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Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 
 

Tilauksesta perintään prosessin hyvät käytännöt ohje 

 
 
Valtiokonttori on päivittänyt 26.1.2023 Tilauksesta perintään prosessin hyvät 
käytännöt ohjetta, ohje tulee voimaan välittömästi. Tällä ohjeella kumotaan Valtiokont-
torin 19.12.2019 antama ohje Tilauksesta perintään prosessin hyvät käytännöt 
(VK/1267/00.00.00.01/2019). 

 
Kumotut ohjeet, siltä osin kuin niiden sisältö on edelleen voimassa, on sisällytetty 
nyt julkaistuun ohjeeseen. 
 
Julkaistun ohjeen keskeisimmät muutokset (vrt. kumottuihin ohjeisiin): 

 
- päivitetty: Prosessien nimet (1.1) 
- päivitetty: Voimassa olevan vastuujakotaulukon hakeminen (1.2) 
- lisätty: Prosessiin liittyvät ohjeet ja määräykset, linkkeineen ja diaarinumeroineen 

(1.3) 
- päivitetty: Tuottavuusseurannassa seurattavat asiat (1.4) 
- päivitetty: Digitaalisten myyntitapahtumien tavoitteet ja verkkolaskutilastojen si-

jainti (1.5) 
- päivitetty: Verkkolaskudirektiivi (1.6) 
- päivitetty: Verkkomaksamispalvelun käyttövelvollisuus ja tilastojen sijainti (1.7) 
- päivitetty: Nimikerekisterin ja hinnaston ylläpito Kieku-tietojärjestelmässä sekä 

SAP S/4 Hana muutokset (2.1) 
- päivitetty: Asiakasrekisterin ylläpito Kieku-tietojärjestelmässä sekä SAP S/4 Hana 

muutokset (2.2) 
- päivitetty: Sopimus laskujen välityksestä (3.1) 
- päivitetty: Laskutuspyynnön toimittaminen Palkeisiin sekä SAP S/4 Hana muutok-

set (3.2) 
- lisätty: Myyntitilausten hyväksymiskierto (3.2.1) 
- päivitetty: Verkkolaskujen ja liitteiden lähettäminen (3.6) 
- siirretty: Verkkolaskun lähettäminen ulkomaiselle asiakkaalle (3.6.1) 
- päivitetty: Maksuehto (3.11) 
- päivitetty: RF-viitteen käyttäminen (4.1) 
- päivitetty: Yritysasiakkaiden maksuosoituksien minisummaraja (4.2) 
- lisätty: Myyntireskontran hoito (5) 
- lisätty/siirretty: Myyntisaamisten arvostaminen ja tileistä poistaminen (5.1) 
- päivitetty: Perinnän estokoodit (6.1.2) 
- päivitetty: Viivästysmaksun käyttäminen ja viivästyskorkolaskutuksen hyväksy-

misprosessin SAP S/4 Hana muutokset (6.1.5) 
- päivitetty: Julkisoikeudellisten saatavien hyväksymisprosessin SAP S/4 Hana 

muutokset (6.2.2) 
- päivitetty: Kirjanpitoyksikön velvollisuus olla yhteydessä ulkomaalaiseen ulosotto-

viranomaiseen (6.5) 
 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi ohjeessa käytettyä terminologiaa on pyritty yhte-
näistämään. 
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