkaan oletusvaluuttana. Mikäli
valuuttaa ei määritellä, ohjelmisto käyttää oletusvaluuttana euroa (EUR).  

Kenttiin Y-tunnus ja ALV-nro lisätään tarvittaessa asiakkaan myyntilaskuun tulostettavat tiedot.
EU:n sisäisen kaupan ollessa kyseessä ALV-tunnuksen lisääminen on pakollista.
Kenttään Pankkitili voidaan lisätä asiakkaan pankkitilin numero (lisätieto). 

Laskun muoto: vakiolaskumalli on ohjelmiston oletusasetus. 
Mikäli halutaan lähettää englanninkielinen lasku, tässä kohdassa valitaan Vakiomalli,
englanninkielinen.  
Englanninkielistä laskua käytettäessä on lisäksi valittava myös Pankkitiedot laskulle.

Pankkitiedot laskulle -kenttä voidaan yleensä jättää tyhjäksi. Mikäli asiakkaan toivotaan
maksavan laskun tietylle pankkitilille, valitaan luettelosta laskulle tulostettava
pankkiyhteystieto.
Pankkitili on määriteltävä silloin, kun halutaan lähettää englanninkielinen lasku. 
Englanninkieliseen laskuun siirretään pankkitietojen tiedot kohdasta Pankkitiedot englanninkiel.
laskulle. Nämä tiedot lisätään ohjelmiston valikosta Toiminnot > Pankki > Pankkitilit. Pankkitiedot
voidaan lisätä kolmelle riville: pankin nimi, IBAN, BIC/SWIFT 

Alennus – valittavat vaihtoehdot:  
- Alennusta ei ole
- Lopullinen alennus (tällöin nimikkeen tiedoissa määriteltyä alennusta ei sovelleta 

myyntilaskussa, ja sen sijaan sovelletaan asiakkaan tiedoissa määriteltyä alennusta)
- Lisätään nimikkeen alennukseen (tällöin myyntilaskussa sovelletaan nimikkeen tiedoissa

määriteltyä alennusta sekä asiakkaan tiedoissa määriteltyä alennusta yhdessä. Tarvittaessa
alennusta voidaan muuttaa käsin myyntilaskussa.)

Tietojen muuttamiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Muuta-painiketta.

http://www.skype.com
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Asiakkaan haku asiakasluettelosta

Asiakasluettelossa voidaan muuttaa tietojen järjestystä vastaavan sarakkeen otsikkoa
napsauttamalla. Nimi-sarakkeen otsikkoa  napsautettaessa asiakkaiden tiedot järjestetään nimen
mukaan. Mikäli halutaan hakea tiettyä nimeä, minkä tahansa asiakkaan nimeä napsautetaan
taulukossa ja avautuvaan kenttään lisätään haettavan asiakkaan nimi. Ohjelmisto siirtyy
automaattisesti luettelon sellaiseen asiakkaaseen, jonka nimi vastaa tehtyä hakua. 
Tietoja voidaan myös suodattaa sarakkeen otsikon oikeanpuoleisessa reunassa olevan
nuolinäppäimen avulla (asiakkaita voidaan selata maittain tai kaupungeittain). 
Suodatus poistetaan napsauttamalla alareunassa olevaa punaista ristiä tai valitsemalla
suodattimessa (All).
Asiakasluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin Exceliin ja tulostamalla se sen
jälkeen. Tämä tehdään napsauttamalla ikkunan yläreunassa olevaa Excel-painiketta. 

3.4 Nimikkeet

Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Myynti- tai
ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä. Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella.
Tästä syystä nimikkeiden tunnusjärjestelmään kannattaa perehtyä huolellisesti ennen
ohjelmiston käytön aloittamista. Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa merkittävästi myynti- ja
ostolaskujen lisäämistä. 

Samaa nimikeluetteloa käytetään sekä myyntilaskujen, ostolaskujen että varastotapahtumien
laadintaan. Toiminnan mukaan ohjelmisto avaa sopivan suodatuksen mukaisesti laaditun
luettelon. 
Myyntilaskuja laadittaessa nimikeluettelossa kuvataan sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus =
Myyntilaskuissa tai  Myynti- ja ostolaskuissa. Ostolaskuja lisättäessä nimikeluettelossa kuvataan
sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus = Ostolaskuissa tai Myynti- ja ostolaskuissa.
Varastomoduulissa kuvataan nimikkeet, joiden tyyppi on moduulissa Varastotavara.

Nimikkeiden tyyppejä on kolme: Palvelu, Tavara, Varastotavara.
Nimikkeitä Palvelu, Tavara käytetään silloin kun nimikkeistä ei tarvitse pitää määrällistä
varastolaskentaa. Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. 
Mikäli myyntilaskut lähetetään toiseen EU-maahan, myynti esitetään nimikkeen tyypin
perusteella Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -raportissa palvelu- tai tavaramyyntinä.

Nimikkeiden avulla voidaan laatia erilaisia raportteja. 
Esimerkiksi raporttiin Myynti > Myyntiraportti, Raportin tyyppi = Nimikkeittäin sisällytetään
myytyjen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat, ja raporttiin Osto > Ostoraportti, Raportin tyyppi
= Nimikkeittäin ostettujen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat.  
Tästä syystä kannattaa luoda niin monta erilaista nimikettä kuin yrityksen nimikkeisiin
perustuvaan analysointiraportointiin tarvitaan.

Nimikkeiden luomista esitellään jäljempänä kohdissa:
- Myynti > Nimikkeet > Myyntinimikkeiden laadinta
- Osto > Nimikkeet > Ostonimikkeiden laadinta
- Varasto > Nimikkeet > Varastonimikkeiden laadinta
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3.4.1 Myyntinimikkeiden laadinta

Ohjelmiston oletusasetuksiin sisältyy muutamia nimikkeitä, mutta niitä on luotava lisää
myyntilaskujen laatimisen helpottamiseksi. 
Jos kirjanpitoon tarvitaan useita myyntitilejä myyntien seurantaa varten, on tilit lisättävä ennen
nimikkeiden lisäämistä.
Mikäli myyntilaskuja laaditaan useista eri palveluista, jokaiselle palvelulle kannattaa laatia oma
nimike. Nimikeluetteloon voidaan lisätä myytävien palvelujen tai tavaroiden koko hinnasto.
Samaa myyntitulojen kirjanpitotiliä voidaan käyttää erilaisille nimikkeille.
Myös eri arvonlisäverokantojen alaisille myynneille kannattaa lisätä omat nimikkeet (ei koske
varastonimikkeitä).
Mikäli varastotavaraa myydään sekä Suomeen että ulkomaille, toistuvia varastonimikkeitä 0 %
arvonlisäveroa varten ei kannata tehdä, vaan sen sijaan on suositeltavaa muuttaa myyntilaskun
arvonlisäveromäärä nollaksi (%).

Nimike lisätään napsauttamalla taulukon yläreunassa olevaa pluspainiketta Lisää.
Näytölle avautuu Nimikkeen tiedot.

Tunnus – lisää nimikkeen nimen lyhenne. Koska nimike valitaan tunnuksen perusteella, on
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tärkeää laatia helposti mieleen jäävä lyhenne, jonka perusteella nimike löytyy luettelosta
nopeasti. Tarvittaessa tunnusta voidaan myöhemmin muuttaa.
Nimi – kuvaa nimikkeeseen liittyviä toimia. Nimikkeen nimi tulostuu myyntilaskulle. Tarvittaessa
nimikkeen nimeä voidaan muuttaa tai täydentää myynti- tai ostolaskua laadittaessa. 
Tyyppi – tyypiksi valitaan Palvelu, Tavara tai Varastotavara. Nimikkeitä, joiden tyyppi on Tavara,
käytetään silloin kun tavara ei sisälly määrälliseen varastolaskentaan. Nimikkeitä, joiden tyyppi
on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. 
Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, kannattaa lisätä ohjelmistoon valikosta Nimikkeet >
Varastonimikkeiden laadinta käsin. Tällöin ohjelmisto tarjoaa välittömästi oikeat oletusasetukset.
Aktiivisuus – ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena Myyntilaskuissa. Mikäli lisätyn nimikkeen
tyyppi on Varastotavara, valitaan Myynti- ja ostolaskuissa. Mikäli jotain nimikettä ei haluta enää
käyttää, valitaan Ei-aktiivinen.

Nimikkeen  Yleistietoja -sivulla määritellään määrä, myyntihinta, tilit ja arvonlisävero.
Yksikkö – lisää nimikkeen yksikkö. Yksikön määrittely on pakollista (esim. kpl, kk, h). Mikäli
yksikkö ei ole tiedossa, lisätään „ – „.
Myyntihinta – myytävien nimikkeiden ollessa kyseessä ja vastaavan nimikkeen myyntihinnan
ollessa tiedossa tähän kohtaan lisätään nimikkeen arvonlisäveroton myyntihinta, jonka
ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena myyntilaskuja laadittaessa. Tarvittaessa myyntihintaa
voidaan muuttaa myyntilaskussa.
Mikäli nimikkeen myyntiä tai ostoa koskevaa kiinteää hintaa ei ole käytettävissä, kenttiin 
Myyntihinta ja Viimeinen ostohinta voidaan merkitä 0. 

Vastaavat tilit on merkittävä nimikkeen tyypin ja aktiivisuuden perusteella.
Ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena tileiksi valikossa Yritys > Asetukset > Oletustiliöinnit
määritellyt tilit.  Tilit on ehdottomasti tarkistettava uutta nimikettä laadittaessa. 
Koska oletusasetuksissa voidaan määritellä ainoastaan yksi myynti- tai ostotili, oletusasetuksien
tilit eivät välttämättä sovi uudelle lisättävälle nimikkeelle. Tästä syystä on erittäin tärkeätä valita
oikeat tilit nimikkeen tietoja varten.
Mikäli nimikkeen tyyppi on Palvelu tai Tavara, myyntinimikkeen ollessa kyseessä on valittava
sopiva Myyntitili. Ostotiliä ei tarvitse valita. 
Mikäli nimikkeen tyyppi on Varastotavara, myyntitulojen tilin lisäksi on valittava myös Varastotili
 (tili 15...) ja Ostotili (eli myytyjen tavaroiden kustannuksia koskeva tili).
Ohjelmisto käyttää nimikkeen tiedoissa määriteltyjä tietoja automaattisesti kirjauksien
tekemiseen. Tarvittaessa myyntiin liittyvää tiliä voidaan muuttaa manuaalisesti.
Varastotavaroiden tilejä ei voi muuttaa myyntilaskussa.
Arvonlisävero – valitse arvonlisäverokanta, jonka perusteella laskujen arvonlisävero lasketaan.
Mikäli samaa tavaraa tai palvelua myydään sekä Suomessa että ulkomailla, nimikkeen tietoihin
valitaan Suomen arvonlisävero ja myyntilaskujen arvonlisävero muutetaan tarvittaessa nollaksi.
Mikäli tiettyä tavaraa tai palvelua myydään ainoastaan ulkomailla, arvonlisäveroksi valitaan 0 %.
 
Nimikkeen  Lisätietoja -sivulla määritellään nimikkeen alennusprosentit (%). Myyntihintaa ei
muuteta. Laskua laadittaessa alennusprosentti lisätään laskuriveille. Laskutettaessa asiakasta
jolle on määritelty kiinteä alennus, ohjelmisto ei käytä nimikkeen tiedoissa olevaa alennusta.

Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, lisätään ohjelmistoon valikosta Varasto > Nimikkeet.
Lisätietoja näiden nimikkeiden lisäämisestä löytyy kohdasta Varasto > Varastonimikkeiden
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laadinta.

Nimikkeen haku luettelosta

Sopiva nimike löytyy luettelosta nopeasti käyttämällä taulukossa erilaisia selaustapoja ja
suodattimia. Näiden valitsemiseksi napsautetaan sarakkeiden otsikoita taulukon ylärivillä.
Taulukon saraketta Tunnus napsautettaessa nimikkeet esitetään tunnuksen mukaisessa
järjestyksessä ja saraketta Nimi napsauttamalla nimikkeet esitetään nimijärjestyksessä. Myynti-
ja ostotilien tarkastamista varten luettelo kannattaa järjestää osto- ja myyntitilien mukaiseen
järjestykseen. Näin tilivalinnat voidaan tarkistaa nopeasti ja helposti. 
Nimikeluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin Excel-tiedostona napsauttamalla
ikkunan yläreunasta löytyvää Excel-painiketta.

3.5 Maksutavat

Maksutapa on kassatapahtuman, ostolaskun tai myyntilaskun maksutapa. Ostolaskun maksutapa

voi olla esimerkiksi yrityksen pankkikortti tai vastuuhenkilön suorittama käteismaksu.

Myyntilaskun maksutapa voi olla käteislasku tai pankkikortilla suoritettu maksu. Tilisiirtoa ei

pidetä ohjelmassa maksutapana. Pankkitilit syötetään eri luetteloon.

Uuden maksutavan lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta.
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Kassa-maksutavan tiedoissa voit syöttää tulotositteen ja menotositteen numeron, josta
tositteiden numerointi aloitetaan. Numero on vaihdettava uudella tilikaudella, kun numerointi
aloitetaan taas yhdestä.

Kullakin maksutavalla pitää olla kirjanpidossa aina oma tilinsä. Jos yhtiöllä on kaksi kassaa,

tilikarttaan tulee lisätä toinenkin kassatili.

Jos yrityksellä on monta vastuuhenkilöä, kukin henkilö tulee kirjata eri maksutapana ostolaskujen
maksua varten.

Kuittaus on myös maksutapa. Tätä varten taulukkoon Maksutavat lisätään maksutapa, jonka
tyypiksi valitaan Kuittaus (mikäli tämä ei sisälly aloitusasetuksiin), tiliksi valitaan kuittaustili.
Kuittaustilin saldon on aina oltava 0.
Kuittaukset lisätään ikkunassa Pankki > Ostovelan / myyntisaamisen kuittaus tai Pankki > Veron
kuittaus.
Lisätietoa kuittauksista löytyy erillisestä ohjeesta.

Maksutapana voidaan käyttää myös myyntilaskun kuittaamista palkasta suoritettavana
vähennyksenä. Tätä varten lisätään uusi maksutapa, jonka tyypiksi valitaan Kuittaus ja tiliksi
valitaan Vastattavat työntekijöille.

Mikäli myyntilaskulle ei saada suoritusta, tai se maksetaan ainoastaan osittain, saldojen
poistamista varten lisätään täydentävä maksutapa, jonka tyyppi on Kuittaus (mikäli tämä ei sisälly
aloitusasetuksiin), ja tiliksi valitaan  luottotappioiden kirjanpitotili tai jokin muu saldojen
poistamiseen käytettävä tili.

Maksutapaa, jonka tyyppi on Kassa, voidaan käyttää ikkunassa Kassa > Kassatapahtumat.
Maksutapaa, jonka tyyppi on Myyntilaskun maksu, voidaan käyttää ikkunassa Myynti >
Myyntilaskut.
Maksutapoja, joiden tyyppi on Ostolaskun maksu, voidaan käyttää ikkunassa Osto > Ostolaskut.
Maksutapaa, jonka tyyppi on Kuittaus, voidaan käyttää ikkunassa Pankki > Ostovelan /
myyntisaamisen kuittaus tai Pankki > Veron kuittaus.
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3.6 Kommentit

Tallennettuja tekstejä voidaan valita myyntilaskuun toistuvien tietojen ilmoittamiseksi asiakkaalle.

3.7 Myyntiraportti

Myyntiraportti luo katsauksen myyntilaskuista laskuittain, asiakkaittain tai nimikkeittäin.

Laskuittain laaditussa myyntiraportissa laskut esitetään aikajärjestyksessä.

Asiakkaittain tai nimikkeittäin laaditussa myyntiraportissa rivit järjestetään laskun summan
perusteella.

Eri suodattimia käyttämällä voit tarkastella haluamaasi osastoa, asiakasta tai nimikettä.

3.8 Myyntisaamisten yhteenveto

Yleinen raportti myyntisaamisista luo valitsemasi päivän tietojen perusteella katsauksen
asiakkaiden yhteenlasketusta velkasaldosta ja sen jakautumisesta viivästyksen keston mukaan (ei
viivästystä, viivästys 1–7 päivää, viivästys 8–14 päivää, viivästys yli 14 päivää).

3.9 Myyntisaamiset

Raportti myyntisaamisista luo katsauksen avoimista myyntilaskuista ja selvittämättömistä pankin

ja kassan ikkunassa kirjatuista ennakkomaksuista.

Raportti voidaan laatia kaikista asiakkaista, yhdestä osastosta tai yhdestä asiakkaasta.

 Tässä valikossa voidaan laatia myyntisaamisraportin lisäksi myös asiakkaille lähetettäviä 
saldoilmoituksia. Tämä tehdään valitsemalla raportin tyypiksi Saldoilmoitus.

Saldoilmoitukset voidaan laatia joko tietylle asiakkaalle tai kaikille asiakkaille samanaikaisesti.
Napsauttamalla painikkeen Aloita vieressä olevaa nuolipainiketta voidaan valita:
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- Tulosta
- Tallenna PDF-muodossa
- Tallenna Excel-muodossa

Mikäli saldoilmoitukset halutaan lähettää sähköpostitse, jokaiselle asiakkaalle on laadittava oma
PDF-tiedosto. Ohjelmisto tallentaa PDF-tiedostot automaattisesti työpöydälle, josta ne löytyvät
helposti. 
Sähköpostit on helppo lähettää asiakkaan tiedoista (Myynti > Asiakkaat). Tämä tehdään
kaksoisnapsauttamalla kenttää Sähköposti. Näytölle avautuu lähetysikkuna, johon
saldoilmoitustiedosto voidaan lisätä.

Saldotiedotteen tekstiä voi muuttaa napsauttamalla Saldoilmoituksen teksti.
Muutos on voimassa ohjelmiston sulkemiseen saakka.

3.10 Erääntyneet saamiset

Maksuajan ylittämisen raportti osoittaa erääntyneet avoimet laskut myöhässäoloajan mukaisessa
järjestyksessä.

3.11 Raportti maksujen saapumisesta asiakkaalta

Raportti maksujen saapumisesta asiakkailta luo asiakaskohtaisen katsauksen laskuista ja
rahavirroista valitsemallasi ajanjaksolla.

4 Pankki

 Pankki  valikosta  voidaan  lisätä  yrityksen  pankkitilit  ja  kirjata  kaikki  pankkitapahtumat  (tulot,

menot).

4.1 Pankkitapahtumat

Pankkitapahtumat-ikkunassa kirjataan pääasiallisesti myyntilaskujen suoritukset pankkiin ja

pankin kautta suoritetut ostolaskujen maksut. Lisäksi voidaan kirjata arvonlisäveron ja muiden

verojen maksut, pankin palvelumaksut, lainojen lyhennyserät, palkkamaksut jne. 

Ikkunassa voit valita, näyttääkö ohjelma sinulle kaikki avoimet laskut tai ei. Valinta Näytä kaikki
velat .

Uuden pankkitapahtuman lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta tai
paina Ctrl+N.

Toistuvan kirjauksen lisäämiseksi napsauta Lisää-painikkeen vieressä sijaitsevaa mustaa
kolmiota. 

Rahamäärä-kenttään syötetään saapuville maksuille positiivinen arvo ja tililtä lähteville
maksuille negatiivinen (miinusmerkkinen) arvo.
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Tallenna kirjaus ikkunan yläreunassa sijaitsevalla tallennuspainikkeella tai Ctrl+S -
näppäinyhdistelmällä.

Jos haluat tallennettaessa aloittaa samanaikaisesti uuden maksun, napsauta pankkitapahtumien
ikkunan vasemmassa ylänurkassa sijaitsevaa Tallenna ja lisää -painiketta, joka ilmestyi
lisäyspainikkeen tilalle, tai paina F10-näppäintä.

Myyntilaskut, ostolaskut ja verot (Arvonlisävero, Ennakonpidätys, Sotumaksu) maksetaan
pankkitapahtumien ikkunan yläosan kautta. 

Valitse asiakas tai toimittaja kaksoisnapsautuksella ja valitse maksetut laskut.
Kaksoisnapsautuksen sijasta voit painaa Enter-painiketta, jolloin maksamattomat laskut kuvataan
näytölle.
Maksamattomien laskujen luettelossa kuvataan ainoastaan ne laskut, joiden päiväys edeltää tai
vastaa maksutapahtuman päiväystä. Näin vältetään virheet maksamattomia laskuja valittaessa. 

Jos lasku on maksettu osittain, lisätään todellisuudessa maksettu summa manuaalisesti kyseisen
laskun riville sarakkeeseen Yhteensä.

Mikäli toimittajalle on tehty ennakkomaksu tai mikäli asiakas suoritti ennakkomaksun eikä
ennakkomaksulaskua ole laadittu Aktivassa (laskua ei löydy maksamattomien laskujen
luettelosta), ennakkomaksu lisätään pankkitapahtumien yläosassa olevaan kenttään 
Ennakkomaksu positiivisena summana.
Ohjelma kirjaa ennakkomaksun tilille, joka on merkitty asiakkaan/toimittajan
ennakkomaksutiliksi.
Mikäli saman kalenterikuukauden aikana ennakkomaksusta laaditaan myös myyntilasku, lasku on
laadittava lisäksi ja ennakkomaksu on sidottava ikkunassa Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen
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kuittaus maksutapaa Kuittaus käyttäen. Katso erilliset ohjeet.  
Mikäli ennakkomaksuun liittyvää myyntilaskua ei esitetä saman kalenterikuukauden kuluessa
eikä ennakkomaksutilin saldo vastaa nollaa, ohjelmisto katsoo kyseisen summan myyntituloksi ja
laskee arvonlisäveron kyseisestä summasta arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa. Tästä syystä
seuraava täydentävä kirjaus on suoritettava manuaalisesti pääkirjaan: 
Kr ALV kotimaan myynnistä;  Db  Siirtosaamiset.
Mikäli ennakkomaksuun liittyvän arvonlisäveron kirjausta ei ole tehty, järjestelmä antaa 
arvonlisäveroilmoituksen tallentamisen yhteydessä virheilmoituksen. 

Myyntilaskuihin, ostolaskuihin tai veroihin liittymättömien pankkitapahtumien kirjaamiseksi

käytä pankkitapahtumien ikkunan alaosaa. 

Koska pankkitapahtumien ikkunassa vaaditaan aina asiakas tai toimittaja, sinun pitää lisätä

puuttuva maksun vastapuoli toimittajien tai asiakkaiden luetteloon. Jos kirjaat liiketapahtumia

pankkitapahtumien ikkunan alaosassa, ohjelma ei käytä valitsemasi asiakkaan/toimittajan

vakiotiedoissa määrättyjä velkatilejä. Pääkirjan tili on valittava aina.

Aikaisemmin kirjatun pankkitapahtuman hakemiseksi napsauta pankkitapahtumien ikkunan
yläreunassa olevaa avauspainiketta.
Löydät nopeasti maksujen luettelosta tarvitsemasi maksun käyttämällä eri järjestyksiä ja
suodattimia.

Pankkitapahtuman korjaamiseksi napsauta Muuta-painiketta. Et voi korjata asiakasta/toimittajaa.
Jos valitsit vahingossa väärän toimittajan/hankkijan, poista tapahtuma ja aloita uusi kirjaus.
Pankkitapahtumaa et voi korjata, jos se sijaitsee ei-aktiivisella tilikaudella.

Pankkitapahtuman poistamiseksi napsauta pankkitapahtumien ikkunan yläosassa olevaa Poista-



Merit Aktiva45

© Merit Software Oy

painiketta.

ERIKOISTAPAUKSET

1. Rahan palauttaminen asiakkaalle on tililtäotto, joten rahamäärä on miinusmerkkinen, mutta
toimittajan valinta on muutettava asiakkaan valinnaksi. Samalla tavalla käsitellään myös
toimittajan takaisinmaksu.

2. Pankkitapahtumien lisääminen ja palautettava arvonlisävero
Summakenttään lisätään verottajalta saatu summa positiivisena lukuna. Ohjelmisto tarjoaa
oletusasetuksena valintaa Asiakas. Muuta manuaalisesti ja valitse Toimittaja tai Verotili. Valitse
kaksoisnapsautuksella ALV-koodin omaava toimittaja (tai valitse toimittaja ALV-luettelosta ja
napsauta hiirellä pankkitapahtumien yläosaa). Pankkitapahtumien yläosassa kuvataan nyt
arvonlisäveroilmoituksen rivit. Valitse ne rivit, joiden perusteella verottaja palautti
arvonlisäveron. Mikäli palautettu summa ei vastaa tarkalleen rivien summaa, summaa voidaan
muuttaa riveillä sarakkeessa Yhteensä.

