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Yleistä 

Suuli jäsen- ja venerekisteriohjelma on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilyseurojensa käyttöön te-
kemä rekisteriohjelma.  

Liiton jäsenseura on velvollinen ylläpitämään kaikkien jäsen- ja venetietoja (mukaan lukien tietoja venei-
den katsastuksesta ja mittakirjoista) liiton hallinnoimassa jäsenyhdistysten yhteisessä rekisterissä, johon 
jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat käyttäjätunnuksensa. 

Ohjelmisto on muodostettu siten, että on todennäköisestä, että se kattaa kaikki seuran tarvitsemat ominai-
suudet, jotka liittyvät seuran rekistereihin, rekistereistä tuotettaviin seuran massalaskutuksiin ja myyntires-
kontran ylläpitoon. 

Liiton www-sivuilla oleva jäsenseuralistaus näyttää tiedot seurojen itsensä Suulissa ylläpitämistä seuratie-
doista. Nämä tiedot ovat usein ratkaisevassa merkityksessä, kun uusi veneilijä on hakemassa itselleen sopi-
vaa jäsenseuraa. 

Pakollisten rekisteritietojen lisäksi Suulissa on mahdollista hallinnoida myös seuran venepaikat.  

Ohjelmassa on mahdollista kytkeä jäsenyyksiin, veneisiin tai venepaikkoihin massalaskutettavia lisätuotteita 

ja lisätietokenttiä, missä on mahdollista ylläpitää tietoja vaikkapa seuran saarisataman avaimista.  

Laskutusosion massalaskutuksen avulla on helppo laskuttaa jäsen- ja venepaikkamaksut. Sekä jäsenyyksiin 

että venepaikkojen voidaan liittää myös lisätuotteita, jotka voidaan laskuttaa samassa massalaskutuksessa. 

Näin voidaan helposti laskuttaa vaikkapa seuran saarisataman avaimet. Massalaskutuksen lisäksi on mah-

dollista laskuttaa myös muita, satunnaisempia laskuja. Kirjanpitoon on myyntireskontrasta tulostettavissa 

listaukset laskuista ja laskujen suorituksista, sekä niiden tilierittelyt ja listaus avoimista laskuista.  

Jäsen- ja venerekisterin tiedot ovat rajoitetusti myös jäsenten itsensä nähtävissä ja päivitettävissä siten, 

että jäsenet voivat muokata esimerkiksi omia yhteystietojaan ja katsella itsellensä rekisteröityjen veneiden 

katsastustietoja. 

Suulin käyttöoikeudet määräytyvät Suuliin merkittyjen luottamustoimien mukaisesti. Osalla luottamustoi-
menhaltijoista on oikeus nähdä, muttei muokata Suulissa olevia tietoja. Suuri osa käyttäjistä ei näe seuran 
jäsenten syntymäaikoja. On siis tärkeää pitää luottamushenkilötiedot rekisterissä ajan tasalla. 

Rekisterin tiedot on tarkoitettu seuran luottamushenkilöiden käyttöön, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle 
osapuolelle. 

Liiton henkilökunta lähettää usein kohdistettua sähköpostia oman alansa luottamushenkilöille (esim. kat-
sastusvastaaville). Nämä sähköpostien osoitelistaukset haetaan seurojen luottamustoimenhaltijoiden tie-
doista. 

Kun uusi jäsen on luotu Suuliin, niin hänelle lähetetään sähköpostiviesti, jossa hän saa linkin Suulin sisään-
kirjautumissivulle, oman käyttäjätunnuksen järjestelmään ja ohjeet salasanan asettamiseksi. Tämän jälkeen 
jäsen voi sen jälkeen päivittää omia yhteystietojaan suoraan Suulissa, katsella veneensä katsastustietoja ja 
tulevaisuudessa myös ilmoittautuessa koulutuksiin. Käyttäjätunnuksena toimii henkilön liiton jäsennumero, 
jota myös vakuutusyhtiö saattaa tulevaisuudessa kysyä kun jäsen hakee korvauksia liiton vakuutuksesta. 

Tietokannasta ajetaan varmuuskopio palveluntarjoajan toimesta 7 päivän välein ja näistä säilytetään 4 vii-
meisintä versiota.  
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Yleisiä ohjeita käytöstä ja käyttöliittymästä 

Kaikissa näkymissä pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *. Järjestelmä ei salli tietojen tallennusta jos jokin 
pakollinen tieto puuttuu. 

Muutokset tallentuvat kun ne talletetaan erillisestä Tallenna painikkeesta. 

Joidenkin tietojen, esim. sähköpostiosoite, oikeellisuus tai muoto tarkistetaan ennen tallennusta ja tallen-
nus ei onnistu jos tieto ei vastaa annettua muotoa. Joillekin tiedoille, kuten veneen leveys, on määritelty 
arvo, jota suuremman arvon syöttäminen on mahdollista, mutta aiheuttaa huomautuksen.  

Päivämääräkentissä oikean päivän voi etsiä kalenterista tai syöttää päivämäärän numeroina annetussa 
muodossa päivä.kuukausi.vuosi. Päivä ja kuukausi voidaan antaa joko yhdellä tai kahdella numerolla, vuosi 
tulee aina syöttää neljällä numerolla. 

Erilaisia tietoja voi hakea useilla hakuehdoilla. Sivun yläosassa näkyy erilaiset hakuehdot ja –perusteet, joita 
voi yhdistellä vapaasti. 

Useimmissa listauksissa listan voi järjestää sarakkeittain nousevaan tai laskevaan järjestykseen klikkaamalla 
listan yläpuolella olevaa sarakkeen nimeä. 

 

 

 

 

 

Missä voin harjoitella ja kokeilla Suulin käyttöä 

Suulista on olemassa koulutusversion, jonka löydät osoitteessa Demo.spv.fi. Pääset sinne samalla käyttäjä-
tunnuksella kuin varsinaiseen Suuliin, mutta sinun tulee asettaa erillinen salasana koulutusympäristöön. 
Koulutusympäristöstä ei lähetetä sähköpostiviestejä käyttäjille. 

HUOM! Tässä koulutusympäristössä on hyvä harjoitella asioita, mutta muistattehan, että koulutusversi-
osta EI MIKÄÄN tieto siirry Suuli – rekisteriohjelmaan, joten koulutusversiossa mahdollisesti VAHIN-
GOSSA tehdyt rekisterinpäivitykset eivät mene varsinaiseen rekisteriin! 

Olettehan varovaisia eri versioiden kanssa!! 
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1. Oma Seura 

1.1 Seura – seuran perustiedot 

Seuran omat tiedot on jaoteltu eri välilehtien alle. Välilehti valitaan sivun yläosassa näkyvän valikkopalkin 
avulla.                  

