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Laskulomakkeen täyttöohjeet

Laskulomake on tarkoitettu Joensuun Metsäylioppilaat ry:n hyväksymien kulujen laskuttamiseen. 

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että voit laskuttaa kuluja ainejärjestöltä. Kaikki laskut hyväk-

sytään ainejärjestön hallituksen kokouksessa ja maksetaan kokouksen jälkeen. Ennen lomakkeen lä-

hettämistä tarkista tietojen oikeellisuus. Laskulomakkeeseen ja laskutukseen liittyvät kysymykset 

voi lähettää osoitteeseen talousvastaava@jmyo.fi. 

Voit laskuttaa ainejärjestöä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ostat ainejärjestölle esimerkiksi tarvikkeita ja niiden hankinnasta on erikseen sovittu

- laskun liitteenä on maksukuitti

Laskulomake on muodoltaan täytettävä PDF-tiedosto, jonka täyttäminen onnistuu parhaiten 

erillisellä PDF-lukijalla. Lomaketta ei pidä muuttaa muihin tiedostoformaatteihin, koska asettelut 

eivät säily alkuperäisinä.

Huomaa, että tämä lomake ei ole tarkoitettu kilometrikorvausten ja päivärahojen laskuttamiseen. 

Näitä varten on erillinen laskulomake, joka löytyy osoitteesta www.jmyo.fi/laskuta.

Laskun erittely

Kirjoita jokainen kuitti omalle rivilleen. Kirjoita selitteeksi lyhyt ostosta kuvaava teksti. Kirjoita yh-

teensä-sarakkeeseen kuitin loppusumma. Muista lisätä ostokuitti sähköpostin liitteeksi. Jos osto-

kuitti ei ole liitteenä, laskua ei voida hyväksyä.

Laskulomakkeen lähettäminen

Lähetä laskulomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen talousvastaava@jmyo.fi ja liitä mukaan 
tarvittavat liitteet, kuten maksukuitit.

 

MAKSAJA

Joensuun Metsäylioppilaat ry | Y-tunnus: 0711726-0 | www.jmyo.fi

 

MAKSUN SAAJA 

Etunimi  Sukunimi  

  

Lähiosoite  Postinumero ja -toimipaikka 

  

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

  

Tilinumero (IBAN) 
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LASKUN ERITTELY 

Kuitti-
numero 

Kuitin 
päivämäärä 

Selite Yhteensä € 

Kuitti 1    

Kuitti 2    

Kuitti 3    

Kuitti 4    

Kuitti 5    

Kuitti 6    

Kuitti 7    

Kuitti 8    

Kuitti 9    

Kuitti 10    

Yhteensä €  

 

 Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja olen varmistanut, että voin laskuttaa kuluja ainejärjestöltä. 

 
Hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn laskun maksamista varten ja tietojen tallennuksen ainejärjestön 
kirjanpitoon. 

Paikka Päivämäärä 

  

 

JMYO täyttää 

Hyväksytty Maksettu Lisämerkinnät Allekirjoitus 
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