Pankkitapahtumien alaosassa ei saa käyttää tilejä: Myyntisaamiset, Saadut ennakot, Ostovelat,
Verohallinnolle maksettava ALV, Ennakonpidätysvelka, Sosiaaliturvamaksuvelka, sillä vastattavien
maksu on aina lisättävä pankkitapahtumien ikkunan yläosassa.

3. Valuuttalaskujen suoritusten saapuminen ja maksaminen perusvaluutan pankkitilillä edellyttää
valuuttapankin aputilin lisäämistä. Laskuja voit merkitä suoritetuiksi/maksetuiksi vain saman
valuutan pankkitilille.

4.2 Maksumääräykset

Maksumääräykset luodaan eli välitetään sähköisesti pankkiin ohjelman valikosta Toiminnot > Pankki >
Maksumääräykset.
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Voit lähettää  Maksumääräykset-ikkunassa maksumääräyksiä eri verkkopankkeihin. Maksumääräyksiä
voidaan luoda sekä ostolaskuista että muista kuluista (verojen maksuista, palkoista ym). Kun
maksumääräykset on vahvistettu pankkitapahtumien ikkunassa (Toiminnot > Pankki >
Pankkitapahtuma, Luo maksumääräys) tai tiliotteen sisäänluvun ja vahvistamisen yhteydessä,
maksumääräyksistä laaditaan automaattisesti kirjaukset pääkirjaan.

 
Maksumääräys luodaan valitsemalla ensin Käyttötili, jolta maksu halutaan suorittaa. Sen jälkeen
lisätään uusi maksumääräys painamalla ikkunan ylävalikossa olevaa Lisää-painiketta. Käyttötili voidaan
valita myös maksumääräystä luotaessa

Jos sinulla on ruksattuna kohta Näytä kaikk i velat, ikkunassa näkyvät kaikki maksamattonat laskut
eräpäivän mukaisessa järjestyksessä. Nyt voit valita luettelosta haluamasi laskut ruksaamalla rivien
lopussa olevat ruudut. Jos laskuja on paljon, voit valita ensin toimittajan toimittajaluettelosta ja ruksata
sen jälkeen maksettavaksi kuuluvat laskut.

Tallenna painamalla maksumääräyksen ylävalikossa olevaa Tallenna-painiketta. Voit keskeyttää
toiminnon napsauttamalla Keskeytä-painiketta.
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Jos haluat luoda maksumääräyksen, napsauta ruudun alaosassa olevaa Kuvaus-riviä. Kirjoita
selitykseksi toimen sisältö (esim. toimituspalkkio), syötä määräksi 1, hinnaksi maksettava summa,
valitse sopiva tili  tilikartasta ja tallenna.

Tallennuksen jälkeen näet luettelon kaikista luoduista maksumääräyksistä.

Maksumääräys-ikkunassa voit tehdä valmiiksi myös tulevia maksumääräyksiä. Voit valita ne
maksumääräykset, jotka lähetetään pankkiin ruksaamalla vastaavan maksumääräyksen kohdalla rivin
lopussa olevaa Maksettava-ruutua.

Voit katsella, korjata ja poistaa luotuja maksumääräyksiä Muuta- tai Poista-painikkeilla.
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Kun kaikki pankkiin lähetettävät maksumääräykset ovat valmiita, napsauta oikealla alanurkassa olevaa 
Luo maksutiedosto -painiketta.

Tämän jälkeen avautuu maksutiedoston tallennusikkuna Tallenna pankin maksutiedosto.

Tallenna tiedosto xml-muodossa esim. työpöydällesi tai muuhun sopivaan paikkaan. Tämän jälkeen
ohjelma kertoo, että Maksutiedoston laadinta onnistui.

Tämän jälkeen avaa verkkopankkisi. Valitse esim. Nordeassa kohta Eräsiirto ja tiliotteet > Lähetä
aineisto Nordeaan, valitse maksutiedosto koneeltasi paikasta, jonne tallensit sen.

Jos vienti ei onnistu, tarkista Merit Aktiva -ohjelmassa yrityksesi tietoihin tallennetun pankkitilin numero
(Toiminnot > Pankki > Pankkitilit). Mikäli tilinumero on oikein, myös maksutiedoston viennin pitäisi
onnistua.

 Maksumääräysten vahvistamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1. Sisäänluetaan pankista tiliote ja vahvistetaan se. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Pankki >
Tiliotteen sisäänluku. Tämän tuloksena laaditaan kaikista maksumääräyksistä samanaikaisesti
kirjaukset pankkitilille ja pääkirjaan.
2. Jos et halua sisäänlukea pankin tiliotetta, voit vahvistaa maksumääräykset kohdasta Toiminnot >
Pankki > Pankkitapahtumat. Avaa Pankkitapahtumat-ikkuna, paina ylävalikossa Lisää-painikkeen
vieressä olevaa pientä mustaa nuolta ja valitse avautuvasta valikosta Tuo maksumääräys. Tämän jälkeen
avautuu luettelo vahvistamattomista maksumääräyksistä. Valitse luettelosta yksitellen
kaksoisnapsautuksella maksumääräykset (tai paina haluamillasi riveillä Muuta-painiketta).

Pankkitapahtumat-ikkunassa voit tarvittaessa muuttaa tietoja (esim.päivämäärää) käyttämällä ikkunan
yläreunassa olevaa Muuta-painiketta.

Voit vahvistaa seuraavan maksumääräyksen painamalla uudelleen Pankkitapahtumat-ikkunassa Tuo
maksumääräys -painiketta ja valitsemalla seuraavan maksumääräyksen.

4.3 Tiliotteen sisäänluku

Pankin tiliotteen tuominen

Pankin tiliotteiden tuominen helpottaa merkittävästi tilitapahtumien syöttämistä kirjanpito-

ohjelmaan.  

Otteet voi tuoda ISO 20022 XML -muodossa.

Voit käyttää tiliotetta kaikkien tilitapahtumien (kulujen ja saamisten) kirjaamiseen. 

Pankin tiliotteen tuominen Merit Aktiva -ohjelmaan

1. Valitse Merit Aktiva -ohjelman valikkokohdat Pankki > Tiliotteiden sisäänluku ja määritä

tuonnin asetukset. Tuo asetukset näkyviin napsauttamalla ikkunan yläpalkissa olevaa

hammasrataskuvaketta.
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Näyttöön avautuvassa ikkunassa:
- Valitse tilikartasta pankin palvelumaksujen kulutili (esimerkkitilikartassa 6891).
- Valitse tilikartasta pankin maksamien korkojen tili (esimerkkitilikartassa 8230).

- Valitse toimittajaluettelosta toimittaja, jota käytät pankin palvelumaksujen ja muiden

kulujen kohdalla.

- Valitse asiakasluettelosta asiakas, jota käytät muiden suoritusten kohdalla.

Näitä tietoja käytetään oletusarvoina tiliotteiden tuonnissa. Voit muuttaa tietoja halutessasi

sisäänluvun ikkunassa.

2.  Valitse Aktiva-ohjelman Pankin tiliotteen tuominen - ikkunassa Avaa tiedosto…   Avaa pankin
tallentama xml-tiedosto. Kaikki tiliotteen rivit tuodaan Aktivaan. Kaikki vihreällä valintamerkillä
merkityt rivit kohdistetaan automaattisesti asiakkaan tai toimittajan laskuun. Myös pankin
palvelumaksujen ja pankin maksamien korkojen kirjaukset laaditaan automaattisesti. Punaisella
merkityt rivit on kohdistettava asiakkaan tai toimittajan laskuun manuaalisesti napsauttamalla 
Velat-painiketta. Rivin voi kirjata myös muihin saapuviin tai lähteviin maksuihin napsauttamalla
Muut-painiketta.

3. Voit vahvistaa vihreillä valintamerkeillä varustetut rivit heti ja jatkaa sen jälkeen punaisella
merkittyjen rivien käsittelyä. Voit myös vahvistaa kaikki rivit kerralla napsauttamalla Hyväksy-
painiketta. Vahvistamisen yhteydessä tehdään pankkimaksujen kirjaus, jonka voit tarkistaa
kohdassa Pankki > Pankkitapahtumat.

Jos et halua vahvistaa jotakin riviä, voit poistaa sen napsauttamalla rivin lopussa olevaa

miinusmerkkiä. Voit myös vahvistaa ensin vihreät rivit ja poistaa sen jälkeen kaikki punaisella

merkityt rivit kerralla napsauttamalla Poista-painiketta.

Jos haluat keskeyttää työn pankin tiliotteiden tuonti-ikkunassa, napsauta Sulje-painiketta.

Tekemäsi toimet tallennetaan ja voit jatkaa käsittelyä myöhemmin. Uuden tiliotteen tuontia
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varten ikkunan tulee olla tyhjä.

Jos valitset jo tuodun pankin tiliotetiedoston vahingossa uudelleen, ohjelmaan aiemmin tuotuja,

vahvistettuja tietoja ei tuoda toistamiseen.

Usein kysytyt kysymykset

1. Kysymys: Voinko tuoda pankin tiliotteen Aktivaan monta kertaa samalta pankkipäivältä?

Ajattelen tilannetta, jossa olen tuonut tiedot aamupäivällä ja haluan tuoda tiliotteen uudelleen

iltapäivällä tapahtumien täydentämistä varten.

Vastaus: Kyllä voit. Tiliotteessa kaikilla tapahtumilla on yksilöivä arkistointitunnus. Tunnukset

tallennetaan Aktivaan tiliotteen tuonnin yhteydessä, eikä näillä tunnuksilla varustettuja rivejä

tuoda toista kertaa.

2. Kysymys: Kuinka toimin, kun haluan kuukauden kuluessa tuoda tiliotteista vain kulut ja kuun

lopussa koko kuukauden tapahtumat? Tai päinvastoin. Tilanne johtuu siitä, että tarjoan

kirjanpitopalveluja, ja asiakirjat toimitetaan minulle eri aikoina.

Vastaus: Tuo pankin tiliote haluamaltasi ajanjaksolta. Tuoduista riveistä näkyvät punaisina ne,

joita koskevat myynti- tai ostolaskut puuttuvat Aktivasta. Vahvista vihreällä valintamerkillä

varustetut rivit ja poista kaikki punaiset rivit kerralla napsauttamalla Poista-painiketta. Kun olet

syöttänyt kaikki puuttuvat asiakirjat Aktivaan kuun loppuun mennessä, tuo pankin tiliote

uudelleen koko kuukauden ajalta. Ohjelmaan tuodaan tiliotteesta vain rivit, joita ei ole vielä

vahvistettu Aktivassa.

3. Kysymys: Kuinka voin kirjata samassa tiliotteessa näkyvät saman laskun osasuoritukset? Laskun

summa ei näy ohjelmassa velkana seuraavalla rivillä ensimmäisen osasuorituksen kirjaamisen

jälkeen.

Vastaus: Vahvista ensimmäinen osasuoritus ja jätä maksun muut erät näkymään punaisina

ikkunassa. Vahvistettuasi ensimmäisen osasuorituksen voit kirjata seuraavan. Vahvista sekin ja

toimi samoin kaikkien osasuoritusten kohdalla.

4.4 Pankkitilit

Ikkunassa Pankkitilit lisätään niiden pankkien tiedot, joissa yrityksellä on tilit. 
Toimi seuraavasti:

- Tarkista, ovatko yrityksen pankkitilit tilikartassa (Kirjanpito > Tilikartta). 
Oletusasetuksena Merit Aktivan tilikartassa on seuraavat pankkitilit: 

1910 – Pankkitili OP

1920 – Pankkitili Nordea

1930 – Pankkitili Danske Bank.

Jos yrityksesi pankkitili on eri pankissa, voit muuttaa tilien nimiä seuraavasti:
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Valitse rivi, klikkaa painiketta Muuta  , kirjoita uusi nimi ja Tallenna .Mikäli näin ei ole,

lisää puuttuvat tilit. 

Valuuttatapahtumia varten tilikarttaan lisätään erillinen tili jokaiselle valuutalle.
- Tilikartan tilien pankkitilit lisätään myös tässä ikkunassa (Pankki > Pankkitilit). 

Jokaiselle valuutalle lisätään myös oma pankkitili.
Ohjelmisto käyttää pankkitilejä pankkitapahtumien lisäämiseen (Toiminnot > Pankki >
Pankkitapahtumat) ja tallennettujen pankkitilien tiedot tulostetaan myyntilaskuihin.

Uusi pankkitili lisätään napsauttamalla ikkunan yläosassa olevaa plusmerkillä varustettua
painiketta Lisää. 
Aloitusasetusten mukainen pankkitili voidaan poistaa tai yrityksen pankkiyhteystiedot voidaan
lisätä samoihin tietoihin napsauttamalla Muuta-painiketta.

Pankin nimi – lisää pankin täydellinen, myyntilaskuun tulostettava nimi.
Pankkitilin numero – lisää yrityksen pankkitilin numero kyseisessä pankissa. 
BIC/SWIFT – lisää BIC/SWIFT. 
Pankkitiedot englanninkiel. laskulle – tähän kenttään lisätään kaikki pankkitiedot, jotka halutaan
tulostaa englanninkieliseen laskuun: pankin nimi, IBAN, BIC/SWIFT. Tiedot voidaan lisätä
kolmelle riville.
Tulostetaan laskuun – valitaan silloin, kun tiedot halutaan tulostaa myyntilaskuun. Laskuun
voidaan samanaikaisesti tulostaa kahden pankin tiedot.
Tili – tili valitaan tilikartasta.

4.5 Ostovelan / myyntisaamisen kuittaus

Kuittauksia voidaan käyttää seuraavissa toimissa:
- asiakkaiden ja toimittajien laskujen väliset kuittaukset
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- verojen keskinäiset kuittaukset (palkasta maksettavien verojen maksaminen
arvonlisäveroennakosta)

- asiakkaan pankkiin maksaman ennakkomaksun kohdistaminen myyntilaskulle
- toimittajalle tehdyn ennakkomaksun kohdistaminen ostolaskulle.

Kuittaus poikkeaa muista maksutapahtumista sikäli, että maksun summa voi olla nolla eikä
yhteenlaskettua summaa tarvitse lisätä.

Poikkeuksellisesti erilaisia maksutapoja käyttäen voidaan poistaa laskujen pieniä saldoja,
luottotappioita jne.

Kuittaukset lisätään ohjelmiston valikosta: Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus  tai
Pankki > Veron kuittaus

1. Asiakkaiden/toimittajien laskujen väliset kuittaukset. 

Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus: valitse Kuittaus ja laadi kaksi erillistä suoritusta: 
- toinen suoritus tehdään asiakkaan myyntilaskun suorituksen kirjaamiseksi 

- toinen suoritus tehdään toimittajan laskun maksun kirjaamiseksi.
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Valitse asiakas tai toimittaja luettelosta kaksoisnapsautuksella ja valitse maksettava lasku. 
Maksamattomien laskujen luettelossa kuvataan ainoastaan ne laskut, joiden päiväys edeltää tai
vastaa kuittauksen päivämäärää. 
Asiakkaan ja toimittajan niiden laskujen summien, jotka merkitään maksetuksi, on vastattava
toisiaan. Mikäli esimeriksi toimittajan laskun summa on suurempi, kuittaus voidaan suorittaa
ainoastaan osittain muuttamalla sarakkeessa Yhteensä karttuneiden/maksettujen summaa.
Asiakkaan ja toimittajan laskun kuittauksen tuloksena kuittaustilin (1830) saldon on aina oltava
nolla. Mikäli kuittaustilin saldo ei ole nolla, toisistaan poikkeavia summia on kuitattu tai toisen
osapuolen maksu/suoritus on jäänyt kirjaamatta. 
Tilin saldon oikeellisuus tarkistetaan luomalla raportti: Kirjanpito > Pääkirja,  Tili = 1830.

2. Asiakkaan ennakkomaksun liittäminen myyntilaskuun. 

Asiakkaan pankkiin maksama ennakkomaksu on ehdottomasti kohdistettava myyntilaskulle
ennen arvonlisäveroilmoituksen laatimista. Mikäli näin ei tehdä, ohjelmisto laskee
arvonlisäveron ennakkomaksusta ja arvonlisäveroilmoitus on tällöin virheellinen.

Tätä varten ikkunassa Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus lisätään uusi kirjaus.
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Kuittaus: valitse Kuittaus
Päivämäärä: lisää kuittauksen päivämäärä. Kuittauksen päiväys ei voi olla myyntilaskun päiväystä
ja ennakkomaksun suorituspäivää aikaisempi päivämäärä.
Valitse asiakas kaksoisnapsautuksella ja valitse sekä ennakkomaksu että myyntilasku. Summien
on vastattava toisiaan.
Kirjauksen yhteissumman on oltava nolla. Mikäli ennakkomaksun ja laskun summa eivät vastaa
toisiaan, summaa voidaan muuttaa toisella riveistä. 

3. Toimittajalle suoritetun ennakkomaksun liittäminen ostolaskuun.
Toimittajalle tehdyn ennakkomaksun liittäminen ostolaskuun tehdään samaan tapaan kuin
asiakkaan ennakkomaksun liittäminen laskuun.
Ikkunassa Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus  lisätään uusi kirjaus.
Kuittaus: valitse Kuittaus
Päivämäärä: lisää kuittauksen päivämäärä. Päivämäärän on oltava sama kuin ennakkomaksun
karttumisen ja ostolaskun päivämäärä tai näitä myöhäisempi.
Asiakas muutetaan valinnaksi Toimittaja. Toimittaja valitaan luettelosta kaksoisnapsautuksella.
Ennakkomaksu ja ostolasku valitaan. Summien on vastattava toisiaan.
Asiakirjan yhteenvetosumman on oltava nolla. Mikäli ennakkomaksun ja laskun summa eivät
vastaa toisiaan, summaa voidaan muuttaa toisella riveistä. 

4. Laskujen pienten saldojen poistaminen

Mikäli asiakas on maksanut vahingossa jonkin laskun muutamaa eurosenttiä suuremmassa tai
pienemmässä summassa, nämä summat kannattaa kirjata tuotoksi tai kuluksi. Tämä voidaan
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tehdä ohjelmiston valikosta: Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus
Lisää uusi kirjaus ja valitse Kuittaus: Pyöristykset
Valitse asiakas kaksoisnapsautuksella asiakasluettelosta ja valitse ne laskujen saldot, jotka
halutaan kirjata kuluksi.
Ohjelmisto laatii pienten saldojen poistamisesta pääkirjaan kirjauksen, jota voidaan katsella
ikkunan yläriviltä napsauttamalla painiketta KU - ...

5. Luottotappioiden kirjaukset

Mikäli asiakas ei maksa erääntynyttä laskua ja summa on päätetty kirjata luottotappioksi, saatava
voidaan poistaa ohjelmiston valikosta: Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus
Lisää uusi kirjaus ja valitse Kuittaus: Luottotappion kirjaus.
Valitse asiakas kaksoisnapsautuksella asiakasluettelosta ja valitse poistettava erääntynyt lasku.
Myyntisaamisen poistamisen yhteydessä ohjelmisto laatii pääkirjaan kirjauksen, jota voidaan
katsella ikkunan yläriviltä napsauttamalla painiketta KU - ...

4.6 Veron kuittaus

Verojen keskinäiset kuittaukset 

Esimerkiksi arvonlisäveron ennakosta halutaan kuitata palkasta maksettavat verot. 
Ikkunassa Pankki > Veron kuittaus lisätään uusi kirjaus.
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Kuittaus: valitse Kuittaus
Päivämäärä: lisää kuittauksen päivämäärä
Valitse verovelka ja ennakkomaksu. Mikäli summat eivät vastaa toisiaan, muuta ennakon summaa
ja lisää sarakkeeseen Yhteensä kuitattava summa (miinusmerkkisenä). Veron kuittauksen
loppusumman on oltava 0.

Ohjelmisto laatii verovelan siirrosta kirjauksen pääkirjaan, jota voit katsella ikkunan yläriviltä
napsauttamalla painiketta VK-....

5 Kassa

Kassaikkunassa voidaan lisätä kassatapahtumia, tulostaa kassatositteita ja laatia kassakirja.

Käteismyynti ja maksukorttimyynti kannattaa syöttää myyntilaskuina.  
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5.1 Kassatapahtumat

Kassaikkunassa kirjataan käteistapahtumat:
- myyntisaamisten suoritukset kassaan
- ostovelkojen maksut kassasta
- käteiskuittien (tositteet) kirjaaminen menoihin
- käteisen siirtäminen kassasta pankkiin
- käteisen luovuttaminen vastuuhenkilöille
- palkan maksaminen kassasta jne.

Uuden kassatapahtuman lisäämiseksi napsautetaan ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta tai

painetaan Ctrl+N. Toistuvan kirjauksen lisäämiseksi napsautetaan Lisää - Toistuva maksu vieressä

sijaitsevaa mustaa kolmiota.

Rahamäärä-kenttään syötetään saapuville maksuille positiivinen arvo ja tililtäoton tapauksessa
negatiivinen (miinusmerkkinen) arvo.

Summan syöttämisen jälkeen ohjelmisto löytää automaattisesti kassan tulo- tai menotositteen

numeron. Seuraavan tositteen numero voidaan määritellä oletustiedoissa maksutavan tiedoissa.  

Avoimien laskujen luettelossa ovat vain ne laskut, joiden päiväys on sama kuin maksupäivä tai

siitä aikaisempi. Näin erehtymisen mahdollisuus suljetaan pois avoimia laskuja valittaessa.

Ikkunassa voi valita, näyttääkö ohjelma kaikki avoimet laskut vai ei. Valinta: Näytä kaikki velat.

Asiakkaiden laskujen suoritukset ja toimittajien laskujen maksut lisätään kassatapahtumat-

ikkunan yläosassa.
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Valitse asiakas tai toimittaja kaksoisnapsautuksella ja valitse karttuneet/maksetut laskut.
Jos lasku on maksettu osittain, lisätään todellisuudessa maksettu summa manuaalisesti kyseisen
laskun riville sarakkeeseen Yhteensä.
Jos toimittajalle on suoritettu ennakkomaksu tai asiakas on suorittanut ennakkomaksun ja

ennakkomaksulaskua ei ole laadittu (laskua ei ole avoimien laskujen luettelossa), ennakkoon

maksettu summa lisätään ennakkomaksun riville. Summa lisätään ennakkomaksun riville

plusmerkkisenä. Ohjelmisto tiliöi ennakkomaksun tilille, joka on merkitty asiakkaan/toimittajan

tietoihin ennakkomaksutiliksi.

Mikäli saman kalenterikuukauden aikana ennakkomaksut laaditaan myös myyntilasku asiakkaalle,
lasku on laadittava lisäksi ja ennakkomaksu on sidottava ikkunassa Ostovelan/myyntisaamisen
kuittaus maksutapaa Kuittaus käyttäen. Katso erilliset ohjeet.  

Mikäli ennakkomaksuun liittyvää myyntilaskua ei kirjata saman kalenterikuukauden kuluessa eikä
ennakkomaksutilin saldo ole nolla, ohjelmisto katsoo kyseisen summan myyntituotoksi ja laskee
arvonlisäveron kyseisestä summasta arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa. Tästä syystä seuraava
täydentävä kirjaus on suoritettava manuaalisesti pääkirjaan: Kirjanpito > Pääkirjatositteet: 
Kr ALV kotimaan myynnistä; 
Db  Siirtosaamiset.
Mikäli ennakkomaksuun liittyvän arvonlisäveron kirjausta ei ole tehty, ohjelma antaa
arvonlisäveroilmoituksen tallentamisen yhteydessä virheilmoituksen. 

Kassatapahtuma tallennetaan ikkunan yläreunassa sijaitsevalla tallennuspainikkeella   tai
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Ctrl+S-näppäinyhdistelmällä. 

Kassatosite tulostetaan napsauttamalla painiketta Tulosta tai Esikatselu.

Jos useampi kassatapahtuma halutaan kirjata peräkkäin eikä tositteita haluta tulostaa,

pankkitapahtumien ikkunan vasemmassa ylänurkassa olevaa Tallenna ja lisää -painiketta

napsautetaan  tai painetaan F10-näppäintä.

Muiden kassatapahtumien kirjaamiseen käytetään kassatapahtumien ikkunan alaosaa. Sellaisia

tapahtumia ovat mm. rahan vienti kassasta pankkiin ja tuonti pankista kassaan, käteisen luovutus

vastuuhenkilöille, kassasta tapahtuva palkanmaksu jne.

Koska kassatapahtumia kirjattaessa on aina syötettävä asiakas tai toimittaja, asiakkaiden

luetteloon lisätään henkilöt, jotka maksavat rahaa kassaan (esim. tuovat rahaa pankista kassaan),

ja toimittajien luetteloon henkilöt, joille maksetaan kassasta rahaa. Jos kassasta maksetaan

palkkoja, jokaisesta palkansaajasta ei kannata tehdä erillistä kassakirjausta, vaan riittää, kun

toimittajien luetteloon lisätään ”Työntekijät – palkanmaksu” -niminen toimittaja, jolle voidaan

kohdistaa koko kassasta maksettu summa. Kassan menotositteeseen liitetään allekirjoituksilla

varustettu palkkalista.