   

Seura voi lisätä logonsa seuratietoi-
hin. Selaa painikkeesta avautuu valin-
taikkuna, jossa työasemalle tallen-
nettu logotiedosto voidaan valita.  Va-
linnan jälkeen tiedosto siirretään pal-
velimelle Siirrä kuva painikkeella. Kun 
logo on tallennettu, se näkyy ruudulla. 
Logo tulostuu pdf- ja html-laskuihin. 
Logon koko tulisi suurimmillaan olla 
suuruusluokkaa 2 MB. Huom. Tässä 
mainittujen painikkeiden teksti riip-
puu selaimen valitusta käyttökielestä. 

Toiminnoissa valitaan sen mukaan, 
mitä kaikkea toimintaa seurassa har-
joitetaan. Tieto on tärkeä, koska tä-
män perusteella seura on mukana kai-
kenlaisissa listauksissa, myös nettisi-
vujemme jäsenseura luettelossa. 

Rekisterissä olevia seuran yhteystie-
toja liitto käyttää kaikessa postituk-
sessaan jäsenseuroille. Myös jäsen-
seuraluettelossamme näkyy nämä yh-
teystiedot.  

SPV:n alueorganisaatio jakautuu 14 aluee-
seen ja seurat on pyritty liittämään maan-
tieteellisesti oikeaan alueeseen. Seura voi 
itse kiinnittää itsensä myös toiseen aluee-
seen, jos se muista syistä on sen toimin-
nalle ja seurayhteistyölle luontevampaa.  

Tiedot näkyvät SPV:n www-sivuilla ja siten 
niiden perusteella mahdolliset uudet jäse-
net voivat tehdä arvioita mahdollisen jäse-
neksi liittymisen pohjaksi. 

Suulissa on mahdollista ylläpitää myös nor-
maalista seuran yhteystiedosta poikkeavaa 
laskutusosoitetta. Tällainen voi olla esimer-
kiksi rahastonhoitajan tai sähköisen talous-
hallinnon skannauspalvelun osoite, jolloin 
liitosta tulevat laskut ohjautuvat laskusuo-
soitteeseen. 
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Seuran perustiedoissa ylläpidetään myös jäsen- ja venetiedoissa olevia lisätietokenttiä ja niiden nimikkeitä.  
Lisätietokentät näkyvät jäsen- ja venetietolomakkeilla ja niihin voi tallettaa vapaamuotoista tekstiä. 

Muistattehan aina tallentaa tekemänne muutokset   painikkeella 

 

1.2 Luottamustoimet 

Liittotasolla on määritelty valmiiksi tällä hetkellä paljon 
käytössä olevia luottamustoimia. Rekisterin käyttöoi-
keudet määräytyvät näiden luottamustoimien mukaan. 
Esimerkiksi rekisterinhoitajalla on täydet luku- ja kirjoi-
tusoikeudet seuran tietoihin, katsastajilla taas puoles-
taan oikeudet vain katsastuksissa tarvittaviin tietoihin.  

Liiton henkilökunta käyttää luottamushenkilötietoja tie-
dottaessaan tärkeistä ja ajankohtaisista asioista seu-
roille, esimerkiksi katsastusinfo katsastajille, koulutus-
info koulutuspäälliköille.  

Jos seurassa on omia luottamustoimia, ne voidaan lisätä 

sivun alareunassa olevasta  -painikkeesta. Seuran omiin luottamustoimiin ei voida liittää re-
kisterin käyttöoikeuksia, eikä niitä käytetä liiton viestinnässä. 

 

1.3 Jäsenluokat 

Seura ylläpitää omia seurakohtaisia jäsenluokkia.  

Jäsenluokkiin on mahdollista liittää jäsenmaksutuotteita, 
joiden avulla jäsenmaksujen massalaskutus onnistuu hel-
posti. (Jäsenmaksutuotteet määritellään Asetukset vali-
kossa.) 

  

1.4 Palvelut 

Seuran palvelut – sivulta haetaan tiedot SPV:n 
www. sivuilla olevaan jäsenseuraluetteloon.  

Palveluihin kannattaa kirjata kaikki sellainen pal-
velu, jonka haluatte esittää omaa jäsenseuraa 
etsivälle mahdolliselle uudelle jäsenelle.  

Huom. Näytettävä venepaikkojen, vapaiden 
venepaikkojen ja vierasvenepaikkojen 
lukumäärä määritellään tässä, niitä ei haeta 
seuran venepaikkaluettelosta.  

Lisää palveluja saa lomakkeen alareunan 

 painikkeesta 
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1.5 Laskutustiedot 

1.5.1 iPost asetukset 

Laskutustietoja käytetään seuran omassa 
laskutuksessa jäsenilleen tai asiakkaille. 
iPost-asetuksia tarvitaan jos laskujen lähe-
tykseen käytetään iPost-palvelua. Kun pal-
velu halutaan ottaa käyttöön, seuran tulee 
täyttää asiakaslomake. Kun asiakkuus on 
rekisteröity Opus Capitassa seura saa tar-
vittavan EPL-tunnuksen ja salasanan. Asia-
kastietolomake löytyy nettiosoitteesta 
http://www.spv.fi/sv/ipost ja täytetty lo-
make palautetaan sähköpostitse toi-
misto@spv.fi.   
 
Asiakaslomake on liitesopimus Opus Capitan kassa tehtyyn puitesopimukseen. Jokainen palvelua käyttävä 
seura saa Opus Capitalta oman laskun, mutta yli 1 000 000 kirjeen volyymin hinnalla. Seuraa laskutetaan 
toteutuneen lähetysmäärän perusteella, kiinteää kuukausimaksua ei peritä. Jos seura haluaa tallentaa 
oman logonsa Opus Capitan palvelimelle, tästä Opus Capita perii erillisen palvelumaksun.  
 

Ohjeet ja lomakkeet, sekä tiedonsiirtopaketin latauspaketti löytyy iPost-asetukset   takaa.  Kun 
asiakkuus on rekisteröity Opus Capitassa seura saa tarvittavan EPL-tunnuksen ja salasanan. 

 

1.5.2 Sähköpostilaskun lähetystiedot 

Suulista voidaan lähettää laskuja myös vastaanottajan sähköpostiin 

(jäsenen laskutustiedoissa on valittuna Lasku sähköpostilla ja säh-

köpostiosoite on oikea). Sähköpostilaskun lähettäminen vaatii li-

säksi, että Seuran laskutustiedoissa on kirjattuna Sähköpostilaskun 

lähetystiedot. 

