
KUKSA

5.9.2022
Ville Jokinen

PARTIOREKISTERI



Taloudenhoitaja

Pitää partiorekisterin ohjaustiedot ajan tasalla

Seuraa jäsenmaksuja ja jäsenyyksien tilaa 

Laskuttaa lippukunnan tapahtumat (ja jäsenmaksut)

Hoitaa myyntireskontraa

Ohjeistaa ja tarvittaessa kouluttaa lippukunnan 
jäsenet, huoltajat ja johtajapesteissä toimivat 
käyttämään rekisteriä

Tehtävänä on vastata lippukunnan rahaliikenteen hoidosta ja 
talouden seurannasta. 

Pesti

https://uusimaa.partio.fi/lippukunnalle/vinkkeja-toimintaan/lippukunnan-talous/lippukunnan-taloudenhoidon-keskeiset-tehtavat/


Lukuina
Kuksa käytössä vuodesta 2014

Partiolaisia 65 000 (68026)

Kuksassa 512 000 profiilia

– Mukana huoltajat

– Mukana matrikkeli (anonymisoitu, partiohistoria)

Kirjautumiset (2021)

– Kuksa yhteensä 550 000

– Näistä huoltajia 250 000

– Asiointipalveluun  57 000
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OHJAUSTIEDOT

Sopikaa lippukunnassa, kuka pitää ajan tasalla!



Kirjanpidon siirron tilit
Jos käytetään yhdessä kirjanpidon kanssa. Usein ei tarvetta käyttää!



Kirjanpidon tilit
Pakollisia, käytön laajuus lippukunnan käytön ja tilikartan mukaan



Kustannuspaikat
Kustannuspaikat sen mukaan, miten tarkkaan halutaan taloutta seurata.



Tuotemyynti
Mahdollistaa tuotteiden laskuttamisen – tuotteiden määrittely – tilauksen organisaation alta

Varastokirjanpito
Kun tilaatte tuotteita, niin 

merkkaa määrä tänne. Varasto 
pienen tilauksien mukaan Tuotteen tiedot

Määritetään nimen lisäksi, 
hinta ja kirjanpidontilit



LIPPUKUNAN TIEDOT

Sopikaa lippukunnassa, kuka pitää ajan tasalla!



Lippukunnan tiedot

Jäsenpalvelu

Laskujen vastaanotto tapa

Laskutusosoite

Laskujen lähetys

– Jäsenlaskutus

– Tapahtumalaskutus

– Ansiomerkkilaskutus

– Kampanjalaskutus

– Tuotemyynti

Tulostuvat jäsenlaskulle



Jäsenmaksupalvelu
Jos lpk haluaa, että lpk:n oma jäsenmaksu laskutetaan partion jäsenlaskutuksen yhteydessä

Yhteystiedoista valitaan 
tämä kohta

Jäsenlaskutuksen tiedot

Jäsenlajeilla kaikilla jokin 
summa (myös 0,00 €)



JÄSENYYS



Jäsenlajit
1-jäsen

– Kaikki yli 17-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat

– Perheen ainoa partiolainen

– Ykköslippukunta eri asia!

2-jäsen

– Perheen 7-16-vuotiaat partiolaiset, jos perheessä joku muu 1-jäsen

3-jäsen – perhepartiolainen

– 4-6 vuotiaat

Jäsenmaksu maksamatta !!!! (jäsenlaskua ei lähde)

– Päätä jäsenyys tai muuta takaisin (pyydä maksamaan)

Kannatusjäsen

Vain lippukunnan jäsen – ei partiolainen

2-jäsen  1-jäsen
Muuttuu iän mukana 

automaattisesti

Massaerotus
= maksamattomien jäsenlaji 

muutetaan



Jäsenlaskutus
viikoittain 1.9.-31.6. pois lukien lomat (maanantai)

Jäsenlasku (65 000)

+ 21 päivää - sähköpostia erääntyneille (30 000)

+35 päivää - maksumuistutukset (18 000)

Ennakkotieto jäsenlaskutukseta

– syyskuussa

– Jäsenkirje 28 000 sähköpostia

– Huoltajakirje 33 000 sähköpostia

Vanhat laskutetaan marraskuussa

Lippukunnan jäsenmaksu voidaan laskuttaa partion 
jäsenmaksun yhteydessä.

– Elokuussa, lpk itse merkitsee/päivittää summan



Jäsenmaksuvapautus
Vuosittain reilu 1200 vapautusta

Haettava

– Vuosittain (1.9.-31.6.)

