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1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto 
Tässä osassa kuvataan Vyörytys-sovelluksen käyttötarkoitusta sekä sen vaatimat 
käyttöönottotoimet. 

1.1 Sovelluksen kuvaus 
Vyörytys-sovelluksen avulla voit muodostaa automaattisia jatkovientejä kirjanpidon 
vienneistä tai tilien saldoista.  
 
Voit jakaa kustannuksiin liittyvät tilin viennit yrityksen eri kustannuspaikoille ennalta 
sovitussa prosenttisuhteessa tai valittuun määrään (esim. henkilömäärä, pinta-ala tai 
tilavuus) suhteutettuna.  
 
Myös jatkoviennit esim. palkkojen sivukuluista on mahdollista muodostaa tämän 
sovelluksen avulla. 

1.2 Käyttöönotto 
Käyttöönottotoimet teet Vyörytys-sovelluksessa. Ensikäynnistyksellä avataan 
automaattisesti Asetukset-ikkuna. Saat avattua sen myös sovelluksen Työkalut | 
Asetukset -valinnalla.  

 
Vyörytyksen asetukset. 

Jos Login-ruutu on valittu, avataan ohjelman käynnistyksessä Visma Business -
kirjautumisruutu. Näin voit vaihtaa esimerkiksi salasanan, jos se on muuttunut Visma 
Business -järjestelmässä.  
 
Vyörytys-sovellus voidaan myös käynnistää halutuilla Visma Business -tunnuksilla /U- ja 
/P-parametrein, esimerkiksi …\CostAllocation.exe /Utunnus /Psalasana. 
 

 
Jos Login-ruutu –asetus on valittu, sovelluksen käynnistysvaiheessa avautuu kirjautumisikkuna. 

Määriteltyäsi tarvittavat asetukset paina Ok. Käynnistä ohjelma tämän jälkeen uudelleen, 
jotta muutetut asetukset tulevat voimaan. 
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2 Säännöt ja vyörytykset 
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka vyörytyssääntöjä luodaan ja miten varsinainen vyörytys 
niiden perusteella tapahtuu. 

2.1 Johdanto 
Vyörytykset toteutetaan Säännöt-välilehdellä määriteltyjen ohjausten perusteella. 
Vyörytys-välilehdellä suoritettavasta toiminnosta syntyy tapahtumia Visma Businessin 
kirjanpitoon. 

2.2 Sääntöjen ylläpito 
Käynnistettyäsi Vyörytys-sovelluksen valitse ensin yritys ja sen jälkeen välilehti Säännöt.  
 

 
Vyörytyksen säännöt. 

Kullekin ylätaulukon säännölle sinun tulee luoda yksi tai useampi lähderivi (Lähde-
taulukko) ja kohderivi (Kohde-taulukko). Lähderiveillä määritellään vyörytyksen 
perustana olevien tietojen hakurajaukset, esimerkiksi tilinumeroväli. Kohderiveillä taas 
määritellään vyörytyksen jakautuminen, esimerkiksi eri vastuuyksiköille.  

2.2.1 Uusi sääntö 

2.2.1.1 Otsikkotiedot 

Luo uusi sääntö Säännöt-taulukon viimeiselle riville.  

 
Säännön otsikkotiedot. 
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Tallenna tiedot painamalla Tallenna. Tallennuksen jälkeen voit muuttaa muita tietoja 
paitsi säännön tunnusta. Sarakkeet on käyty läpi seuraavassa taulukossa.  
 
Sarake Kuvaus 
Tunnus Säännön yksilöivä tunnus (max 20 merkkiä). Tieto on pakollinen, etkä voi muuttaa sitä 

enää säännön tallennuksen jälkeen. 
Nimi Säännön nimi (max 40 merkkiä). Tieto on pakollinen. 
Kuvaus Säännön kuvaus (max 80 merkkiä). 
Lähdetaulu Arvona on jokin seuraavista Visma Business –ohjelman tauluista: 

- Pääkirjan saldot 
- Pääkirjatapahtumat 
Tieto on pakollinen. 

