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Ostoreskontra mahdollistaa ostolaskujen tiliöinnin, erittelyn ja maksuaineiston lähetyksen pankkiohjelmaan. Res-
kontrasta saadaan raportit laskuista aikavälillä, erääntyneistä, avoimista ja suoritetuista laskuista. Käyttääksesi os-
toreskontraa valitse Sovellukset alta osto  ostolaskut.

 

Uusi lasku syötetään reskontraan painamalla F10 uusi lasku. 

Mikäli olet tallentanut toimittajarekisteriin tiedot toimittajasta, voit kohtaan Toimittaja kirjoittaa toimittajalle antamasi 
lyhenteen tai hakea toimittajan rekisteristä painamalla F2 Haku. Jos toimittajaa ei ole syötetty toimittajarekisteriin 
annettaan laskulle toimittajatunnus MUUT, jonka jälkeen tiedot toimittajasta syötetään suoraan ostolaskulle. 

 

Kohtaan pankkitili syötetään toimittajan tilinumero IBAN-muodossa tai vanhassa muodossa väliviivalla tai ilman. 
Ohjelma muuttaa väliviivalla syötetyn tilinumeron konekieliseen muotoon. 

 

Syötä viitenumero kenttään laskun viitenumero, jos viitenumeroa ei voi käyttää syötetään laskuun viesti. 

Kohtaan Summa syötetään laskun verollinen summa tai vaihtoehtoisesti voit syöttää kohtaan Veroton laskun verot-
toman loppusumman. 

Tiliöintikentässä voit eritellä ostolaskun sille kirjanpitotilille, jonne lasku kirjataan. Kirjanpitotilin voit valita painamalla 
kohdassa Tiliöinti näppäintä F2. 



 

 

 
Ostolasku on mahdollista jakaa useammalle kirjanpitotilille sekä useammalle eri verokannalle. Tiliöinnin ja alv%:n 
erittely tapahtuu riveillä. Kirjoita koodi -kenttään sana MUUT tai M ja paina enter. Täytä loput kentät tarvittavilla tie-
doilla. Alv-% -kenttään voit määritellä rivikohtaisen arvonlisäveroprosentin. Jos syötät verottoman hinnan sijasta 
verollisen hinnan niin paina Veroton – kentässä F8 Verollinen ja syötä verollinen summa. Tiliöinti – kenttään voit 
määritellä rivikohtaisen kirjanpitotiliöinnin. Tiliöintivaihtoehdot avautuvat kun painat Tili – kentässä F2 – näppäintä. 

 

 



 

Ostolaskut voit poimia maksatukseen kolmella tavalla. 

• Paina F7 Tulosteet ja valitse Erääntyneet laskut. Tulostuksen jälkeen ohjelma kysyy ”Poistetaanko poimin-
nasta?”, vastaa Ei. Kaikki erääntyneet ostolaskut värjäytyvät vihreiksi eli ovat poimittuina. Poimimiesi lasku-
jen yhteissumman näet näytön oikeassa yläkulmassa Xpaja logon vasemmalla puolella. Halutessasi voit 
poistaa laskuja poiminnasta sarkain (tab) -näppäimellä. 

• Paina F7 Tulosteet ja valitse Erääntyneet laskut. Tulostuksen jälkeen ohjelma kysyy ”Poistetaanko poimin-
nasta?”, vastaa Ei. Tulee uusi ilmoitus, valitse Poimi erääntyneet listalta. Ohjelma näyttää ruudulle eräänty-
neet laskut. Poimi haluamasi laskut sarkain (tab) – näppäimellä. 

• Liiku haluamasi ostolaskun kohdalle ja paina sarkain (tab) -näppäintä. Merkiksi maksatukseen poiminnasta 
laskun numerokenttä muuttuu vihreäksi. Poimi tällä tavoin kaikki haluamasi ostolaskut mukaan maksatuk-
seen. 

Kun olet poiminut kaikki maksettavat laskut, paina F6 Toiminnot valitse Maksut pankkiohjelmaan. Valitse pankki, 
josta laskut maksetaan ja paina hyväksy. Tämän jälkeen ohjelma kysyy ”Maksetaanko laskut eräpäivän mukaan”. 
Jos vastaat ei, maksupäiväksi tulee kuluva päivä. Näillä toimenpiteillä siirrät poimimasi laskut maksatustiedostoksi 
koneesi kovalevylle. Pankkiohjelmasta riippuen tapahtuu poimimiesi laskujen lähetys siten kuin pankkiohjelmassa 
on ulkoisten reskontramaksujen lähettämisestä neuvottu. 