Asiakkaan tai toimittajan valitsemisen jälkeen napsauta hiirellä ikkunan alareunassa olevaa

lisätietoriviä ja kirjaa tapahtuman kuvaus, määrä, hinta, tili ja (osasto). Menotositteiden

kuvaamiseksi kassassa tositteen arvonlisäveroton ja arvonlisäverollinen summa on lisättävä

omille riveilleen. Arvonlisäverottoman hinnan riville valitaan yleensä kustannusten tili ja
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arvonlisäverollisen hinnan riville osto- eli arvonlisäveron tili. 

Tarvittaessa menojen jakamiseen voidaan käyttää myös kustannuspaikkoja/projekteja. Tätä
varten napsautetaan lisätietorivin lopussa sarakkeissa K ja P olevaa painiketta sekä jaetaan
summa sopivien kustannuspaikkojen ja/tai projektien kesken. Mikäli summa kohdistuu kokonaan
yhteen kustannuspaikkaan/projektiin, avautuvassa ikkunassa napsautetaan vastaavan
kustannuspaikan/projektin rivin lopussa olevaa kenttää.

Kaikkia aikaisemmin kirjattuja kassatapahtumia voi tarkastella, kun napsautetaan

kassatapahtumien ikkunan yläreunassa olevaa Avaa-painiketta .

Kassan tulojen ja menojen luettelosta löytyy nopeasti tarvittava maksu käyttämällä eri

järjestyksiä ja suodattimia.

Avaa valittu kassatapahtuma näytölle kaksoisnapsauttamalla luettelon riviä tai napsauttamalla

kassatapahtumien ikkunan yläosassa olevaa painiketta. Tapahtumaa voidaan katsella ruudulla, ja

se voidaan tulostaa uudelleen, korjata tai poistaa.

Mikäli aiemmin kirjattua kassatapahtumaa halutaan korjata, napsautetaan Muuta-painiketta.

Asiakasta/toimittajaa ei voi korjata. Mikäli vahingossa valittiin väärä asiakas/toimittaja,

tapahtuma poistetaan ja tehdään uusi kirjaus. Kassatapahtumaa et voi korjata, mikäli se sisältyy

ei-aktiiviseen tilikauteen.

Kassatapahtuman poistamiseksi napsautetaan kassatapahtumien ikkunan yläosassa olevaa Poista-

painiketta.

SUOMEN KIRJANPITOLAKI

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

4 § 

Kirjausjärjestys ja -ajankohta

Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä
(pääkirjanpito).

Käteisellä rahalla suoritetut maksut on kirjattava aikajärjestykseen viipymättä päiväkohtaisesti.
Muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella neljän
kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä.

5.2 Maksutavat

Maksutapa on kassatapahtuman, ostolaskun tai myyntilaskun maksutapa. Ostolaskun maksutapa

voi olla esimerkiksi yrityksen pankkikortti tai vastuuhenkilön suorittama käteismaksu.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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Myyntilaskun maksutapa voi olla käteissuoritus tai pankkikortilla suoritettu maksu. Tilisiirtoa ei

pidetä ohjelmassa maksutapana. Pankkitilit syötetään eri luetteloon.

Uuden maksutavan lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta.

Kassa-maksutavan tiedoissa voit syöttää tulotositteen ja menotositteen numeron, josta
tositteiden numerointi aloitetaan. Numero on vaihdettava uudella tilikaudella, kun numerointi
aloitetaan taas yhdestä.

Kullakin maksutavalla pitää kirjanpidossa aina olla oma tili. Jos yhtiöllä on kaksi kassaa,

tilikarttaan tulee lisätä toinenkin kassatili.

Jos yrityksellä on monta vastuuhenkilöä, kukin henkilö tulee kirjata eri maksutapana ostolaskujen
maksua varten.

Kuittaus on myös maksutapa. Tätä varten taulukkoon Maksutavat lisätään maksutapa, jonka
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tyypiksi valitaan Kuittaus (mikäli tämä ei sisälly aloitusasetuksiin), tiliksi valitaan kuittaustili.
Kuittaustilin saldon on aina oltava 0.
Kuittaukset lisätään aina ikkunassa Pankki > Ostovelan / myyntisaamisen kuittaus tai Pankki >
Veron kuittaus.
Lisätietoa kuittauksista löytyy erillisestä ohjeesta.

Maksutapana voidaan käyttää myös myyntilaskun kuittaamista palkasta suoritettavana
vähennyksenä. Tätä varten lisätään uusi maksutapa, jonka tyypiksi valitaan Kuittaus ja tiliksi
valitaan Vastattavat työntekijöille.

Mikäli myyntilaskua ei makseta tai se maksetaan vain  osittain, saldojen poistamista varten
lisätään täydentävä maksutapa, jonka tyyppi on Kuittaus (mikäli tämä ei sisälly aloitusasetuksiin),
tiliksi valitaan joko luottotappioiden tili tai muu saldojen poistamiseen käytettävä tili.

Maksutapaa, jonka tyyppi on Kassa, voidaan käyttää ikkunassa Kassa > Kassatapahtumat.
Maksutapaa, jonka tyyppi on Myyntilaskun maksu, voidaan käyttää ikkunassa Myynti >
Myyntilaskut.
Maksutapoja, joiden tyyppi on Ostolaskun maksu, voidaan käyttää ikkunassa Osto > Ostolaskut.
Maksutapaa, jonka tyyppi on Kuittaus, voidaan käyttää ikkunassa Pankki > Ostovelan /
myyntisaamisen kuittaus tai Pankki > Veron kuittaus.

5.3 Kassakirja

Kassakirjan raportti on ajanjakson käteistapahtumia sekä alku- ja loppusaldoa osoittava asiakirja.

6 Osto

Ostot -kohdassa  voidaan  lisätä  kaikki  yritykseen  saapuneet  ostolaskut,  toimittajat  sekä  katsella

ostoihin liittyviä raportteja.

6.1 Ostolaskut

Ostolasku-ikkunassa lisätään kaikki ostot, joista on laadittava toimittaja- tai nimikekohtainen
laskenta. Ostolaskujen ikkunassa lisätään myös EU:n sisäiset tavaroiden ja palvelujen hankinnat,
joihin sovelletaan käänteistä arvonlisäverotusta. Samassa ikkunassa lisätään myös
varastotavaroiden ostotositteet.

Ostolasku-ikkunassa ei suositella lisäämään sellaisia ostotositteita, jotka on maksettu suoraan
kassasta ja joita ei tästä syystä ole tarpeen sisällyttää toimittajaperusteiseen laskentaan. Nämä
tositteet voi lisätä suoraan Kassasta (Toiminnot > Kassa > Kassatapahtumat) kassatapahtumien
ikkunan alaosasta. Mikäli käteisostotositteet halutaan kuitenkin lisätä ostolaskujen
laadintaikkunassa, toimittajien luetteloon voi lisätä uuden toimittajan esimeriksi nimellä 
Käteislaskut ja ostolaskussa voidaan käyttää maksutapaa Ostolaskun maksu.
 
Ikkunassa Ostolasku on helppo lisätä myös vastuuhenkilöiden ostojen/maksujen tositteet ja
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korttimaksutositteet. Tällöin ostolaskun maksutavaksi on valittava jokaista vastuuhenkilöä varten
tallennettu maksutapa ja korttimaksun ollessa kyseessä Maksettu luottokortilla.

Ostolaskun laadinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin myyntilaskuja laadittaessa.

Uuden ostolaskun kirjaamiseksi napsautetaan ikkunan vasemmassa ylänurkassa olevaa Lisää-

painiketta tai painetaan näppäinyhdistelmää Ctrl+N.

Toistuvan laskun lisäämiseksi napsautetaan ikkunan vasemmassa ylänurkassa Lisää-painikkeen

vieressä olevaa mustaa kolmiota ja valitaan toimittajan nimen syöttämisen jälkeen avautuvasta

luettelosta kopioitava ostolasku.

Toimittaja – luettelosta valitaan sopiva toimittaja. Tämä tehdään napsauttamalla oikeassa

reunassa olevaa valintapainiketta. Luetteloon lisätään toimittajan tunnuksen alkuosa toimittajan

haun nopeuttamiseksi.

Uuden toimittajan lisäämiseksi napsautetaan asiakkaan valintaikkunan alaosassa olevaa tekstiä 

Lisätäksesi uuden toimittajan klikkaa tästä. Uutta toimittajaa lisättäessä on tärkeää määrittää

oikea maa toimittajan tiedoissa. Oikean maan antaminen toimittajan tiedoissa varmistaa myös

virheettömän arvonlisäveron laskennan ostolaskuissa. Ohjelmiston oletusasetuksena on Suomi.

Seuraavat tiedot tulevat oletuksina toimittajan tiedoista: Toimittajan nimi, osoite, maksuaika
päivinä, valuutta ja Taseen velkatili, jonka numero mallitilikartassa on 2760. 

Päivämäärä – lisää ostolaskun päivämäärä

Kirjauksen päivämäärä on muutettava. Kirjaus pääkirjaan tehdään kirjauksen päiväyksen mukaan.
Kirjauksen mahdollinen punainen päiväys muistuttaa siitä, että laskun päivämäärä ja kirjauksen
päivämäärä ovat erilaisia. Erilaisia päiväyksiä tarvitaan suoriteperusteisen laskennan vuoksi eli
silloin, kun menot on kuvattava niiden muodostumiskaudella, mikä voi poiketa laskun
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päiväyksestä.

Käyttötilin numero - kenttään syötetään toimittajan pankkitilin numero, ellei sitä ole jo lisätty

oletustietoihin. Ohjelmisto tarkastaa automaattisesti tilinumeron muodollisen oikeellisuuden.

Mikäli numeron syöttäminen on vielä kesken tai numero on väärä, numero näkyy punaisena. 

Viitenumero - kenttään syötetään ostolaskun viitenumero, ellei kyseessä ole pysyvä viitenumero

tai viitenumero, joka on jo tallennettu oletustietoihin. Ohjelmisto tarkastaa automaattisesti

viitenumeron oikeellisuuden . Mikäli numeron syöttäminen on vielä kesken tai numero on väärä,

numero näkyy punaisena.

Mikäli yrityksen tulojen ja menojen laskenta on osastokohtaista, ostolaskun ylätunnisteeseen
valitaan osasto. Osastot on kuitenkin edeltävästi lisättävä valikosta Toiminnot > Kirjanpito >
Osastot.
Laskun ylätunnisteessa olevan osaston perusteella voidaan laatia osastokohtainen ostoraportti ja
sekä osastokohtaisia myyntisaamisraportteja. Osastoja käytetään myös useimmissa kirjanpitoon
liittyvissä raporteissa.
Laskun ylätunnisteessa valittu osasto siirretään automaattisesti myös laskun riveille. Osastoa
voidaan muuttaa tarvittaessa laskun riveillä.

Jos ostolasku laaditaan oletusvaluutasta poikkeavassa valuutassa, kentässä Valuutta valitaan
vastaava valuutta ja lisätään valuuttakurssi. Mikäli toimittajan tiedoissa on valittu maaksi muu EU-
maa kuin Suomi ja ostolaskun riveillä on muu arvonlisävero kuin nolla, lisätyt ostolaskujen
summat lisätään myös arvonlisäveroilmoituksen riveille Tavaraostot/ Palveluostot muista EU-
maista sekä käänteisen arvonlisäveron riveille Vero tavaraostoista / palveluostoista muista EU-
maista.

Ostolaskun rivien laadinnassa on käytettävä nimikkeitä. Laskua ei voi laatia valitsematta
laskuriville ainakin yhtä nimikettä . Napsauta laskun ensimmäisellä rivillä sarakkeessa kohtaa 
Nimike ja valitse luettelosta nimikkeen tunnus.  Mikäli sopivaa nimikettä ei ole, samassa
valinnassa voidaan lisätä uusi nimike napsauttamalla viimeistä riviä Lisätäksesi uuden nimikkeen
klikkaa tästä. Lisätietoja nimikkeiden lisäämisestä löytyy ohjeesta Osto > Nimikkeet. Mikäli
ostolaskua lisättäessä lisätään juoksevasti uusia nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara,
nimikkeen tiedoista on valittava käsin Aktiivisuus = Myynti- ja ostolaskuissa.

Valitun nimikkeen perustiedoista tulee laskuriville oletusarvona nimikkeen nimi,
arvonlisäverokanta ja oston kirjanpitotili. Kaikkia näitä oletustietoja voidaan tarvittaessa muuttaa
laskun riveillä (muutokset eivät vaikuta nimikkeen tietoihin). Varastotavaraa ostettaessa (nimike,
jonka tyyppi on Varastotavara) laskun rivillä ei voi muuttaa tiliä.
 

Tämän jälkeen lisätään sarakkeeseen Määrä nimikkeen määrä ja sarakkeeseen A-hinta yhden
nimikkeen hinta. Mikäli määrällistä laskentaa ei tarvita, määräksi voidaan jättää yksi ja hinnaksi
voidaan lisätä oston koko summa. Nimikkeen määrää ja hintaa koskevien desimaalilukujen määrä
on rajoittamaton. 
Nimikerivin kentissä siirrytään Enter- tai Tab-painikkeella. Osaston kentässä seuraavalle
nimikeriville siirrytään Enter-painiketta painamalla. Uusi nimikerivi voidaan lisätä myös

napsauttamalla plus-painiketta (Lisää uusi rivi) 
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Virheellinen nimikerivi voidaan poistaa napsauttamalla miinus-painiketta (Poista valitsemasi rivi)

 ja nimikeriviä voidaan vaihtaa ylös ja alaspäin nuolinäppäimien avulla. 
Sarakkeiden järjestystä voidaan muuttaa laskun riveillä vetämällä ja pudottamalla. Esimerkiksi
osastosarakkeen voi nostaa hinta- ja summasarakkeen väliin, jolloin Enter-painiketta ei tarvitse
painaa summan kentässä.
Nimikerivin kenttiin ALV ja Tili voidaan siirtyä Tab-painikkeella.

Mikäli ostolasku halutaan sitoa kustannuspaikkaan ja/tai projektiin, napsautetaan nimikerivin
sarakkeessa K tai P olevaa painiketta sekä jaetaan ostosumma sopivien kustannuspaikkojen ja/tai
projektien kesken. Mikäli ostosumma kohdistuu kokonaan yhteen kustannuspaikkaan/projektiin,
avautuvassa ikkunassa valitaan vastaavan kustannuspaikan/projektin rivin lopussa oleva kenttä.

Mikäli ostosumma jakautuu useamman kustannuspaikan/projektin kesken, summa voidaan jakaa
joko prosenttiosuuksina, määrällisesti tai summana. Jakamisperustetta voidaan muuttaa
napsauttamalla vastaavan sarakkeen ylätunnistetta. Katso kustannusten jakamisen lisäksi ohjeet
kohdasta: Kirjanpito > Pääkirjatositteet.

Ostolaskun summan kohdistaminen kustannuspaikalle tai projektille merkitsee että kirjanpidossa
k.o. kustannuspaikalle tai projektille syntyy kulu, eli kustannuspaikan/projektin tulos pienenee. 

Nimikkeiden käyttö ostolaskussa
Mikäli ostolaskulla on hankittu useita erilaisia tavaroita ja palveluja, jotka on kirjattava
kirjanpitoon eri kulu- tai tasetileille, jokaisesta tällaisesta tavarasta ja palvelusta kannattaa laatia
erillinen nimike. 

Varastolaskentaa varten ostolaskussa käytetään nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara.
Varastonimikkeet kannattaa etukäteen lisätä valikosta: Toiminnot > Varasto > Nimikkeet.
Varastotavaroiden nimikkeiden laadintaa esitellään ohjeessa: Varasto > Nimikkeet. Ostolaskua
tallennettaessa tavara kirjataan varastoon. Samaa tavaraa koskevaa seuraavaa ostolaskua
lisättäessä ohjelmisto tarjoaa edellisessä ostolaskussa käytetyn ostohinnan. 

Arvonlisäveron laskenta ostolaskussa
Poikkeukset:

- Mikäli tavaraa ostetaan suomalaiselta toimittajalta, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen,
ostolaskua korjataan siten, että arvonlisäveromäärä on 0 %. 

- Tavaroita toisen EU-maan toimittajalta ostettaessa toimittajan tietoihin on määriteltävä
vastaava maa ja nimikeriveille on lisättävä käänteisen arvonlisäveron laskentaa varten ALV
% = 23 % (tai 13 % tai 9 %).

Mikäli ostolaskun yhteenvedossa ALV yhteensä poikkeaa ostotositteen arvonlisäverosta,
arvonlisävero voidaan korjata kyseisessä kentässä manuaalisesti. Toiseen EU-maahan
rekisteröidyltä toimittajalta ostettaessa ohjelmisto tarjoaa automaattisesti arvonlisäveroksi
nollaa.
 

Mikäli ostolasku on maksettu käteisellä laskun kirjauspäivänä, ostolaskun tietojen alla olevassa
kentässä Maksettu (maksutapa) valitaan maksutavaksi Käteismaksu. 
...
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Mikäli ostolaskun maksaa vastuuhenkilö, kentässä Maksettu (maksutapa) valitaan Valtuutettu
henkilö ... on maksanut. Tilikarttaan lisätään oma tili ja Maksutapoihin erillinen maksutapa
jokaiselle vastuuhenkilölle.

Ostolaskun ikkunassa ei saa tulostaa kassan menotositetta. Mikäli kassan menotositetta tarvitaan,
ostolaskun ikkunassa kenttään Määrä ei lisätä maksettua summaa, vaan suoritus lisätään
kassatapahtumien ikkunassa.

Mikäli ostolasku maksetaan laskun kirjauspäivästä poikkeavana päivänä, ostolaskun kirjauksessa
ei valita maksutapaa, vaan ostolaskun maksu syötetään kassa- tai pankkitapahtumien ikkunassa
todelliselle maksupäivälle.

Maksun lisäämisen jälkeen ohjelmisto täyttää automaattisesti ikkunan Ostolasku kentät Maksettu
tai Maksettavaa (mikäli lasku maksetaan osittain). Laskun maksamisen jälkeen kassa- tai
pankkitapahtumaikkuna avataan kaksoisnapsauttamalla summaa ja ikkunassa kuvataan laskun
maksamista koskevat tiedot. Mikäli lasku on maksettu useammassa osassa, maksamista koskevan
luettelon ikkuna avataan ensimmäisenä.

Lasku tallennetaan ostolaskun yläosassa olevaa Tallenna-painiketta napsauttamalla tai painamalla
Ctrl + S. 

Mikäli seuraavan laskun lisääminen halutaan aloittaa heti laskun tallentamisen jälkeen,
napsautetaan Laskun ikkunan vasemmassa yläreunassa olevaa Tallenna ja Lisää -painiketta tai
painetaan painiketta F10. 

Ostolaskun tallentamisen yhteydessä laskusta syntyy pääkirjan kirjaus, jota voi katsella ja tulostaa
napsauttamalla ostolaskun ylärivin painiketta OS-..... Tämä lyhenne viittaa kirjauksen tunnukseen
ja numeroon, jotka voidaan lisätä ostolaskuun vastaavan asiakirjan hakemisen nopeuttamiseksi
tietokoneelta. Myös kirjanpitolain mukaan asiakirjassa on oltava viite kirjanpidon tositteeseen.

Kaikkia ostolaskuja koskevia kirjauksia voi katsella raportista: Toiminnot > Kirjanpito > Päiväkirja
käyttämällä suodatinta: Kirj. tyyppi = OS.  

Laadittujen ostolaskujen katselu

Lasku voidaan hakea valmiiden ostolaskujen joukosta nopeasti napsauttamalla Ostolaskujen
laadintaikkunan (Osto > Ostolaskut) yläreunasta löytyvän painikerivin kiikarikuvakkeella
varustettua painiketta Avaa.
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Luettelo laadituista laskuista kuvataan näytölle. Oikea lasku löytyy nopeasti luettelosta erilaisia
laskujärjestyksiä ja suodattimia apuna käytettäessä. Kaikkia sarakkeita voidaan katsella vetämällä
ikkunaa leveämmäksi hiirellä ikkunan oikeasta reunasta.

Napsauttamalla avatun taulukon sarakkeen otsikkoja (Päivämäärä, Laskun nro, Toimittaja,
Kirjaus, Yhteensä...) laskut kuvataan nousevassa järjestyksessä ja laskevassa järjestyksessä
otsikkoa uudelleen napsautettaessa. 
Mikäli laskut kuvataan toimittajan nimen mukaan, sopiva toimittaja haetaan napsauttamalla
taulukon sarakkeen Toimittaja mitä tahansa riviä ja lisäämällä toimittajan nimen alkukirjaimet
kenttään. Ohjelmisto avaa ensimmäisen syötettyjä kirjaimia vastaavan kirjauksen. 

Laskuja voidaan suodattaa napsauttamalla taulukon sarakkeiden yläosassa olevia nuolipainikkeita
ja valitsemalla sitten sopiva arvo.
Suodatin poistetaan napsauttamalla taulukon vasemmassa alareunassa olevaa punaista painiketta
tai valitsemalla suodattimelle ehto (All).
Laskujen lajittelujärjestys voidaan tarkistaa vastaavan sarakkeen yläosassa näkyvän
nuolipainikkeen avulla.

Sopivan laskun löytymisen jälkeen laskua napsautetaan kaksi kertaa tai napsautetaan ikkunan
yläreunassa olevaa painiketta Muuta. Nyt laskua voidaan katsella, lasku voidaan tulostaa
uudelleen, korjata tai poistaa. 

Ostolaskun korjaus  
Kaikki laskun tiedot voidaan korjata: toimittaja, nimike, määrä, a-hinta, tili. 
Määrää tai hintaa korjattaessa kohdasta toiseen siirrytään Enter-painikkeella. Nuolipainiketta
siirtymiseen käytettäessä ohjelmisto ei laske summia uudelleen ja ostotositteen summa on
tällöin virheellinen.

Toimittajaa voidaan muuttaa aina siihen saakka, kunnes lasku on maksettu. Jos lasku on jo
maksettu, maksaminen on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi
pankkitapahtumien ikkunassa) ja toimittaja voidaan muuttaa vasta tämän jälkeen.

Tarvittaessa lasku voidaan myös poistaa, mutta lasku ei saa edelleenkään olla maksettu. Lasku
poistetaan napsauttamalla yläreunan painikerivin miinus-merkkistä painiketta Poista. 
Mikäli tallennetun myyntilaskun nimikettä halutaan muuttaa, uusi rivi ja oikea nimike on lisättävä
(rivin lopussa olevaa plus-painiketta napsauttamalla) ja nykyinen virheellinen nimikerivi
poistettava (napsauttamalla rivin lopussa olevaa miinuspainiketta). 

6.1.1 Hyvityslaskut

Hyvityslaskut laaditaan samassa ikkunassa ostolaskujen kanssa: Toiminnot > Osto > Ostolaskut.
Hyvityslasku lisätään napsauttamalla laskun ylärivillä olevaa painiketta Lisää (plusmerkki).

Hyvityslasku lisätään samaan tapaan kuin tavallinen ostolasku lukuun ottamatta sitä, että määrä
on miinusmerkkinen.
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Negatiivista määrää voidaan käyttää nimikkeillä, joiden tyyppi on Palvelu tai Tavara.

Mikäli hyvityslasku halutaan tehdä nimikkeelle, jonka tyyppi on Varastotavara, on meneteltävä
seuraavasti: 
Kun varastotavaralle yritetään antaa negatiivinen määrä, ohjelma antaa virheilmoituksen: 
Varastonimikkeen tapauksessa ei saa käyttää negatiivista määrää. Peruuta muutos painamalla
ESC-näppäintä.
Varastotavaroiden hyvityslaskun laatimiseksi nimikeluetteloon lisätään uusi nimike (esimerkiksi 
Varastotavaroiden palautus, ostotiliksi valitaan vaihto-omaisuuden tili 15..) ja tyypiksi valitaan
Tavara. Tätä nimikettä käytetään hyvityslaskujen laadinnassa. Tälle nimikkeelle voidaan lisätä
negatiivinen määrä.
Hyvityslaskun lisäksi on myös laadittava myös varastotavaran otto. Varastotavaran otto lisätään
valikosta: Toiminnot > Varasto > Varastotapahtumat. Varastotavaran otossa nimikkeen rivillä on
muutettava kirjanpitotiliä ja lisättävä tiliksi vaihto-omaisuuden tili (15.. ).
Vasta nyt varaston jäännösarvo on oikea.