Seurantataso Lähde-taulun rajausten vastuuyksikkö. Valintaa käytetään myös Kohde-taulun määrien 
mukaisessa jaossa.  

Saldotapa Arvona on jokin seuraavista: 
- Muutossaldo 
- Loppusaldo 
- Tapahtumasumma 
Jos lähdetauluna on Pääkirjatapahtumat, vain Tapahtumasumma on mahdollinen arvo. 
Muutoin vain Muutossaldo ja Loppusaldo ovat mahdollisia arvoja. 
Tieto on pakollinen. 

Tositesarja Tositesarja,  johon uudet viennit kirjataan. Tieto on pakollinen. 
Käsitelty-kenttä Valittavissa vain, jos Lähdetauluna on Pääkirjatapahtumat. Arvona on jokin seuraavista 

Pääkirjatapahtumat-taulun kentistä: 
- Vapaa 1 
- Vapaa 2 
- Vapaa 3 
- Vapaa 4 
Käsitelty-kenttään voit tallentaa vyörytyksessä tiedon siitä, että tapahtuma on käsitelty. 
Tämän jälkeen tapahtuma on mahdollista rajata pois hausta. 

Viim. ajopvm Viimeisin päivämäärä, jolloin kyseisellä säännöllä on tehty vyörytys. Ohjelman 
ylläpitämä tieto. 

Vastakirjaus Jos valitset tämän kohdan, vyörytyksessä tehdään automaattisesti vastakirjaus 
alkuperäiselle tilille. 

 
Luo uudelle säännölle myös tarvittava määrä lähde- ja kohderivejä. Luo uusi rivi  
täydentämällä Lähde- tai Kohde-taulukon viimeistä riviä ja painamalla Tallenna.  
Mikäli sinulla on tarve muuttaa säännön tunnusta, voit kopioida säännön uudeksi ja antaa 
sille siinä yhteydessä uuden tunnuksen. 

2.2.1.2 Lähdetiedot 

 
Lähderivi. 

Lähderiviin liittyy seuraavia tietoja: 
 
Sarake Kuvaus 
Osuus-% Vyörytettävä osuus summasta. Osuusprosentilla on merkitystä vain, jos se on 

suurempi kuin nolla ja pienempi kuin 100 ( 0 < pros. < 100). 
Kk-jako Jos valitset tämän, vyörytettävä osuus jaetaan lisäksi tilikauden jäljellä olevien 

kausien lukumäärällä. 
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Sarake Kuvaus 
Tili 
Alkaen - Päättyen 

Tilivälin rajaus on pakollinen. Tilinumerot käsitellään numeerisina: esimerkiksi tili 
40001 ei kuulu väliin 3000-5000. Tällaisessa tapauksessa tulee viisinumeroisten tilien 
rajauksille luoda oma lähderivi. Voit valita tilin listasta kaksoisnapauttamalla 
käsiteltävän rivin Tili-saraketta tai painamalla F12-näppäintä. Ks. alakohta 2.2.1.4. 

Vastuuyksiköt 
Alkaen - Päättyen 

Vastuuyksikkö (esim. kustannuspaikat, projektit)  rajataan Alkaen – Päättyen, jos 
kyseiset rajaukset on annettu. 

 
 
Paina lopuksi Tallenna. 

2.2.1.3 Kohdetiedot 

 
Kohderivi. 

Kohderiviin liittyy seuraavia tietoja: 
 
Sarake Kuvaus 
Tili Syntyvän tapahtuman tili. Jos et anna tiliä, käytetään alkuperäisen viennin tiliä. Voit 

valita tilin listasta kaksoisnapauttamalla käsiteltävän rivin Tili-saraketta tai painamalla 
F12-näppäintä. Ks. seuraava alakohta. 

Vastuuyksiköt Uudelle tapahtumalle tallennetaan vastuuyksikkö riippuen Tapa-sarakkeen arvosta : 
- Lähde: alkuperäisen kirjauksen arvo. 
- Kohde: Arvo-sarakkeen arvo. 
- Määrä: Määräkenttä-sarakkeen arvon mukaisesti.  