 

 

Sähköpostilaskun vastaanottaja näkee lähettäjätietoina oheiseen kenttään kirjatut lähettäjätiedot, vaikka 

lähettäjä lähettäisi laskut omasta henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai jostakin muusta sähköpostista. 

Sähköpostilaskun lähettäjätiedot kirjataan, vaikka lähettäjä käyttäisi tätä samaa sähköpostiosoitetta muu-

tenkin. 

 

Mikäli seura lähettää tiedotteita jäsenilleen Suulista 

sähköpostitse, näkyy lähettäjänä tämä sama lähe-

tystietoihin kirjattu lähettäjätieto 

 

 

 

 

 

 

http://www.spv.fi/sv/ipost
mailto:toimisto@spv.fi
mailto:toimisto@spv.fi
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1.5.3 Pankkitilit 

Pankkitileillä on ohjelmistossa monta merkitystä. Pankkitili, joka tulostuu laskulle, perustetaan laskutustie-
doissa. Pankkitili on myös yksi tarvittavista kirjanpidon tileistä, jotka perustetaan Asetuksissa.  

Pankkitiliä luotaessa tilille on annettava pankkiryhmää kuvaava nimi, valittava pankkiryhmä ja IBAN numero 

ja valitaan perustettu kirjanpidontili. Pankkitilejä voi olla useampiakin ja ne näkyvät laskuissa siinä muo-

dossa, kun myös tulostuvat laskuille.  

On tärkeää kiinnittää pankkitili oikealle kirjanpidontilille tässä toiminnossa. 

 

 

Jo tehtyjä pankkiyhteystietoja voidaan muokata tai poistaa   painikkeilla ja laskussa näkyviä pank-

kitilejä voi olla useita. kaikki muutokset hyväksytään aina sivun oikeassa alalaidassa olevasta    

painikkeesta. 

 

 

1.6 Jäsenten luottamustoimet  

Seuran luottamustoimiin lisätään hen-

kilöitä   pai-
nikkeella. Tämän jälkeen haetaan jäsen 
”Valitse jäsen” listalta. 

 

Luottamushenkilötiedot tallennetaan 

sivun alareunassa olevalla   
painikkeella 
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1.7 Rekisterin käyttöoikeudet 

Rekisterin käyttöoikeudet määräytyvät henkilöille asetettujen luottamustoimien mukaan. Alla 
olevassa taulukossa on esitetty mitkä oikeudet eri luottamustoimiin on liitetty. 

Luottamustoimi Kommodori, 

Puheen- ja  

Toiminnanjoh-

tajat, Rekiste-

rinhoitaja, Sih-

teeri, Kanslisti 

Varakommo-

dori 

Hallituksen 

jäsen 

Taloudenhoitaja Satamakapteeni 

Jäsentiedot Luku ja kirjoitus Raj. luku 1 Raj. luku 1 Raj. luku 1 Luku ja kirjoitus 

Asiakastiedot Luku ja kirjoitus Luku Luku Luku ja kirjoitus  

Pätevyydet 2) Luku Luku Luku Luku Luku 

Kurssisuoritukset 2) Luku ja kirjoitus Luku Luku  Luku 

Luottamustoimet Luku ja kirjoitus Luku Luku Luku Luku 

Veneet Luku ja kirjoitus Luku Luku Luku Luku ja kirjoitus 

Venekatsastuslistaus Luku ja kirjoitus Luku Luku Luku Luku 

Venepaikat Luku ja kirjoitus Luku Luku Luku Luku ja kirjoitus 

Asetukset Luku ja kirjoitus Luku Luku Luku ja kirjoitus  

Tilaukset Luku ja kirjoitus   Luku ja kirjoitus Luku ja kirjoitus 

Koontitilaukset Luku ja kirjoitus   Luku ja kirjoitus Luku ja kirjoitus 

Laskut Luku ja kirjoitus Luku  Luku ja kirjoitus Luku ja kirjoitus 

Reskontra Luku  Luku Luku Luku  

 

Luottamustoimi Telakkamestari Vartiointipääl-

likkö 

Katsastus-

päällikkö 

Kilpailu-, Ju-

niori- ja Koulu-

tuspäällikkö, Ve-

neilykouluttaja 

Venekatsastaja 

Jäsentiedot Raj. luku 1 Raj. luku 1 Raj. luku 1 Raj. luku 1 Raj. luku 1 

Asiakastiedot      

Pätevyydet 2) Luku Luku Luku Luku Luku 

Kurssisuoritukset 2) Luku Luku Luku Luku ja kirjoitus  

Luottamustoimet Luku Luku Luku Luku Luku 
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Veneet Luku  Luku  Luku Luku Luku 

Venekatsastuslistaus Luku Luku Luku ja kirjoi-

tus 

 Luku ja kirjoitus 

Venepaikat Luku ja kirjoitus Luku ja kirjoitus    

Asetukset      

Tilaukset Luku ja kirjoitus   Luku ja kirjoitus  

Koontitilaukset Luku ja kirjoitus   Luku ja kirjoitus  

Laskut Luku ja kirjoitus   Luku ja kirjoitus  

Reskontra      

 

1) Rajoitettu lukuoikeus tarkoittaa, että jäsentiedoista ei näy syntymäaikaa eikä henkilötunnuksen loppu-

osaa. 

2) Ominaisuus ei ole vielä toteutettu Suuliin. 

Jäsenellä on itsellään lukuoikeus omiin jäsentietoihinsa ja jäsen voi muuttaa omia yhteystietojaan, päivittää 

oman ISAF-numeronsa, laskutusosoitteensa ja valita mainostuskiellon. Jäsen ei voi itse valita laskutuksen 

koontijäsentä, koska valinta edellyttää että henkilö näkee seuran koko jäsenlistauksen. Lisäksi jäsen voi kat-

sella itselle rekisteröityneen veneen tietoja ja katsastushistoriaa. 

 

2. Jäsenet 

 

2.1. Jäsentietojen haku 

Seuran jäsenrekisterissä jo olevien 
henkilöiden jäsentietoja voi hakea eri-
laisin hakuperustein.  

Mahdollista on myös listata vain koon-
tijäsenet tai ilman markkinointikieltoa 
olevat jäsenet, sekä pyöreitä merkki-
päiviä viettävät henkilöt 

 

Haetuista henkilöistä voidaan tulostaa 
osoitetarrat kirjepostituksiin tai viedä 
heidän tietonsa excel tiedostoon jatko-
käsiteltäväksi.  
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2.2. Sähköpostiviestin lähetys jäsenille 

 

Suulissa on mahdollista lähettää säh-
köpostiviestejä jäsenten sähköposti-
osoitteisiin. 