Ennen maksujen lähettämistä tarkista, että poimimiesi laskujen summa vastaa summaa, jonka pankkiohjel-
malla lähetät. 

Kun käännetyn arvonlisäveron mukaisia ostolaskuja on enemmän tai suunnilleen yhtä paljon kuin perinteisiä las-
kuja, ohjelma kannattaa automatisoida (KALV_OSTOKYSY parametri) kysymään ”Sovelletaanko käännettyä ar-
vonlisäveroa?”. Valitsemalla ”Ei” ohjelma tekee perinteisen verokäsittelyn mukaisen laskun. Valitsemalla ”Kyllä”, 
ohjelma aktivoi käännetyn arvonlisäveron mukaiset toiminnot, joista näkyy laskun verottomuus. 

Käännetyn arvonlisäveron mukaisia ostolaskuja voidaan tehdä useammalla toimintamallilla 
Ostolaskun perustietojen ollessa auki, käännetty arvonlisävero toiminto saadaan päälle/pois valitsemalla F6 Toi-
minnot –> Käännetty ALV päälle tai Käännetty ALV pois. Kun käännetty ALV toiminto aktivoidaan, veron osuus nol-
laantuu. 

Kun ostolaskussa on rivitietoja, täytyy verokäsittelyn muutos tehdä riveillä ollessa F6 Toiminnot -> Käännetty ALV 
päälle tai Käännetty ALV pois. 

HUOM! Jos verokäsittely on aluksi valittu väärin, voidaan se muuttaa valitsemalla F6 Toiminnot alta Kään-
netty ALV päälle tai Käännetty ALV pois. Jos ostolaskulle on syötetty rivitietoja, täytyy toiminto tehdä osto-
laskun riveillä. 
 



 

 
Ostolaskujen kirjaamisen helpottamiseksi on koneelle mahdollista syöttää tiedot vakiotoimittajista. Toimittajarekis-
teri vastaa myyntipuolen asiakasrekisteriä. 

Uusi toimittaja perustetaan painamalla F10 Uusi. 

 

Syötä toimittajalle ainakin seuraavat tiedot; 

• Tunnus: älä käytä tunnuksessa välilyöntejä äläkä ”erikoismerkkejä” (esim. *!”#%&/()) 

• Nimi 

• Osoite 

• Postiosoite 

• Y-tunnus 

• Pankkitili 
Muut kentät: 

• Maksuaika: Syötetään mikäli toimittajan maksuaika poikkeaa ohjelman oletuksesta. 

• Kassapäivät kassa-alennusehdon maksuaika, jos toimittaja antaa kassa-alennuksia ja käytät niitä. 

• Tiliöinti: Toimittajan oletustiliöinti. 

• EPR voimassaolo pvm. 
Toimittajan tiedot tallennetaan painamalla lopuksi F4 Tallenna. 

 



 

Voit ottaa sähköiset laskut vastaan suoraan ostoreskontraasi. Laskun rivit on helppo kopioida tarvittaessa myynti-
laskulle. Ostolaskun mukana tulevat myös laskun kuva ja liitteet. 

Ostolaskujen nouto Xpaja –ohjelman ostoreskontraan 
  

• Ostoreskontrassa valitse F6 Toiminnot -> Nouda E-laskut 

• käsittele ostolaskut kuten paperilaskuinakin tulleet ostolaskut 
  

Laskut ilmestyvät Avoimiksi ostoreskontraa. Jos kyseisen toimittajan y-tunnus löytyy toimittajarekisteristä, hakee 
ohjelma laskulle toimittajan tunnuksen ja oletustiliöinnin. Toimittaja kannattaa perustaa toimittajarekisteriin heti kun 
ensimmäinen lasku tulee niin voit myöhemmin hakea toimittajarekisterissä kunkin toimittajan ostolaskut tietyllä ai-
kavälillä. Samalla voit laittaa toimittajalle oletus kirjanpitotilin joka nopeuttaa ostolaskujen tiliöintiä. 

Voit halutessasi tarkastella toimittajan ”paperisen laskun” kuvaa menemällä laskun kohdalle ja painamalla F8 – Do-
kumentit. Laskun kuva avautuu pdf-muodossa näytölle. 