Osuus-% Uudelle tapahtumalle kirjataan osuusprosentin mukainen osuus jaettavasta summasta. 
Osuus-% -sarake on käytössä vain, jos olet valinnut tavaksi Kohde. 

Määrien 
mukainen jako 

Jos tapana on Määrä ja säännön Seurantataso-sarakkeen arvona on jokin 
vastuuyksikkö, jaettavat osuudet kullekin vastuuyksikölle lasketaan automaattisesti. Jos 
Kohde-taulukossa on vain yksi rivi, jako tehdään kaikkien vastuuyksiköiden kesken. 
Muutoin sinun on lueteltava halutut vastuuyksiköt taulukossa niin, että luot kullekin 
vastuuyksikölle oman rivin ja valitset Vastuuyksikkö-sarakkeeseen vastuuyksikön 
arvon. Tili ja Määräkenttä määräytyvät taulukon ensimmäisen vastuuyksikön valintojen 
mukaan.  

Määräkenttä Tässä annat tasamäärät tai sen kentän nimen, jonka arvojen suhteessa määrien mukainen 
jako tehdään.  

Huom! Visma Business –ohjelmassa määräkentät on nimetty Summa 1, ..., Summa 4. 
 
Paina lopuksi Tallenna. 

2.2.1.4 Tilivalinta 

 
Tilivalinta-ikkuna. 



Visma Business - Käsikirja 

 

 

AddOn Vyörytys Säännöt ja vyörytykset - 5 

Jos kaksoisnapautat lähde- tai kohdetiedoissa Tili-saraketta tai painat siinä F12-näppäintä, 
avautuu ikkuna, josta voit valita tilin joko aktivoimalla rivin ja painamalla sitten Valitse tai 
suoraan kaksoisnapauttamalla valittavaa tiliriviä. 

2.2.2 Säännön kopiointi 

 
Säännön kopiointitoiminnot. 

Voit kopioida kohdalla olevan säännön joko uudeksi säännöksi kyseiselle yritykselle 
painiketoiminnolla Kopioi sääntö | Kopioi uudeksi tai toisille yrityksille toiminnolla 
Kopioi sääntö | Kopioi toisille yrityksille. Sääntö kopioidaan lähde- ja kohderiveineen.  

 
Säännön kopiointi uudeksi. 

Kopioitaessa sääntö uudeksi avautuu Uusi sääntö –ikkuna. Kopioitaessa toisille yrityksille 
avautuu ikkuna, josta valitset yritykset. Jos sääntö on jo jollakin yrityksellä olemassa 
samalla tunnuksella, se korvataan kopiolla. 

 
Kun kopioit säännön toisille yrityksille, valitset yritykset apuikkunasta. 

2.2.3 Virheet säännöissä 
Aktiivisella rivillä näytetään virheellisessä sarakkeessa punainen ympyrä. Vyörytys ei ole 
mahdollista virheellisellä säännöllä. 
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Virheellinen sääntö. 

2.2.4 Säännön poistaminen 
Voit poistaa koko säännön tai sen lähde-/kohderivejä valitsemalla poistettavan rivin ja 
asianmukaisen painiketoiminnon: Poista | Sääntö, Poista | Lähderivi tai Poista | 
Kohderivi. 

2.2.5 Sääntöjen tulostus 
Voit tulostaa säännöt paperille Tulosta-painikkeella. 

 
Sääntöjen tulostustoiminto. 

Ensin avautuu Tulostusohjaukset-ikkuna, jossa voit valita esimerkiksi tulostettavat säännöt 
sekä sen, näytetäänkö myös säännön lähde- ja kohderivit. Tällöin valitse Laajenna kaikki. 

 
Tulostettavien tietojen valinta. 

Jos et ole valinnut kohtaa Laajenna kaikki, voit porautua säännön riveihin Näytä rivit –
linkistä. Piilota rivit –linkistä näkymä palautuu takaisin. 

