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1 Lainaosuuslaskennan perusteet ja toimintaperiaate 

 

 

Kun lainosuuslaskenta aloitetaan, tulee ensin tallentaa kaikki lainaosuuslaskentaan liittyvät perustiedot sekä 

lainaosuuslaskentaan että muihin laskentaan vaikuttaviin sovelluksiin.   

 

1. Lainaosuuslaskennan perustiedot 

Viitenumero 

Lainaosuuslaskennan omat perustiedot saadaan käsittelyyn avaamalla lainaosuuslaskennan valintaikkuna.  

Lainaosuuksien maksamista varten tulostettaviin tilisiirtoihin tallennetaan viitteen loppuun kaksi numeroa, 

joilla lainaosuussuoritukset tunnistetaan muista viitemaksuista. Oletusarvona voi olla vaikkapa 55.  Laina-

osuussuoritukset ohjataan edellä mainitun, viitteeseen sisältyvän numeron perusteella lainaosuuslasken-

taan eikä vuokrareskontraan.   

Laskentapäivä 

Lainaosuudet tulostuvat huoneistokohtaisesti näytölle ja tietysti myös isännöitsijäntodistukseen. Perustie-

doissa voidaan antaa laskentapäivän tulostamista varten oletusarvoja.  

  

- edellisen kuukauden viimeinen päivä, oletusarvo 

- annettu päivä, esim. vuoden viimeinen päivä 

- viimeisen tapahtumakuukauden päivä 

- viimeisen lukitun kuukauden viimeinen päivä 
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Tositelajit 

Lainaosuuslaskennan tositelaji on oletusarvoisesti numero 16.  Tämän lisäksi tapahtumille määritellään tarvitta-

vat vientilajit.  

 

Kaudet 

Lainaosuuslaskennalla on oma kausikäsittelynsä. Kausia ylläpidetään lainaosuuslaskennan perustiedoissa.  

Kaudet suljetaan heti kun kuluneen kuukauden kaikki täsmäytykset ja tarkastukset on tehty. Kirjanpito valvoo 

osakirjanpidon kausia myös lainaosuuslaskennan osalta. Mikäli lainaosuuksien kausi on sulkematta, ei kirjanpi-

to voi sulkea kyseistä kautta. Vastaavasti mikäli lainaosuuslaskennan kausi halutaan avata, tulee kirjanpidon 

ensin avata haluttu kausi.   

 

Tekstit 

Järjestelmästä voidaan tulostaa maksutilisiirrot niille maksajille, jotka haluavat maksaa pois hankeosuutensa tai 

velkaosuutensa.  

Tekstit voidaan tulostaa maksutilisiirron erittelyosan alkuun ja loppuun.  
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2 Lainojen perustiedot 

 

 

Lainojen perustiedot 

 

Lainojen perustiedoissa määritellään hankkeiden ja lainojen perustiedot sekä niiden tiliöintitiedot.  Hankkeella 

tarkoitetaan rahoitettavaa hanketta, johon voi liittyä useita lainoja, joilla kullakin on omat koronlaskentaan liitty-

vät tiedot.  Pääomavastikkeet kerätään hankekohtaisesti.  

 

Lainojen perustiedot ikkuna löytyy Fivaldin ylävalikosta lainaosuuslaskentasovelluksessa. Lainojen perustiedot 

ikkuna jakautuu kahteen välilehteen, joista ensimmäinen käsittelee hankkeiden ja lainojen perustietoja ja toinen 

valitun hankkeen ja sen lainojen kirjanpidon kirjauksia. Perustietojen välilehdellä ruudun yläosa ja vasemmalla 

oleva lainaosuuden peruste ovat hankkeen tietoja ja oikealla alhaalla olevat tiedot ovat hankkeeseen liittyvien 

lainojen tietoja.  
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3 Hanke 

 

Hankkeen perustiedot  

Hankkeesta valitaan onko se pääoma- vai hoitovastikeperusteinen. Valinta tehdään vasemmalla olevalla paini-

kevalinnalla valitsemalla joko rahoituslaina tai hoitolaina. Oletusvalinta on rahoituslaina. Valittaessa hanke hoi-

tovastikeperusteiseksi, ei lainaosuuden perustetta tarvitse syöttää. 

Hankkeen arvioitu alkupäivä ja loppupäivä syötetään niille varattuihin kenttiin. Hankkeen arvioitu alkupäivä nä-

kyy isännöitsijäntodistuksella, mikäli nostettu lainasumma on pienempi, kuin päätetty lainasumma. Muuten päi-

vämääräkentät eivät tulostu, vaan ne ovat nähtävissä lainojen perustiedot ikkunalta. Päivämäärät syötetään 

muodossa pp.kk.vvvv. 

