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Johdanto

Tämä opas tarjoaa aloittavalle yrittäjälle tietoa ja vinkkejä laskutusprosessin kuntoon
saamiseksi heti yritystaipaleen alkumetreillä. Kokosimme tähän oppaaseen viisi oleellista aihetta
koskien yrityksesi laskutusta. Lisäsimme tärkeän muistivinkin jokaisen aihealueen loppuun.

Lehto Invoicing Oy:n tavoitteena on viedä yritykset kohti parempaa laskutusta.

Laskutus on hyvin keskeinen osa yritystoiminnan palveluprosessia. Ilman onnistunutta
laskutusta yritys ei elä tai kehity. Oikeanlaisen ja onnistuneen laskutuksen varmistaminen
kannattaa tehdä heti – kun yritystoiminta lähtee kunnolla käyntiin ja kehittyy, prosesseja voi
olla hankalaa muuttaa toisenlaiseksi.

Onnistuneen laskutuksen sisäistäminen tuo yritykselle tehokkaampaa käyttöpääoman
kotiuttamista, suurempia kasvumahdollisuuksia ja antaa yrityksestä asiantuntevan mielikuvan.

Antoisia lukuhetkiä oppaamme parissa,

Lehto Invoicing Oy
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Aloittava yrittäjä: Suunnittele
laskutusprosessisi

Lähes jokaisessa projektissa pätee vanha
sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Siksi
tämä sanonta sopii myös yrityksen laskutuksen
suunnitteluun ja toteutukseen.

Jo yritystoimintasi liiketoimintasuunnitelman ja
rahoituslaskelman kanssa kannattaa pohtia
tulevan yrityksesi laskutuskäytäntöjä. Pohdi
laskutusta viimeistään silloin, kun suunnittelet
markkinoivasi tuotteitasi tai palveluitasi.

Voit hyvin varata kaksi tai kolme työpäivää siihen,
että mietit tulevan liikevaihtosi suuruutta ja
saatavien vastaanottamista yrityksesi tilille:
•
•

Miten nopeasti työsi tekemisestä saatavat
varat ovat yrityksesi tilillä?
Millä varmistat saatavien kotiuttamisen
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti?

Tuoreen
yrittäjän
tai
yritystoimintaa
suunnittelevan kannattaa laatia valmiiksi tarjousja sopimuspohjat. Nämä valmiiksi laaditut
asiakirjat säästävät tulevaisuudessa aikaasi, sekä
antavat
liiketoiminnastasi
ammattimaisen
mielikuvan.

Tarjouspohja kertoo tuotteistasi tai palveluistasi
hinnoitteluesimerkein, esimerkiksi:
•
•
•

mitä tarjoat
millä hinnalla ja
millaisella toimitusajalla

Tarjouspohja sisältää myös kattavat yhteys- ja
laskutustiedot.

Sopimuspohja sisältää yrityksen sopimusehdot
(toimialasta riippuen esimerkiksi sopimuksen
voimassaoloajan, tuotteen valmistusajan, testi /
koetuotteen kokeilun, mahdolliset vakuutukset
yms.), yhteystiedot ja laskutustiedot.

Useilla aloilla on tarjolla valmiita sopimuspohjia,
joita kannattaa hyödyntää. Tutustuthan toimialasi
yleisiin ehtoihin: saman alan yrittäjät käyttävät
usein
samankaltaisia
vakioehtoja,
jotka
sopijapuolten on hyväksyttävä sopimukseen
päästäkseen.

Kun tarjous- ja sopimuspohjat on suunniteltu
valmiiksi ja tallennettu sähköiseen muotoon, voit
keskittyä
tuotteidesi
ja
palveluidesi
markkinointiin ja asiakkaiden hankkimiseen.

MUISTIVINKKI
MAKSUAIKA

1:

LÄHETTÄMIESI

LASKUJEN

Suosittelemme pohtimaan laskujesi maksuajan
pituutta tarkasti. Maksuaika riippuu laskujen
lähetystavasta ja siitä, laskutatko yksityisiä henkilöitä
vai yrityksiä. Yritykset toivovat useasti laskuilleen
pidempiä maksuaikoja. Tässä kannattaa kuitenkin olla
tarkka: jos tarjoat jo sopimuspohjassasi yritysten
suosimia 30 tai 45 päivän maksuaikoja, riittävätkö
kassasi varat kattamaan tuon kaiken saatavan
odottamiseen kuluvan ajan?
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Pohjatyöt – luo oma palveluprosessisi,
jonka avulla onnistut laskutuksessa

Yritystoiminnan rakentamista voisi verrata talon
rakentamiseen: oikeanlainen perustus luo vakaan
pohjan, jonka päälle on turvallista rakentaa.

