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PARTION KULUKORVAUSJÄRJESTELMÄ
Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Hämeen Partiopiiri ry, Finlands Svenska Scouter rf
ja näihin kytkeytyvät yhteisöt kierrättävät ostolaskunsa sähköisesti. Partion kulukorvausjärjestelmä muuttaa luottamushenkilöiden
kulu- ja matkalaskut sähköiseksi Finvoice-verkkolaskuaineistoksi, joka siirtyy päivittäin partioyhteisöjen käyttämään ostolaskujen
kierrätysohjelmaan.
RE KI ST ERÖ INT I J A K IR J AUT UM IN E N

Partion kulukorvausjärjestelmä löytyy osoitteesta https://kululasku.partio.fi. Ensimmäisellä käyttökerralla tulee
rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu painamalla ylärivin Rekisteröidy-painiketta.

Rekisteröityessä käyttäjä määrittää itselleen vapaavalintaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sähköpostiosoitteen
tulee olla toimiva. Tähän osoitteeseen palautetaan salasana, mikäli se pääsee unohtumaan.

Järjestelmä lähettää ilmoitettuun sähköpostiin vahvistusviestin, joka pitää hyväksyä, jotta rekisteröinti saadaan
suoritettua.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki, puh. (09) 8865 1200
papa.toimisto@partio.fi www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi
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Rekisteröitymisen jälkeen järjestelmään tulee kirjautua painamalla ylärivin Kirjaudu sisään –painiketta.
Kirjautumisen jälkeen järjestelmä pyytää täydentämään käyttäjätiedot. Vain tähdellä merkityt kentät ovat
pakollisia. Muiden henkilötietojen tallentaminen osaksi profiilia on vapaaehtoista. Muut kentät voidaan
täyttää myös vasta jokaisen kulu-/matkalaskun täyttämisen yhteydessä.

KUL UL AS K U N L ÄH ET T ÄM I NE N

Kirjautumisen jälkeen yläpalkkiin ilmestyy Luo uusi kululasku ja Omat kulut –painikkeet. Kululasku luodaan
painamalla Luo uusi kululasku –painiketta. Tämän jälkeen valitaan organisaatio, jolle kululasku osoitetaan.
Lasku tulee osoittaa sille taholle, jota kulu aidosti koskee. Kun kululasku on lähetetty, ei laskutettavaa tahoa voida
enää vaihtaa. Mikäli lasku ei koske sitä yhteisöä, jolle se on osoitettu tulee kyseinen yhteisö hylkäämään ko.
laskun. Laskua ei voida siirtää yhteisöltä toiselle eikä laskuja voida edelleenlaskuttaa. Ole siis tarkkana, valitse
oikea laskutettava organisaatio.
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Kun laskutettava organisaatio on valittu, päästään täyttämään itse lasku. Jos profiiliin on tallennettu kaikki
henkilötiedot, täydentyy vasemman laidan perustiedot automaattisesti. Oikealle ylös kirjoitetaan tapahtuma, jota
lasku koskee sekä mahdolliset laskuun liittyvät lisätiedot kuten muiden matkustajien nimet, kokousosanottajien
nimet sekä muut laskutuksen perusteet. Lisätietokenttään on myös hyvä merkata toimihenkilön nimi. Tällöin
laskulle löydetään helpommin oikea käsittelijä.
Alle kirjoitetaan korvattava kulu, kuten matkareitti tai ostettujen artikkeleiden tarkoitus. Matkareitti tulee
kirjoittaa tarkkuudella osoite ja kaupunki, josta matkaan on lähdetty sekä määränpään osoite. Päivämääräkenttiin
määritellään ajanjakso jolloin kulu syntyi.

Alasvetovalikosta valitaan kulutyyppi. Kulutyypit eroavat hiukan eri yhteisöjen kesken. Kulukorvaukset ja
ennakon tilitykset vaativat liitteikseen kuitin, kilometrikorvaukset valitaan sen perusteella kuinka monta henkilöä
ajoneuvossa matkan aikana oli.
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Kohtaan Summa ilmoitetaan joko kulukorvauksen euromäärä tai ajetut kilometrit. Mikäli kulukorvaus
vaatii kuitin, lisätään se painamalla Kuitti-sanan vieressä olevaa Selaa-painiketta. Tämän jälkeen valokuvattu tai
skannattu kuva kuitista valitaan järjestelmään omalta työasemalta.
Järjestelmä hyväksyy yleisimmät kuvatiedostomuodot (jpg, png, pdf). Huomioithan, että valokuvatun tai
skannatun kuitin pitää olla hyvälaatuinen ja selkeästi luettavissa. Kuitista on selvästi käytävä ilmi mitä on ostettu,
milloin ostettu ja mistä ostettu. Paperisen kuitin saat muutettua kuvamuotoon joko skannaamalla sen tai
ottamalla siitä hyvälaatuisen digikuvan.
Painamalla Lähetä hakemus –painiketta kulukorvauslasku siirtyy käsittelyyn. Mikäli samaan tapahtumaan liittyy
myös muita kuluja, voidaan laskuun lisätä rivejä Lisää rivi –painikkeella.
EN N AK O N T IL IT Y S

Saadut ennakot tilitetään myös kulukorvausjärjestelmän kautta. Tällöin saadun ennakon kulutyypiksi valitaan
Ennakon tilitys ja summaksi se määrä, jonka sait ennakkoa. Lisää rivi -toiminnolla lisätään tarvittava määrä
kulu- tai kilometrikorvauksia, joihin liitetään tarvittavat kuitit.
Mikäli ennakosta jäi rahaa yli, tulee erotus palauttaa. Ohjeet rahojen palautukseen saat piirin taloussihteeriltä
(hanna.johansson@partio.fi). Mikäli taas käytit enemmän rahaa kuin sait, niin erotus maksetaan sinulle.
O M AT KUL UT

Omat kulut –painikkeesta pääset näkemään omat kululaskusi. Tältä sivulta näet kaikki lähettämäsi kulu- ja
matkalaskut liitteineen.