Päätetty lainasumma on hankkeen kokonaisrahoitustarve, jonka nostamiseen hallituksella on valtuutus. Päätet-

tyä lainasummaa käytetään nostamatta olevan lainasumman laskemiseen isännöitsijäntodistukselle. 

Hanke-/lainaosuus maksettavissa raksi mahdollistaa hanke- ja velkaosuuksien maksun. Hankkeen lainat koko-

naan nostettu raksi ilmoittaa, että hankkeen rahoitus on hankittu ja laina kokonaan nostettu. Valinta vaikuttaa 

isännöitsijäntodistuksen nostamatta olevaan lainan määrään nollaamalla sen. Valinta ”ei näytetä isännöitsijän-

todistuksella” poistaa hankkeen näkyvistä tulostettavilta isännöitsijäntodistuksilta. 

Hankkeen lisätiedot kohtaan voidaan kirjoittaa lisätietoja hankkeesta, jotka ovat tarkasteltavissa lainojen perus-

tiedot ikkunalta. 
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Lainaosuuden peruste ja velalliset huoneistot 

 

Lainaosuuden peruste valitaan alasvetovalikosta. Perusteet ja niiden selvitykset on esitelty alla. Mikäli laina-
osuuden perusteeksi valitaan osakesarja, on se valittava vetovalikon alla olevilla valintapainikkeilla. 

Huom ! Valittava osakesarja on oltava perustettuna. Osakesarjat perustetaan taloyhtiön perustietojen osakkeet 
ja tontit välilehdellä. 

Huoneiston m2 = Huoneistot ”pinta-ala” kohtaan tallennetut tiedot 

Huoneiston jyvitetyt jm2 = Huoneistot ” jyvitetty pinta-ala” kohtaan tallennetut tiedot 

Huoneiston tarkistetut m2 = Huoneistot ”tarkistettu pinta-ala” kohtaan tallennetut tiedot 

Osakkeiden määrä = Huoneistorekisterin osakesarjassa ilmoitettu osakkeiden määrä.   

Velalliset yksiköt = käyttäjän itse huoneistoille syöttämä velallisten yksiköiden määrä. Kun velalliset yksiköt vali-
taan, maksutilisiirrolle tulostetaan yksikkö kohtaan velalliset yksiköt. Voidaan käyttää mm. hissin peruskorjauk-
sen yhteydessä, kun pääomavastikeperustetta kerrotaan kerrosluvulla. 

Huom!  Maksulajille valitaan määrän perusteeksi aina velalliset yksiköt. Peruste puolestaan määritellään laina-
osuuslaskennassa. 

Velalliset huoneistot valitaan ”velalliset huoneistot” painikkeen takaa tulevasta ikkunasta. Raksilla valitut huo-
neistot ovat mukana hankkeen lainaosuuslaskennassa. Huoneiston velallisten yksiköiden määrää voidaan va-
paasti muuttaa velallisia huoneistoja valittaessa. Näin tulee tehdä jos esimerkiksi jokin huoneisto on jo aiemmin 
maksanut osuutensa vaikkapa puoliksi. Velallisten yksiköiden määrä voi olla suurempi kuin laskettu määrä. 
Esimerkiksi silloin kun velallisina yksiköinä on vaikkapa jyvitetty osakemäärä, voidaan todellinen osakemäärä 
kertoa yhtiöjärjestyksessä mainitulla kertoimella.  Velallisia yksiköitä ei tule muuttaa laskennan aloittamisen 
jälkeen ja niiden muuttaminen onkin estetty ohjelmallisesti ensimmäisen velkaosuussuorituksen saapumisen 
jälkeen. 
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Tiliöinnit, hanke 

  

Tiliöintitiedot välilehdellä yläosa käsittelee hankkeen ja lainojen kiinteitä kirjauksia ja alaosa käyttäjän määritte-
lemiä kirjauksia. 

Mikäli halutaan, että lainosuuslaskenta integroituu suoraan kirjanpitoon, laitetaan ”Tapahtumat kirjanpitoon” 
raksi päälle.  Valintaa ei voi enää tapahtumien kirjausten jälkeen muuttaa.  Mikäli käytetään rahastointia, laite-
taan vastaavasti ko. raksi päälle.  

