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1 YHTEYSTIEDOT 

Alkon verkkokaupan laskutus on ulkoistettu yhteistyökumppanillemme Walleylle. Walley toimii luotonantajana 

ja vastaa laskutuksesta. Walley vastaa laskutukseen liittyvästä asiakaspalvelusta. 

Walleyn yhteystiedot:  
p. 029 370 0300 (arkisin klo 9-17),  
b2b@walley.fi 
 
Muut tilauksiin liittyvät kysymykset tai reklamaatiot, sekä yrityksen tai tilaajan tietoihin liittyvät muutokset Alko; 
asiakaspalvelu@alko.fi  
 

 

 

2 MIKÄ ON YRITYSLASKU 

Yrityslasku on palvelu, joka mahdollistaa kaikille y-tunnuksellisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksille 

verkko-ostosten maksamisen laskulla ilman ennakkorekisteröitymistä kaupan asiakkaaksi tai muita manuaalisia 

prosesseja.  

Ensimmäisellä kerralla tunnistautumista varten tarvitaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, yrityksen 

nimi tai y-tunnus ja matkapuhelinnumero.  

Ensimmäisen ostokerran jälkeen palvelu käyttää matkapuhelinnumeroa käyttäjän tunnistamiseen.  
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3 MAKSAMINEN 

3.1 Maksutavan valinta 
Valitse maksutavaksi Alko verkkokaupassa lasku 

 

Jotta pääset etenemään, lue ja hyväksy tilaus- ja toimitusehdot.
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3.2 Organisaation valinta 
Hae alasvetovalikosta yrityksen nimellä oikea yritys, ja valitse jatka.  

Lasku toimitetaan annetun yrityksen nimissä. Annathan oikean yrityksen/y-tunnuksen tiedot. Mikäli olet 

epävarma, onko valittu yritystieto oikea, älä vie tilausta eteenpäin.  

Yritystietoa ei voi muuttaa laskulle jälkikäteen, vaan tilaus täytyy peruuttaa ja tehdä uudelleen.  

 

3.3 Kirjautuminen 
Syötä matkapuhelinnumerosi ja Lähetä. Vastaanotat puhelimeesi kertakäyttöisen pääsykoodin.
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3.4 Tunnistautuminen palveluun 
Ensimmäisellä käyttökerralla ostaja tunnistautuu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan.  

Kertatunnistautuminen pankkitunnuksilla riittää. 

Ensimmäinen ostokerta poikkeaa seuraavista ostokerroista siinä, että palvelu pyytää ostajaa tunnistautumaan 

omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. 

 

Kun olet tehnyt pankkitunnistautumisen, palaat palveluun. Rekisteröitymisesi on nyt valmis ja pääset jatkamaan 

ostosta. 
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3.5 Laskutustapa 
Tunnistautumisen jälkeen pääset valitsemaan laskutustavan (verkko-, sähköposti-, paperilasku). Valitessasi 

verkkolaskun, valitse myös verkkolaskuosoite. Laskutusosoitteet haetaan y-tunnuksella 

verkkolaskuosoitteistosta. Jos haluttua laskutusosoitetta ei löydy, voit tallentaa itse uuden verkkolaskuosoitteen. 

Tämän jälkeen laskutusosoite on käytettävissä kaikille saman yrityksen työntekijöille.  

Muista valita oikea osoite.  
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Verkkolaskutusosoitetta voi muokata painamalla rivillä olevaa kynän kuvaa.  

 

Mikäli laskulle halutaan viite (esimerkiksi PO-numero) tai kustannuspaikka, täydennä tieto kyseiseen kenttään. 

Annetut tiedot tulevat laskulle näkyviin organisaation sisäistä käyttöä varten. Viitekentässä on automaattisesti 

tilaajan nimi. Mikäli nimen korvaa muulla tiedolla, ei laskulla näy tilaajan nimeä. 
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3.6 Vahvistus 
Valitse Vahvista ostos. Maksu on valmis ja palaat automaattisesti kauppaan. Hetken kuluttua saat myös 

sähköpostiisi tilausvahvistuksen, joka toimii kirjanpitoon käyvänä kuittina. 

3.7 Seuraavat ostokerrat 

1. Valitse verkkokaupassa maksutavaksi lasku. 

2. Valitse organisaatio, jolle haluat ostaa.  

3. Syötä puhelinnumerosi, johon vastaanotat kertakäyttöisen pääsykoodin.  

Syötä koodi sille varattuun kenttään. 

4. Valitse laskutusosoite ja täytä haluttaessasi viite ja/tai kustannuspaikka.  

5. Vahvista ostos. Valmista! 
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4 ONGELMATILANTEET 

4.1 Puhelinnumero on siirtynyt toiselle henkilölle 
Mikäli haluatte käyttää samaa puhelinnumeroa kuin aikaisemmin, mutta tilaava henkilö on vaihtunut, tulee 
muutos viedä eteenpäin Alkon asiakaspalvelun toimesta. Tällöin olkaa yhteydessä osoitteeseen 
asiakaspalvelu@alko.fi 

4.2 Puhelinnumero on vaihtunut 
Käyttäjä voi kirjautua uudella puhelinnumerolla, mikäli uutta numeroa ei aiemmin ole käytetty palvelussa. 
Mikäli puhelinnumero on jo rekisteröity palveluun aikaisemmin, ja tilauksen tekemisessä on ongelmia, 
olkaa yhteydessä osoitteeseen asiakaspalvelu@alko.fi 

4.3 Kielteinen luottopäätös 
Luottopäätöksen syistä voi tiedustella Walleyn asiakaspalvelusta osoitteesta b2b@walley.fi 

4.4 Laskutusosoitteen muutos 
Tilaajan pitää syöttää uusi laskutusosoite seuraavan tilauksen yhteydessä. Oppaan kohta 3.5 

4.5 Yrityksen tietojen muutokset 
Ilmoita muuttuneet tiedot Alkon asiakaspalveluun asiakaspalvelu@alko.fi  

Perustietoja ovat yrityksen nimi ja osoitetiedot. Y-tunnuksen muuttuessa tunnistautuminen järjestelmään 

aloitetaan oppaan kohdan 3.4 mukaisesti 

4.6 Lasku hukassa 
Kopion laskusta voi tilata Walleyn asiakaspalvelusta B2B@Walley.fi 

4.7 Lasku väärälle yritykselle 

Laskun saajaa ei voida muuttaa. Uusi saaja vaatii aina uuden laskun ja uuden tilauksen. Vanha tilaus tulee 

peruuttaa. Muutoksissa ja peruutuksissa teitä palvelee Alkon asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@alko.fi. 

4.8 Lisätiedot laskulle 
Ostaja voi laskutusosoitteen valinnan yhteydessä antaa lisätietoja, kuten PO-numero tai ostajan viite, jotka 

välittyvät laskulle.  

Mikäli laskulle halutaan lisätä viitetietoja ostoksen hyväksymisen jälkeen, ota yhteyttä Alkon asiakaspalveluun 

asiakaspalvelu@alko.fi. Laskun muodostamisen jälkeen tietoja ei voida enää lisätä. 
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