6.1.2 Tavaroiden tai palvelun hankinta Euroopan unionista

Kaikki ostolaskut, myös tavara- ja palveluostot muista EU-maista, lisätään valikosta Ostolaskut .
Tilaajan tiedoissa on tärkeätä valita oikea maa. Maa-asetuksissa (Yritys > Maat) on määritelty,
onko kyseessä toinen EU-maa vai ei. Tämän perusteella ohjelma pystyy laskemaan käänteisen
arvonlisäveron ja valitsee automaattisesti ostolaskun arvonlisäveron summaksi nollan
riippumatta laskun riveillä käytetystä ALV-prosentista.  
Mikäli toimittaja on arvonlisäverovelvollinen, toiseen EU-maahan rekisteröity toimittaja,
ostolaskuun lisättyjen nimikkeiden ALV-prosenttia ei tarvitse muuttaa. 
Jos toimittajan tiedoissa maaksi on valittu muu EU-maa kuin Suomi ja ostolaskun riveillä
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nimikkeiden arvonlisäverokanta on muu kuin nolla, lisättyjen ostolaskujen summat kuvataan
arvonlisäveroilmoituksen riveillä Tavaraostot/Palveluostot muista EU-maista sekä käänteisen
arvonlisäveron riveillä Vero tavaraostoista/palveluostoista muista EU-maista.

Ohjelmisto ei laadi käänteisen arvonlisäveron kirjauksia pääkirjaan. Laskentaa tarvitaan
ainoastaan arvonlisäveroilmoitusta varten. Arvonlisäveroilmoitukseen sisältyvä Kohdekauden
vähennettävä vero poikkeaa pääkirjan tilin Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV summasta
käänteisen arvonlisäveron verran.

Mikäli toisen EU-maan toimittaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, laskun riveillä ALV-prosentti
muutetaan nollaksi. Tällöin käänteistä arvonlisäveroa ei lasketa.

Mikäli tavaroita hankintaan EU:n ulkopuolelta (esimerkiksi Yhdysvalloista), ALV-prosenttia ei
tarvitse muuttaa laskun riveillä, sillä tällaisten valtioiden ostosummia ei sisällytetä
arvonlisäveroilmoitukseen eikä käänteistä arvonlisäveroa lasketa.

6.1.3 Ostolaskujen alkusaldot

Toimittajien alkusaldot eli ostovelat lisätään samasta valikosta kuin päivittäin laadittavat
ostolaskut (Osto > Ostolaskut). Jokainen vastattava lisätään erillisenä asiakirjana.

Vastattava lisätään napsauttamalla Lisää-painiketta ostolaskun lisäämisikkunassa. 
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Valitse sopiva toimittaja ja ostolaskun päiväys (päivä, jolloin lasku on lähetetty) ja asiakirjan
numero. Nimikerivillä valitaan nimike Avaussaldo. 
Nimikkeen määräksi valitaan 1 ja hinnaksi ostolaskun summa yhdessä arvonlisäveron kanssa. 
Ostolaskujen lisäämistä koskevat ohjeet löytyvät Osto > Ostolaskut.

Mikäli tilikartan tiliä Myyntisaamiset tai tiliä Ostovelat on muutettu, nimikkeen Avaussaldo tilien
asetukset valikosta Osto > Nimikkeet on tarkistettava edeltävästi. Nimikkeen Avaussaldo
myyntitilin on oltava tilikartan tili Myyntisaamiset ja ostotilin puolestaan Ostovelat.
Arvonlisävero on  0 %. Mikäli näitä tilejä ei ole muutettu tilikartassa, oletusasetuksissa on oikeat
tilit. 
Avaussaldo - nimikettä voidaan käyttää sekä asiakkaiden että toimittajien saldojen lisäämiseen. 

Tällöin laskun lisääminen johtaa kirjaukseen pääkirjassa ja tilien saldo pysyy muuttumattomana: 

Db: Ostovelat
Kr:  Ostovelat 
kirjauksen saldo = 0

Kirjauksen virheettömyys tarkistetaan napsauttamalla ostolaskun yläpainikerivin painiketta OS-
... laskun tallentamisen jälkeen. Mikäli debet- ja kredit-tilit ovat samat, alkusaldon kirjaus on
tehty oikein.

Pääkirjan alkusaldon kirjauksessa toimittajien laskut lisätään yhteenlaskettuna tilille Ostovelat.
Tämä kirjaus voidaan tehdä myöhemmin kaikkien tasetilien alkusaldojen lisäämisen yhteydessä.

6.1.4 Ostolaskujen kopiointi

Ostolaskun lisäämisikkunassa (Osto > Ostolaskut) voidaan laatia uusi lasku kopioimalla.

Ostolasku kopioidaan napsauttamalla ostolaskun ikkunan yläpainikerivin vasemmanpuoleisen
painikkeen Lisää vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Lisää toistuva lasku.
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Uudessa ikkunassa luodaan lasku seuraavasti: 
Toimittaja – valitse toimittaja, jonka lasku halutaan kopioida.
Päivämäärä – lisää uuden asiakirjan päivämäärä.
Ohjelma tarjoaa oletusasetuksena kyseiselle toimittajalle viimeisen 12 kuukauden aikana
lähetetyt laskut. Valitse sopiva lasku luettelosta.
Kopioinnin yhteydessä toimittajan nimi, lisätty päivämäärä ja nimikkeet ostohintoineen
siirretään laskuun. 
Jos haluat kopioida myös määrät, Valitse kenttä : Kopioi määrät.

6.2 Toimittajat

Toimittajaa käytetään ostolaskuja, pankkitapahtumia ja kassatapahtumia kirjattaessa.

Uuden toimittajan lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta.

...

Tunnus on valintaikkunoissa toimittajan löytämiseen käytettävä lyhennetty nimi. Numeerisen
tunnuksen käyttöä ei suositeta. Käyttöön otettu tunnus voidaan tarvittaessa aina vaihtaa. 
Lisää toimittajan tunnukset aina joko isoin tai pienin kirjaimin, sillä ohjelmisto erottaa pienet ja
suuret kirjaimet toisistaan eikä tunnista järjestystä, mikäli molempia käytetään samanaikaisesti. 

Oikean maan valitseminen toimittajan tiedoissa on pakollista. Ohjelmiston oletusasetuksena on
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Suomi. Mikäli toimittaja on toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolisesta valtiosta eikä oikeaa maata
ole määritelty, ohjelmisto ei osaa esittää toimittajan toimituksia arvonlisäveroilmoituksen
riveillä Tavaraostot/Palveluostot muista EU-maista eikä käänteisen arvonlisäveron riveillä Vero
tavaraostoista/palveluostoista muista EU-maista.
Uusia maita voi lisätä valikosta: Yritys > Maat.

Hiiren kaksoisnapsautus sähköpostiosoite-kentässä avaa sähköpostiohjelmassasi uuden viestin,
jossa saajan rivillä on valmiina toimittajan sähköpostiosoite.
 
Hiiren kaksoisnapsautus kotisivun osoitteen kentässä avaa selaimessasi toimittajan kotisivun.

Hiiren kaksoisnapsautus puhelinnumeron kentässä avaa Skype-ohjelman ja valitsee numeron.
Lue lisää Skypen käyttöehdoista Skypen sivustosta www.skype.com.

Sivulla Lisätietoja ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena tilejä Ostovelkatili ja Ennakkomaksutili,
jotka on määritelty valikossa Yritys > Asetukset. Tarvittaessa näitä tilejä voidaan muuttaa
tilisuunnitelmassa (mikäli vastattavia ulkomaisille toimittajille halutaan seurata erillisellä tilillä).
Kenttään Maksuaika päivinä lisätään niiden päivien lukumäärä, jota ohjelmisto käyttää maksuajan
laskentaan ostolaskua lisättäessä.
Viivästyskoron % - kenttään voit syöttää toimittajan kanssa sovitun viivästyskorkoprosentin.
Valuutta – valitse toimittajan oletusvaluutta. Mikäli valuuttaa ei määritellä, ohjelmisto käyttää
oletusvaluuttana euroa (EUR).  

Kenttiä Y-Tunnus ja ALV-nro ei tarvitse välttämättä täyttää.

Kenttään Pankkitili lisätään toimittajan tilinumero. Ohjelmisto käyttää tätä oletusasetuksena
ostolaskua lisättäessä sekä raportissa Erääntyvät osto- ja verovelat. 
Kenttään Viitenumero lisätään toimittajan mahdollinen vakioviitenumero. Mikäli toimittajalla ei
ole omaa vakioviitenumeroa ja viitenumero muuttuu jokaisessa laskussa, viitenumeroa ei lisätä
toimittajatietoihin. 

Toimittajan haku toimittajaluettelosta

Toimittajien luettelossa voidaan muuttaa tietojen järjestystä vastaavan sarakkeen otsikkoa
napsauttamalla. Taulukon sarakkeen otsikkoa Nimi napsautettaessa toimittajien tiedot
järjestetään nimen mukaan. Mikäli halutaan hakea tiettyä nimeä, minkä tahansa toimittajan
nimeä napsautetaan taulukossa ja avautuvaan kenttään lisätään haettavan toimittajan nimi.
Ohjelmisto siirtyy automaattisesti luettelon sellaiseen toimittajaan, jonka nimi vastaa tehtyä
hakua. 
Toimittajien lajittelujärjestys voidaan tarkistaa vastaavan sarakkeen yläosassa näkyvän
nuolipainikkeen avulla.
Tietoja voidaan myös suodattaa sarakkeen otsikon oikeanpuoleisessa reunassa olevan
nuolinäppäimen avulla (toimittajia voidaan selata maittain). 
Suodatus poistetaan napsauttamalla alareunassa olevaa punaista ristiä tai valitsemalla
suodattimessa (All).
Toimittajaluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin Exceliin ja tulostamalla se sen
jälkeen. Tämä tehdään napsauttamalla ikkunan yläreunassa olevaa Excel-painiketta.
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6.3 Nimikkeet

Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien lisäämiseksi. Myynti- tai
ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä. Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella.
Tästä syystä nimikkeiden tunnusjärjestelmään kannattaa perehtyä huolellisesti ennen
ohjelmiston käytön aloittamista. Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa merkittävästi myynti- ja
ostolaskujen lisäämistä. 

Samaa nimikeluetteloa käytetään sekä myyntilaskujen, ostolaskujen että varastotapahtumien
laadintaan. Nimikeluettelossa näytetään aina vain kulloisessakin toiminnossa käytettäviksi
määritellyt nimikkeet. 
Myyntilaskuja laadittaessa nimikeluettelossa näkyvät nimikkeet, joissa Aktiivisuus =
Myyntilaskuissa tai  Myynti- ja ostolaskuissa. Ostolaskuja lisättäessä nimikeluettelossa näkyvät
nimikkeet, joissa Aktiivisuus = Ostolaskuissa tai Myynti- ja ostolaskuissa.
Varastomoduulissa näytetään nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara.

Nimikkeiden tyyppejä on kolme: Palvelu, Tavara ja Varastotavara.
Nimikkeitä Palvelu ja Tavara käytetään silloin kun nimikkeistä ei tarvitse pitää määrällistä
varastolaskentaa. Nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. 
Mikäli myyntilaskut lähetetään toiseen EU-maahan, myynti esitetään nimikkeen tyypin
perusteella Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 
-raportissa palvelu- tai tavaramyyntinä.

Nimikkeiden avulla voidaan laatia erilaisia raportteja. 
Esimerkiksi raporttiin Myynti > Myyntiraportti, Raportin tyyppi = Nimikkeittäin sisällytetään
myytyjen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat, ja raporttiin Osto > Ostoraportti, Raportin tyyppi
= Nimikkeittäin ostettujen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat.  
Tästä syystä kannattaa luoda niin paljon erilaisia nimikkeitä kuin yrityksen nimikkeisiin
perustuvaan analysointiraportointiin tarvitaan.

Nimikkeiden luomista esitellään jäljempänä kohdissa:
- Myynti > Nimikkeet > Myyntinimikkeiden laadinta
- Osto > Nimikkeet > Ostonimikkeiden laadinta
- Varasto > Nimikkeet > Varastonimikkeiden laadinta

6.3.1 Ostonimikkeiden laadinta

Ohjelmiston oletusasetuksiin sisältyy muutamia nimikkeitä, mutta niitä on yleensä luotava lisää
ostolaskujen laatimisen helpottamiseksi. 
Tilikarttaan on ennen nimikkeiden lisäämistä tarvittaessa lisättävä erilaisia ostoja varten uusia
kulutilejä ja tasetilejä (esim. ennakkomaksutilit, vaihto-omaisuus, käyttöomaisuus, lyhytaikaiset
vuokravastattavat).
Jokaiselle lisätylle tilille laaditaan oma nimike (mikäli tätä tiliä käytetään ostolaskuissa). 

Nimike lisätään napsauttamalla taulukon yläreunassa olevaa pluspainiketta Lisää.
Näytölle avautuu Nimikkeen tiedot.
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Tunnus – lisää nimikkeen nimen lyhenne. Koska nimike valitaan tunnuksen perusteella, on
tärkeää laatia helposti mieleen jäävä lyhenne, jonka perusteella nimike löytyy luettelosta
nopeasti. Tarvittaessa tunnusta voidaan myöhemmin muuttaa.
Nimi – Palvelun tai tavaran kuvaus. Tarvittaessa nimikkeen nimeä voidaan muuttaa tai täydentää
ostolaskua laadittaessa.
Tyyppi – tyypiksi valitaan Palvelu, Tavara tai Varastotavara. Nimikkeet, joiden tyyppi on Tavara,
käytetään silloin, kun tavara ei sisälly määrälliseen varastolaskentaan. Nimikkeet, joiden tyyppi
on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. 
Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, kannattaa lisätä ohjelmistoon valikosta Varasto >
Nimikkeet manuaalisesti. Tällöin ohjelmisto tarjoaa välittömästi oikeat oletusasetukset.
Aktiivisuus – ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena Ostolaskuissa. Mikäli lisätyn nimikkeen tyyppi
on Varastotavara, valitaan Myynti- ja ostolaskuissa. Mikäli nimikettä ei haluta enää käyttää,
valitaan Ei-aktiivinen.

Nimikkeen sivulla Yleistietoja voidaan määritellä määrä, ostohinta, tilit sekä arvonlisävero.
Yksikkö – lisää nimikkeen yksikkö. Yksikön määrittely on pakollista (esim. kpl, kk, h). Mikäli
yksikkö ei ole tiedossa, lisätään „ – „.

Ostotili – ohjelmisto antaa oletusasetuksena tileiksi valikossa Yritys > Asetukset > Oletustiliöinnit
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määritellyt tilit. Koska oletusasetuksissa voidaan määritellä ainoastaan yksi myynti- tai ostotili,
oletusasetuksien tilit eivät välttämättä sovi uudelle lisättävälle nimikkeelle. Tästä syystä on
erittäin tärkeätä valita oikea tili nimikkeen tiedoissa.
Mikäli nimikkeen tyyppi on Palvelu tai Tavara, nimikkeen sisällön mukaan ostotiliksi on valittava
joko kulutili tai tasetili.
Myyntitiliä ei tarvitse valita. 

Mikäli nimikkeen tyyppi on Varastotavara, on valittava kolme tiliä: Myyntitili, Varastotili (tili
15...)  ja Ostotili (myytyjen tavaroiden kustannusten tili 4...).
Ohjelmisto käyttää nimikkeen tiedoissa määriteltyjä tietoja automaattisesti kirjauksien
tekemiseen. Tarvittaessa myyntiin liittyvää tiliä voidaan muuttaa manuaalisesti.
Varastotavaroiden tilejä ei voi muuttaa myyntilaskussa.
Arvonlisävero – valitse arvonlisäverokanta, jonka perusteella laskujen arvonlisävero lasketaan.
Arvonlisäveroksi valitaan Suomen arvonlisäverokanta (%). Mikäli tavaraa tai palveluja ostetaan
toisen EU-maan toimittajalta, joka on arvonlisäverovelvollinen, ostolaskussa käytetään
arvonlisäveroprosenttia käänteisen arvonlisäveromäärän laskentaan. Arvonlisäverokantaa ei saa
merkitä nollaksi (%) ostolaskuissa.

Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, lisätään ohjelmistoon valikosta Varasto > Nimikkeet.
Lisätietoja näiden nimikkeiden lisäämisestä löytyy kohdasta Varasto > Nimikkeet.

Nimikkeen haku luettelosta

Sopiva nimike löytyy luettelosta nopeasti käyttämällä taulukossa erilaisia selaustapoja ja
suodattimia. Näiden valitsemiseksi napsautetaan sarakkeiden otsikoita taulukon ylärivillä.
Taulukon saraketta Tunnus napsautettaessa nimikkeet näytetään tunnuksen mukaisessa
järjestyksessä ja saraketta Nimi napsauttamalla nimikkeet esitetään nimijärjestyksessä. Myynti-
ja ostotilien tarkastamista varten luettelo kannattaa järjestää osto- ja myyntitilien mukaiseen
järjestykseen. Näin tilivalinnat voidaan tarkistaa nopeasti ja helposti. 
Nimikeluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin Excel-tiedostona napsauttamalla
ikkunan yläreunasta löytyvää Excel-painiketta.

6.4 Maksutavat

Maksutapa on kassatapahtuman, ostolaskun tai myyntilaskun maksutapa. Ostolaskun maksutapa

voi olla esimerkiksi yrityksen pankkikortti tai vastuuhenkilön suorittama käteismaksu.

Myyntilaskun maksutapa voi olla käteislasku tai pankkikortilla suoritettu maksu. Tilisiirtoa ei

pidetä ohjelmassa maksutapana. Pankkitilit syötetään eri luetteloon.
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Uuden maksutavan lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta.

Kassa -tyyppisen maksutavan tiedoissa voit syöttää tulotositteen ja menotositteen numeron,
josta tositenumerointi aloitetaan. Numero on vaihdettava uudella tilikaudella, kun numerointi
aloitetaan taas yhdestä.

Kullakin maksutavalla pitää kirjanpidossa aina olla eri tili. Jos yhtiöllä on kaksi kassaa, tilikarttaan

tulee lisätä toinenkin kassatili.

Jos yrityksellä on monta vastuuhenkilöä, kukin henkilö tulee kirjata eri maksutapana ostolaskujen
maksua varten.

Kuittaus on myös maksutapa. Tätä varten taulukkoon Maksutavat lisätään maksutapa, jonka
tyypiksi valitaan Kuittaus (mikäli tämä ei sisälly aloitusasetuksiin), tiliksi valitaan kuittaustili.
Kuittaustilin saldon on aina oltava 0.
Kuittaukset lisätään aina ikkunassa Pankki > Ostovelan / myyntisaamisen kuittaus tai Pankki >
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Veron kuittaus.
Lisätietoa kuittauksista löytyy erillisestä ohjeesta.

Maksutapana voidaan käyttää myös myyntilaskun kuittaamista palkasta suoritettavana
vähennyksenä. Tätä varten lisätään uusi maksutapa, jonka tyypiksi valitaan Kuittaus ja tiliksi
valitaan Vastattavat työntekijöille.

Mikäli myyntilaskulle ei saada suoritusta, tai se maksetaan ainoastaan osittain, saldojen
poistamista varten lisätään täydentävä maksutapa, jonka tyyppi on Kuittaus (mikäli tämä ei sisälly
aloitusasetuksiin), ja tiliksi valitaan  luottotappioiden kirjanpitotili tai jokin muu saldojen
poistamiseen käytettävä tili.

Maksutapaa, jonka tyyppi on Kassa, voidaan käyttää ikkunassa Kassa > Kassatapahtumat.
Maksutapaa, jonka tyyppi on Myyntilaskun maksu, voidaan käyttää ikkunassa Myynti >
Myyntilaskut.
Maksutapoja, joiden tyyppi on Ostolaskun maksu, voidaan käyttää ikkunassa Osto > Ostolaskut.
Maksutapaa, jonka tyyppi on Kuittaus, voidaan käyttää ikkunassa Pankki > Ostovelan /
myyntisaamisen kuittaus tai Pankki > Veron kuittaus.

6.5 Ostoraportti

Ostoraportti luo katsauksen ostolaskuista tileittäin, hankkijoittain tai nimikkeittäin.

Laskuittain laaditussa ostoraportissa laskut esitetään aikajärjestyksessä.

Toimittajittain tai nimikkeittäin laaditussa ostoraportissa rivit järjestetään rahamäärän mukaan. 

Eri suodattimia käytettäessä voit katsella tarkemmin haluamaasi osastoa, hankkijaa tai nimikettä.

Raportti voidaan tulostaa tulostimeen, PDF-tiedostona tai tallentaa Excel-tiedostona
napsauttamalla painikkeen Aloita vieressä olevaa nuolipainiketta.

6.6 Osto- ja verovelkojen yhteenveto

Yleinen raportti ostoveloista luo valitsemasi päivän tietojen perusteella katsauksen toimittajien
ja verotilien yhteenlasketusta velkasaldosta ja sen jakaumasta viivästyksen keston mukaan (ei
viivästystä, viivästys 1–7 päivää, viivästys 8–14 päivää, viivästys yli 14 päivää).

Mikäli raportti halutaan laatia ainoastaan ostoveloista, valitaan Tyyppi: Ostovelka.
Raportissa olevan summan on täsmättävä tilien: Taseen velkatili ja Ennakkomaksutili summiin.
Näin voidaan varmistaa raportin lukujen oikeellisuus.

Mikäli raportti halutaan laatia ainoastaan veroveloista, valitaan Tyyppi: Verovelka.

6.7 Osto- ja verovelat

Osto- ja verovelat -raportti luo katsauksen avoimista ostolaskuista, ALV-ilmoituksista ja pääkirjan



Osto 78

© Merit Software Oy

kirjauksella tallennetuista maksuvelvoitteista sekä selvittämättömistä pankin ja kassan ikkunassa

syötetyistä ennakkomaksuista.

Mikäli raportti halutaan laatia ainoastaan ostoveloista, valitaan Tyyppi: Ostovelka.
Mikäli raportti halutaan laatia ainoastaan veroveloista, valitaan Tyyppi: Verovelka.

Osto- ja verovelkaraporttien lisäksi tässä valikossa voidaan laatia myös toimittajille lähetettäviä 
saldoilmoituksia. 
Tämä tehdään valitsemalla raportin tyypiksi Saldoilmoitus.
Saldoilmoitukset voidaan laatia joko tietylle toimittajalle tai kaikille toimittajille samanaikaisesti.
Napsauttamalla painikkeen Aloita vieressä olevaa nuolipainiketta voidaan valita:

- Tulosta
- Tallenna PDF-muodossa
- Tallenna Excel-muodossa

Mikäli saldoilmoitukset halutaan lähettää sähköpostitse, jokaiselle toimittajalle on laadittava
oma PDF-tiedosto. Ohjelmisto tallentaa PDF-tiedostot automaattisesti työpöydälle, josta ne
löytyvät helposti. 
Sähköpostit on helppo lähettää toimittajan tiedoista (Osto > Toimittajat). Tämä tehdään
kaksoisnapsauttamalla kenttää Sähköposti. Näytölle avautuu lähetysikkuna, johon
saldoilmoitustiedosto voidaan lisätä.

Saldotiedotteen tekstiä voi muuttaa napsauttamalla Saldoilmoituksen teksti.
Muutos on voimassa ohjelmiston sulkemiseen saakka.

6.8 Eraantyvät osto- ja verovelat

Erääntyvät osto- ja verovelat -raporttia on hyvä käyttää ostolaskujen ja verojen maksamisen
suunnitteluun.

6.9 Osto- ja verovelkojen maksuerittely

Osto- ja verovelkojen maksuerittely -raportti luo katsauksen toimittaja- tai verotilikohtaisista veloista
ja maksuista valitsemallasi ajanjaksolla.



Merit Aktiva79

© Merit Software Oy

7 Kirjanpito

7.1 Pääkirjatositteet

Ikkunassa Pääkirjatosite lisätään kaikki ne kirjaukset, jotka eivät liity saataviin asiakkailta,
ostovelkoihin, kassa- ja pankkitapahtumiin (lukuun ottamatta alkusaldojen lisäämistä). Tässä
ikkunassa lisätään niin sanottuja laskennallisia kirjauksia: lasketut palkat ja verot, leasing-
rahoituksella hankitun käyttöomaisuuden kirjaukset, käyttöomaisuuden poistot, lasketut
käyttöomaisuuden arvonalennukset (mikäli käyttöomaisuusmoduulia ei käytetä), pitkäaikaisten
vastattavien lyhytaikaiseksi kirjaaminen, vastuuhenkilöiden ennakkosuorituksia koskevat raportit
jne. 
Vastuuhenkilöiden ostotositteet voidaan tarvittaessa lisätä myös ostolaskujen lisäämisikkunassa. 