Mikäli hankkeelle halutaan esimerkiksi toimiston laskentapalkkio, voidaan kyseinen palkkio ilmoittaa tilisiirrolla 
”Nimi tilisiirrolla” kentässä.  
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Tiliöinnit, laina 

 

Kun halutaan antaa tiliöinnit lainoille, valitaan oikea arvo kohdasta ”Hanke- sekä lainakohtaiset tiliöinnit”. 

Mikäli hankkeeseen sisältyy useampi laina, on kullekin lainalle annettava oikeat tilikarttaan perustuvat tiliöinti-
tiedot.  
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Tilisiirrot hankeosuuksien maksua varten 

 

Ohjelmasta voidaan ajaa maksulaput niille huoneistoille, jotka haluavat maksaa hankeosuutensa pois.  Maksu-
laput on ajettava ennen kuin hankkeelle kirjataan mitään muita tapahtumia.  Jos hankkeen lainan arvioitu nos-
topäivä on esimerkiksi marraskuun alku, ajetaan hankeosuutensa maksaville osakkaille tilisiirrot lokakuun vii-
meiselle päivälle.   

Hankeosuus maksetaan aina kokonaan eli maksettavaksi prosenttiosuudeksi jätetään 100.   

Haluttaessa voidaan asiakkaan maksettavaksi tulostettavaan tilisiirtoon lisätä vaikkapa toimiston laskentapalk-
kio.  Näytön alareunassa olevalla ”Hae huoneisto” napilla voidaan valita ne huoneisto, jotka ovat ilmoittaneet 
maksavansa.  

Mikäli huoneistossa on useampi sidos, voidaan nimen edessä olevan nuolen avulla valita henkilö jolle maksu-
lappu tulostetaan.   
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Maksajan valinta 
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Tilisiirto osakkaalle 

 

 

 Tarvittaessa voidaan myös tulostaa jälkeenpäin jo aiemmin osakkaille tulostettuja tilisiirtoja esimerkiksi tarkas-

tusta varten.  
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Kun hankeosuudet ovat tulleet yhtiön pankkitilille, kirjataan ne lainaosuuslaskentaan ”Tapahtumien kirjaus” na-

pin kautta. Tapahtumatyypiksi valitaan ”Huoneiston velkaosuussuoritus”.  Tämän jälkeen valitaan huoneisto, 

jonka suorituksesta on kysymys ja ”Maksutilisiirto lokerosta kyseiselle huoneistolle tulostettu laskenta. Tapah-

tumapäivä tulostuu automaattisesti valitun tilisiirron laskentapäivän mukaan, mutta kirjauspäiväksi on ehdotto-

masti valittava se päivä, jolloin suoritus on ollut yhtiön tilillä.  Mikäli laskennassa on ollut mukana toimistolle 

tuleva laskentapalkkio tai jokin muu kulu, tulostuu ko. tieto automaattisesti edellisten tietojen alapuolelle. Ruu-

dun alareunaan, maksetun summan alapuolella voidaan haluttaessa tallentaa vientiselite.    Mikäli enne kirjaa-

mista halutaan näyttää kirjanpitoon kyseisen tapahtuman kautta menevät kirjaukset, painetaan ”Näytä kirjaus” 

nappulaa. Tällöin avautuvalta ruudulta voidaan tarkastaa ovatko kirjaukset oikein.  
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Näytä kirjaus 

 

 

Kun kaikki maksetut hankeosuudet on kirjattu, kirjataan lainan nosto tarvittavalle summalle.  Myös korkopro-

sentti on tallennettava omana tapahtumanaan nostopäivälle.  
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Kirjataan lainan nosto ja korkoprosentti 
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Lainan suunniteltu lyhennys.  

 

Velkaosuuden maksu  
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Lyhennys pankille 

 

Tiliöinnin tarkistus 
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4 Kulutuslaskut 

Mittarilukemalaskutus 

Vesi- ja sähkömittareiden lukemiin perustuva laskutus voidaan hoitaa Fivaldilla joko siten, että kuukausittain 

peritään vesimaksuarviota ja tietyin aikavälein ajetaan tasaus tai siten, että laskutus perustuu pelkkiin kulutuslu-

kemiin.  

 

Erittäin tärkeätä on muistaa ajaa tasaus pois muuttavalle osakkaalle muuttokuukauden loppuun.  

Arviot laskutetaan normaalisti muiden kuukausittain veloitettavien maksujen yhteydessä. Tasaus ajetaan luon-

nollisesti vain tasauksen maksulajeille halutulle kuukaudelle.  

 

Tee tämä ennen maksulajien perustamista! 

