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Suorituksen ja tilityksen seuranta 
Kun yhdistys on laskuttanut jäsenmaksut, jää tehtäväksi seurata saapuvia suorituksia 
ennen mahdollisten maksumuistutusten lähettämistä. 
 

• Mikäli yhdistys kuuluu jäsenmaksupalveluun, kirjaa Suomen Metsästäjäliitto 
liiton tilille saapuneet suoritukset myyntireskontraan yhdistyksen puolesta. Mikäli 
yksittäisiä jäsenmaksuja saapuu yhdistyksen tilille, voi yhdistys kirjata suoritukset 
myyntireskontraan itse. 

• Mikäli yhdistys ei kuulu jäsenmaksupalveluun, kirjaa yhdistys saapuneet 
suoritukset itse myyntireskontraan. Katso erillinen ohje suoritusten kirjaamisesta. 

 
Suorituksia voi seurata joko raportilla tai myyntireskontrassa. Tilityksien seuraamiseen on 
raportti rekisterissä. Yhdistyksille ei enää lähetetä tietoja tilityksistä sähköpostilla. 
 
Tässä ohjeessa on seuraavat alakohdat: 
 

• Suoritusten tarkkailu rekisterissä Jäsenmaksut yhdistys -raportilla 
• Kirjattujen suoritusten seuranta myyntireskontrassa 
• Yhdistyksen tilitysraportti 
•  

Suoritusten tarkkailu rekisterissä Jäsenmaksut yhdistys -raportilla 
 
MetsoRekisterissä jäsenlaskut ja niille kohdistuneet suoritukset voi hakea kätevästi 
listalle Jäsenmaksut yhdistys -raportilla. 

1. Mene rekisterin vasemmassa sivupalkissa osioon Raportit. Valitse Jäsenyydet-
otsikon alta raportti Jäsenmaksut yhdistys. 
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2. Valitse yhdistyksen nimi aktiiviseksi ja kirjoita jäsenlaskun vuosi -kenttään 

minkä vuoden jäsenmaksulaskuja haluat tarkastella. Valitse Laskutila-valikosta 
hakuehdoksi ainakin Hyväksytty-tilaiset laskut. Hyväksytty-tilaisille laskuille 
suoritus on kirjautunut kokonaisuudessaan. 
 
Mikäli haluat valita useamman kohdan Laskutila-valikosta, pidä ctrl-näppäin 
pohjassa tehdessäsi valintoja. 

• Avoin-tilaisten laskujen eräpäivä ei ole vielä umpeutunut ja lasku odottaa 
suoritusta. 

• Erääntynyt-tilaisten laskujen eräpäivä on umpeutunut, eikä laskulle ole kirjautunut 
kokosuoritusta. 
 
Paina lopuksi Hae-nappia. 

 
3. Tuloksista näet laskutiedot, maksetun summan ja viimeisimmän maksupäivän. 

 

 
  

  



 

 
 
 
 

(Kinturinkuja 4), PL 91 
11101 Riihimäki, Finland 
 

metsastajaliitto.fi 
jahtimedia.fi 

 

 
4. Alareunan erittelystä näet myös minkä verran suorituksia on saapunut minäkin 

maksupäivänä. 
 
Mikäli yhdistys kuuluu jäsenmaksupalveluun, voi Metsästäjäliiton yhdistykselle 
tilittämiä suorituksia tarkastella Yhdistyksen tilitysraportilla. Löydät tilitysraportin 
ohjeen tämän ohjesivun lopusta. 

  
Kirjattujen suoritusten seuranta myyntireskontrassa 
 
Myyntireskontrassa suorituksia voi tarkkailla joko hakemalla kaikki Hyväksytty-tilaiset 
laskut tai katsomalla Suoritukset osiota. 
 

Hyväksytty-tilaisten laskujen hakeminen myyntireskontrasta 
 
Siirry myyntireskontraan ja hae hakuehdoilla Laskun tila = Hyväksytty ja paina 
sinistä painiketta Hae laskut. 

 

 
Hyväksytty-tilaisissa laskuissa näkyvät: 
 

• laskut, joihin on saapunut kokosuoritus (osasuorituksen saaneet laskut jäävät 
Avoin-tilaan kunnes eräpäivä on mennyt ja ne siirtyvät Erääntynyt-tilaan) 

• nollahintaiset laskut, joihin myyntireskontra ei edes odottanut suoritusta 
• miinusmerkkiset hyvityslaskut, joilla on nollattu vastaava toinen lasku 
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Jos haluat nähdä yksittäisen laskun suorituspäivämäärän, klikkaa laskunumeroa 
ja rullaa sivun alalaitaan, jossa näet suorituksen maksu- ja kirjauspäivämäärät. 
 

 

 
 
  

2. Suoritukset-osion selaaminen myyntireskontrassa 
Myyntireskontrassa voit selata myös suoritukset-osiota, josta voit hakea 
saapuneita suorituksia eri hakuehdoilla. Suoritukset-osion löydät 
myyntireskontran vihreästä sivupalkista. 
 

 
 
Saapuneiden suoritusten listalta näet maksu- ja kirjauspäivämäärän, 
viitenumeron, tilinumeron jolle suoritus on maksettu, maksajan nimen ja summan. 
Kohdista-linkki näkyy sellaisten suoritusten osalta, jotka on viety käsin 
myyntireskontraan, eikä suoritusta ole vielä kohdistettu laskulle. 
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Yhdistyksen tilitysraportti 
 
Jäsenmaksupalveluun kuuluville yhdistyksille MetsoRekisterin Raportit-osiosta 
löytyvä Yhdistyksen tilitysraportti on hyvä väline seurata Metsästäjäliiton yhdistykselle 
tekemiä jäsenmaksutilityksiä. Liitto ei lähetä tilityksistä erillistä erittelyä 
yhdistysten sähköpostiin. Liitto tekee saapuneiden suoritusten tilityksiä yhdistyksille noin 
kaksi kertaa kuukaudessa. 
  

1. Valitse rekisterin vasemmasta sivupalkista Raportit. Valitse Tilitykset-otsikon 
alta Yhdistyksen tilitysraportti. 
 

  
  

2. Valitse yhdistyksen nimi aktiiviseksi ja merkitse Jäsenlaskun vuosi -kenttään 
minkä vuoden tilityksiä haluat tarkastella. Paina Hae. 
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3. Saat tuloksiin listan, jossa näet kunkin jäsenmaksulaskun, jonka suoritus on liiton 

toimesta jo tilitetty yhdistykselle. Jokaisen laskurivin viimeisessä sarakkeessa 
näet suorituksen tilityspäiväyksen. 

 
  

4. Sivun alareunasta löydät myös tilityskertojen yhteenvedon. Yhteenvedosta näet 
yhdistyksen laskutuskerrat sekä tilityspäivät. 
 
Tässä esimerkissä yhdistys on laskuttanut 2.4.2020 laskuja 2 040 euron edestä. 
Liitto on tilittänyt saapuneita suorituksia kolmeen eri otteeseen yhdistykselle: 
29.4., 12.5. sekä 15.5.2020. 

 
  

 


