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WEBINAARIN SISÄLTÖ

• Webinaarin pelisäännöt
• Suulin laskutusominaisuus 

pähkinänkuoressa
• Laskutusosion käyttöönotto
• Massalaskutus
• Varsinainen laskutus
• Lasku ja sen lähetys
• Laskujen suoritukset 
• Myyntireskontra kirjanpitoon



YHTEISET PELISÄÄNNÖT WEBINAARISSA

• Pidä mikrofoni           ja kamera          pois päältä webinaarin aikana

• Puheenvuoroa voi pyytää avaamalla mikrofonin mainituilla hetkillä. Muista 

kertoa nimesi! 

• Oman puheenvuonsa aikana kamera 

ja mikrofoni tulee olla päällä

• Kysymyksiä ja kommentteja 

voi lähettää myös keskusteluun

WEBINAARI 
NAUHOITETAAN!



SUULIN LASKUTUSOMINAISUUS 
PÄHKINÄNKUORESSA

• Suuli on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
jäsenseuroilleen tuottama jäsen- ja venerekisteriohjelma

• Suulissa on myös SPV:n jäsenseurojen käyttöön sovitettu 
laskutusominaisuus

• Suulin käytöstä ei tule seuroille erillistä kustannusta
• Luokkaliitoille rekisterinkäyttömaksu 2,5€ /jäsen

• Perusominaisuudet
• Laskujen luonti ja lähetys (yksittäin tai massana)

• Raportit

• Hyvittäminen



LASKUTUSOSION 
KÄYTTÖÖNOTTO

• Kirjanpidontilit
• Kustannuspaikat
• Tuoteryhmät
• Tuotteet
• Oma seura – laskutustiedot



MASSALASKUTUSTA ENNEN

• Koontijäsenyys
• Kiinnitettävät tuotteet
• Jäsenmaksujen massalaskutus
• Venepaikkojen massalaskutus



VARSINAINEN LASKUTUS

• Yksittäiset laskut
• Massalaskutus



LASKUN LÄHETYS

• Laskujen hakutoiminnot
• Laskun tila
• Laskutusmuoto

• Laskujen lähetystoiminnot
Kehitys Suulissa

käynnissä!
Jatkossa saat listan 
pieleen menneistä 

lähetyksistä.



LASKUJEN HYVITTÄMINEN 

• Avataan virheellinen lasku viitenumerosta 
• Painetaan – painiketta
• Avatessasi juuri muodostuneen hyvityslaskun huomaat uuden 

laskunnumeron ja punaiset tekstit Hyvityslasku sekä hyvitetyn laskun 
numeron. Kaikki laskutiedot ovat myös – merkkisiä. 

• Voit hyvittää myös useamman laskun kerralla
• Tällöin käytetään – painiketta



HYVITTÄMINEN KUUKAUDEN VAIHDUTTUA



HYVITTÄMINEN KUUKAUDEN VAIHDUTTUA



LASKUJEN SUORITUKSET

• Viitemaksut pankista
• Panot ja muut viitteettömät suoritukset
• Laskun osasuoritukset 
• Maksuhuomautukset 



MYYNTIRESKONTRA KIRJANPITOON

• Laskuluettelo ja laskutuksen 
tilierittely 

• Suoritusluettelo ja suoritusten 
tilierittely 

• Avoimien laskujen listaus



MUUTA 
LASKUTUKSESTA

• Laskutusapuohjelmapilotointi 
käynnissä Membran kanssa

• Mahdollisuus laskuttaa kaikkia 
myyntejänne suoraan 
laskutusohjelmasta sähköpostitse, 
postitse, e-laskulla tai hyödyntää 
PDF-tulostusta



API RAJAPINTA

• Rajapinnan käyttöä varten tarvitset avaimen. 
Suulissa on käytössä kaksi rajapintaa: jäsen-, 
vene- ja venepaikkarajapinta sekä 
laskurajapinta. Näille on erilliset avaimet. 

• Rajapinta maksaa 90 euroa /kertamaksu. 

• Seuran rekisterinhoitaja näkee olemassa 
olevat rajapinta-avaimet kohdassa Oma 
seura.

• Rajapinnan avaamista voi seuran Suuliin
merkitty luottamushenkilö pyytää avattavaksi 
osoitteesta toimisto@spv.fi

HUOM! Toinen järjestelmä EI korvaa Suulia. 

mailto:toimisto@spv.fi


SUULI OHJEITA

• Lisää Suulista spv.fi/suuli-jasenrekisteri/

• Ohjeet siirtymässä toiselle alustalle!

• Tutustu laskutuksen käyttöönoton ABC:n!

Suuli-ohjevideoita
• Kuinka kirjaudun Suuliin? >>

• Kuinka päivitän omat tietoni Suulissa? >>

• Kuinka päivitän omia venetietojani Suulissa? >>

• Kuinka päivitän oman seuran tiedot Suulissa? >>

• Kuinka päivitän seuran luottamustoimet Suulissa? >>

TIESITKÖ?

https://spv.fi/suuli-jasenrekisteri/
https://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/SUULI_Laskutuksen-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6noton-ABC_07.pdf
https://youtu.be/26ZHni_EMEo
https://youtu.be/btYuzLCuUhM
https://youtu.be/gaYCbnuKidY
https://youtu.be/xHB6hvFwzmw
https://youtu.be/1usT1OQX3Vg
https://campus.spv.fi/course/view.php?id=50
https://demo.spv.fi/#/login


KYSYMYKSIÄ / FRÅGOR



KIITOS!KIITOS!
TACK!
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