Mikäli tuottoja ja kuluja halutaan seurata osasto-, kustannuspaikka- tai projektikohtaisesti, on
perustietoihin ensin määriteltävä osastot ja projektit/kustannuspaikat. 
(Kirjanpito > Osasto; Kirjanpito > Projektit/Kustannuspaikat). Sarakkeet näkyvät pääkirjan
kirjausikkunassa vasta tietojen lisäämisen jälkeen.

Uusi tosite lisätään napsauttamalla ikkunan vasemmassa yläreunassa olevaa painiketta Lisää.



Kirjanpito 80

© Merit Software Oy

Pääkirjan kirjauksen kentissä liikutaan Enter-painikkeella. Kirjauksen kustannuspaikka/
projektiriville siirrytään napsauttamalla hiirellä kustannuspaikan ja projektin painiketta
sarakkeessa K ja/tai P.

Kirj. päivä – kirjauksen päiväys lisätään manuaalisesti tai napsauttamalla päivämäärän vieressä
näkyvää kalenteripainiketta ja valitsemalla päivämäärä kalenterista.                                                            
                                                 
Tosite – lisää manuaalisesti kirjauksen numero tai lyhyt kuvaus. Kenttä voidaan jättää myös
tyhjäksi.

Tili – tili valitaan tilikartasta. Hakua voidaan nopeuttaa syöttämällä tilinumeron paikalle tilin
ensimmäinen numero. 
Kuvaus  – lisää tositteelle lyhyt selite. 
Debet/kredit – lisää debet- tai kreditsumma.

Kustannuspaikan ja/tai projektin määrittelemiseksi napsautetaan sarakkeiden K ja P painikkeita.

Kustannuspaikossa/projekteissa kustannukset voidaan jakaa joko prosentuaalisesti tai määrän tai
summan mukaan. Valinnan mukaan napsautetaan sarakkeen otsikkoa Prosentti, Määrä tai
Yhteensä. Tällöin kyseinen sarake aktivoituu (valkoinen) ja arvojen lisääminen voidaan aloittaa.
Painike Tallenna aktivoituu koko summan jakamisen jälkeen. Mikäli pääkirjan kirjauksen summa
ja jaettu summa eivät täsmää, jakoa ei voi tallentaa.

Seuraavalle riville siirrytään Enter-painikkeella tai plus-painiketta painamalla.
Virheellinen kirjausrivi voidaan poistaa napsauttamalla miinus-painiketta ja riveillä siirtyä ylös- ja
alaspäin nuolipainikkeita painamalla. 
Yhdessä pääkirjan kirjauksessa voi olla useampi debet- ja kreditrivi.

Kirjaus tallennetaan napsauttamalla ylärivin painiketta Tallenna tai painikkeilla Ctrl + S. Kirjaus
tulostetaan napsauttamalla tulostinpainiketta tai sen vieressä olevaa nuolipainiketta, jonka
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avulla kirjaus voidaan tallentaa myös PDF-tiedostona.
Kirjauksen tekeminen keskeytetään (muutoksia ei tallenneta) napsauttamalla yläreunasta
löytyvää painiketta Peruuta.

Kirjaus näkyy näytöllä tallentamisen jälkeen, ja sitä voidaan katsella ja se voidaan tulostaa. Uusi
kirjaus lisätään napsauttamalla uudelleen painiketta Lisää. 

Pääkirjan kirjausten luettelo

Kaikkia pääkirjan kirjauksia voidaan katsella ja tarvittaessa korjata tai poistaa napsauttamalla
samassa ikkunassa näkyvän valikon kiikareilla varustettua painiketta Avaa. 
Kirjausluettelo avataan. Kirjaus löytyy nopeasti luettelosta erilaisia kirjausjärjestyksiä ja
suodattimia apuna käytettäessä. 
Napsauttamalla avatun taulukon sarakkeen otsikkoa (Kirj. päivä, Kirj. numero, Yhteensä...)
kirjaukset kuvataan nousevassa järjestyksessä ja laskevassa järjestyksessä uudelleen
napsautettaessa. 
Mikäli pääkirjan kirjaukset on kuvattu nousevassa tai laskevassa järjestyksessä päivämäärän
mukaan, haluttu kirjaus löytyy napsauttamalla mitä tahansa kirjauksen riviä ja lisäämällä kenttään
halutun kirjauksen päivämäärä. Ohjelmisto avaa ensimmäisen annettua päivämäärää vastaavan
kirjauksen. 
Oikean kirjauksen löydyttyä kirjausta napsautetaan kaksi kertaa tai napsautetaan ikkunan
yläreunassa olevaa painiketta Muuta. Nyt kirjausta voidaan katsella, kirjaus voidaan tulostaa
uudelleen, korjata tai poistaa. 

Ikkunassa Pääkirjatosite tallennettuja kirjauksia voidaan selata vaiheittain valikkorivin
nuolipainikkeiden avulla, jolloin kirjaukset kuvataan luettelossa viimeisenä käytetyn
lajittelujärjestyksen mukaisesti.

Pääkirjan kirjausten raportit:

Kaikki pääkirjan kirjausten ikkunassa tehdyt kirjaukset sisältyvät raporttiin Kirjanpito > Päiväkirja, 
kirj.tyyppi  = PÄ.  
Raporttia voi katsella näytöllä ja sen voi myös tulostaa. Raportti voidaan tallentaa PDF-tiedostona
tai Excel-tiedostona napsauttamalla painikkeen Aloita vieressä olevaa nuolipainiketta.

Pääkirjan kirjausten kopiointi

Toistuvien kirjausten tekemistä helpottaa edeltävien kirjausten kopiointi (esim. palkkoja
koskevat kirjaukset jne.).
Uusi kirjaus lisätään napsauttamalla ikkunan Pääkirjatosite vasemmassa yläreunassa olevaa
nuolipainiketta ja valitsemalla Lisää toistuva kirjaus. 

Näytöllä kuvataan viimeisen vuoden aikana ikkunassa Pääkirjan kirjaukset lisätyt kirjaukset.
Kenttään Kirj.päivä lisätään uuden kirjauksen päivämäärä.
Haluttu kirjaus haetaan kirjausten luettelosta ja kirjausta kaksoisnapsautetaan tai
vaihtoehtoisesti napsautetaan painiketta Valitse. 
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Näytölle kuvataan edellisen kirjauksen kopio, jonka kaikkia tietoja voidaan tarvittaessa muuttaa.

Kirjausta voidaan myöhemmin korjata tai se voidaan poistaa kirjauksen tallentamisen jälkeen.
SUOMEN KIRJANPITOLAKI

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

4 § 

Kirjausjärjestys ja -ajankohta

Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä
(pääkirjanpito).

5 § 

Tosite

Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa
liiketapahtuman. Jos peruskirjanpidosta ei ilmene eikä muutoinkaan ole selvää, miten
liiketapahtuma on kirjattu, tositteessa on oltava merkintä käytetyistä tileistä.

Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu
suorite. Tuotannontekijän vastaanottoajankohta ja suoritteen luovutusajankohta on voitava
osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla taikka muutoin.

Tositteen, joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla, mikäli se on mahdollista, maksun saajan
tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama.

Milloin kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee todentaa
kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avulla.

Oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti varmennettava.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, korjausmerkintä saadaan tehdä ilman erillistä
tositetta edellyttäen, että alkuperäisen kirjauksen ja korjausmerkinnän yhteys on vaikeuksitta
todennettavissa. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tarkemmin korjausmerkinnän
tekemisestä.

6 § 

Kirjausketju

Liiketapahtumat on merkittävä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys tositteesta
peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun
tuloslaskelmaan ja taseeseen on vaikeuksitta todettavissa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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7 § 

Selväkielisyys

Kirjanpitoaineistossa tulee joko tositteen tai sen perusteella tehtyjen kirjanpitomerkintöjen olla
aina selväkielisessä kirjallisessa muodossa, jollei 8 §:stä muuta johdu.

Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi. Kirjanpitomerkintää ei saa poistaa eikä tehdä
epäselväksi.

7.1.1 Alkusaldojen syöttäminen

Jos aloitat uuden yrityksen kirjanpidon laatimisen, ei alkusaldojen syöttäminen ole tarpeen vaan
voit suoraan aloittaa liiketapahtumien kirjaamisen.

Jos yrityksellä on jo ollut toimintaa ja käytössäsi on laaditun kirjanpidon tuloslaskelma ja tase,
syötä alkusaldot seuraavasti:

Jos aloitat yrityksesi kirjanpidon tammikuun 1. päivästä, syötä pääkirjaan kirjaus (Toiminnot >
Kirjanpito > Pääkirjatosite), jonka päivämäärä on 31. joulukuuta. Merkitse kirjaukseen sekä
taseen vastaavien tilien saldot että taseen vastattavien tilien saldot. Edellisen vuoden
(tilikauden, josta laaditaan tilinpäätös) voitto syötetään jonkin tulotilin kreditpuolelle tai tappio
jonkin menotilin debetpuolelle. Tilikauden tulostilille et voi tehdä kirjauksia. Ohjelma kirjaa
tulon tai menon automaattisesti tilikauden tulostilille.

 Vaihtoehtoisesti voit syöttää tositteeseen myös kaikkien tuloslaskelman tilien saldot. Tällöin
päättyneen tilikauden voitto tai tappio muodostuu näiden tilien saldojen erotuksena, ja saat
päättyneen kauden tuloslaskelman luvut näkymään vertailulukuina seuraavan vuoden
tuloslaskelmassa.

Jos sinulla on kiire, etkä ehdi kirjata kaikkien tilien alkusaldoja heti, voit kirjata vain haluamasi
tilien alkusaldot (esim. pankkitilin ja kassasaldon). Myöhemmin pystyt lisämään myös puuttuvien
tilien alkusaldot.

Uuden pääkirjatositteen kirjaaminen: klikkaa Lisää  .
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Kirjauksen rivejä lisättäessä seuraavalle riville siirrytään Enter-painikkeella.

Arvonlisäverovelka lisätään arvonlisäveron maksutilille Verohallinnolle maksettava ALV (29395).
Arvonlisäveron ennakot lisätään tilille Arvonlisäverosaamiset (1763.)

Tileille Myyntisaamiset (1701) ja Ostovelat (2760) lisätään myyntisaamisten ja ostovelkojen
yhteissummat.

Kun tosite on valmis, klikkaa Tallenna  .

Jos haluat muuttaa tositetta tallennuksen jälkeen (esim. haluat lisätä puuttuvien tilien

alkusaldot), klikkaa painiketta Muuta .

Koska alkusaldon kirjauksessa Myyntisaamiset ja Ostovelat esitetään ainoastaan yhteenvetona,
on lisäksi tallennettava asiakkaiden ja toimittajien laskut erikseen ohjelmiston valikosta: 
Toiminnot > Myynti > Myyntilaskut; Toiminnot > Osto > Ostolaskut. Lisätietoja löytyy ohjeiden
vastaavista kohdista.

Alkusaldojen lisääminen muussa kuin oletusvaluutassa
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Mikäli yrityksen alkutaseessa on eri valuutassa olevia saldoja (esim. jos yrityksellä on pankissa
SEK- tai USD-valuuttatili tai kassassa on käteistä eri valuutoissa), toimitaan seuraavasti:
- tilikarttaan lisätään oma tili jokaista valuuttaa varten 
- oletusvaluutassa tehdyn alkusaldon kirjauksessa ei käytetä valuuttatilejä, vaan näiden
tilien saldot lisätään oletusvaluuttaan muutettuna kuittausten välitilille (esim. 1830) 
- jokaisesta valuutasta lisätään erillinen alkusaldon kirjaus, oikea valuutta määritellään
kirjauksessa ja myös kurssi lisätään.
Kirjauksen riveille lisätään summa valitussa valuutassa. Kirjauksen tekemiseen käytetään
vastaavana tilinä kuittausten välitiliä (esim. 1830) 
Tällöin välitilin saldoksi tulee nolla ja valuuttatilien saldojen saldo esitetään halutussa
valuutassa. Tapahtumat lasketaan valuuttatileillä sekä oletusvaluutassa (EUR) että edeltävästi
määrittelyssä valuutassa.

7.2 Tilikartta

SUOMEN KIRJANPITOLAKI 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 

2 § 

Kirjanpitotilit ja tililuettelo

Liiketapahtumat merkitään asian mukaan eri kirjanpitotileille. Jokainen tili on pidettävä
jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen, 2
momentissa tarkoitetun tililuettelon muutoksen tai muun erityisen syyn vuoksi.

Kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty
luettelo, joka selittää tilien sisällön (tililuettelo).

Tilikarttaa tarvitaan liiketapahtumia kuvaavien pääkirjan vientien (kirjauksien) laatimisessa.

Ohjelmiston oletusasetuksiin sisältyy tilikartta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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...

Koska yritysten toimialat vaihtelevat ja myös raportointi- ja analysointitarpeet ovat erilaisia, on
suositeltavaa muokata tilikartta vastaamaan yrityksen tarpeita. 
Uuden tilin lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi napsauta Muuta-painiketta.

Tunnus on valintaikkunoissa oikean tilin tunnistusta ja myöhemmin suoritettavaa tarkistusta
helpottava lyhyt nimi. Käyttöön otettu tunnus voidaan tarvittaessa aina vaihtaa.

Vastaavaa ja vastattavaa -tyyppisten tilien perusteella laaditaan tase. Sitä varten on tiliä

lisättäessä määriteltävä oikea taseen rivi. 

Tulo- ja menotilien perusteella laaditaan tuloslaskelma. Sitä varten on tiliä lisättäessä

määriteltävä oikea tuloslaskelman rivi.  

Tilikartasta poistetaan yrityksen kannalta tarpeettomat tilit. Tilikarttaan lisätään sellaiset tilit,
joita yrityksen taloudellisessa seurannassa tarvitaan.
Tilikarttaan voidaan esimerkiksi lisätä useita myyntitilejä tai uusia kulutilejä yrityksen tuottojen
ja kulujen tarkkaa analysointia varten.
Tarvittavien tilien lisäämisen jälkeen nimikkeisiin lisätään osto- ja myyntilaskuissa käytettäviä

uusia tilejä koskevat nimikkeet. Jokaiselle tilille lisätään oma nimike. Lisätietoja nimikkeiden

laadinnasta löytyy ohjeesta Myynti > Nimikkeet, Osto > Nimikkeet.

7.3 Osastot

Osastot mahdollistavat tuottojen ja kulujen seuraamisen esimerkiksi toimipaikoittain. 

Osaston voi lisätä myyntilaskulle, pankkimaksun alaosan viimeiselle riville, kassamaksun alaosan
viimeiselle riville, ostolaskulle, pääkirjan kirjaukselle, varaston muutokselle ja poistojen laskennan riville.
Myyntilaskulle, ostolaskulle ja varaston muutokselle voi lisätä osaston myös nimikkeen rivillä.

Osasto asiakirjan ylätunnisteella antaa mahdollisuuden myyntilaskujen, varaston sisääntulon, varastosta
ottojen ja valmistuskirjausten osastokohtaiseen numerointiin. Jos tämä kenttä on osaston tiedoissa
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tyhjä, käytetään yleisissä asetuksissa olevaa tositenumerointia. 

Uuden osaston lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta. 

7.4 Pääkirja

Pääkirja on päiväkirjan ohella keskeisimpiä kirjanpitokirjoja.

Pääkirja esittää valitun ajanjakson kirjaukset tileittäin ja aikajärjestyksessä.

Mikäli haluat katsella raporttia näytöllä, napsauta painiketta Aloita:
Mikäli haluat tallentaa raportin pdf- tai Excel-tiedostoon , napsauta painikkeen Aloita vieressä
olevia nuolipainikkeita ja valitse:

- Tulosta
- Tallenna PDF-muodossa
- Tallenna Excel-muodossa

SUOMEN KIRJANPITOLAKI

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

4 § 

Kirjausjärjestys ja -ajankohta

Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä
(pääkirjanpito).

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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Käteisellä rahalla suoritetut maksut on kirjattava aikajärjestykseen viipymättä päiväkohtaisesti. Muut
kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella neljän kuukauden
kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä

7.5 Tiliote

Tiliote-raportilla esitetään halutulta ajanjaksolta kirjanpitotilien debet- ja kredit-kirjausten

yhteissummat. 

Raportin alku- ja loppupäivän on oltava samalla tilikaudella.

Tiliote voidaan laatia tileittäin vain Merit Aktiva Pro-versiossa. Jos jätät Tilin valitsematta (et
valitse yhtään tiliä),  raporttiin sisällytetään kaikki tilit. 

Mikäli haluat katsella raporttia näytöllä, napsauta painiketta Aloita:
Mikäli haluat tallentaa raportin PDF- tai Excel-tiedostoon , napsauta painikkeen Aloita vieressä
olevia nuolipainikkeita ja valitse:

- Tulosta
- Tallenna PDF-muodossa
- Tallenna Excel-muodossa

Liikevaihtoa koskevat tiedot jakautuvat kahteen osaan: taseen tiedot ja tulo- ja menotilien tiedot.
Ohjelmiston tulojen ja menojen laskentajärjestelmä on helppokäyttöinen. Edellisten vuosien
kirjaukset tilillä Edellisten tilikausien voitto (tappio) ja kuluvan vuoden kirjaukset tilillä Tilikauden
voitto (tappio) esitetään automaattisesti yhteenvetona kirjausten päivämäärän ja valitun
raporttijakson perusteella. Näin kuluvan vuoden voitto (tappio) näkyy tililtä Tilikauden voitto
(tappio).
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7.6 Päiväkirja

Päiväkirja on pääkirjan ohella keskeisimpiä kirjanpitokirjoja.
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Päiväkirja voidaan laatia kaikista valitun kauden kirjauksista tai suodatettuna ohjelmiston eri
valikoissa laadittujen asiakirjoja koskevien kirjausten perusteella. Lisäksi raportti voidaan laatia
kaikista ostolaskuja koskevista kirjauksista.
Raportti laaditaan valitsemalla pikavalikosta haluttu kausi tai lisäämällä kauden aloitus- ja

päättymispäivämäärä ja valitsemalla sopiva Kirj.tyyppi ja Järjestys.

Mikäli Kirj.tyyppiä ei määritellä, ohjelmisto sisällyttää raportin kaikista valitun kauden

kirjauksista.

Mikäli haluat katsella raporttia näytöllä, napsauta painiketta Aloita:
Mikäli haluat tallentaa raportin PDF- tai Excel-tiedostoon , napsauta painikkeen Aloita vieressä
olevia nuolipainikkeita ja valitse:

- Tulosta
- Tallenna PDF-muodossa
- Tallenna Excel-muodossa

SUOMEN KIRJANPITOLAKI

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

4 § 

Kirjausjärjestys ja -ajankohta

Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä
(pääkirjanpito).

Käteisellä rahalla suoritetut maksut on kirjattava aikajärjestykseen viipymättä päiväkohtaisesti. Muut
kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella neljän kuukauden
kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336


Kirjanpito 92

© Merit Software Oy

7.7 Tase

SUOMEN KIRJANPITOLAKI
http://www.finlex.fi/fi/lak i/ajantasa/1997/19971336

3 luku 

Tilinpäätös ja toimintakertomus (30.12.2004/1304) 

1 § (30.12.2004/1304) 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö

Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää:

1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen;

2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman;

3) rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana; sekä

4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot).

Kustakin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä
edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos taseen, tuloslaskelman tai rahoituslaskelman erittelyä on
muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos
vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen.

Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on
muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Tase laaditaan niiden tilikartan tilien saldoista, joille on tilikartassa valittu Tyyppi Vastaavaa tai
Vastattavaa. 
Kaikki tilikartan tilit on sidottu tiettyyn taseen tai tuloslaskelman erään. Tämän perusteella tilien
liikevaihdot tai saldot ohjautuvat raporttien riveille.
Taseen asetukset eli raportin ohjaustiedot ja kaavat voidaan tarkistaa valikosta Raportin
asetukset. 

Tase voidaan laatia yksi- tai kaksisarakkeisena. Tätä varten raporttia laadittaessa ilmoitetaan  yksi
tai kaksi päivämäärää tai nämä valitaan pikavalikosta.

Yksityiskohtainen raportti laaditaan valitsemalla kenttä Tilikohtainen raportti. Tilikohtaisessa

raportissa jokainen tase-erä esitetään tilikohtaisesti eriteltynä. Napsauttamalla hiirellä tilin riviä

voidaan myös katsella mistä kirjauksista tilin summa koostuu.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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Mikäli raporttia ei laadita tilikohtaisena raporttina, rivin sisältöä voidaan katsella tili- ja

tapahtumatasolla napsauttamalla ensin hiirellä tase-erän riviä ja napsauttamalla sen jälkeen tilin

riviä. Sellaisten rivien sisältöä voidaan katsella, joiden tyypiksi on raportin asetuksissa määritelty 

Tilien liikevaihto.

Pyöristys – valitaan, halutaanko raportti laatia sentin tarkkuudella, täysimääräisinä euroina vai
tuhansina euroina.

Mikäli raporttia halutaan katsella näytöllä, napsautetaan painiketta Aloita:
Mikäli raportti halutaan tallentaa PDF-tiedostoon tai Exceliin, napsautetaan painikkeen Aloita
vieressä olevia nuolipainikkeita ja valitaan:

- Tulosta
- Tallenna PDF-muodossa
- Tallenna Excel-muodossa
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. . .

Mikäli raportin rivien summat eivät vastaa tehtyjä kirjauksia, tilien asetukset tarkistetaan
tilikartasta eli varmistetaan, että kullekin tilille on valittu oikea tyyppi sekä taseen/
tuloslaskelman erä. Uusi tase laaditaan tarvittavien korjausten tekemisen jälkeen.

Tarvittaessa taseen asetuksia voidaan muuttaa ja täydentää napsauttamalla raportin Tase kohtaa
Raportin asetukset. 
Uutta tase-erää lisättäessä on muistettava, että tunnus määrää rivin sijainnin raportissa.
Esimerkiksi rivien 1500 ja 1510 väliin voidaan lisätä rivi, jonka tunnus on 1501.

Tilin saldo -tyyppistä riviä lisättäessä on aina myös lisättävä tilin numero sitä koskevan Kaava-rivin
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summakaavaan.

Kaava-riveillä voidaan muita taseen rivejä laskea yhteen tai vähentää. Rivin tunnuksen edessä on
aina oltava #-merkki.

Tarpeettomia rivejä ei tarvitse poistaa, silla tiedoissa määritelty ehto ”jos ei ole nolla” jättää
tulostamatta sellaisen rivin, jolla ei ole numeerista arvoa.

Mikäli taseen asetuksiin lisätään uusia rivejä perusteellisempaa analysointia varten, tilikartassa
on määriteltävä yhteydet näitä rivejä varten.
Mikäli taseen asetuksista halutaan  rivejä, tilikartan tilien yhteys kyseiseen tase-erään on ensin
poistettava. Rivi voidaan poistaa vasta tämän jälkeen.

7.8 Tuloslaskelma

SUOMEN KIRJANPITOLAKI
http://www.finlex.fi/fi/lak i/ajantasa/1997/19971336

3 luku 

Tilinpäätös ja toimintakertomus (30.12.2004/1304) 

1 § (30.12.2004/1304) 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö

Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää:

1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen;

2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman;

3) rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana; sekä

4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot).

Kustakin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä
edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos taseen, tuloslaskelman tai rahoituslaskelman erittelyä on
muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos
vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen.

Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on
muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Tuloslaskelma laaditaan niiden tilikartan tilien liikevaihdon perusteella, joita koskien tilikartassa
on valittu Tyyppi = Tulo tai Meno. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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Kaikki tilikartan tilit on sidottu tiettyyn taseen tai tuloslaskelman erään. Näin varmistetaan
automaattisesti, että minkään tilin tapahtumat eivät jää lisäämättä raporttiin.  

Tuloslaskelman asetuksia voidaan katsella ja muokata valitsemalla Raportin asetukset. 

Tuloslaskelma voidaan laatia joko yhdeltä kaudelta tai kahdelta kaudelta (ns. vertaileva
tuloslaskelma), jolloin kausien päivämäärät lisätään käsin tai valitaan pikavalikosta.

Pyöristys – valitaan halutaanko raportti laatia sentin tarkkuudella, täysimääräisinä euroina vai
tuhansina euroina.

Mikäli haluat katsella raporttia näytöllä, napsauta painiketta Aloita:
Mikäli haluat tallentaa raportin pdf- tai Excel-tiedostoon , napsauta painikkeen Aloita vieressä
olevia nuolipainikkeita ja valitse:

- Tulosta
- Tallenna PDF-muodossa
- Tallenna Excel-muodossa
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Mikäli raportin rivien summat eivät vastaa tehtyjä kirjauksia , tilien asetukset tarkistetaan
tilikartasta eli varmistetaan, että kullekin tilille on valittu oikea tyyppi sekä taseen/
tuloslaskelman erä. Uusi tuloslaskelma laaditaan tarvittavien korjausten tekemisen jälkeen.