– Jokaiselle erikseen

Vain lomakkeella

Myöntää SP-FS

Hakija voi olla

– Jäsen (yli 18-v)

– Huoltaja

– JRH ja Johto3

Käsitellään aina ennen jäsenlaskutusta

Lippukunta voi vapauttaa omat jäsenet lippukunnan 
jäsenmaksusta (Jäsenen profiili – jäsenyydet)

Ohjeet ja linkit: Jäsenmaksut ja laskutus

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/


Jäsenmaksutilitykset
Jäsenmaksujen kertymäkausi on aina 1.8. -31.7.

Jäsenmaksutilityksistä löytyy Kuksasta tosite 
kirjanpitoa varten; Laskutus -> Siirry laskujen 
lähetykseen ja seurantaan -> Jäsenlaskutilitys.

Raportti maksaneista jäsenistä löytyy puolestaan; 
Raportit -> Lippukuntien osuus jäsenmaksuista.

Jäsenpalvelumaksu 35eur/v vähennetään 
jäsenmaksukauden ensimmäisestä tilityserästä.



LASKUTUS



Jäsenlaskutus
Lippukunta voi tehdä halutessaan itse 

Perustietojen tulee olla kunnossa

Laskutetaan erikseen varsinaiset jäsenet ja muut 
jäsenet

Jäsenlaskut voidaan laskuttaa vuosikohtaisesti

Mahdollisuus laskuttaa vain uudet jäsenet

Jäsenprofiilissa – jäsenyydet

- Lippukunta ei laskuta jäsenyytta
- Maksaja
- Tiedot lpk laskutuksesta



Tapahtumalaskutus
Tapahtumissa voidaan määritellä erilaisia maksuja, 
jotka muodostavat laskutettavaa aineistoa

Laskutetaan tapahtuma kerrallaan

Tapahtuman maksut voidaan laskuttaa erissä

– arvokkaammat ulkomaanmatkat 

– Erät tulee muodostaa tapahtumaan

Laskutus

– 1. valitse tapahtuma

– 2. valitse maksut

– Hae laskutettavat

– Tee laskut

– Siirry myyntireskontraan lähettämään laskut

Tapahtuman maksuraportti



Tuotelaskutus
Mahdollistaa helpon laskutuksen lippukunnan 
jäseniltä

– ”Lippukuntatuotteet”

– Kämppävuokrat

– jne

Ei ole verkkokauppa, vaan tilaukset pitää syöttää 
järjestelmään

Varsinainen laskutus, kuten tapahtumissa

– Tilauksien tulee olla toimitettu tilassa

Myös kampanjapalikka lippukuntien käytössä

– Voidaan käyttää esim varainhankintaan



MYYNTIRESKONTRA

Siirry laskujen lähetykseen ja seurantaan



Laskujen lähetys ja seuranta
Pikalaskutus

– Valitse laskun tilaksi lähettämätön

– Valitse Laskun laji

– Hae laskut

– Valitse kaikki

– Siirry laskuttamaan – Valitse

– Tee laskut-painike

Sähköpostit lähtee heti

Paperilaskut joutuu tulostamaan ja postittamaan



Suoritukset
Suoritusten tuonti

– Sähköinen viiteaineisto (yritystili)

– Sähköinen tiliote  muuntimen kautta

– Manuaalinen könttätuonti

• Manuaalinen kohdistus lasku kerrallaan

Laskujen hyvittäminen

Muuntaja

https://viiteaineisto.zeip.fi/?fbclid=IwAR13tTl_UF4vRhnBx7yfeBbruApnPXh4YLae98l7ewVPIM-CWwwx9y_9iJo


Muistutukset
Laskuja voi hakea laskutuspäivämäärän tai 
tapahtuman kustannuspaikan mukaan

Kuksasta voidaan lähettää

– Sähköpostimuistutus (ei muuta laskun tilaa)

– Maksumuistutus (paperinen)

– Maksuhuomautus (paperinen)

Helppo tapa lähettää jäsenelle on lähettää 
sähköpostilla laskukopio kopiomalla laskun osoite 
henkilön profiilin laskut välilehdelta (pdf-kuvake)



Kirjanpitosiirrot
Kirjanpito-ohjelmistossa ja Kuksassa tulee olla 
käytössä samat tilit ja kustannuspaikat

Käytössä vain muutamilla lippukunnilla

Apua tarvittaessa mira.aarikka-paavoleinen@partio.fi

mailto:mira.aarikka-paavoleinen@partio.fi


KIITOS!
WWW.PARTIO.FI
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