(pdf-tiedostojen katseluun tarvitaan erillinen ohjelma esim. ilmainen Adobe Acrobat Reader) 

 
Voit kopioida ostolaskun rivit halutessasi myyntilaskulle, lähetteelle, työmääräimelle jne. Kopiointiin on kaksi vaihto-
ehtoa: 

Vaihtoehto 1 
Mene ostolaskun kohdalle ja paina F6 – Toiminnot → 9. Vie rivit muistiin. Näyttöön tulee kysymys: Tyhjennetäänkö 
ensin muistissa jo olevat rivit? 

 

Vastaa tähän: Kyllä Jos haluat kerätä rivit useammalta laskulta kerralla, vastaa kysymykseen Ei, ja siirry seuraa-
van laskun kohdalle ja tee sama toimenpide uudelleen. 
Kun olet kopioinut haluamasi rivit muistiin siirry laskutukseen (Sovellukset→Myynti→Laskut/reskontra) Oltaessa 
myyntilaskun riveillä, valitaan F6 Toiminnot -> 9. Tuo rivit muistista Näytölle tulee kysymys ”Hinnoitellaanko uudes-
taan?”. 

Jos kysymykseen vastataan ”Ei”, tulee myyntilaskulle ostolaskusta ostohinnat. Tämän jälkeen kaikki rivit voidaan 
kätevästi katehinnoitella valitsemalla F6 Toiminnot -> Muuta kate%. Jos kysymykseen vastataan ”Kyllä”, hinnoitte-
lee ohjelma tuotteet sillä hinnoittelulla, mikä on ko. myyntilaskulle valittuna. 

Kun em. kysymykseen on vastattu, tulevat tuoterivit myyntilaskulle. 

Vaihtoehto 2 
Voit kopioida ostolaskujen rivejä myyntilaskulle myös seuraavalla tavalla. Oltaessa myyntilaskun (tai lähetteen/kui-
tin/työmääräimen) riveillä, valitaan F12 Toiminnot -> Tuo rivit: 



 

 

Vasemmasta yläkulmasta valitaan sovellus, mistä rivejä halutaan etsiä ja ”Hakusana” kenttään kirjoitetaan hakusa-
nat, millä rivejä etsitään. 

Tässä esimerkissä haemme myyntilaskuun ostolaskuja, jotka on tilattu merkillä MENOTIE 1. Tällöin hakukentäksi 
valitaan yleishaku: 

 

Kun klikataan Etsi, ohjelma etsii hakuehdot täyttävät ostolaskut: 

 

Kun ostolaskua klikataan hiiren vasemmalla, tulee oikean yläkulman Lisätieto ikkunaan tietoja valitusta ostolas-
kusta: 

 

Klikkaamalla ostolaskujen alapuolella olevaa Näytä rivit nappia, aukeavat ostolaskun rivit alhaalla olevaan Rivit ik-
kunaan: 



 

 

Voit valita useamman ostolaskun pitämällä ctrl nappulaa pohjassa ja klikkaamalla laskua hiiren vasemmalla. 

 

Jos halutaan kopioida kaikki esillä olevat rivit myyntilaskulle, niin klikataan Kopioi rivit nappulaa. Jos kaikkia rivejä 
ei haluta jostain syystä kopioida, voidaan kopioitavat rivit valita siten, että ctrl nappulan ollessa pohjassa, klikataan 
hiiren vasemmalla niitä rivejä, jotka halutaan myyntilaskulle, jonka jälkeen klikataan Kopioi valitut rivit nappia: 

 

Kun ollaan klikattu Kopioi rivit tai Kopioi valitut rivit nappulaa, tulee kysymys ”Hinnoitellaanko uudestaan?”. 

Jos kysymykseen vastataan ”Ei”, tulee myyntilaskulle ostolaskusta ostohinnat. Tämän jälkeen kaikki rivit voidaan 
kätevästi katehinnoitella valitsemalla F6 Toiminnot → Muuta kate%. 

Jos kysymykseen vastataan ”Kyllä”, hinnoittelee ohjelma tuotteet sillä hinnoittelulla, mikä on ko. myyntilaskulle valit-
tuna 



 

 

Kun em. kysymykseen on vastattu, tulevat tuoterivit myyntilaskulle. 