Valitse jäsentietojen hakutoiminnoksi Sähköpostiosoite löytyy, jolloin saat listauksen kaikista seuran jäse-
nistä, joilla on jäsentietoihin merkittynä sähköpostiosoite. Listauksen alareunassa on valinta  

. 

 

 

Listaukseen nousee valittujen vastaanottajien sähköpostiosoitteet ja aukeaa viestissä tarvittavat kentät 
sekä tekstinsyöttöruutu. Sähköpostiviesti Suulista lähtee (muista sähköpostin lähetystiedot) kun painat Lä-
hetä – painiketta. 

2.3. Uusi jäsen 

Uusi jäsen lisätään Lisää jäsen valinnalla. 
Seuraavat tiedot ovat pakollisia jäsentie-
toja: etunimi, sukunimi, seura (valittu val-
miiksi), seuran jäsenluokka, laskutustie-
dot ja jäsenyyden alkamispäivä.  Muiden 
tietojen täyttö on vapaehtoista. Kannat-
taa huomioida, että jäsenen ikään perus-
tuva liittojäsenyysluokka (seniori- tai ju-
niorijäsenet) määräytyy syntymäpäivän 
perusteella.  
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Muita vapaaehtoisia jäsentietoja ovat ISAF-purjehtijanumero, seuran oma jäsennumero, yhteystiedot (säh-
köpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero) ja mahdolliset seurakohtaiset lisätiedot. 

Huomioitavaa! Kun uusi jäsenyys luodaan, muodostuu jäsenelle automaattisesti liiton jäsennumero, jota 
jäsen tarvitsee jatkossa, kun hän ilmoittautuu koulutuksiin, hakee vakuutuskorvauksia tai kirjautuu Suuliin 
omia yhteystietojaan päivittämään. Tallennuksen yhteydessä uudelle jäsenelle lähtee myös Suulista säh-
köposti-ilmoitus, jossa hän saa linkin Suulin sisäänkirjautumissivulle oman käyttäjätunnuksen järjestel-
mään ja ohjeet salasanan asettamiseksi. Jäsen pääse jatkossa päivittämään omia yhteystietojaan ja näke-
mään omia jäsen- ja venetietojaan.   

2.4. Jäsenen poisto 

Kun jäsenelle määritellään jäsenyyden loppumispäivä, henkilön jäsenyys päättyy kyseisenä päivänä. poisto 
päivittyy listauksiin aina jäsenyyden päättymisen jälkeisenä yönä. Tällöin jäsenen henkilötiedot poistetaan 
Suulista ja jäsenyydestä jää jäljelle vain liiton jäsennumero, sekä jäsenyyden kesto. Näitä voidaan käyttää 
myöhemmin jäsenmäärälistauksissa.  

 

3. Veneet 

3.1. Venetietojen haku 

Venetietoja voidaan hakea Hae veneitä 
toiminnolla, jossa hakumahdollisuudet 
ovat venetyypin, veneluokan, omistajan, 
veneen pituuden, purjenumeron, rekiste-
rinumeron tai katsastustietojen perus-
teella.  

Hakuehtojen perusteella voidaan tehdä 
haku tai hakea kaikki seuran veneet.  
Haettujen veneiden omistajien tiedot 
voidaan tulostaa osoitetarroiksi tai viedä 
excel tiedostoksi myöhempää käsittelyä 
varten. 

Huom: Jos tuot venetietoja Suuliin ex-
celissä, niin huomioi, että sinun tulee 
aina tuoda koko venelista kerralla. Tätä 
kannattaa kokeilla ensin koulutusympäristössä. 

 

3.2. Uusi vene 

Mikäli seuraan tuleva uusi vene on ol-
lut jo aiemmin käytössä jossakin, on 
hyvä ensin tarkistaa, onko vene va-
pautettu jossakin seurassa.  

 haulla (hae veneitä 
–> vapaat veneet – > Hae) löytyvät 
kaikki ne veneet, joita ei Suulissa ole 
kiinnitetty mihinkään seuraan. Jos 
vene löytyy, niin venetiedoissa näkyy  
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 painike. Tällöin mukana siirtyvät kaikki veneen tiedot ja venekatsastuksen historiatie-
dot. On kuitenkin hyvä aina tarkistaa veneen tiedot veneitä siirrettäessä. 

Muuten uusi vene lisätään LISÄÄ VENE –toiminnolla. Ensimmäiseksi valitaan oikea Venetyyppi, koska purje- 
ja moottoriveneillä on toisistaan poikkeavia ominaisuuksia. Esimerkiksi purjepinta-alatietoa ei kysytä moot-
toriveneelle. Lomake kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, koska venetiedot siirtyvät myös säh-
köiselle katsastuslomakkeelle. Veneellä on Suulissa yksi varsinainen omistaja, joka on päävastuullinen ve-
neen käytöstä ja jolle esimerkiksi veneeseen liitetyn venepaikan laskut lähetetään. Muut mahdolliset omis-
tajat kirjataan omaan kohtaansa heti vastaavan omistajan jälkeen. 

Niihin veneisiin, jotka ovat vain kilpailukäytössä ja joilla on mittakirja, merkitään mittakirjatieto kohtaan 
Mittakirja voimassa. Veneet, joilla on voimassa oleva mittakirja, huomioidaan katsastettujen veneiden li-
säksi seuran liittokokousäänimäärää laskettaessa. 

3.3. Veneen poisto 

Vene poistetaan seuran rekisteristä muokkaamalla veneen tietoja ja klikkaamalla   . 
Vene on tämän jälkeen heti uuden seuran käytettävissä kaikkine historiatietoineen. 

3.4. Venekatsastus  

Sähköinen venekatsastus otetaan käyttöön jo vuonna 2016. Sähköisen katsastuslomakkeen käytöstä teh-
dään oma ohje venekatsastajille.  

Jos seura käyttää paperista katsastuslomaketta, niin katsastustiedot päivitetään Uusi katsastus paperilo-
makkeella –painikkeella. Tämän jälkeen täytetään katsastusvuosi, päivä ja - luokka ja talletetaan katsastus. 
"Katsastus valmis" lukitsee katsastustiedot, eikä niitä tämän jälkeen voi muuttaa. HUOM: Liittokokousää-
nimäärää laskettaessa katsastetuiksi lasketaan ne veneet, joiden katsastus on merkitty valmiiksi. Liittoko-
kousäänimäärä määräytyy rekisterissä vuoden viimeisenä päivänä katsastetuiksi merkittyjen veneiden mu-
kaan. 