 

1) Mittarirekisteri > Mittarirekisteri (harmaan valikon alta) 

> Kulutuslajit   

> Avaa uusi kulutuslaji ja nimeä se 

Anna kokonaislukujen määrä ja jos haluat, myös desimaalien määrä 

Luvut syötetään seuraavasti: Esim. jos luku on 10 000,00 = Kokonaisluvut 5 kpl + Desimaalit 2 kpl, 

eli, jos mittarin kokonaisluku on viisinumeroinen, siihen laitetaan 5 ja jos laskutetaan desimaalien tarkkuudella, 

annetaan desimaalien lukumäärä. 

 

Tallennustapa tasoituslaskuissa:  Mittariperusteinen laskutus (kirjataan mittarilukemat) 

kertalaskutuksessa:   Kulutus (kerrat tai kokonaiskulutus valmiiksi laskettuna(esim. pesu-

tupavuorot, kuinka monta kertaa laskutetaan) 

 

Täppi haluttuun valintaan > [tallenna] 
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Luo mittarit kulutuslajille ”luonti”-painikkeella 

 

 

 

Jos ennakot on peritty aiemmin toisessa ohjelmassa, anna Alkupäivän kohdalle aloituspäivämäärä ja Alkusum-

maan peritty summa. 

Voit tallentaa mittarin numeron kohtaan Todellinen numero, tieto on vain informatiivinen. 
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Siirry 2) Kulutuslukemien tallennus-ruudulle > 

Valitse tallennusjärjestys, tallennettavat kulutuslajit ja lukupäivä. 

 

 

 

 

Tallenna kulutuslukemat 
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3) Maksulajit 

 

Perusta maksulajeihin tarvittavat tasausmaksulajit,  

esim. Lämminvesitasaus- ja vesimaksulaji (ennakkoon kerätty vesimaksu) 

 

 

Määrän peruste = kulutuslukema 

Kulutuslaji=  esim. lämminvesi 

Yksikkö=  m3/kWh … 

Alkukuukausi= kuukausi, jolta vanhat lukemat on kirjattu sisään 

Tasausmaksulajille määritellään kuukaudet, jolloin tasauslaskut ajetaan. 

 

 

 

 

Määritä ennakkomaksulajille myös: 

Määrän peruste 

Kulutuslaji 

Kohtaan Kuitattavat maksulajit laita täpit tasausmaksulajien ruutuun 
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Kun kyseessä on koko yhtiö, aja tavoitteet maksajille seuraavasti: 

Sidokset > sidokset 

> Tee Maksulajien massamuutos tasausmaksulajeille 

> Lisää 

valitse kohtaan Maksulaji tasausmaksulajit 

valitse alapalkkiin myös ennakkomaksulaji 

paina ”Tee muutokset” 
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Jos kyseessä on yksittäinen tai pieni määrä mittareita, tee tämä sidosruudulla kuten 

muutkin maksut. 

Tulosta Ennakkotavoitelista (valitse maksulajiksi vain tasoitusmaksulaji) 

Tavoitteiden ajon alta ja tarkasta ja sen jälkeen aja tavoitteet ja tulosta laskut. 
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Malli valmiista laskusta: 

 

Kun… 

asukas muuttaa: Kirjaa uusi lukema, tavoitteiden ajossa merkitse ylimääräinen tasauskausi-

sarakkeeseen ko. kuukausi, jolle tavoitteet kuuluu. 

 > aja tavoite reskontraan ja laskuta. 

 

hinta muuttuu: Mittarit luetaan > annetaan maksulajeihin uusi á-hinta ja kirjataan mittarilukemat. 

 Laskutusta ei tarvitse tehdä erikseen. Mittarit voidaan lukea ja kirjata uudet lukemat, lähettää 

laskut tai kulutusmäärä jaetaan päivien suhteessa(arvio) ja laskutukset siirtyvät 

seuraavaan laskutukseen. 

 Eli seuraavaan laskuun tulostuu sekä vanhan á-hinnan sekä uuden á-hinnan mukaiset laskut. 

mittari vaihdetaan: Mene Mittarirekisteriin ja valitse ylävalikosta Mittarirekisteri ja sieltä Mittarin vaihto 

 valitse mittarin nro, eli huoneisto 
 anna vanhan mittarin loppulukema ja syötä uuden alkulukema 
 paina vaihda mittari- painikkeesta  

 

laskutat muuna kuin maksulajin voimassaoloaikana: 

 Tavoitteiden ajossa ”maksulajien valinnan” alla valitse tasausmaksulaji, jolle olet 
laskua ajamassa ja anna kenttään ”Ylimääräinen tasauskausi” kausi, jolle ajat 
laskun (on voimassa vain tämän ajon ajan). 

 

 

 


