
 

 

Laskun lähettäjän rekisteröiminen  
 
Kielivaihtoehdot ovat englanti, suomi ja ruotsi, valitse kieli lippua painamalla.  
Seuraa alla kuvattuja vaiheita rekisteröidäksesi yrityksesi laskujen lähettäjäksi  

1. Klikkaa Rekisteröidy linkkiä portaalin etusivulla. Rekisteröintilomake aukeaa.  
 

 
 

2. Täytä rekisteröintilomake.  

 



 

 

 
Punaisella tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Kaikki kentät on kuvattu alla olevassa 
taulukossa.  
 
Kentän nimi  Kuvaus  Pakollinen  
Organisaation nimi  Organisaation virallinen 

nimi kokonaisena  
Kyllä  

Organisaatiotunnus  Organisaation virallinen 
tunnistenumero, joka 
paikallisten lakien mukaan 
vaaditaan ilmoitettavaksi 
laskussa. ALV-tunniste on 
suositeltava  

Kyllä  

Verkkolaskutusosoite  Osoite, jota organisaatio 
käyttää sähköisten 
laskujen lähettämiseen tai 
vastaanottamiseen  

Ei  

ALV-tunniste  Organisaation 
arvonlisäverotunniste  

Ei  

Osoite  Organisaation katuosoite  Kyllä  
Kaupunki  Organisaation kaupunki  Kyllä  
Postinumero  Organisaation 

postinumero  
Kyllä  

Maakunta  Organisaation maakunta  Ei  
Maa  Organisaation kotimaa  Kyllä  
Etunimi  Portaalin käyttäjän etunimi  Kyllä  
Sukunimi  Portaalin käyttäjän 

sukunimi  
Kyllä  

Puhelinnumero  Portaalin käyttäjän 
puhelinnumero  

Ei  

Sähköpostiosoite  Portaalin käyttäjän 
sähköpostiosoite. Tätä 
sähköpostiosoitetta 
käytetään kaikkeen 
kommunikaatioon 
portaalista käyttäjälle, 
joten sen oikeellisuus on 
tärkeää  

Kyllä  

Sähköpostiosoite 
uudelleen  

Käyttäjän 
sähköpostiosoitteen 
vahvistaminen  

Kyllä  

Salasana  Käyttäjän salasana 
portaaliin  

Kyllä  

Salasana uudestaan  Käyttäjän salasanan 
vahvistaminen  

Kyllä  

 
 

3. Kun olet syöttänyt kaikki pakolliset tiedot rekisteröintilomakkeeseen, todenna Captcha 
kuvavarmennusta käyttäen olevasi ihmiskäyttäjä syöttämällä kuvassa esitetty arvo sen alla 
olevaan tekstikenttään.  
 

4. Jatka rekisteröitymisprosessia klikkaamalla Rekisteröidy nappia. Jos täyttämistäsi 
tiedoista puuttuu pakollisia arvoja, sinun pitää täyttää puuttuvat arvot jatkaaksesi 
rekisteröitymistä. Mahdolliset puuttuvat arvot on korostettu punaisella värillä.  



 

 

 

 
 

5. Sinua kehotetaan vahvistamaan sähköpostiosoitteesi. Tämä tehdään automaattisella 
sähköpostiviestillä, joka lähetetään lomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  
 

 
 
 

6. Tarkasta vahvistusviesti sähköpostistasi. Joskus vahvistusviestin saapuminen voi viedä 
jopa 30 minuuttia, joten pyydämme olemaan kärsivällinen. Jos sähköposti ei ole saapunut, 
tarkasta roskapostikansiosi sillä roskapostisuodattimesi on voinut estää vahvistusviestin 
vastaanottamisen ja siirtää sen roskapostikansioon.  
 

7. Kun vahvistusviesti on saapunut, klikkaa viestissä olevaa linkkiä vahvistaaksesi 
sähköpostiosoitteesi.  

 
8. Kirjaudu portaaliin. Kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran, sinua pyydetään lukemaan ja 

hyväksymään palvelun käyttöehdot. Käyttöehdot koostuvat kahdesta dokumentista: 
Authorization for Outsourced E-invoice Issuance ja End User Licence Agreement. Nämä 
dokumentit voidaan lukea ja tulostaa klikkaamalla kunkin dokumentin nimeä.  
 

 
 

9. Hyväksy palvelun käyttöehdot ja klikkaa Tallenna nappia. Rekisteröinti on valmis ja sinut 
ohjataan portaaliin; avautuu ponnahdusikkuna, jonka tarkoituksena on auttaa sinua 
portaalin käytön aloittamisessa.  