Aloittavan yrittäjän yksi perustan rakentamisen
osa on yrityksen palveluprosessin suunnittelu.
Lehto Invoicing Oy käyttää koulutuksissaan
palveluprosessin kuvaukseen kaaviota, jota
jokainen aloittava yrittäjä voi hyödyntää oman
yritystoimintansa laskutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Lehto Invoicing Oy:n tarjoaman palveluprosessikaavion yhtenä osana on laskutus ja siihen liittyvä
lisätietojen
selvittäminen.
Lisätietojen
selvittäminen tarkoittaa uusiin asiakkaisiisi
tutustumista. Ennen kuin alat laskuttaa henkilöä
tai yritystä, tee pohjatyöt eli selvitä asiakkaasi
tärkeimmät tiedot sekä tarvittaessa maksukyky.
Tämä yksinkertainen palveluprosessin osa voi
säästää yritykseltäsi jatkossa aikaa ja rahaa.

Asiakkaan yleisten tietojen lisäksi maksukyvyn
selvitys käy yritykseltä helposti: luottotietojen
tarkistusta tarjoavat monet sähköiset palvelut.
Yksi käytetyimmistä on Suomen Asiakastieto.

Jos tulevalla asiakkaallasi on esimerkiksi
maksuhäiriömerkintöjä,
tiedät
suhtautua
varauksella kaupankäyntiin ja toteuttaa saatavien
kotiuttamisen esimerkiksi jo ennen tuotteen tai
palvelun luovutusta.

MUISTIVINKKI
PALVELUT

2:

HYÖDYNNÄ

MAKSUTTOMAT

Olethan jo tutustunut yrittäjän maksuttomiin
palveluihin?
Esimerkiksi
Uusyrityskeskus
ja
Yrityssuomi tarjoavat maksutonta neuvontaa ja
auttavat
mm.
liiketoimintasuunnitelmien
ja
rahoituslaskelmien laatimisessa. Lehto Invoicing Oy
järjestää myös maksuttomia koulutuksia, joihin pääset
tutustumaan esimerkiksi seuraamalla facebooksivuamme.
Juuri nyt lukemasi opas on myös ilmainen. Lehto
Invoicing Oy haluaa tukea tällä oppaalla aloittavia
yrittäjiä tai yritystoimintaa suunnittelevia. Meidän
missionamme on onnistunut laskutus – sen
saavuttaakseen yrittäjän tulee suunnitella oma
palveluprosessi
huolellisesti
heti
yrityksen
perustamisen alkuvaiheessa.
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Laskuta reaaliajassa

Onnistuneeseen
laskutukseen
päästäkseen,
yrittäjän tuntikirjanpito ja/tai lähetyslistat tulisi
pitää ajan tasalla päivittäin.

Kun laskutat työstäsi kohtuullisen ajan sisällä,
käyttövarasi riittävät paremmin ja kassasi toimii
moitteettomammin,
kuin
jos
laskuttaisit
esimerkiksi vain kerran kuukaudessa.

Suosittelemme, että kirjaat päivittäin työtunnit tai
merkitset
tuottamasi
tuotteiden
määrän.
Laskutusta varten kohdennat nämä työtunnit ja
tuotteet eri asiakkaillesi.

Jos ajattelet siirtäväsi tämän tehtävän huomiseen,
tiedämme kokemuksesta, että asia saattaa venyä
vielä huomisenkin yli. Tämä taas johtaa siihen,
ettet enää välttämättä muista mitä teit ja kenelle
– silloin laskutusta ei voi enää suorittaa
onnistuneesti.

Töiden päivittäinen laskeminen ei välttämättä
sovi kaikille yrittäjille tai aloille. Tärkeämpää
onkin luoda juuri sinun yritystoiminnallesi sopiva
tapa pitää huolta tuntikirjanpidosta. Luo oma
rutiinisi ja tee asiat oman rytmisi mukaan. Avain
on suunnitelmallisuudessa ja säännöllisyydessä.