 
Vyörytyssäännöt-raportti. 
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2.3 Vyöryttäminen 
Vyöryttäminen tapahtuu Vyörytys-välilehdellä. Paina ensin Virkistä, jos olet juuri tehnyt 
muutoksia sääntöihin. 

 
Sääntöihin juuri tehdyt muutokset saat päivitettyä Vyörytys-välilehdelle Virkistä-painikkeella. 

2.3.1 Valinnat ennen vyörytystä 

2.3.1.1 Rajaukset 

Valitse Rajaukset-osion Kausi-listasta kirjanpidon kausi, jolle vyörytys tehdään. Ohjelma 
päivittää automaattisesti päivämäärävälin eli Alkaen- ja Päättyen-kentät. Lisäksi 
päivitetään Sääntö-taulukon Kausi-, Alkupvm- ja Loppupvm-sarakkeet. Kausi-rajausta 
käytetään, kun säännön lähdetauluna on jokin saldotaulu. Haettaessa pääkirjatapahtumista 
käytetään päivämäärärajausta. Tarvittaessa voit muuttaa kyseisten sarakkeiden arvoja, jos 
haluat jonkin säännön haulle poikkeavan rajauksen. 

 
Vyörytyksen rajaukset. 

Syötä tai valitse kalenterista kenttään Uusi tositepvm päivämäärä, jolle haluat 
vyörytystapahtumat kirjata. 

2.3.1.2 Sääntöjen valinta 

Säännöt ovat näkyvissä, mikäli Sääntö-ruutu on valittu. Valitse vyörytettävät säännöt 
merkitsemällä Valinta-sarakkeesta haluamasi rivit. Jos Koko tositesarjan valinta on 
valittu, sääntörivin merkintä valitsee kaikki ne taulukon rivit, joilla Uusi tositesarja –
sarakkeen arvo on sama kuin merkityllä säännöllä. 

2.3.1.3 Ohjaukset 

Jos haluat käyttää vyörytyksen tapahtumia vain kertaalleen, valitse Ohjaukset-osiosta 
Merkitse Käsitelty-kenttä ja jätä valitsematta Ota mukaan käsitellyt tositteet. Tämä 
rajaus on mahdollinen vain, jos säännön lähdetauluna on Pääkirjatapahtumat. Lisäksi 
säännön tiedoissa pitää olla asetettu Käsitelty-kenttä. 



Visma Business - Käsikirja 

 

 

AddOn Vyörytys Säännöt ja vyörytykset - 8 

2.3.2 Esikatselu 
Ennen vyörytystä voi olla tarpeen esikatsella, millaisia tapahtumia on syntymässä. Kun 
olet valinnut säännön tai säännöt, paina Esikatsele. 
 
Esikatselu-taulukossa tapahtumat ovat nyt lähes samassa muodossa kuin niistä syntyvät 
tositerivit. Esikatselussa eri lähdetilit näytetään vielä omina riveinään, mutta itse 
vyörytyksessä nekin summataan kohdetileittäin. Esikatselu on oletuksena ryhmitelty 
kohdetileittäin, mikä ilmenee siten, että kyseisen tilin Kohde-sarake on ryhmäpaneelissa 
(ks. edellinen kuva). 
 
Voit lisätä ryhmittelysarakkeita napauttamalla hiiren kakkospainikkeella sarakeotsikkoa ja 
valitsemalla Ryhmittele tämän sarakkeen mukaan. Sarakkeen voi poistaa ryhmittelystä 
Poista ryhmittely -valinnalla. Voit ryhmitellä tai poistaa ryhmittelyn myös siirtämällä 
sarakeotsikon joko ryhmäpaneeliin tai ryhmäpaneelista sarakeotsikon normaaliin paikkaan. 
 
Voit muuttaa rivien järjestystä napauttamalla sarakeotsikoita hiiren ykköspainikkeella. 

 
Vyörytystapahtumien esikatselu. 

