
 Jousto kauppiaalle pähkinänkuoressa 

• Jousto on suomalainen maksupalvelu, jolla kuluttaja maksaa

ostoksensa  laskulla tai osissa.

• Palvelu on kauppiaalle nopea, riskitön ja täysin ilmainen.

• Kauppiaan ei tarvitse kantaa luottoriskiä, rahat tilitetään aina

ajallaan riippumatta siitä miten asiakas maksaa laskunsa.

Jousto Asiakkaalle näkökulmasta 

• Jousto Laskulla 14 päivää korotonta maksuaikaa, Osamaksulla 
mahdollisuus jakaa jopa 24 erään.

• Kerro asiakkaalle laskutuslisästä joka on 4,90 € (Ei muita kuluja!) 

Jouston hyödyt 

• Erilaisten maksutapojen tarjoaminen on asiakaspalvelua.

• Uudet maksutavat kasvattavat tutkitusti myyntiä.

• Osamaksumahdollisuuden tarjoaminen kasvattaa kaupan

keskikokoa – asiakas voi valita astetta paremman tuotteen,

jossa myös kate on usein parempi.

• Toimii samalla tavalla kuin muut maksutavat (nopea).

• Ei hidasta lomakkeiden täyttämistä tai paperityötä kassalla.

• Asiakas ei tarvitse muuta kuin henkilöllisyystodistuksen.

Henkilöllisyys-

todistus 

 toimii nyt myös 

”maksukorttina” 

Laskulla ja Osamaksulla 

KauppiasExtranet pääpiirteittäin 

puh.  0800 186 186 tai asiakaspalvelu@joustoraha.fi 

Näin Jousto toimii myymälässä 

• Asiakas huomaa liikkeessä Jouston materiaalia  ja oivaltaa voivansa maksaa myös 
laskulla tai osamaksulla.

• Kassalla asiakas valitsee maksutavaksi Jouston ja näyttää virallisen henkilöllisyys-

todistuksensa.

• Kassahenkilö syöttää henkilötunnuksen KauppiasExtranetiin ja saa vastaukseksi 
joko hyväksynnän tai hylyn Jouston käytöstä.

• Ostoksesta tulostuu kuitti asiakkaan allekirjoitettavaksi (2 kpl).

• Kaikki on valmista, maksu on hyväksytty ja asiakas saa laskun viralliseen VRK 
osoitteeseensa.

• Asiakas voi valita kotona maksaako kerralla koko laskun vai maksaako vain osan 
laskusta, jolloin lasku muuttuu osamaksuksi max. 24 erään.

• Jousto tilittää ostoksen kauppiaalle aina ajallaan täysimääräisenä, riippumatta 
asiakkaan maksukäyttäytymisestä Joustolle.  

Jouston asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 7-22 ja la-su klo 9-21 

puh. 0800 186 186 (pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@jousto.com 



Laskulla ja Osamaksulla 

Kun asiakas maksaa Joustolla 

• Kirjaudu KauppiasExtranettiin osoitteessa www.jousto.com
‒ myymälässä 1 yhteinen salasana ja käyttäjätunnus 

• Valitse välilehti -Maksu kaupassa

• Syötä asiakkaan henkilötunnus tekstikenttään
― Tarkista henkilöllisyys  aina  virallisesta henkilöllisyys-

todistuksesta, passista tai ajokortista (muu tieto ei ole riittävä) 

• Yksilöi tilaus Tuotteet/kuvaus –kenttään, tieto kirjautuu laskulle

• Täydennä Viite/referenssi –kenttään esim. kassakuitin numero

• Halutessa voi hyödyntää eri myyjien kesken myyjäkoodia

• Kirjaa tuotteen verollinen loppusumma

• Laskennalliset osamaksuerät valikossa 2-24 kk 
― Huom! Osamaksuerien määrä päätetään vasta kotona, ei 

kassalla 

• Paina lopuksi Maksa –painiketta

• Mikäli Jousto hyväksyy maksun paina Tulosta -painiketta
― Pyydä asiakkaan allekirjoitus kauppiaan kuittiin (1 kpl) 

― Anna asiakkaan kuitti asiakkaalle (1 kpl) 

• Mikäli maksua ei hyväksytä, tulee näytölle ilmoitus
― Valitettavasti ko. henkilölle ei voida myöntää Joustoa 

― Lisätietoja hylyn perusteesta Jouston asiakaspalvelusta     

puh. 0800 186 186 (pvm/mpm)) tai asiakaspalvelu@jousto.com 

• Onnistuneen maksutapahtuman jälkeen asiakas  saa tuotteen

mukaansa tai on maksanut saamansa palvelun.

• Jousto lähettää asiakkaalle laskun Väestörekisterikeskuksen

(VRK) osoitteeseen muutaman päivän kuluttua.

Maksu voidaan peruuttaa kesken kirjaamisen Peruuta –painikkeella tai 

Asiakashaku –välilehdellä Palautus –painikkeella.  

Asiakashaku välilehden Palautus –painikkeella voi tehdä osa- tai 

kokopalautuksia laskun eräpäivään saakka tai kunnes saat ilmoituksen 

näytölle, että palautusta ei voida tehdä. Muussa tapauksessa 

peruutukset tehdään Jouston asiakaspalvelun kautta. Kaikki 

Extranetissä tehdyt palautukset kuitataan kauppiaalle automaattisesti 

seuraavassa tilityksessä.  

Poistu palvelusta Kirjaudu ulos -painikkeella 

Jouston ohjeistus 

KauppiasExtranet 

Joustorahan asiakaspalvelu avoinna päivittäin klo 7-23 välisenä aikana 
puh.  0800 186 186 tai asiakaspalvelu@joustoraha.fi 

Myymälässä: 

• Max. 600 €

• Laskulla 14 vrkmaksuaikaa

• Laskutusmaksu

4,90 €

• Ikä 20-75 vuotta

• Luottotiedot 
kunnossa ja hyvä

maksukäyttäyty-

minen

• Mahdollisuuss 
muuttaa lasku 24 kk 
osamaksuksi
maksuvaiheessa.   

Jouston asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 7-22 ja la-su 9-21, 
puh. 0800 186 186 (pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@jousto.com 

http://www.jousto.com/