Kun olet luonut oikeanlaisen tuntikirjanpidon
itsellesi, laskutuskin on vaivatonta hoitaa
reaaliaikaisesti. Yrityksesi antaa itsestään
luotettavan kuvan laskuttaessaan kohtuullisen
ajan
jälkeen
tuotteen
tai
palvelun
luovuttamisesta. Kohtuullisena aikana tässä voi
pitää 1-7 päivää.

MUISTIVINKKI 3: VERKKOLASKUTUS HALTUUN
Olet varmasti jo kuullut, että verkkolaskutus on
nopeampaa ja edullisempaa verrattuna perinteiseen
laskutukseen? Lehto Invoicing Oy suosittelee kaikille
yrittäjille verkkolaskutukseen siirtymistä. Opastamme
yrittäjiä verkkolaskutuksen käyttöönotossa mm.
verkkokurssilla,
laskutusblogissa
ja
uutiskirjeessämme.
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Hoida reklamaatiotilanteet ammattimaisesti

Harva yritys välttyy asiakasreklamaatioilta.
Kaupankäynnin reklamaatiot voivat liittyä itse
tuotteeseen tai palveluun, mutta myös
laskutukseen.

Jos asiakas huomaa virheesi, selvität tilanteen
samoin kuin yllä: Korjaa virhe mahdollisimman
nopeasti. Kerro myös asiakkaalle syyt, jotka
johtivat virheeseen laskulla.

Reklamaatiotilanteissa
kannattaa
toimia
mahdollisimman ripeästi. Tämä säästää sinun ja
asiakkaasi aikaa, sekä antaa yrityksestäsi
ammattimaisen kuvan. Laskutus ja erityisesti
siihen liittyvät reklamaatiot ovat monesti
epämukavuusalueella tehtäviä toimia, siksi
houkutus lykätä asioita voi olla suuri. Asian
lykkääminen
kuitenkin
useasti
pahentaa
tilannetta, joten suosittelemme selvittämään
asian niin pian kuin on mahdollista.
MUISTIVINKKI 4: REKLAMOIKO ASIAKAS AIHEESTA?

Reklamaatiotilanteet laskutuksessa saattavat
johtua
esimerkiksi
puutteellisesta
sopimuspohjasta tai näppäilyvirheestä laskulla.
Puutteellisesta
sopimuksesta
johtuvat
reklamaatiot
hoidetaan
asianmukaisesti.
Tuotteiden ja palveluiden hinnoista ja määristä on
sovittu kirjallisesti palveluprosessin aikana:
tarkista mitä olette sopineet ja korjaa virhe, jos
asiakas reklamoi aiheesta.

Jos huomaat itse tehneesi virheen laskulla,
huomauta asiakasta virheestäsi saman tien ja
lähetä tarvittaessa hyvityslasku ja uusi, korjattu
lasku. Näin asiakkaalle ei ehdi muodostua
laskutusprosessistasi negatiivista mielikuvaa,
vaan ehdit itse korjata virheesi ja voitte jatkaa
kaupankäyntiä.

Vanhan sanonnan mukaan asiakas on aina oikeassa,
mutta pitääkö tämä aina paikkansa?
Asiakas on oikeassa, jos hän reklamoi aiheesta. Jos
olet tehnyt huolellisesti kappaleen 1 suunnitteluvaiheen tarjous- ja sopimuspohjineen, teillä on
olemassa mustaa valkoisella siitä, mitä yhteistyönne
pitää sisällään.
Asiakkaan menettämisen pelossa ei kannata lähteä
heti ensimmäisenä reklamaation saapuessa antamaan
ylimääräistä alennusta tai muuta hyvitystä. Yritykselläsi
on oikeus korjata reklamaation kohteena oleva lasku
sovitun mukaiseksi kohtuullisen ajan sisällä – ilman
ylimääräisiä alennuksia.
Asiakas
ymmärtää
mahdollisen
huolimattomuusvirheen tai väärinymmärryksesi sopimuskohdista, ja jatkaa varmasti liiketoimintaa kanssasi,
koska palveluprosessisi on hyvin suunniteltu ja
toimintasi ammattitaitoista.
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Myyntisaatavien aktiivinen seuranta

Riippumatta yrityksesi koosta, myyntisaatavien
seuranta on avainasia nro 1 oman yritystoimintasi
jatkuvuuden ja kehityksen ylläpitäjänä. Koska olet
suunnitellut oman palveluprosessisi oikein,
laskutuksesi rullaa vaivatta. Lähetät tarjous- ja
sopimuspohjien mukaisesti laaditut laskut oikeaaikaisesti (toivottavasti myös vaivattomasti
verkkolaskutuksena).