Saat esikatseluosion piilotettua poistamalla valinnan Esikatselu-ruudusta ko. osion 
yläpuolelta. Esikatselun sarakkeet: 
 
Sarake Kuvaus 
Tunnus Säännön tunnus. 
Tili / Lähde Löydetyn tapahtuman tai saldon tilinumero. 
Tili / Kohde Uuden tositerivin tilinumero. 
Vastuuyksikkö / 
Lähde 

Löydetyn tapahtuman tai saldon vastuuyksikön arvo. Käytössä vain, jos jollakin 
säännöllä on valittu kyseinen seurantataso. 

Vastuuyksikkö / 
Kohde 

Uuden tositerivin vastuuyksikön arvo. 

Osuus-% Vyörytettävä osuus summasta. Luetaan säännön tiedoista. 
Määrä / Lähde Jaettava summa. Tässä on huomioitu jo em. osuusprosentti. 
Osuus-% Uudelle tapahtumalle kirjattava osuus jaettavasta summasta. 

Ryhmäpaneeli 
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Sarake Kuvaus 
Määrä / Kohde Uuden tapahtuman määrä. Tässä on huomioitu em. osuusprosentti. 
Dimension arvo Vastuuyksikön arvo, jos jaettava summa jaetaan automaattisesti eri vastuuyksiköille. 

Käytössä vain, jos kyseessä on määrien mukainen jako eli säännön kohdetiedoissa on 
asetettu tavaksi Määrä. 

Vastakirjaus Valittu, jos kyseessä on vastakirjaus. 

2.3.3 Vyörytystapahtumien muodostaminen 
Tee vyörytys painamalla Vyörytä. Vyörytyksistä syntyy Visma Businessin kirjanpitoon 
tapahtumarivejä, joita voit vielä ylläpitää ennen lopullista kirjausta. Jos olet valinnut 
useamman kuin yhden säännön, jokaisen säännön pohjalta luodaan oma erä ja 
tositenumero. 

 
Vyörytystapahtumien muodostaminen. 

2.4 Esimerkkejä 
Tässä kappaleessa esitellään erilaisia käytännön vyörytyssääntöjä. 

2.4.1 Esimerkki 1 
Yhteiskustannuspaikalta 1 jaetaan kustannuspaikoille 11 ja 12 kaikki kulut neliöiden 
suhteessa. Neliöt on määritelty kustannuspaikkojen 11 ja 12 määräkenttään 1.  
 
Vastakirjaus viedään kustannuspaikan 1 tilille 8999 yhtenä summana. Tili on määritelty 
kohdetilinä, jossa osuusprosentti on -100. 

 
Esimerkin 1 mukainen vyörytyssääntö. 
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2.4.2 Esimerkki 2 
Yhteiskustannuspaikalta 1 jaetaan kustannuspaikoille 11 ja 12 kaikki kulut neliöiden 
suhteessa. Neliöt on määritelty kustannuspaikkojen 11 ja 12 määräkenttään 1.  
 
Vastakirjaukset viedään kustannuspaikan 1 kaikille kulutileille vastakkaismerkkisenä 
(säännöllä vastakirjaus valittuna).  

 
Esimerkin 2 mukainen vyörytyssääntö. 

2.4.3 Esimerkki 3 
Tässä esimerkissä tarkastellaan yrityksen laskennallisen lomapalkkavarauksen 
muodostamista tilitasolla. Palkkatililtä haetaan 8,3 % ja viedään lomapalkkojen 
jaksotustilille (5330) ja vastakkaismerkkisenä lomapalkkojen siirtovelkatilille (2962). 

 
Esimerkin 3 mukainen vyörytyssääntö. 

2.4.4 Esimerkki 4 
Käyttöomaisuuden kuukausipoistot (EVL) muodostettaisiin määrittelemällä lähderivillä 
käytettävä poistoprosentti ja valitsemalla Kk-jako, ja antamalla kohderivillä tuloslaskelman 
poistotili. 
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Esimerkin 4 mukainen vyörytyssääntö. 
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