4. Venepaikat 

Suulissa voidaan hallinnoida seuran venepaikkoja ja hoitaa näiden laskutukset massalaskutuksina. Seurojen 
venepaikat ovat yksilöllisiä ja perustuvat erilaisiin hinnoitteluihin, joten seuran on perustettava jokainen 
venepaikka erikseen käyttäen seuran omaa vene/laituripaikkanumerointia. Perustetuille venepaikoikoille 
liitetään oikea vene tai merkitään paikka vapaaksi, jolloin 
kaikki joilla on oikeudet nähdä venepaikkarekisteri pysty-
vät näkemään seuran vapaiden venepaikkojen tilanteen. 
 
4.1. Venepaikkalajit 

Usein kesän laituripaikat ja talven telakointipaikat jaetaan 
ja laskutetaan eri aikaan vuodesta.  

Tästä johtuen kannattaa avata näille molem-
mille venepaikoille omat venepaikkalajit Suu-
liin.  Massalaskutukset voidaan tehdä vene-
paikkalajien perusteella. 

4.2. Venepaikkalistaukset 

Venepaikkoja voi hakea erilaisin hakuperus-
tein 
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4.3. Uusi venepaikka 

Venepaikalle tehdään määritykset rekisteriin, annetaan venepaikkanumero ja kerrotaan mahdolliset rajoit-
teet, sekä määritellään mahdollinen paikkaan kohdistuva vartiovelvollisuus. 

 

Venepaikan tilaa hallinnoidaan venepaikassa, jolloin laskutuksen kannalta vapaat tai seuran käytössä ole-
vilta venepaikoilta ei massalaskutusta tulostu. Mikäli venepaikka on jonkin jäsenen tai asiakkaan käytössä 
avautuu valikko oikean venepaikan haltijan (laskutettavan) tiedon valintaan. 

 

Venepaikalle lisätään valintavalikosta veneenhaltijajäsenen vene, mikäli paikka on jäsenellä, valitaan lasku-
tusperuste ja Venepaikkatuote, sekä mahdollinen Venepaikkaan liittyvä lisälaskutettava tuote, joka nousee 
massalaskutuksen yhteydessä venepaikan mukana laskulle. 
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Venepaikka voidaan laskuttaa seuraavien laskutusperusteiden mukaan: 

Normaali kappalehintainen määrämittainen venepaikan laskutusperuste, missä ve-
neen mitat eivät ratkaise hinnanmuodostusta (kylläkin vene täytyy sopia laituripai-
kalle)  

 

 Venepaikan mittojen mukaan, missä on mahdollista valita mitat venepaikan leveyden tai pituuden mukai-
sesti tai molemmat m2 – ottaa laskutusperusteen venepaikasta ja voidaan lisätä marginaali paikkaan. 

 

 

Venepaikka voidaan laskuttaa myös veneen mittojen mukaan, mikä on yleistä esim. talvitelakoinnissa, mi-
käli telakka-alueella ei ole määrättyjä kappale- tai paikkahinnoiteltuja telakointipaikkoja. Tällöin yleensä 
määritellään veneen mittojen lisäksi marginaali venepukkeja ja pientä väliä seuraavaan veneeseen varten. 

 

Joissakin seuroissa voi heidän sääntöjensä mukaisesti olla myös ilmaisia 
paikkoja jollekin ansioituneelle jäsenryhmälle. Ilmaista paikkaa voidaan 
käyttää myös seuran omalle veneelle. 

 

Venepaikkojen masssalaskutustoiminnon ohje löytyy massalaskutuksen yhteydessä 
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5. Suulin laskutusominaisuuden käyttöönotto ja hallinta – Asetukset 

 

Mikäli olette vasta ottamassa käyttöön Suulin laskutusominaisuutta – tutustukaa erilliseen  
SUULI Laskutuksen käyttöönoton ABC – ohjeeseen. Ohjeessa on kuvattu vaiheittain asiat, mitkä kannat-
taa huomioida käyttöönoton yhteydessä 

Laskutusominaisuuden käyttöönotto 

Kun aloitetaan rekisterin käyttö laskutuksessa, on erittäin tärkeää käydä läpi 

kaikki asetukset- välilehdellä olevat kohdat huolellisesti. Ohjelma on luotu siten, 

että seuran nykyistä kirjanpitotapaa ei tarvitse muuttaa Suulin vuoksi ja näin 

seuranne vertailutiedot edellisiin vuosiin pysyvät ennallaan. Perusasiat on kui-

tenkin vietävä Suuliin ja se tehdään ohjelman Asetukset – osiossa. 

Ennen ensimmäistäkään laskutusta on seuran syytä tehdä oman pankin 
kanssa sopimus konekielisen viitemaksuaineiston keräämisestä verkkopank-
kiin seuran noudettavaksi. 

5.1. Kirjanpitotilit 

Kirjanpidontilit ovat laskutuksessa tärkeitä, koska niiden avulla laskuttamanne myynti kirjautuu laskutuksen 

ja suoristusten tilierittelyihin ja jatkossa kirjanpitäjänne tarvitsee näitä tietoja seuranne tuloslaskelmiin. 

Parhaiten löydätte seuranne käyttämät kirjanpidontilit seuranne Tuloslaskelmasta. 

Laskutuksen yhteydessä kirjautuu laskutettavien tuotteiden myynti suoraan tuotoksi niille kirjanpidonti-

leille, mihin laskutettava tuote on kiinnitetty ja samalla se kirjautuu myös myyntisaatavaksi. Kun pankkiin 

tulee suoritus ja ko. viitemaksuaineisto noudetaan Suuliin, siirtyy summa myyntisaatavista pankkisaamisiin. 
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Tämän vuoksi Seuraavat kirjanpidontilit on syytä käydä asettamassa Suulin Asetuksissa: 

 Myyntisaatavien kirjanpidontili  

 Pankkitilin kirjanpidontilit 

 Kaikkien tuloslaskelman tuottotilien kirjanpidontilit 

 mahdolliset ALV kirjanpidon tilit 

 

Uusi kirjanpitotili lisätään kuvan vasemman laidan   näppäimestä. 

5.2. Kustannuspaikat 

Mikäli seurassa on aiemminkin seurattu toimintaa eri kustannuspaikkojen osalta erikseen esim. seuralla 
kaksi satamaa tai retkisatama voidaan Suulissa käydä asettamassa tarvittavat kustannuspaikkatiedot. 

 

Uusi kustannuspaikka lisätään vasemman laidan     näppäimestä 
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5.3. Tuoteryhmät 

Tuoteryhmät helpottavat seuran laskuttamien tuot-
teiden hallintaa. Jotkut tuoteryhmistä ovat yleisiä, 
nämä liittyvät jäsenmaksujen ja venepaikkalaskutus-
ten massalaskutuksiin. Massalaskutuksissa muihin 
tuoteryhmiin kiinnitetyt tuotteet eivät nouse lisätuot-
teiksi massalaskutuksissa valittavien tuotteiden lis-
toille. 