Tämän jälkeen tehtäväksesi jää myyntisaatavien
seuranta.

Myyntisaatavien kotiuttamiseen liittyy vahvasti
asiakkaidesi maksukäyttäytymisen seuraaminen.
On tärkeää tuntea eri asiakkaiden erilaiset
toimintamallit. Totuus on, että kaikki asiakkaat
eivät välttämättä maksa laskua eräpäivän tullen –
miten menettelet tällaisissa tilanteissa?

Tietäessäsi
asiakkaasi
maksavan
myöhässä, sinun tulee ennakoida
välttääksesi oman kassasi ongelmat:
•
•

laskun
tilanne

Laskun voi lähettää ennakkoon ennen
tuotteen tai palvelun luovutusta tai
Lyhentää asiakkaan maksuehtoa.

Nämä sopimusasiat tulee ilmoittaa myös
asiakkaalle muuttaessasi laskutuskäytäntöäsi.
Perintään asti menevien laskujen määrä vähenee
huomattavasti, kun olet aktiivinen omassa
myyntisaatavien seurannassasi.

Jos asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivänä,
voit
lähettää
yritysasiakkaallesi
maksumuistutuksen välittömästi. Yleisenä käytäntönä
on kuitenkin pidetty sitä, että yritys voi odottaa
maksun saapua noin viikon ajan laskun
erääntymisestä
ennen
maksumuistutuksen
lähettämistä.

Yksityishenkilöä
laskutettaessa
maksumuistutuksen voi lähettää myös heti laskun
eräännyttyä, mutta yleisesti kuluttajakaupassa on
odotettu 14 päivää ennen maksumuistutuksen
lähettämistä.

MUISTIVINKKI 5: VÄLTÄ PERINTÄTAPAUKSET OMALLA
AKTIIVISUUDELLASI
Perintään asti menevien laskujen vaatima työ on
kallista ja aikaa vievää toimintaa yrityksellesi.
Kannustamme sinua perinteisen kassavirtalaskelman
tekoon, mutta myös olemaan aktiivinen asiakkaan
suuntaan
laskutuksen
jokaisessa
vaiheessa.
Aktiivisuudella
tarkoitetaan
myyntireskontran
saatavien seuraamista tarkasti: erääntyneiden laskujen
listan tulisi alusta alkaen olla mahdollisimman lyhyt.
Kun opit seuraamaan ja tuntemaan asiakkaasi, vältät
kassakriisin.
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Aloittavan yrittäjän tukena:
Lehto Invoicing Oy

Aloittava yrittäjä: olethan tutustunut ajanvarauskalenteriimme?

Voit valita sinulle sopivan ajan ja palvelun suoraan ajanvarauskalenteristamme – paikasta ja
ajasta riippumatta. Mikäli et löydä kalenterista sopivaa aikaa, ota rohkeasti yhteyttä.

Suosittelemme 2 h tunnin yksilökoulutusta jokaiselle aloittavalle yrittäjälle. Koulutukseen
sisältyy kaikki tarvittava tieto aloittavan yrittäjän tai jo jonkin aikaa yrittäjänä toimineen
onnistuneeseen laskutukseen ja sitä ympäröivään palveluprosessiin. Lue täältä, mitä
asiakkaamme palveluistamme kertovat.

Lehto Invoicing Oy on laskutusasiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Missiomme on tehdä
laskutuksesta onnistunutta yrittäjille ja asiakkaille. Autamme kaikenkokoisia yrityksiä:
yksinyrittäjistä kansainvälisiin suuryrityksiin.
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Yhteystiedot

Lehto Invoicing Oy
Äijänkalliontie 33
01860 Perttula
Y-tunnus: 3106937-7
Puh. + 358 41 318 88 92
E-mail: asta.lehto@lehtoinvoicing.com
www.lehtoinvoicing.com
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