Tarvittaessa tuloslaskelman asetuksia voidaan muuttaa ja täydentää napsauttamalla raportin 
Tuloslaskelma kohtaa Raportin asetukset. 
Uutta raporttiriviä lisättäessä on muistettava, että tunnus määrää rivin sijainnin luettelossa.
Esimerkiksi rivien 3000 ja 3900 väliin voidaan lisätä rivi, jonka tunnus on 3100.

Tilin saldo -tyyppistä riviä lisättäessä on aina myös varmistettava että tilin numero sisältyy sitä
koskevan Kaava-rivin summakaavaan.

Kaava-riveillä voidaan laskea yhteen tai vähentää muita tuloslaskelman rivejä. Rivin tunnuksen
edessä on kaavassa aina oltava #-merkki.
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Tarpeettomia rivejä ei tarvitse poistaa, sillä tiedoissa määritelty ehto ”jos ei ole nolla” jättää
tulostamatta sellaisen rivin, jolla ei ole numeerista arvoa.

Mikäli tuloslaskelman asetuksiin lisätään uusia rivejä perusteellisempaa analysointia varten,
tilikartassa on määriteltävä yhteydet näitä rivejä varten.
Mikäli tuloslaskelman asetuksista halutaan poistaa rivi, tilikartan tilien yhteys kyseiseen
tuloslaskelman erään on ensin poistettava ja rivi voidaan poistaa raportin asetuksista vasta tämän
jälkeen.

7.9 Projektit/Kustannuspaikat

Eriteltyä tulojen ja menojen laskentaa varten voidaan käyttää projekteja ja/tai kustannuspaikkoja.
Projektien avulla voidaan seurata tietyn projektin tai toimeksiannon tuloja ja menoja ja saada

siten tarvittavaa tietoa projektin tuottavuudesta.

Perusteellisempaa menojen laskentaa varten voidaan käyttää kustannuspaikkoja.
Kustannuspaikkoihin voi kerätä ainoastaan menoja.
Projektien raporteissa esitetään valittujen projektien tuotot ja kulut. Kustannuspaikkaraporteissa
esitetään valittujen kustannuspaikkojen kulut.

7.9.1 Projektit

Eriteltyä tulojen ja menojen laskentaa varten voidaan käyttää projekteja. 
Projektien avulla voidaan seurata tietyn projektin tai toimeksiannon tuloja ja menoja ja saada
siten tarvittavaa tietoa projektin tuottavuudesta.

Projekti voidaan kirjata myyntilaskulle, pankkitapahtuman alaosan riville, kassatapahtuman

alaosan riville, ostolaskun nimikkeen riville, pääkirjan kirjauksen riville, varastotapahtumalle ja

poistojen laskennan riville. Projekteja voidaan määritellä asiakirjan riveillä sarakkeessa P.

Mikäli myyntilaskun riveille halutaan käyttää useita eri projekteja, laskun ylätunnisteeseen ei
valita projektia vaan projektit lisätään laskun riveille (sarake P).   

Projektin tulos lasketaan tuloperusteisesti. Projektin tulos saadaan vähentämällä menot tuloista.

Projektiraporteissa kuvataan ostolaskujen summat (menot) miinusmerkkisinä ja myyntilaskujen
summat (tulot) plusmerkkisinä. Projektin positiivinen saldo kertoo projektin olevan voitolla.
Negatiivinen saldo kertoo projektin olevan tappiollinen.

Uuden projektin lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta.
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Projektin loppupäivä jättää asiakirjalle projektia valittaessa vaihtoehtojen joukosta pois projektit,
jotka ovat päättyneet ennen asiakirjan päivämäärää. 

 

7.9.2 Projektien yleinen raportti

Projektien yleinen raportti luo yleisen katsauksen projektien raportointijakson tuloista ja menoista.

Jos rastitat kentän Alkusaldoineen, raportissa esitetään myös projektin saldot jakson alussa.

Jos rastitat kentän Jaksolla päättynyt, raporttiin sisällytetään vain sellaiset projektit, jotka ovat
päättyneet jakson aikana (projektin kortissa on kentälle Päätetty syötetty asianmukainen päivämäärä).

7.9.3 Projektien yksityiskohtainen raportti

Projektien yksityiskohtaisessa raportissa näkyvät kaikki valitsemaasi projektiin liittyvät kirjaukset
määräämälläsi jaksolla.

7.9.4 Kustannuspaikat

Kustannuspaikka on yrityksen sisäinen yksikkö, jonka tehtävä on muiden yksiköiden palvelu.

Kustannuspaikkalaskenta luo jaksokohtaisen katsauksen toimintayksikön kuluista. Mittaamalla
kustannuspaikalla suoritetun työn määrää voidaan laskea työsuoritusyksikön omakustannusarvo
ja arvioida työn tehokkuutta. Sen lisäksi menot voidaan jakaa muiden yksikköjen kesken (todeta
välilliset menot).

Kustannuspaikka voidaan määrätä ostolaskun nimikkeen riville pankkitapahtuman alaosan riville,

kassatapahtuman alaosan riville, pääkirjan kirjauksen riville, varastotapahtumalle ja poistojen

laskennan riville.
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Uuden kustannuspaikan lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja
tietojen muuttamiseksi Muuta-painiketta.

Kustannuspaikan loppupäivä jättää asiakirjalle menokohtaa valittaessa vaihtoehtojen joukosta
pois sellaiset Kustannuspaikat, jotka päättyivät ennen asiakirjan päivämäärää.

Kustannuspaikka lisätään riveille sarakkeessa K.

Myyntilaskun lisäämisikkunassa ei voi käyttää kustannuspaikkaa. Myyntilaskuissa voidaan käyttää
ainoastaan projektia. Mikäli tuloja ja menoja halutaan analysoida samanaikaisesti, kannattaa
käyttää projekteja. Kustannuspaikoille voi kirjata ainoastaan menoja.

7.9.5 Kustannuspaikkojen tulosraportti

Kustannuspaikkojen yleinen raportti osoittaa kullekin kustannuspaikalle kyseisellä jaksolla tehdyt

yhteenlasketut kulut tileittäin.

Raportti voidaan tulostaa myös vain valitulta kustannuspaikalta.

7.9.6 Kustannuspaikan tapahtumaraportti

Kustannuspaikkojen yksityiskohtainen raportti osoittaa kaikki valitsemaasi kustannuspaikkaan
liittyvät kirjaukset raportointijaksolta.

7.9.7 Kustannuspaikkayhteenveto tileittäin

Kustannuspaikkojen yleinen tarkastusraportti osoittaa tileittäin eri kustannuspaikkoihin liittyvien
nimikkeiden kustannukset (nimikekohtaisesti yhteenlaskettuna).

Voit tulostaa myös raportin, joka koskee vain yhtä tiliä.
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7.9.8 Kustannuspaikkaerittely tileittäin

Kustannuspaikkojen yksityiskohtainen tarkastusraportti osoittaa valitun tilin tapahtumat
raportointijaksolla kustannuspaikoittain.

8 Verot

Ohjelman  valikossa  Verot  voidaan  laatia  arvonlisäveroilmoituksia,  lisätä  uusia
arvolisäverokantoja, katsella verotilejä ja laatia verovelkaraportteja.

8.1 ALV-ilmoitus

ALV-ilmoitus -raporttia käytetään arvonlisäverolain nojalla Suomen verohallinnolle toimitettavan
kausiveroilmoituksen laadinnassa.
Arvonlisäveroilmoitus voidaan laatia seuraavien ajanjaksojen mukaisesti: Kuukausi,

Neljännesvuosi, Vuosi. 

Ajanjakso valitaan napsauttamalla arvonlisäveroilmoitusikkunan ylärivillä olevaa hammasratasta

esittävää kuvaketta. Oletusasetus on Kuukausi.

Jokaisesta kuukaudesta voidaan laatia erillinen arvonlisäveroilmoitus. Kaikki laaditut
arvonlisäveroilmoitukset tallennetaan ilmoitusten luetteloon. Laadittuja ilmoituksia voi katsella
ja tarvittaessa korjata napsauttamalla kiikareilla varustettua painiketta Avaa (Verot > ALV-
ilmoitus).

Ilmoitus laaditaan napsauttamalla ikkunan ylärivillä olevaa painiketta Lisää (plusmerkki).
Ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä ja ensimmäistä ilmoitusta laadittaessa avattuun ikkunaan
lisätään ilmoitettavan kauden alkamispäivä eli kuukausi, josta lähtien ilmoituksia halutaan laatia
tällä ohjelmistolla.
Seuraavien ilmoitusten laatimispäivämäärää ei voi enää lisätä itse. Seuraavat ilmoitukset
laaditaan aina seuraavista kuukausista.
Mikäli annettu päivämäärä on virheellinen päivämäärä ja ilmoituksia halutaan laatia myös
edeltäviltä kuukausilta, kaikki laaditut ilmoitukset (viimeisestä lukien) poistetaan ja aloitetaan
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alusta.

Ilmoitukset tallennetaan napsauttamalla ikkunan ylärivin painiketta Tallenna. Tällöin
arvonlisäveroilmoituksen riveillä ilmoitettavat summat päivittyvät.

ALV-ilmoitukseen merkitään myynnin arvonlisäveroksi yleensä vain myyntilaskujen sisältämät
arvonlisäverosummat. Näin ollen voitte syöttää yrityksen koko myyntitulon myyntilaskuina,
käteismyynti (vähittäismyynti) ja maksukorttimyynti mukaan lukien.

Jos kuitenkin haluat syöttää käteismyynnin pääkirjatositteina (Kirjanpito > Pääkirjatositteet) tai
kassatapahtumina ikkunan alaosassa (Kassa > Kassatapahtumat), lisää arvonlisäveroilmoituksen
riveille pääkirjan tilit, joita käytetään tositteiden myyntitulojen syötössä. Napsauta ilmoitusrivin
kuvaketta, jossa on kolme pistettä, ja valitse myyntitulojen tili, jota käytetään
pääkirjatapahtumissa. 
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Pääkirja- ja kassatapahtumissa myyntitulo on syötettävä kahdelle riville, jotka osoittavat
myyntitulon ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäveron osuuden. Esimerkki:

Syötä myyntitulo eri tileihin ALV-prosentin (24 %, 14 % tai 10 %) mukaan. Tätä varten tilikartassa
tulee olla oma tili kaikille eri ALV-prosenteille.

EU:n sisäisen myynnin summat haetaan ilmoitukseen EU:n sisäisille asiakkaille laadituista
myyntilaskuista. Lisätietoja löytyy ohjeen kohdasta Myynti > Myyntilaskut > EU:n sisäinen
laskutus.
Ostojen arvonlisäverosummat haetaan ilmoitukseen sekä ostolaskuista että pääkirjan
kirjauksissa, kassa- ja pankkitapahtumien ikkunassa laadituissa kirjauksissa käytetyistä
hankintojen arvonlisäveron tileiltä. 
Käänteinen arvonlisävero saadaan lisäämällä tapahtumat ostolaskuina. Lisätietoja löytyy ohjeen
kohdasta Osto > Ostolaskut > Tavaroiden ja palvelujen hankinta EU:sta. 

Mikäli ilmoitus on laadittu oikein, verottajan sähköisen palvelun avaamisen mahdollistava ikkuna
avautuu automaattisesti.



Verot 104

© Merit Software Oy

Ilmoituksen tallentamisen yhteydessä ohjelmisto laatii automaattisesti myös arvonlisäverotilien
sulkemiskirjauksen eli myynnin arvonlisäveron ja arvonlisäverotilien saldo saldot kirjataan
nollaksi ja maksettava summa tai ennakkomaksu kirjataan Arvonlisäveron maksu tai
Arvonlisäveron ennakko -tilille. Arvonlisäverovelan tili ja ennakkomaksujen tili on määritelty
arvonlisäveroilmoituksen ylätunnisteessa olevan verotilin (ALV) asetuksissa. Verotilin asetuksia
voi katsella valikosta: Verot > Verotilit: Arvonlisävero.

Mikäli kohdekaudelle tehdään kirjauksia arvonlisäveroilmoituksen tallentamisen jälkeen,
ilmoitusta voidaan korjata napsauttamalla ilmoituksen ylärivin painikkeita Muuta ja Tallenna.
Tällöin ilmoitus lasketaan uudelleen uudet tiedot huomioon ottaen.

Mikäli ohjelmisto ilmoittaa tallennettaessa, että sulkemiskirjauksen laadinnan yhteydessä on
havaittu liian suuri pyöristyssumma, ilmoitus merkitään punaisella (pyöristysten summa kirjataan
sulkemiskirjauksessa tilille 3590). Virhe on ehdottomasti korjattava ja ilmoitus tallennettava
uudelleen.

Seuraava ilmoitus voidaan kuvata näytöllä: 

Tarkista kaikki virheilmoituksessa esitetyt aiheet.

Virhe löytyy helposti laatimalla Tarkistusraportti napsauttamalla arvonlisäveroilmoituksen
ikkunan ylärivillä tulostinpainikkeen vieressä olevaa nuolipainiketta ja valitsemalla avautuvasta
valikosta Tarkistusraportti. Raportista ilmenee, mistä kirjauksista summat on koottu
arvonlisäveroilmoituksen riveille. 
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. . .
Yleisimpiä virheellisen sulkemiskirjauksen syitä ja varoituksia:

Esimerkki 1: ilmoituksessa laskettu myynnin arvonlisävero on pienempi kuin pääkirjan tilillä ALV
kotimaan myynnistä laskettu arvonlisäverosumma. Tällöin on tarkistettava, onko myyntitulon
kirjaukset tehty kirjauksina pääkirjaan tai kassa- tai ja pankkitapahtumien ikkunan alaosassa. 
Jos kuitenkin haluat syöttää käteismyynnin pääkirjatositteina (Kirjanpito > Pääkirjatositteet) tai
kassatapahtumina ikkunan alaosassa (Kassa > Kassatapahtumat), lisää arvonlisäveroilmoituksen
riveille pääkirjan tilit, joita käytetään tositteiden myyntitulojen syötössä. Napsauta ilmoitusrivin
kuvaketta, jossa on kolme pistettä, ja valitse myyntitulojen tili, jota käytetään
pääkirjatapahtumissa. 

Esimerkki 2: ilmoituksessa on ilmoitettu ostajien ennakkomaksuista laskettu arvonlisävero, mutta
myynnin arvonlisäveroa ei ole kirjattu. Tällöin pankki- tai kassatapahtumien ikkunassa asiakkaalta
saatu summa on todennäköisesti lisätty riville Ennakkomaksu eikä ennakkomaksusta ole laadittu
myyntilaskua tai ennakkomaksua eikä myyntilaskua ole yhdistetty toisiinsa.

Ohjelma katsoo lain mukaisesti saadun ennakkomaksusumman myyntituloksi ja ilmoittaa tästä
laskettavan arvonlisäveron. Tällöin myynnin arvonlisäveroa koskevaa kirjausta ei ole tehty eikä
myynnin arvonlisäverotilillä oleva summa vastaa arvonlisäveroilmoituksen mukaista myynnin
arvonlisäveroa. 
Mikäli ennakkomaksusta on saman ajanjakson aikana laadittu myös myyntilasku, tällöin
ennakkomaksu ja lasku on yhdistettävä toisiinsa kirjauksella valikossa Toiminnot > Pankki >
Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus.
Mikäli ennakkomaksuriville on lisätty todellisuudessa karttuneen ennakkomaksun summa,
arvonlisäveron laskentaa varten on tehtävä täydentävä pääkirjan kirjaus valikosta: Toiminnot >
Kirjanpito > Pääkirjatositteet:
Kr Myyntien ALV:n tili
Db Siirtosaamiset

Esimerkki 3: Tarkista, onko oikeat tilit määritelty valikossa Verot > ALV-määritykset: 
- Ostojen ALV:n tilin arvoja voivat olla tilit 29392, 29393, 29394.  

              Ostojen arvonlisäveron tiliksi ei voi määritellä myynnin arvonlisäveron tiliä 29391.
- Myyntien ALV:n tilin arvo voi olla tili 29391.

Mikäli varoitus ilmestyy arvonlisäveroilmoituksen tallentamisen yhteydessä huolimatta kaikkien
virheiden korjaamisesta ja ilmoitus on punainen, ota yhteyttä Merit Software Oy:n asiakastukeen.
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Arvonlisäveroilmoituksien raportit
Arvonlisäveroilmoitusten raporttien laadintaa varten napsautetaan ilmoituksen ylärivillä
tulostinpainikkeen vieressä olevaa nuolipainiketta ja valitaan sopivat raportit.
Tulosta kentän raportit: Raportti, tarkistusraportti.

Kaikkia laadittuja arvonlisäveroilmoituksia voi katsella napsauttamalla kiikareilla varustettua
painiketta Avaa.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Raportti laaditaan napsauttamalla arvonlisäveroilmoituksen ikkunan ylävalikkorivillä tulostimen
vieressä olevaa nuolinäppäintä ja valitsemalla Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus.
Raporttiin sisällytetään sellaisten asiakkaiden myyntilaskut, joiden tiedoissa maaksi valittu
toinen EU-maa Suomen sijasta. Valuutta on määriteltävä toimittajan, asiakkaan, pankkitilin ja
maksutavan tiedoissa.
Mikäli maa ja ALV-tunnus on lisätty tietoihin laskun laatimisen jälkeen, asiakas on lisättävä
uudelleen myyntilaskuun ja lasku on tallennettava uudelleen. Tällöin myös asiakkaan tiedot
myyntilaskussa päivittyvät. 

Mikäli kyse on kolmikantakaupasta, myyntilaskussa on oltava vastaava viittaus (myyntilaskun alla
avataan Lisätietoja ja valitaan Kolmipuolinen kauppa).

Raportti laaditaan aina täysinä euroina.

8.2 ALV-määritykset

Arvonlisäveron korttia käytetään myyntilaskussa myynti-ALV:n ja ostolaskun osto-ALV:n

laskentaan sekä laskun pääkirjakirjauksessa arvonlisäveron pääkirjatilin määräämiseksi. 

Lisäksi tyhjennetään kaikki osto-ALV:n ja myynti-ALV:n tilit ALV-ilmoituksen kirjausta tehtäessä.

Kirjauksen ulkopuolelle jäävät sellaiset ALV-kortit, joille on määrätty osto-ALV:n ja myynti-ALV:n

tiliksi sama pääkirjan tili. 

Laskuun nimikettä valittaessa otetaan arvonlisävero nimikkeen kortista. Laskun rivillä voidaan

valita toinen arvonlisävero, muttei voida muuttaa ALV-kantaa tai pääkirjan ALV-tiliä.

Kutakin ALV-kantaa varten pitää olla eri ALV-kortti. Lisäksi tarvitaan oma ALV-korttinsa myös
kutakin osto-ALV-tiliä varten. 
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Uuden ALV-kortin lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja tietojen
muuttamiseksi Muuta-painiketta.

Arvonlisäverotietojen kentät täytetään seuraavasti:
Tunnus – lisää arvolisäveron tunnus (tulostetaan laskuun). 
Nimi – lisää selventävä nimi.
Viite – poikkeustapauksissa laskuun on tulostettava myös viite vastaavan arvonlisäverokannan
soveltamiseen liittyvään lainkohtaan. Lisättävien arvonlisäverokantojen määrä vastaa yrityksen
laskuissaan käyttämiä erilaisia arvonlisäverokantoja ja viitteitä. Kenttään lisätty viite tulostetaan
myyntilaskuun arvonlisäveron yhteyteen.
Tyyppi  –  valitse sopiva tyyppi valikosta. 
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Verokanta – lisätään arvonlisäveroprosentti, johon laskenta perustuu.
Ostojen ALV:n tili ja Myyntien ALV:n tili –  valitse vastaavat tilit tilikartasta. Tilejä käytetään osto-
ja myyntilaskuja koskevien automaattisten kirjausten tekemiseen.

Tiedot tallennetaan napsauttamalla painiketta Tallenna.

Manuaalisia kirjauksia pääkirjan kirjausikkunassa tai kassa- tai pankkitapahtumien ikkunan
alaosassa suoritettaessa arvonlisäverotilit ja summat on lisättävä manuaalisesti.
Manuaalisia kirjauksia suoritettaessa ei saa käyttää myynnin arvonlisäveron tiliä. Koko myynti on
lisättävä myyntilaskujen avulla.

8.3 Verotili

Verottajan keräämien erilaisten verojen tilit ovat verotilejä. Verotilit toimivat samaan tapaan
ostovelkatilien kanssa (Verot > Verotili).

Arvonlisäveroilmoitusta tallennettaessa arvonlisäverovelka kirjataan ALV-verotilille (Verot > ALV-
ilmoitus). 
Velka maksetaan valitsemalla toimittajaksi ALV pankkitapahtumien ikkunan yläosasta käsin
(Pankki > Pankkitapahtumat). 
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Mikäli verottaja palauttaa ennakkoon maksetun arvonlisäveron, ohjelmisto tarjoaa
oletusasetuksena Asiakasluettelon ja valinta vaihdetaan Toimittajaluetteloksi.

. . .
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Verotileille Ennakonpidätys ja Sotumaksu velka voidaan lisätä pääkirjan
palkkalaskentakirjauksella käyttämällä (Kirjanpito > Pääkirjatositteet) tilejä 2980, 2981. 

Velka maksetaan valitsemalla toimittajaksi Ennakonpidätys tai Sotumaksu tai ALV
pankkitapahtumien ikkunan yläosassa (Pankki > Pankkitapahtumat) . 

Verotusta koskevat kuittaukset tehdään valitsemalla Kassatapahtumien ikkunassa tyyppi:
Laskujen kuittaus (Kassa > Kassatapahtumat). Lisätietoja löytyy ohjeesta Kuittaus.
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Päivittäin käytettävät verotilit sisältyvät ohjelmiston oletusasetuksiin. Uusia verotilejä ei tarvitse
lisätä, sillä se voi aiheuttaa laskuvirheitä.

8.4 Osto- ja verovelkojen yhteenveto

Yleinen raportti ostoveloista luo valitsemasi päivän tietojen perusteella katsauksen hankkijoiden
ja verotilien yhteenlasketusta velkasaldosta ja sen jakaumasta viivästyksen keston mukaan (ei
viivästystä, viivästys 1–7 päivää, viivästys 8–14 päivää, viivästys yli 14 päivää).

Mikäli raportti halutaan laatia ainoastaan ostoveloista, valitaan Tyyppi: ostovelka.
Raportissa olevan summan on vastattava tilejä: Taseen velkatili ja Ennakkomaksutili summineen.
Näin voidaan varmistaa ohjelmistossa esitettävien tietojen oikeellisuus.

Mikäli raportti halutaan laatia ainoastaan veroveloista, valitaan Tyyppi: Verovelka.

8.5 Osto- ja verovelat

Raportti ostoveloista luo katsauksen avoimista ostolaskuista, ALV-ilmoituksista ja pääkirjan

kirjauksella tallennetuista maksuvelvoitteista sekä selvittämättömistä pankin ja kassan ikkunassa

syötetyistä ennakkomaksuista.

Mikäli raportti halutaan laatia ainoastaan veroveloista, valitaan Tyyppi: Verovelka.
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8.6 Osto- ja verovelkojen maksuerittely

Raportti ostovelkojen maksamisesta luo katsauksen hankkija- tai verotilikohtaisista veloista ja
maksuista valitsemallasi ajanjaksolla.

9 Varasto

Varastolaskenta aloitetaan tavaroiden ja materiaalien luettelon laadinnasta. Luettelo lisätään
valikosta: Varasto > Nimikkeet.
Varastolaskentaan käytetään nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara.

Tämän jälkeen lisätään varaston alkusaldo valikosta: Varasto > Varastotapahtumat.

Varaston sisääntulot (tavaroiden ja materiaalien ostot) lisätään ostolaskuina; varaston otot
(myynti) kirjataan myyntilaskuina; tavaroiden ja materiaalien menekki yrityksen käyttöön,
tuotannon kirjaamiset ja inventaarion yli- ja alijäämät lisätään Varastotapahtumina.

Varastolaskennan omakustannusarvoa koskevien kirjausten korjaamiseksi käynnistetään
säännöllisesti Varaston omakustannusarvon uudelleenlaskennat.

Tietyn tavaran liikkumisesta ja varastosaldoista voidaan laatia erilaisia raportteja.

9.1 Nimikkeet

Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamisessa. Myynti- tai
ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä. Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella.
Tästä syystä nimikkeiden tunnusjärjestelmään kannattaa perehtyä huolellisesti ennen
ohjelmiston käytön aloittamista. Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa merkittävästi myynti- ja
ostolaskujen lisäämistä. 