Valmiiksi määriteltyjen tuoteryhmien lisäksi seurassa 
voidaan tehdä lisää seurakohtaisia tuoteryhmiä 

 painikkeella ja määrittämällä tuo-
teryhmälle nimi. 

 

5.4. Tuotteet 

Laskutusta helpottaa toimiva tuoterekisteri. Tuoterekisterin tuotteiden kautta yhdistetään myynti oikeille 
kirjanpidon myyntitileille, kustannuspaikoille sekä siellä ylläpidetään tuotteiden hintatiedot ja mahdolliset 
arvonlisävero kannat.  Jäsenmaksu- ja venepaikkamaksujen massalaskutusten automaattikeräilyt edellyttä-
vät oikein tehdyn tuoterekisterin olemassaoloa. Huomioi massalaskutettavien tuotteiden oikeat tuoteryh-
mät. 

 

Tuotteita lisätään   näppäimellä, jolloin avautuu perustettavan tuotteen tiedot: 
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Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia laskutuksen näkökulmasta ja muut tiedot ovat vapaaehtoisia ja pe-
rustuvat seuran käytäntöihin ja kirjanpidon / tulostenmuodostuksen tarpeisiin.  

Laskutuksessa kirjanpidon myyntituotot nousevat myytyjen tuotteiden euromäärien mukaisesti sille kir-
janpidontilille ja kustannuspaikalle, jotka tuotteeseen on tässä toiminnossa liitetty. Kirjanpitäjä tekee 
tarvittavat kirjaukset seuran kirjanpitoon Laskutuksen tilierittelyjen pohjalta ja tilierittelyjen euromäärät 
muodostuvat laskutettujen tuotteiden perustiedoista. 

Mikäli seuralla on ALV:illista myyntiä, valitaan tuotteelle ALV % tässä toiminnossa. Huomioithan massalas-
kutuksissa, että jäsenmaksutuotteet kiinnitetään jäsenryhmälle jäsentiedoissa ja venepaikkatuotteet vene-
paikoissa ja että nämä lisätuotteet laskutetaan yhdessä kyseisen päätuotteen kanssa.  

 

5.5. Suoritukset ja suoritusten tilierittelyt 

 

5.5.1. Viitemaksut pankista 

Pankkiin tulleet viitesuoritukset haetaan tiedos-

tona verkkopankista ja tallennetaan omalle tie-

tokoneelle.  

 Avataan Suulin Asetuksista Suoritukset  

 selataan juuri pankista noudettu viite-

maksuaineisto – tiedosto  

  painikkeella luetaan 

aineisto Suuliin, ja Suuli tekee löytämil-

leen laskuille suoritukset automaattisesti. 

Mikäli viitemaksuna tullut suoritus ei onnistu kohdistumaan laskulle, löytyy se Kohdistumattomista mak-

suista ja odottaa siellä jatkotoimenpiteitä, esim. siirtoa oikealle laskulle. 

 

5.5.2. Panot ja muut viitteettömät suoritukset 

Pankkiin tulleet muut suoritukset, jotka eivät ole saapuneet viitemaksuina täytyy käydä suorittamassa las-

kuille manuaalisesti.  
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Kirjataan laskun lopussa oleviin Maksutietoihin maksutapahtuman tiedot ja klikataan painiketta lisää 

maksu. Huom. jatkokäsittelyjä helpottaa, mikäli päivämäärä on sama, kun suoritus tuli pankkiin. 

5.5.3. Laskun osasuoritukset 

Toistaiseksi ei laskujen osasuorituksia pystytä tekemään Suulissa, vaan menettelytapa on tehdä ensin Hyvi-

tyslasku osittain suoritetusta laskusta jonka jälkeen tehdään uusi oikeanlaisella laskunsisällöllä oleva lasku, 

mihin pankkiin tullut suoritus ohjataan. 

 

5.6. Laskuluettelo ja laskutuksen tilierittely 

Laskuluettelo voidaan ajaa halutulta ajalta kirjanpitoa varten. 

Luettelosta on ajettavissa listaukset PDF tiedostona tai ne voidaan 

viedä excel taulukkoon jatkokäsittelyyn. Listauksen loppuosaan tulee tilierittely kustannuspaikoittain ja kir-

janpidontileittäin samalta ajalta. 

Huomioithan että laskuluettelon ja laskutuksen tilierittelyjen loppusummat ovat samat. 
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Laskuluettelon loppusummat ovat tehtyjen laskujen yhteissummat ja laskutuksen tilierittelyn loppusummat 

muodostuvat eri kirjanpidontielille kohdistuneesta myynnistä. 

Kirjanpitoon viedään tuottotapahtumat Tilierittelyn kirjanpidontilitysten mukaan ja myyntisaatavat lisään-

tyvät Yhteissumman mukaisesti – PDF tiedosto on hyvä kirjanpidonliite molemmista listauksista. 

 

 

5.7. Maksumuistutustyypit ja maksuhuomautukset 

Maksumuistutustyypit 

Maksumuistutusten tekstit ja muistutettujen laskujen laskutila yl-

läpidetään Maksumuistutustyypissä, mikä löytyy Asetukset väli-

lehdeltä. 

 

Maksuhuomautukset 

Avataan erääntynyt lasku maksuviitteen numerosta ja näkymän alaosasta valitaan maksuhuomautus. 

 

 

Valitaan muistutustyyppi, jolloin asetuksissa asetetut tekstit nousevat maksuhuomautukseen. Annetaan 

uusi maksupäivä ja halutessanne kirjataan Huomautusmaksu (olette tehneet sen tuotteeksi ja kiinnittäneet 

sen maksuhuomautusten tuoteryhmään), joka lisätään seuraavaan samalle laskutettavalle lähetettävään 

laskuun. Muista tallentaa. 

5.8. Asiakkaat 

Laskutettavien asiakkaiden tietoja ylläpidetään asetuksissa. Tällaisia voivat olla muut laskutettavat yhteis-
työkumppanit, esimerkiksi mainostajat. 
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6. Varsinainen laskutus 

Ennen ensimmäistäkään laskutusta kannattaa sopia oman pankin kanssa konekielisen viitemaksu-

aineiston keräämisestä. Pankki kerää siitä hetkestä lähtien tilillenne tulleen viitemaksuaineiston 

konekielisessä muodossa teille verkkopankistanne noudettavaksi. Noudettuanne viitemakuaineiston 

tallennatte sen omalle tietokoneellenne, mistä käytte sen Suulin suoritukset osion HAE-toiminnolla nouta-

massa Suuliin. Suulista ei ole yhteyksiä pankkitilillenne, eikä suorituksia myöskään noudeta liiton toimesta. 

 

6.1. Yksittäislaskut 

Yksittäistilaukset tehdään Tilaukset osiossa. Tilaukseen valitaan tilaaja Hae jäsen – valikosta, jolloin hänen 

yhteystietonsa nousevat tilaukselle. 

 

Mikäli tilaaja ei ole jäsen tai asiakas kirjoitetaan tilaajan (laskutettavan) nimi sille varattuun kenttään sekä 

muutkin yhteystiedot. Asiakas voi olla myös yritys.  

 

 

Laskutettavien asiakkai-

den tietoja ylläpidetään 

asetuksissa. Tällaisia 

voivat olla muut lasku-

tettavat yhteistyökump-

panit, esimerkiksi mai-

nostajat 
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Valittu maksuehto määrittää laskulle eräpäivän. Maksuehto valitaan vali-

kosta, mistä on valittavissa 7 / 14 / 30 päivää netto. 

Mikäli kyseessä on käteismaksu, laitetaan kruksi käteismaksun valintaan. 

Erillinen tilaus ja toimituspäivä mahdollistavat tilauksen syöttämisen en-

nakkoon ja maksuajan laskeminen alkaa vasta toimituspäivästä 

 

 

 

Tilaukselle voidaan 

määritellä erilaisia lisä- ja viitetietoja. Yksittäinen lasku 

voidaan ohjata suoraan sähköpostiosoitteeseen.  

Oletuksena sähköpostilaskulle nousee jäsenen jäsen-

tiedoissa oleva sähköpostiosoite, mutta tässä kentässä 

laskun ohjautumisen sähköpostiosoitetta pääsee vielä 

muuttamaankin. Mikäli tilasta ei haluta vielä laskuttaa 

poistetaan kruksi ko. valinnasta. Lasku muodostuu 

vasta kun kruksi on paikoillaan 

Kun tilauksen perustiedot laskutusta varten on tehty, 

niin Valitaan laskutettava tuoteryhmä ja/tai tuote. Tuotteelle on mahdollista määritellä alennus joko % tai 

euromääräisenä, sekä tarvittaessa lisätä tuotteelta puuttuneen ALV %:n, mikäli seura on ALV velvollinen. 

 

Kaikkia alleviivattuja tietoja voidaan muuttaa vielä tilausrivin hakemisen jälkeen, klikkaamalla ko. alleviivat-

tua lukua tai tekstiä  

 Kirjoitetaan korjattu tieto ja muutos vahvis-

tetaan  painikkeella. 

  Poistaa rivin 

  Avaa seliterivin, jolle voi kirjoittaa lisätiedon tilausriville 

 Lisää tilaukseen valitun tilausrivin 
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  Voidaan lisätä tuote, jota ei ole tuoteluettelossa. Tätä käytettäessä on valittava myös 

kirjanpidontili ja mahdollisesti seurassa käytettävä kustannuspaikka. 

 Tallentaa tilauksen 

Tallennuksen jälkeen Suuli vahvistaa tilauksen ja siirtyy tilauslistaukseen. 

 

Tässä vaiheessa tilauksen voi vielä poistaa tai siirtyä tekemään uuden tilauksen. Asiakkaan nimestä tilauk-

sen voi vielä avata tarkistuk-

siin tai muokkauksiin.  

HUOM: Jos "Tilaus on valmis 

laskutettavaksi" merkintä 

on poistettu, niin tilausta ei 

voi laskuttaa.  

Tilauksen voi myös kopioida 

uudeksi tilaukseksi, missä 

valitaan uusi laskutettava il-

man että tilausrivejä joudutaan syöttämään uudelleen 

Tilauslistalta voidaan valita yksi, useampia tai kaikki tilaukset ja valitut tilaukset voidaan joko laskuttaa klik-

kaamalla    tai poistaa    painiketta klikkaamalla.  

Laskuta valitut -valinnan jälkeen tilausta ei voi enää muokata tai poistaa, vaan siitä on muodostunut Lasku.  

 

6.2. Massalaskutus 

Jäsenmaksulaskutus on yksi suurimpia seuran hallinnollisia toimia. Suulissa on panos-
tettu erityisesti jäsenmaksu- ja venepaikkalaskutuksen helppoon toteuttamiseen. 
Massalaskutuksen aloitus tapahtuu valitsemalla Laskut osiosta Massalaskutus 
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Massalaskutuksissa kirjataan ensin laskujen yleistiedot, jotka nousevat jokaiselle massalaskutettavalle ti-
laukselle / laskulle. Maksuehto on valittava, vaikka käytettäisiinkin kiinteää eräpäivää. Kiinteä eräpäivä voi-
daan valita muusta maksuehdosta poikkeavaksi, jolloin lasku erääntyy maksettavaksi vasta valittuna päi-
vänä. Massalaskujen lopputeksti kirjataan massalaskutuskohtaisesti erikseen. Mikäli poikkeavaa eräpäivää 
ei anneta, mutta halutaan tehdä esim. tilausten tarkistukset rauhassa, voidaan toimituspäiväksi valita se 
päivä, kun uskotaan laskujen lähtevän vastaanottajille. Mikäli samalle laskulle yhdistetään jäsenmaksujen ja 
venepaikkojen massalaskutukset on kiinteä eräpäivä oltava sama. 

 

6.2.1. Jäsenmaksujen massalaskutus 

Jäsenmaksujen massalaskutuksen periaatteena on keruutoiminto, jolla Suuli kerää seuran valitsemat, jäsen-
luokkakohtaisesti laskutettavat jäsenmaksut tilauksiksi. Valmiit tilaukset kerätään ja yhdistellään vastaanot-
tajakohtaisiksi laskuiksi tilausten laskutuksen yhteydessä. Itse laskutus tapahtuu samalla lailla kuin kaikkien 
mudenkin tilausten laskutus. 
 

 
 
Valinnassa voidaan valita suoraan kaikki jäsenluokat tai laskuttajan halutessa valita jäsenluokat yksitellen. 
Suuli muodostaa tällöin tilauksen kaikille niille seuran jäsenille jotka ovat kiinnitettyjä kyseisiin jäsenluok-
kiin.  Huom! Jäsenmaksutuote (jäsenmaksun hinta) on kiinnitettynä seuran jäsenluokkien ylläpidossa -> 
Oma seura -> Jäsenluokat osassa. 

Valitaan   , jolloin jäsenmaksutilaukset muodostuvat ja Suuli kertoo vihreällä yläpal-
killa, että tilaukset on nyt luotu. Tilaukset nousevat Tilaukset – välilehdelle 
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6.2.2. Venepaikkojen massalaskutus 

 

Venepaikkojen massalaskutuksen aloitus tapahtuu samoin kuin jäsenmaksuissakin kirjaamalla kai-
kille massalaskutettaville laskuille yleistiedot. 
 