Samaa nimikeluetteloa käytetään sekä myyntilaskujen, ostolaskujen että varastotapahtumien
laadintaan. Nimikeluettelossa näytetään aina vain kulloisessakin toiminnossa käytettäviksi
määritellyt nimikkeet. 
Myyntilaskuja laadittaessa nimikeluettelossa kuvataan sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus =
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Myyntilaskuissa tai  Myynti- ja ostolaskuissa. Ostolaskuja lisättäessä nimikeluettelossa kuvataan
sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus = Ostolaskuissa tai Myynti- ja ostolaskuissa.
Varastomoduulissa kuvataan nimikkeet, joiden tyyppi on moduulissa Varastotavara.

Nimikkeiden tyyppejä on kolme: Palvelu, Tavara, Varastotavara.
Palvelu- ja Tavara-nimikkeitä käytetään silloin kun nimikkeistä ei tarvitse pitää määrällistä
varastolaskentaa. Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. 
Mikäli myyntilaskut lähetetään toiseen EU-maahan, myynti esitetään nimikkeen tyypin
perusteella Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -raportissa palvelu- tai tavaramyyntinä.

Nimikkeiden avulla voidaan laatia erilaisia raportteja. 
Esimerkiksi raporttiin Myynti > Myyntiraportti, Raportin tyyppi = Nimikkeittäin sisällytetään
myytyjen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat, ja raporttiin Osto > Ostoraportti, Raportin tyyppi
= Nimikkeittäin ostettujen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat.  
Tästä syystä kannattaa luoda niin paljon erilaisia nimikkeitä kuin mitä yrityksen nimikkeisiin
perustuvaan analysointiraportointiin tarvitaan.

Nimikkeiden luomista esitellään jäljempänä kohdissa:
- Myynti > Nimikkeet > Myyntinimikkeiden laadinta
- Osto > Nimikkeet > Ostonimikkeiden laadinta
- Varasto > Nimikkeet > Varastonimikkeiden laadinta

9.1.1 Varastonimikkeiden laadinta

Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, lisätään valikosta Varasto > Varastotavara, koska tässä
valikossa ohjelmisto tarjoaa oikeat valinnat oletusasetuksina.

Varastomoduulissa kuvataan nimikkeet, joiden tyyppi on moduulissa Varastotavara. 
Varastotavarat lasketaan määrällisesti. Mikäli ostolaskuissa käytetään nimikkeitä Varastotavara,
tavarat lisätään varastoon ostolaskua tallennettaessa. Mikäli myyntilaskuissa käytetään
nimikkeitä Varastotavara, tavarat poistetaan varastosta myyntilaskua tallennettaessa. Näin
laaditaan varastolaskenta ja varastotilannetta koskevat raportit voidaan laatia. Ostolaskuja ja
myyntilaskuja lisättäessä nimikkeiden valinnassa kuvataan juoksevasti tavaroiden varastotilanne. 

Mikäli varastotavarat halutaan ryhmitellä tavaroiden ominaisuuksien perusteella, tilikarttaan 
(Kirjanpito > Tilikartta) on lisättävä ylimääräiset vaihto-omaisuustilit (esim. 1531/1, 1531/2 jne.).
Tilien mukaan tavarat jaetaan varastotilanneraportissa ryhmiin (Varasto > Varastoraportti
tileittäin) ja laaditaan väliyhteenvedot. 

Uusi nimike lisätään napsauttamalla nimikkeiden taulukon yläreunassa olevaa pluspainiketta 
Lisää.
Näytölle avautuu Nimikkeen tiedot.
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Tunnus –  tunnuksessa voi olla sekä numeroita että kirjaimia. Tunnuksen pituus on korkeintaan 8
merkkiä. Mikäli tavaraa ostetaan samoilta toimittajilta, tunnuksena voidaan käyttää myös
toimittajan tavaran koodia (tarvittaessa toimittajan koodia lyhennetään). Tavaran tunnusta
voidaan myöhemmin muuttaa. Tällöin tunnus muuttuu myös aiemmin lisätyissä asiakirjoissa. 
Nimi – lisää tavaran nimi.
Tyyppi –   oletusasetuksena tarjotaan tyypiksi Varastotavara. Tätä ei tarvitse muuttaa.
Aktiivisuus – ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena Myynti- ja ostolaskuissa. Tätä ei yleensä
tarvitse muuttaa. Mikäli nimike on poistettava valinnoista, valitaan Ei-aktiivinen.
Yksikkö – lisää nimikkeen mittayksikkö. Yksikön määrittely on pakollista.
Myyntihinta – lisää tavaran arvonlisäveroton myyntihinta. Tarvittaessa myyntilaskun nimikkeen
hintaa voidaan muuttaa tai käyttää laskuun, nimikkeeseen tai asiakkaaseen perustuvaa alennusta.
Myyntitili  – valitse myyntitulojen tili (3...), johon kyseisen nimikkeen myynti halutaan lisätä.
Varastotili – lisää vaihto-omaisuuden tili (15..), jota käytetään kyseisten tavaroiden
varastolaskentaan. Ohjelmisto käyttää varastotiliä myyntilaskun automaattiseen kirjaamiseen eli
myyntitulojen kirjauksen lisäksi tehdään automaattisesti myös myytyjen tavaroiden
omakustannusarvon kirjaus. Koska varastotiliä ei saa muuttaa automaattisissa kirjauksissa, on
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tärkeää, että kyseinen tili on määritelty oikein. 
Ostotili –  lisää myydyn tavaran hankintahinnan kustannusten tili (4...). Myyntitilin ja
myyntikustannusten tilien erotus vastaa myydyn tavaran voittoa eli Myyntikate.
Varastotavaroiden myyntivoittoa voidaan katsella raportista Toiminnot > Myynti > Myyntiraportti.

Mikäli tilejä muutetaan myöhemmin nimikkeen tiedoissa ja kyseistä nimikettä on jo käytetty sekä
osto- että myyntilaskuissa, näiden laskujen pääkirjan kirjausten tilejä ei muuteta automaattisesti.
Tätä varten osto- ja myyntilaskut on tallennettava uudelleen. Varastotilanneraportissa käytetään
nimikkeen tiedoissa määriteltyjä tilejä.

Nimikkeen sivulla Lisätietoja voi määritellä nimikkeen alennusprosentit (%). Myyntihintaa ei
muuteta. Laskua laadittaessa alennusprosentti lisätään laskuriveille. Laskua sellaiselle asiakkaalle
laadittaessa, jolle on määritelty kiinteä alennus, ohjelmisto ei käytä nimikkeen tiedoissa olevaa
alennusta.
Muut sivun Lisätietoja tiedot ovat luonteeltaan tietoa välittäviä:
Menojen laskentamenetelmä – menojen laskennassa käytetään keskimääräistä
omakustannusarvoa.
Omakustannusarvo – ohjelmisto lisää tämän automaattisesti. Hinta lasketaan keskimääräisen
omakustannusarvon mukaisesti jakamalla nimikkeen varastojäännöksen summa
varastojäännöksen määrällä nimikkeen tulopäiväyksestä riippumatta.
Nykyinen tila  – tavaran juokseva määrällinen varastotilanne, joka määritellään seuraavasti:
nimikkeen alkusaldo + kaikkien tulojen määrät (ostetut määrät + varastotapahtumien tulot)
päivämäärästä riippumatta – kaikkien ottojen määrät (myydyt määrät + varastotapahtumien otot)
päivämäärästä riippumatta.
Raha-arvo – määritellään seuraavasti: nimikkeen omakustannusarvo x nimikkeen määrällinen
varastotilanne.
Ohjelmisto täyttää kentät Saldon Päiväys, Saldon kappalemäärä ja Saldon määrä automaattisesti
tilikauden arkistoinnin jälkeen. Näiden kenttien muuttamista manuaalisesti ei suositella. Mikäli
yhtään tilikautta ei ole arkistoitu, kenttien arvo on 0.

Nimikkeen haku luettelosta

Sopiva nimike löytyy luettelosta nopeasti käyttämällä taulukossa erilaisia selaustapoja ja
suodattimia. Näiden valitsemiseksi napsautetaan sarakkeiden otsikoita taulukon ylärivillä.
Taulukon saraketta Tunnus napsautettaessa nimikkeet kuvataan tunnuksen mukaisessa
järjestyksessä ja saraketta Nimi napsauttamalla nimikkeet kuvataan nimijärjestyksessä. Myynti- ja
ostotilien Tarkastamista varten luettelo kannattaa järjestää osto- ja myyntitilien mukaiseen
järjestykseen. Näin tilivalinnat voidaan tarkistaa nopeasti ja helposti. 
Nimikeluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin Excel-tiedostona napsauttamalla
ikkunan yläreunasta löytyvää Excel-painiketta.

9.2 Varastotapahtumat

Varastokirjanpito aloitetaan tavaroiden ja materiaalien luettelon laadinnasta. Luettelo lisätään
valikosta: Varasto > Nimikkeet.
Varastokirjanpidossa käytetään nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara.

Tämän jälkeen lisätään varaston alkusaldo valikosta: Varasto > Varastotapahtumat (ks. ohje



Varasto 116

© Merit Software Oy

Varaston alkusaldojen lisääminen).

Varaston sisääntulot (tavaroiden ja materiaalien ostot) kirjataan ostolaskuina; varaston otot
(myynti) kirjataan myyntilaskuina. 

Ikkunassa Varastotapahtumat lisätään tavaroiden ja materiaalien alkusaldot; yrityksen
toiminnassa tarvittavien materiaalien menekki, inventaarion ali- ja ylijäämät ja tuotantoa
koskevat kirjaukset.

Asiakirjojen numerointia koskevia asetuksia voidaan muuttaa napsauttamalla ikkunan ylärivillä
olevaa hammaspyörää esittävää kuvaketta Asetukset.

Tavaroiden ja materiaalien kirjaaminen menoksi 
Tavaroiden kirjaaminen varastosta tehdään valitsemalla asiakirjatyyppi Meno. 
Menoksi voidaan kirjata tavaroiden ja materiaalien inventaarion yli- ja alijäämät sekä tavaroiden/
materiaalien oma käyttö tai käyttö valmistuksessa.

Kenttään Kommentti lisätään menoksi kirjaamisen peruste.
Nimikerivillä ilmoitetaan nimike ja määrä. Nimikkeen hintaa ei saa muuttaa. Ohjelmisto laskee
nimikkeen hinnan automaattisesti keskimääräisen omakustannusarvon perusteella. Mikäli hintaa
on kuitenkin muutettu, ohjelmisto antaa tästä virheilmoituksen. Virheilmoitus voidaan poistaa 
ESC-painiketta painamalla.
Myös ohjelmiston esittämä menotili on tarkistettava ja tarvittaessa on valittava toinen tili 
(ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena nimikkeen tiedoissa olevaa myyntikustannusten tiliä).
Seuraava rivi lisätään napsauttamalla rivin oikeassa reunassa olevaa plusmerkillä varustettua
painiketta tai siirtymällä riveille Enter-painikkeella. Tarpeeton rivi poistetaan napsauttamalla
miinusmerkkistä painiketta.

Varastotapahtumien kirjauksissa voidaan tarvittaessa käyttää myös kustannuspaikkoja ja/tai
projekteja. 

Kun kirjataan menoksi tavaroita, joita ei ole varastossa, hinta jää asiakirjassa nollaksi.
Tällöin on ensin lisättävä tavaran tulo ja sen jälkeen tallennettava menokirjaus uudelleen, jotta
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menoksi kirjattavalle tavaralle saadaan hinta.

Varastotavaroihin liittyvien asiakirjojen lisäämisjärjestys ei ole ohjelmiston toiminnan kannalta
olennaista, sillä ohjelmisto laskee jälkeenpäin uudelleen tavaroiden omakustannusarvot
keskimääräisen omakustannusarvon perusteella.

Mikäli ennen tavaroiden sisällyttämistä laskentaan on lisättävä myyntilaskuja tai kirjattava
tavaraa menoksi, nämä kirjaukset voidaan tehdä. Ennen raportoinnin laadintaa on kuitenkin
käynnistettävä Varaston omakustannusarvon uudelleenlaskennat, jotta ohjelmisto löytäisi
kaikille myyntilaskuille ja varastosta suoritetuille otoille oikeat tavaroiden omakustannusarvot.

Varastotapahtumat tyyppiä Tulo.

Mikäli tavaroiden/materiaalien inventaariossa ilmenee ylijäämää, inventoitu määrä on lisättävä
laskentaan asiakirjalla jonka tyyppi on Tulo.

Mikäli yritys valmistaa tuotteita, oma tuotanto viedään kirjanpitoon käyttämällä asiakirjaa, jonka
tyyppi on Tulo (esim. maataloudessa kasvienviljelyn laskenta, maidontuotannon laskenta jne.) 
Nimikeriveillä valitaan nimike, lisätään tuotannon määrä hankintahinta ja tili. 
Tiliksi valitaan tuotannon kirjauksen tuottotili (tuloslaskelman tulotili). Kirjauksen debettili
saadaan nimikkeen tietojen varastotilin asetuksista.

Asiakirja tallennetaan napsauttamalla ikkunan ylärivin painiketta Tallenna.

Asiakirjan tallentamisen jälkeen napsautetaan ikkunan ylärivin painiketta VK-... automaattisen
kirjauksen paikkansapitävyyden varmistamiseksi. Kaikki varastotapahtumien kirjaukset tehdään
tunnuksella VK.

Poikkeukset:
- Mikäli myynnin tavaroita palautetaan varastoon myynnin hyvityslaskulla, varastoon tuleva

tavara lisätään varastotapahtuman asiakirjalla, jonka tyyppi on Tulo (tarkemmat ohjeet
löytyvät kohdasta Myynti > Hyvityslaskut).

- Mikäli tavaroita palautetaan toimittajalle oston hyvityslaskulla, varastosta otto lisätään
varastotapahtuman asiakirjalla, jonka tyyppi on Meno (tarkemmat ohjeet löytyvät
kohdasta Osto > Hyvityslaskut).

9.2.1 Varaston alkusaldojen lisääminen

Varaston alkusaldot lisätään valikosta: Varasto > Varastotapahtumat

Kun kyseessä on toimintansa aloittava yritys ja varastossa ei ole tavaraa, alkusaldoa ei tarvitse
lisätä. 
Mikäli varastoseurantaa tehdään tietystä päivämäärästä lähtien (tai ohjelmiston käyttöönotosta
alkaen), määritellään päivä, jolloin varastolaskenta aloitetaan ja varastonimikkeiden tiedot
lisätään edellisen päivän tietojen perusteella. Mikäli varastoseuranta halutaan aloittaa esimeriksi
1. tammikuuta lähtien, varastotavaroiden nimikkeet lisätään varastotapahtumien ikkunassa 31.
joulukuuta vallinneen tilanteen mukaan. 
Varastolaskennan aloituspäivämäärän ei tarvitse välttämättä vastata kirjanpidon
aloituspäivämäärää. Varastoseuranta voidaan aloittaa myös myöhemmin.
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Alkusaldo lisätään napsauttamalla Lisää-painiketta Varastotapahtumien ikkunassa.

Päivämäärä – lisää alkusaldon päivämäärä
Tyyppi – valitse Alkusaldo
Kommentti –  lisää Alkusaldo
Asiakirjan rivien Nimike-sarakkeessa napsautetaan ensimmäistä riviä ja valitaan nuolen avulla
varastotavaran nimike ja lisätään määrä sekä hankintahinta.
Uusi rivi lisätään napsauttamalla rivin reunassa olevaa plusmerkillä varustettua painiketta tai
siirtymällä riveille Enter-painikkeella, joka avaa uuden nimikerivin.
Varastotapahtumien asiakirjaan voidaan lisätä 33 riviä. Mikäli varastossa on enemmän tavaraa,
laaditaan uusi asiakirja.
Asiakirja tallennetaan napsauttamalla ikkunan ylärivillä olevaa Tallenna-painiketta.     

Lisättyjen saldojen paikkansapitävyys voidaan tarkistaa varastoraportista Varasto >
Varastoraportti tileittäin tai raportista Varasto > Varastoraportti.

Varastotilanteen raportissa Varasto > Varastoraportti tileittäin varastotavarat ryhmitellään
nimikkeen tietoihin merkityn varastotilin mukaan.

9.3 Varaston omakustannusarvon uudelleenlaskenta

Varastotavaran nimikkeiden varastostaoton arvon uudelleenlaskentaa tarvitaan väärästä tietojen
syöttöjärjestyksestä johtuvan virheen korjaamiseen.

Varastotavaralle voidaan laatia myyntilasku ennen ostolaskun syöttöä. Jos varastostaoton syöttämisen
hetkellä kyseistä tavaraa varastossa ei ole, ohjelma käyttää tavaran varastohintana viimeistä ostohintaa
tai jos kyseistä tavaraa ei ole koskaan varastossa ollut, varastohinta pysyy nollana. 

Kun varaston sisääntulot on kirjattu, varaston omakustannusarvon uudelleenlaskenta laskee
varastostaoton uuden arvon ottaen huomioon sisääntulojen ja ottojen päiväykset.

Uudelleenlaskenta on suositeltavaa suorittaa tilikauden lopussa kaikkien korjausten jälkeen. Yleensä
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varastomenojen käypä arvo on riittävän tarkka väliraportteja varten. 

Keskimääräinen omakustannusarvo lasketaan jakamalla varastossa olevien tavaroiden rahallinen arvo
kappalemäärällä. Kaikki varastostaotot kirjataan ottohetken keskimääräisellä hinnalla eli käyvällä
keskimääräisellä omakustannusarvolla. Jos kirjataan varastoon sisääntulo, jonka hinta poikkeaa
keskimääräisestä hinnasta, niin keskimääräinen hinta muuttuu ja varastostaotot kirjataan uudella
hinnalla.

Jos varastostaotto suoritetaan ennen sisääntuloa, käytetään viimeisen sisääntulon hintaa. Jos todellinen
sisääntulon hinta eroaa aiemmin suoritetun oton hinnasta, voi muodostua tilanne, jossa käypä
keskimääräinen hinta eroaa suuresti ostohinnasta, on loputtoman suuri tai negatiivinen. Tämä tilanne
voidaan ratkaista muuttamalla sisääntulon päivämäärä aikaisemmaksi ja tekemällä asianmukainen
oikaisukirjaus.

Kirjanpitolain  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336  5 §:ssä säädetään:

Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä, vaihto-omaisuuteen kuuluvien samanlajisten hyödykkeiden
hankintameno määritetään olettaen, että hyödykkeet on luovutettu siinä järjestyksessä kuin ne on
hankittu, tai että luovutusjärjestys on ollut hankintajärjestykselle päinvastainen. Tällaisten
hyödykkeiden hankintamenoksi saadaan merkitä myös toteutuneiden hankintamenojen keskiarvo,
joka on painotettu vastaavilla hankintamäärillä.

9.4 Varastotapahtumien erittely

Varastotapahtumien erittely luo katsauksen yhden varastotavaranimikkeen liikkumisesta sekä
kappalemäärittäin että rahamäärittäin.

9.5 Varastoraportti tileittäin

Varastotilanteen tarkastusraportin avulla voidaan tarkastaa, täsmääkö varastokirjanpidon osoittama
varaston raha-arvo sitä vastaavan pääkirjan tilin saldoa.

9.6 Varastoraportti

Varastoraportti osoittaa varastotavaroiden tilanteen varastossa kappalemäärittäin ja rahamäärittäin
valittuna päivänä.

10 Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuuslaskennassa voidaan laatia käyttöomaisuusluettelo ja poistolaskennat.

Poistolaskennasta laaditaan pääkirjan kirjaukset automaattisesti. Muita käyttöomaisuuden
tapahtumia koskevia automaattisia kirjauksia ei tehdä tässä valikossa. Mikäli käyttöomaisuutta
myydään tai poistetaan, käyttöomaisuuden tietoihin merkitään oton päiväys, mutta vastaava
kirjaus on lisättävä käsin pääkirjan kirjauksena. 

Poistojen laskentaa varten käyttöomaisuus lisätään ensin käyttöomaisuusluetteloon ja tämän
jälkeen laaditaan poistolaskennat.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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10.1 Poistojen laskenta

Tässä ikkunassa voidaan tehdä käyttöomaisuusluetteloon lisättyä käyttöomaisuutta koskevat
poistolaskennat. Ennen poistojen laskentaa käyttöomaisuushyödykkeet on lisättävä
käyttöomaisuusluetteloon.

Poistojen laskenta aloitetaan napsauttamalla ikkunan yläreunassa olevaa painiketta Lisää.

Laskettaessa poistoja ensimmäistä kertaa ohjelmisto tarjoaa laskentakauden aloitusajankohdaksi 
varhaisinta käyttöomaisuustietoihin merkittyä ajanjaksoa.

Esimerkiksi: mikäli aikaisin käyttöomaisuushyödykkeelle merkitty poistolaskennan aloituspäivä
on 1.1.2012, ensimmäinen poistolaskenta tehdään 1. tammikuuta 2012 lähtien ja poistolaskennan
ajanjakso on tammikuu 2012.

Poistolaskennan kesto on yksi kuukausi.

Poistot  lasketaan  napsauttamalla  ikkunan  ylärivillä  olevaa  painiketta  Tallenna.  Tämän  jälkeen
ohjelmisto laskee valitun kauden poistot ja laatii kirjauksen pääkirjaa varten.

Mikäli  poistot halutaan laskea myös osastoittain,  käyttöomaisuustiedot  avataan  poistoikkunassa
napsauttamalla vastaavan rivin edessä olevaa kolmea pistettä esittävää painiketta. Valitse  osasto
käyttöomaisuustiedoille.
Tarvittaessa käyttöomaisuustiedoissa voidaan muuttaa myös poistoprosenttia (%).

Laskettu poistokirjaus näkyy painiketta PO… napsauttamalla. Poistokirjaukset lasketaan kaikista
raporteista: tiliraportti, tase, tuloslaskelma.

Mikäli poistot halutaan laskea myös kustannuspaikkojen ja/tai projektien perusteella,  ne  voidaan
määritellä  ikkunan  viimeisissä  sarakkeissa  K  ja  P.  Mikäli  sarakkeet  eivät  näy  näytöllä,  ikkunaa
voidaan suurentaa oikeasta reunasta hiirellä vetämällä.

Uuden kuukauden poistolaskennan aloittamiseksi napsautetaan uudelleen Lisää-painiketta.
Mikäli uutta käyttöomaisuutta on hankittu, uusi omaisuus lisätään käyttöomaisuusluetteloon ja
poistojen laskenta aloitetaan vasta tämän jälkeen. 

Kaikkien kausien poistolaskelmia voidaan katsella napsauttamalla Avaa.

Mikäli käyttöomaisuutta on kirjattu jälkeenpäin sellaiselle kaudelle, jonka poistolaskenta on jo
suoritettu, poistolaskenta tallennetaan uudelleen (napsauta Muuta, lisää uuden
käyttöomaisuuden tiedot ja paina Tallenna). Tarvittaessa poistot voidaan poistaa viimeisestä
laskennasta aloittamalla ja laatimalla laskenta sitten uudelleen. 

Poistojen laskennan lisäksi voidaan laatia myös raportti Käyttöomaisuudesta tehtävien poistojen
laskenta. Tämä tehdään napsauttamalla painiketta Tulosta tai Esikatselu. 
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10.2 Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuuskohteiden (-hyödykkeiden) syöttäminen on tarpeen jotta käyttöomaisuudesta voidaan

laskea poistoja. 

Uuden käyttöomaisuuskohteen lisäämiseksi napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää-painiketta ja
tietojen muuttamiseksi Muuta-painiketta.

Hankinta-arvo on käyttöomaisuusyksikön ostohinnan ja muiden hankintakustannuksien summa. 

Laissa elinkeinotulon verottamisesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360 säädetään:

Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen

30 § 

Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista tehdään
poistot yhtenä eränä menojäännöksestä.

Menojäännös on verovuoden aikana käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja
aikaisemmin käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomien hankintamenojen summa
vähennettynä irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla
vastikkeilla. Menojäännöstä laskettaessa katsotaan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoksi
myös irtaimen käyttöomaisuuden laajennus-, muutos-, uudistus- ja muut vastaavat

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360
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perusparannusmenot sekä, verovelvollisen vaatiessa, suurehkot korjausmenot.

Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. 

Laskennan alku on päivämäärä, josta ohjelma aloittaa poistojen laskennan. 

Poistojen määrä jakson alussa on käyttöomaisuuden poistojen summa (hankinta-arvo miinus
jäännösarvo) ennen poistojen laskennan alkupäivää. Uuden hankitun käyttöomaisuuden tapauksessa
poistojen summa on 0.