 
 
Massalaskutuksissa kirjataan ensin laskujen yleistiedot, jotka nousevat jokaiselle massalaskutettavalle ti-
laukselle / laskulle. Maksuehto on valittava, vaikka käytettäisiinkin kiinteää eräpäivää. Kiinteä eräpäivä voi-
daan valita muusta maksuehdosta poikkeavaksi, jolloin lasku erääntyy maksettavaksi vasta valittuna päi-
vänä. Massalaskujen lopputeksti kirjataan massalaskutuskohtaisesti erikseen. Mikäli poikkeavaa eräpäivää 
ei anneta, mutta halutaan tehdä esim. tilausten tarkistukset rauhassa, voidaan toimituspäiväksi valita se 
päivä, kun uskotaan laskujen lähtevän vastaanottajille. 

 
Venepaikkamaksujen koontitilauksessa laskutusvaihtoeh-

doiksi nousevat kaikki seuran venepaikkamaksujen eri 

maksuperusteet. Maksuperusteista valitaan ne makupe-

rusteet, jotka halutaan laskuttaa. Esimerkkitapauksessa 

ollaan laskuttamassa kesän laituripaikkoja, joten valin-

nassa on käytetty Kaikki venepaikkaluokat, joista on pois-

tettu talvitelakoinnin laskutus.  

Valitaan    , jolloin venepaikka-

maksutilaukset muodostuvat ja Suuli kertoo vihreällä ylä-

palkilla, että tilaukset on nyt luotu. Tilaukset nousevat Tilaukset – välilehdelle 

Siirrytään tilauksiin tekemään asiaankuuluvat tarkistukset. Tässä vaiheessa tilaukset ovat vielä erillisinä 

tilauksina, joita voi käsitellä ja tarvittaessa vielä poistaa  toiminnolla. Yksittäiseen tilauk-

seen voidaan vielä tarvittaessa lisätä tilausrivi yksittäislaskun tapaan. 
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Tarkistetut tilaukset valitaan laskutettaviksi ja Laskutetaan , jolloin niistä muodostuu 

avoin lasku odottamaan suoritusta, eikä valmista laskua voi enää poistaa. ja Suuli kertoo vihreällä yläpal-

killa, että laskut on nyt luotu.  Tehdyt laskut löytyvät Laskut - välilehdeltä 

Kun tilauksista muodostetaan laskut, niin kaikki samalle jäsenelle tehdyt avoimet tilaukset kootaan yhdelle 

laskulle. Mikäli jäsenelle on määritelty koontijäsen, niin jäsenen tilaukset kootaan koontijäsenen laskulle. 

Tilausten yhdistymiset samalle laskulle edellyttää, että tilaukset laskutetaan samanaikaisesti.  

Laskut ovat valmiit ja edellä mainitut tilausten yhdistämiset ovat tapahtuneet: 

 

Valmis lasku saadaan avattua tarkiste-

luun Maksuviitteen numerosta. 

Laskusta löytyy kaikkien niiden tilaus-

ten tilausnumerot, jotka ovat yhdisty-

neet laskuun ja tarvittaessa tilausta 

voidaan vielä tarkistella valitsemalla 

ko. askarruttava tilaus tilausnumeroa 

klikkaamalla 
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Kerätyille laskuriveille löytyy myös selitykset laskun rivitiedoista. 

 

 

6.3. Laskut ja laskun lähetys 

 

6.3.1. Laskujen hakutoiminnot 

 

Laskun tila 

Tehtyjä laskuja voi hakea useilla eri tavoilla 

laskun tilan mukaisesti, kaikki laskut ja myös 

asiakkaan nimellä tai viitteellä. Valitaan oikea 

hakumuoto ja painetaan   painiketta. 

 

 

Laskutusmuoto 

Laskuja voidaan hakea myös laskutusmuodon mukaan yh-

distettynä laskujen lähetystietoihin.  

Valitaan oikea hakumuoto ja painetaan   painiketta. 
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6.3.2. Laskujen lähetystoiminnot 

 

Laskulistauksesta valitaan lähetettävät laskut, jotka valitaan merkitsemällä rasti valitun laskun kohdalle ja 

listauksen alareunasta valitaan   

Laskut voi lähettää sähköpostitse vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen, jos se on ylläpidetty rekisterissä 

tai se oli päivitettynä kyseisessä tilauksessa, tallentaa EPL-tiedostoksi tai tulostaa PDF tiedostoksi, printata 

PDF paperille ja lähettää laskut itse postitse vastaanottajalle 

Opus Capitaan (Posti) lähetettävä EPL-tiedosto on turvallisin vaihtoehto. EPL-tiedosto lähetetään Opus Ca-

pitaan ja Opus Capita lähettää laskun edelleen vastaanottajalle. NetPosti- asiakkaat saavat laskun Net-Pos-

tiin, muille Opus Capita lähettää laskun kirjekuoressa. Jos seuranne ei ole liittynyt Opus Capitan käyttäjäksi, 

katso ohjeet kohdasta 1.5.1 sopimuksen tekemiseksi. Yhden Opus Capitan kautta lähetetyn paperi-laskun 

hinta on tällä hetkellä (marraskuu 2015) halvempi kuin yksittäin ostettu postimerkki ja NetPostiin lähetetty 

lasku on tätäkin edullisempi.  EPL tiedoston lähettämiseen saa ladattua ilmaisen Herald –tietoliikennepake-

tin asennusohjeineen nettiosoitteesta http://www.spv.fi/sv/ipost. 

Yksittäisen laskun voi myös avata, tulostaa PDF tiedostoksi ja lähettää liitteenä vastaanottajan sähköpostiin. 

 

6.3.3. Hyvityslasku 

 

Toisinaan tulee tilanne, jolloin valmis lasku joudutaan jostakin 

syystä perumaan. Tällöin tehdään hyvityslasku, joka tekee kääntei-

senä kaikki alkuperäisessä laskussa olleet tapahtumat. 

 

Avataan virheellinen lasku viitenumerosta ja painetaan Hyvitä – painiketta, ohjelma kysyy vahvistuksen ja 

hyväksymisen jälkeen muodostuu hyvityslasku. 

 

Avatessasi juuri muodostuneen hyvityslaskun huomaat uuden 

laskunnumeron ja punaiset tekstit Hyvityslasku sekä hyvitetyn 

laskun numeron. Kaikki laskutiedot ovat myös – merkkisiä. 

 

 

 

 

 

 

Iloisia hetkiä Suulin kanssa kaikille! 

 

 

http://www.spv.fi/sv/ipost
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