Poistettu lopullisesti on päivämäärä, jonka jälkeisillä kuukausilla kyseiselle käyttöomaisuusyksikölle
poistoja ei enää lasketa. Poistojen laskennan lopettamisen syynä voi olla käyttöomaisuuden myynti tai
käyttökelvottomaksi tulo.

Käyttöomaisuutta uudelleen arvostettaessa on uudelleen arvostettavan käyttöomaisuuskohteen
poistojen laskenta lopetettava ja lisättävä uusi käyttöomaisuuskohde, jolla on muutettu hankinta-arvo.

Viimeisen laskennan tietojen ikkunan osassa näkyvät viimeisen poistojakson laskentatiedot.
Laskentamenetelmän, %-määrän, menotilin, poistotilin ja käyttöomaisuuden tilin kortilla ei syötetä
tietoja.

Käyttöomaisuuden inventaarin pöytäkirjan laadintaa varten luettelo voidaan tallentaa Excel-
muodossa.

Käyttöomaisuusryhmä määritellään käyttöomaisuusikkunan kohdassa Kohteen perustiedot.

Käyttöomaisuusryhmää valittaessa käyttöomaisuustiedoissa määritellään automaattisesti myös

poistoprosentti (voidaan tarvittaessa muuttaa), poistotili, kertyneiden poistojen tili ja

käyttöomaisuustili.  Käyttöomaisuusryhmän mukaisesti määriteltyjä asetuksia käytetään myös

käyttöomaisuuden ensimmäisen poiston laskennassa. Ensimmäisen laskennan asetuksia ei

käytetä seuraavien laskentakuukausien aikana, vaan silloin käytetään edeltävän poistolaskennan

tilejä.
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Tarvittaessa Käyttöomaisuusryhmiä voidaan muuttaa ja täydentää. Tämä tehdään napsauttamalla

uusia käyttöomaisuustietoja laadittaessa käyttöomaisuustietojen kohdassa Kohteen perustiedot

ryhmän määrittelyn yhteydessä olevaa hammasratasta esittävää painiketta ja muutokset tehdään

avautuvassa ikkunassa.

Käyttöomaisuusryhmän tiedoissa täytetään seuraavat kentät: 
Laskentamenetelmä:

- aineellisen  käyttöomaisuuden  poistolaskentaa  varten  valitaan  menetelmä
Menojäännöspoisto

- muun  kuin  aineellisen  käyttöomaisuuden  poistolaskentaa  varten  valitaan  menetelmä
Tasapoisto

Poisto-%:  lisää vuosittainen poistoprosentti (poistonormi). 
Menon tili : lisää tuloslaskelman menotili (esim. 5860, 5870).
Poistotili: lisää taseen käyttöomaisuuden kertyneiden poistojen tili.
Käyttöomaisuuden tili:  lisää taseen käyttöomaisuustili.
Mikäli  tilikartassa  ei  ole  laadittu  erillisiä  tilejä  Poistotili  ja  Käyttöomaisuuden  tili,  molempiin
tileihin voidaan lisätä sama tili (esim. 1101, 1141, 1200, 1250, 1339).   

11 Ohje

11.1 Käyttöönotto-ohje

Merit Aktivan käyttöönotto

Merit Aktiva on helppokäyttöinen taloushallinto-ohjelma yrittäjille ja kirjanpitäjille. Tämän

pikaohjeen tarkoitus on helpottaa ohjelman käyttöönottoa. Tarkempi käsikirja löytyy

verkkosivultamme osoitteesta 

http://www.meritaktiva.fi/ohje/aktiva/index.html.

Asennuksen jälkeen:
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1. Käynnistä ohjelma työpöydältä löytyvästä kuvakkeesta:    

2. Lisää yritys ja valitse yhtiömuoto (osakeyhtiö tai yhdistys):

3. Syötä yrityksen tiedot: Yritys > Asetukset > Yrityksen tiedot
Arvonlisäverovelvollinen: Kyllä, jos yrityksesi on alv-velvollinen 
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4. Tarkista, löytyvätkö tilikartasta kaikki tarvittavat kirjanpitotilit.
Tilikartta on luettelo kirjanpidossa käytettävistä kirjanpitotileistä. Merit Aktivan valmis 

mallitilikartta riittää usein sellaisenaan, mutta jos omassa yrityksessäsi tarvitset esimerkiksi

useampia erilaisia ostotilejä, voit lisätä ja muokata tilejä tarpeen mukaan.

Tilikartan löydät kohdasta:  Toiminnot > Kirjanpito > Tilikartta.

Oletusasetuksena Merit Aktivan tilikartassa on seuraavat pankkitilit: 

1910 – Pankkitili OP

1920 – Pankkitili Nordea

1930 – Pankkitili Danske Bank.

Jos yrityksesi pankkitili on eri pankissa, voit muuttaa tilien nimiä seuraavasti:

Valitse rivi, klikkaa painiketta Muuta   , kirjoita uusi nimi ja Tallenna .

5. Yrityksen pankkitiedot tallennetaan kohdassa: Toiminnot > Pankki >

Pankkitilit

Klikkaa painiketta Muuta     ja kirjoita yrityksesi pankin tiedot: 

Pankin nimi, Pankkitilin numero (pakollinen numero!),  BIC/SWIFT.

Tili - valitse tilikartasta oikea kirjanpitotili

Valuutta - valitse valuutta   

Tallenna 
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Jos yrityksessä on useita pankkitilejä, napsauta painiketta Lisää  

 

6. Myyntilaskun laatimiseen tarvittavat toimenpiteet

Lisää asiakkaiden tiedot kohdassa: Toiminnot > Myynti > Asiakkaat. 

Lisätäksesi uuden asiakkaan napsauta painiketta Lisää  
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Tunnus - Anna asiakkaalle lyhyt tunnus (nimi). Tunnusten avulla pystyt helposti

valitsemaan asiakkaita listasta. Sen vuoksi suositellaan kirjaintunnusta (ei

numerotunnusta)

Nimi -  Asiakkaan virallinen nimi

Osoite - Asiakkaan osoite

Maa - Valitse maa. HUOM! tämä on tärkeä EU-kaupan alv-kirjausten kannalta! (Jos

listasta ei  löydy tarvitsemaasi maata, voit lisätä maita kohdassa :Yritys > Maat). 

Sähköposti- Asiakkaan sähköpostiosoite. Tähän osoitteeseen voit lähettää automaattisesti

laadittuja laskuja.

Välilehdellä Lisätietoja määritä Maksuaika päivinä.

Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, paina Tallenna.

7. Jos asiakkaillasi on maksamattomia laskuja kun otat ohjelmaa käyttöön,

syötä asiakkaiden alkusaldot (myyntisaamiset) kohdassa: Toiminnot >

Myynti > Myyntilaskut. 
Syötä jokaisen avoimen laskun tiedot erikseen.
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Lisätäksesi uuden laskun, napsauta Lisää  

Asiakas - Valitse asiakas tai lisää tarvittaessa uusi asiakas: Lisätäksesi uuden asiakkaan

klikkaa tästä.

Päivämäärä - Syötä laskun päivämäärä

Laskun nro -   Syötä myyntilaskun numero

Myyntilaskun laatimisessa sinun on syötettävä laskuriveille  nimikkeitä.  Nimikkeitä ovat

myymäsi tavarat tai palvelut, ja ohjelman käyttöönottovaiheessa nimike on Avaussaldo

(asiakkaan maksamattoman laskun summa).

Siirry ensimmäiselle riville, sarakkeessa Nimike ja valitse listalta: 

Avaus - Avaussaldo (jos kysymyksessä on avaussaldo!)

A-hinta - syötä saatava summa (brutto) ja paina Enter.

Tarkista Eräpäivä (muuta tarvittaessa), Summa yhteensä.

Tallentaaksesi laskun, klikkaa Tallenna .

Kun haluat lisätä uuden laskun, napsauta Lisää  

Kaikki laaditut laskut tulevat ruudulle painamalla painiketta Avaa    .

Jos kaikki kentät eivät mahdu ruudulle, levennä hiirellä.
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Myyntisaamisten alkusaldot voit tarkistaa kohdassa: Toiminnot > Myynti > Myyntiraportti.

8. Ennen uuden myyntilaskun laatimista tarkista myyntilaskujen asetukset:

Myynti > Myyntilaskut ylärivillä painike Asetukset  . 

 

Myyntilaskun asetukset -välilehdellä Yleiset asetukset syötä seuraavan myyntilaskun

numero.

Myyntilaskun asetukset -välilehdellä Sähköpostin asetukset syötä Laskun lähettäjän

sähköpostiosoite ja Tallenna.

 

Avaa myyntilaskun asetukset: Sähköpostin asetukset uudestaan ja määritä Lähtevän postin

palvelin (STMP). Käytä tässä oman sähköpostisi asetuksia.

 

9. Kaikista myynneistä on laadittava myyntilaskut:  Toiminnot > Myynti >
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Myyntilaskut - myös kassamyynneistä ja pankkikorttimyynneistä.

Kun haluat lisätä uuden myyntilaskun, napsauta painiketta Lisää  

Asiakas - Valitse asiakas tai lisää tarvittaessa uusi asiakas: Lisätäksesi uuden asiakkaan

klikkaa tästä.

Päivämäärä-Syötä laskun päivämäärä

Laskun nro - Voit määrittää ohjelmassa seuraavan laskun numeron painamalla Asetukset-

painiketta.

Myyntilaskun laskuriveille syötetään laskutettavat nimikkeet ja niiden hinnat. Nimikkeitä ovat

yrityksesi myymät tavarat ja palvelut. Laskulla voi olla yksi tai useita rivejä.

Klikkaa laskun ensimmäisellä rivillä kenttää Nimike ja valitse listalta sopiva nimike.

Jos sopivaa nimikettä ei löydy, voit lisätä tarvittavia nimikkeitä: Lisätäksesi uuden nimikkeen

klikkaa tästä. 

Määrä - Syötä laskutettava määrä (esim. tunti- tai kappalemäärä)

A-hinta - Syötä kappalehinta ja paina Enter.

Jos haluat lisätä laskulle rivin, paina Enter tai paina rivin lopussa Lisää uusi rivi  

Jos haluat poistaa, paina rivin lopussa painiketta  Poista valitsemasi rivi  .   

Tallenna   .
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Jos lasku on jo maksettu samanan päivänä käteisenä tai olet laatinut käteislaskun, valitse

oikea maksutapa kohdassa: Maksettu (maksutapa): Käteissuoritus.

 

Jos haluat tehdä korjauksia jo tallennettuun laskuun, klikkaa Muuta    

 

10.Ostolaskujen syöttäminen

Toimittajien lisääminen: Toiminnot > Osto > Toimittajat

Lisää  
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Tunnus - Anna toimittajalle lyhytnimi.  Tunnuksen avulla pystyt helposti  valitsemaan

toimittajan listasta. Suosittelemme kirjaintunnusta (ei numerotunnusta)

Nimi - Syötä toimittajan virallinen nimi

Osoite - Syötä toimittajan osoite

Maa - Valitse maa, missä toimittaja sijaitsee (tarvittaessa voit lisätä maita kohdassa:

Yritys > Maat). 

Välilehti Lisätietoja syötä Maksuaika päivinä.

Tallenna.

11. Jos sinulla on ohjelmaa käyttöön ottaessasi avoimia (maksamattomia)

ostolaskuja, syötä toimittajien alkusaldot eli avoimet ostolaskut kohdassa:

Toiminnot > Osto > Ostolaskut

Syötä jokainen ostolasku erikseen.

Uuden ostolaskun laatiminen: Lisää  .

Toimittaja - Valitse jo lisätty toimittaja, tai jos listalta ei löydy oikeaa toimittajaa: Lisätäksesi

uuden toimittajan klikkaa tästä.
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Päivämäärä -  Syötä päivämäärä, joka on toimittajan ostolaskussa (jos syötät alkusaldoja, voit

kirjata kaikki edellisen tilikauden viimeiselle päivämäärälle. Esim. jos yrityksesi

tilikausi on kalenterivuosi ja aloitat ohjelman käyttämisen tammikuun alusta,

syötä päivämääräksi 31.12.20XX.)

Laskun nro - Syötä ostolaskun numero

Ostolaskun riveille syötetään nimikkeitä. Nimikkeitä ovat ostamasi tavarat ja palvelut. 

Käyttöönottovaiheessa nimike voi olla Avaussaldo (= maksamattoman laskun summa). Anna

tällöin seuraavat tiedot:  

Nimike - Avaus – Avaussaldo, 

Määrä - 1

A-hinta - Laskun bruttosumma

 ja paina Enter.

Tarkista Eräpäivä (tarvittaessa muuta), Summa yhteensä.

Kun laatimasi ostolasku on valmis,  tallenna kuvakkeesta    .
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Jos haluat lisätä uuden ostolaskun, paina  Lisää  .

Kaikki laatimasi ostolaskut saat näkyviin ruudulle painamalla Avaa    . 

Jos kaikki sarakkeet eivät mahdu ruudulle, venytä ikkunaa hiiren avulla.

Syötettyjen ostolaskujen alkusaldot voit tarkistaa kohdassa: Toiminnot > Osto > Ostoraportti. 

12.Normaalien  ostolaskujen laatiminen: Toiminnot > Osto > Ostolaskut

Lisää  

Toimittaja - Tarvittaessa voit lisätä uuden toimittajan: Lisätäksesi uuden toimittajan klikkaa

tästä.

Päivämäärä- Syötä ostolaskussa oleva päivämäärä

Laskun nro - Syötä ostolaskun numero

Ostolaskun laadinnassa sinun täytyy syöttää laskuriveille Nimikkeitä

Ensimmäisellä rivillä Nimike-sarakkeessa valitse listalta sopiva nimike. Jos sopivaa nimikettä

ei löydy, lisää uusi nimike klikkaamalla: Lisätäksesi uuden nimikkeen klikkaa tästä.

Uuden nimikkeen lisääminen:

Tunnus - Palvelun tai tavaran lyhytnimi (esim. PUHE)

Nimi - Palvelun tai tavaran nimi (esim. Puhelinkulut)



Merit Aktiva135

© Merit Software Oy

 

Ostotili - Valitse tilikartasta oikea kirjanpitotili. Huomaa, että oletuksena ehdotettu tili

ei välttämättä ole oikea. Jos tilikartasta ei löydy sopivaa tiliä, voit lisätä uuden tilin. 

Tilikarttaan pystyt tekemään muutoksia (lisämään tai poistamaan tilejä kohdassa: 

Toiminnot > Kirjanpito > Tilikartta. Lisätäksesi tilin, napsauta painikettä Lisää  .

Anna tilinumero ja tilin nimi, ja valitse oikea tyyppi: Tyyppi ja Taseen rivi tai

Tuloslaskelman rivi.

Määrä - Syötä 1 (yksi) tai laskulla oleva määrä.

A-hinta - Syötä kpl-hinta. Huom! Syötä hinta ilman arvonlisäveroa.

Jos laskulla on laskutettu useita tuotteita/palveluja ja haluat erotella ne omiksi riveikseen,

lisää uusi rivi napsauttamalla painiketta   .  

Jos huomat tehneesi virheen, voit poistaa rivin napsauttamalla painiketta  .
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Tallenna  .

 

Jos lasku on maksettu käteisellä samana päivänä, valitse maksutavaksi käteismaksu kohdassa: 

Maksettu (maksutapa): Käteismaksu.

Jos laskun on maksanut esim. osakas tai hallituksen jäsen omista rahoistaan, valitse

maksutavaksi:  Maksettu (maksutapa): Valtuutettu henkilö......on maksanut.

Kaikki syöttämäsi ostolaskut saat näkyviin: Avaa  .

Tallennettua laskua pystyt korjamaan, painamalla Muuta   .

13. Kirjanpidon alkusaldojen syöttäminen: Toiminnot > Kirjanpito >

Pääkirjatositteet

Jos aloitat yrityksesi kirjanpidon tammikuun 1. päivästä, syötä pääkirjaan kirjaus, jonka

päivämäärä on 31. joulukuuta. Merkitse kirjaukseen kaikkien taseen tilien saldot. 

Päättyneen vuoden (tilikauden, josta laaditaan tilinpäätös) voitto syötetään valinnaisen

tulotilin kredit-puolelle tai tappio jonkin menotilin debet-puolelle. Tilikauden tulostilille et

voi tehdä kirjauksia. Ohjelma kirjaa tulon tai menon automaattisesti tilikauden tulostilille.

Vaihtoehtoisesti voit syöttää tositteeseen myös kaikkien tuloslaskelman tilien saldot. Tällöin

päättyneen tilikauden voitto tai tappio muodostuu näiden tilien saldojen erotuksena, ja saat
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päättyneen kauden tuloslaskelman luvut näkymään vertailulukuina seuraavan vuoden

tuloslaskelmassa.

Jos on kiire, etkä ehdi kirjata kaikkien tilien alkusaldoja ihan heti, voit kirjata vain haluamiesi

tilien alkusaldot (esim. pankkitilin ja kassan saldon). Myöhemmin pystyt lisämään myös

puuttuvien tilien alkusaldot.

 

Uuden pääkirjatositteen kirjaaminen: napsauta Lisää   .

 

Kun tosite on valmis, napsauta Tallenna   .

Jos tallenuksen jälkeen haluat tehdä muutoksen (esim. haluat lisätä puuttuvien tilien

alkusaldot), klikkaa painiketta Muuta  .

14.Pankkitapahtumien kirjaukset: Toiminnot > Pankki > Pankkitapahtumat.

Käytä apuna pankin tiliotetta. Jokainen pankkitapahtuma viedään uutena pankkitapahtumana.

Uuden pankkitapahtuman lisäämiseksi napsauta Lisää   .

Pankkitili - Valitse oikea pankkitili.

Päivämäärä - Syötä pankkitapahtuman päivämäärä.

Määrä - Jos tililtä on maksettu rahaa, syötä kenttään miinusmerkkinen luku. Jos tilille

on tullut rahaa, syötä kenttään positiivinen luku.

Asiakas/Toimittaja tai Verotili -

Jos olet syöttänyt positiivisen luvun, ohjelma antaa automaatiisesti valittavaksi
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asiakkaan. Jos vastaavasti syötät negatiivisen luvun, valittavaksi tulee

toimittaja tai verotili. Valitse listasta oikea asiakas tai toimittaja. Valinnan

jälkeen paina Enter.

Jos tililtä on maksettu ostolasku, joka on kirjattu myös Ostoreskontraan, se on

helppo merkitä maksetuksi. 

 

Jos ostolaskusta maksetaan vain osa, syötä Yhteensä-kenttään maksettu summa ja ohjelma

laskee automaattisesti Maksamaton-kenttään maksamatta jäävän velan. 

Maksetun pankin palvelumaksun kirjaaminen:

Toimittaja tai Verotili - valitse toimittajaksi  Muut maksutapahtumat. 

A-hinta - syötä tililtä veloitettu summa 

 Kirjaus oikealle kulutilille tapahtuu ruudun alaosassa kohdassa Tili:
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Tili - etsi oikea kulutili (esim. Pankkikulut – 6831)

Samalla tavoin kirjataan myös korkojen ja lainan maksu sekä kassasta tai kassaan maksu.        

Tallenna   .

Kun verottaja palauttaa arvonlisäveroa, syötä summa kenttään positiivinen luku, 

muuta Asiakas-> Toimittaja tai Verotiliksi ja valitse listalta se ilmoitus jota palautus koski. 
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Tallennettuja pankkitapahtumia voit katsoa valitsemalla: Avaa  .

Jos haluat tehdä korjauksia, paina Muuta   .

15.ALV Kausiveroilmoituksen muodostaminen
Toiminnot > Verot > ALV-ilmoitus.

Lisää   .

Jos kyseessä on ensimmäinen kausiveroilmoitus: Anna ilmoitusjakson alkupäivä.

Ohjelma muodostaa laskelman.

Tallenna  .

Pystyt myös muodostamaan tarkistusraportteja :    Raportti tai Tarkistusraporti.

Kun haluat uuden kausiveroilmoituksen, paina Lisää  

Muodostettuja kausiveroilmoituksia pystyt katsomaan painamalla  Avaa   .

Huom! Jos olet joutunut tekemään korjauksia kuukaudelle, josta on jo alv-ilmoitus

muodostettu, sinun on muutettava olemassaolevaa ilmoitusta. 

Valitse tällöin Muuta    ja sen jälkeen Tallenna   .

16.Kirjanpidon raportit
Voit muodostaa seuraavia kirjanpitoraportteja, jotka auttavat mm. seuraamaan yrityksen
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tuloja ja menoja:

- Toiminnot > Kirjanpito > Pääkirja

- Toiminnot > Kirjanpito > Päiväkirja

- Toiminnot > Kirjanpito > Tiliote

- Toiminnot > Kirjanpito > Tase

- Toiminnot > Kirjanpito > Tuloslaskelma

Tarvitessasi tarkempia ohjeita voit siirtyä ohjesivustolle F1-näppäimellä.

11.2 Lisenssiavaimen syöttö

Merit Aktiva -ohjelmisto on käytettävissä demoversiona ja varsinaisena versiona.

Ohjelmiston demoversion käyttö on ilmaista. Kirjattavien tositteiden ja asiakirjojen määrää on
rajoitettu demoversiossa.

Demoversion avulla voidaan laatia kirjanpitoa (mm. raporttien laadinta ja tulostus), mutta
asiakirjojen määrä on rajoitettu:

100 myyntilaskua
100 ostolaskua
100 pääkirjan kirjausta
nimikkeiden, kustannuspaikkojen, projektien ja käyttöomaisuuden määrää ei ole rajoitettu.

Kaikkien asiakirjojen rajoituksia sovelletaan yhteenlasketusti kaikilla kausilla. Pääkirjan
kirjauksissa ei huomioida ohjelmiston automaattisesti tekemiä kirjauksia, esimerkiksi
myyntilaskujen kirjauksia.

Mikäli yrityksen tositemäärä ylittää demoversion rajoitukset, lisenssitilauksen voi tehdä
osoitteessa www.meritaktiva.fi.    
Lähetämme laskun tilauksen vastaanottamisen jälkeen. Lisenssiavain lähetetään sähköpostiin
laskun maksamisen jälkeen.

Lisenssiavaimen saapumisen jälkeen: 
Avaa ohjelmisto valikosta Ohje > Lisenssiavaimen syöttö.
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Helpoin tapa lisätä lisenssiavain on kopioida avain suoraan lähetetystä sähköpostiviestistä.

Valitse käyttäjätunnus ja lisenssiavain viestistä (tai koko viesti). Napsauta hiiren oikeanpuoleista

painiketta ja valitse Copy. Avaa lisenssiavainikkuna Merit Aktivassa. Ohjelma antaa seuraavan

viestin: Tietokoneen muistista (Leikepöytä) löytyivät Aktivan lisenssitiedot. Haluatko ladata nämä

tiedot vastaaviin kenttiin?

Valitse Kyllä ja lisenssiavain kopioidaan ja paina sen jälkeen Tallenna-painiketta. 

Lisenssiavaimen voi lisätä myös manuaalisesti.
Tallentamisen jälkeen näytölle tulee viesti: Lisenssiavain tallennettu. Käynnistä ohjelma
uudelleen ja kenttään Rekisteröijä tulee yrityksen nimi.

Mikäli ohjelmisto ilmoittaa, että avain ei sovi ja avain lisättiin manuaalisesti, kannattaa muistaa,
että yhdysviiva kirjainten ja numeroiden välillä on valittava näppäimistöstä (yhdysviiva) eikä
numeronäppäimistön miinusmerkkiä saa käyttää. 
Osa sähköpostiohjelmista ei kopioi neljää viimeistä merkkiä. Avain on tarkistettava myös
silmämääräisesti.

Avaimen tallentamisen jälkeen ohjelmisto kannattaa sulkea hetkeksi uusien käyttöoikeuksien
lisäämiseksi ohjelmistoon sekä käyttöön liittyvien rajoitusten poistamiseksi.

11.3 Ohjelman päivitykset

Merit Aktivan versiot päivitetään automaattisesti internetin kautta. Käytettävän version
ajantasaisuus tarkistetaan ohjelmistoa käynnistettäessä. Mahdollinen uudempi versio ladataan
automaattisesti ja ohjelmisto päivitetään sulkemisen ja avaamisen jälkeen. 



Merit Aktiva143

© Merit Software Oy

Uusi lisenssiavain päivitetään myös automaattisesti. 

Mikäli ohjelmisto tai lisenssiavain ei jostain syystä päivity automaattisesti (esimerkiksi

palomuurin vuoksi), päivitykset voidaan käynnistää ohjelmiston valikosta: Ohje > Ohjelman

päivitykset. Uusi lisenssiavain lisätään valikosta Ohje > Lisenssiavaimen syöttö.


