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1 Visma Fivaldi Vuokrareskontra 

1.1 Vuokrareskontra-näkymä 

Visma Fivaldin Vuokrareskontra –sovelluksessa seurataan vastikkeiden, vuokrien ja 
muiden maksujen kohdistumista oikein ja oikeille huoneistoille/henkilöille. Tässä 
ohjekirjassa olevat kuvaruutukaappaukset ovat demoympäristöstä ja tarkoitettu pelkästään 
havainnollistamaan vuokrareskontran toimintaa. Mahdolliset kirjanpidot tilit ym. muut 
asetukset on hyvä käydä käyttöönoton yhteydessä konsultin kanssa. 
 
Vuokrareskontrassa tehdään myös seuraavia toimenpiteitä: 

 kohdistetaan kohdistumattomat maksut (esim. väärällä viitteellä maksetut maksut) 

 syötetään maksuja käsin 

 siirretään maksuja toiselle sidokselle 

 tehdään palautuksia 

 poistetaan maksuja 

 ajetaan perintäajot (jos perintää ei ole ulkoistettu ulkoiselle perintätoimistolle) 

 ajetaan pyöristysajot 
 
Vuokrareskontra-sovellukseen mennään päävalikosta kohdasta Sovellukset | 
Vuokrareskontra. 
 
Vuorareskontra-näkymässä haetaan luettelosta haluttu huoneisto ja haluttu henkilö. Jos 
henkilöä ei valitse, näkymässä näytetään koko huoneiston saldot. Saldo voi poiketa, jos 
esim. huoneistolle on merkitty omistaja ja vuokralainen. 
 

 
Kuva 1. Tässä huoneistolla A1 henkilöllä Asukas, A1:llä on erääntynyttä saldoa (411,00 e) 
kaudelta 201509. 
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Kuva 2. Tässä ennakkoa on kertynyt 489,00 euroa. Ko. ennakko voidaan kohdistaa esim. 
kauden 201510 Vuokra-maksuun. Klikkaa ko. vuokra-maksua hiiren oikealla | Kohdista 
maksuista ja valitse täältä maksettu ennakko ja anna kohdistettava summa. 
 
Vuokrareskontra-näkymässä voidaan tehdä seuraavia toimenpiteitä: 

 tarkastella huoneistojen ja henkilöiden ennakoita ja saatavia eri kausivälillä 

 muuttaa tavoitteen tietoja ja summia (hiiren oikealla Muuta ko. tavoitteen kohdalla)  

 poistaa tavoitteita / kohdistuksia (hiiren oikealla Poista ko. tavoitteen / maksun 
kohdalla) 

 kohdistaa ennakoita tuleviin maksuihin (hiiren oikealla Kohdista maksuista) 

 näyttää tavoitteen lisätietoja (hiiren oikealla Näytä lisätieto, tämä tieto tulee 
maksulajin takaa) 

 
Muuta-painike = Tavoitteen eräpäivää, kirjanpidon tiliä, määrää ja kerrointa voidaan 
muuttaa täällä. Tavoite voidaan asettaa korko- ja perintäkieltoon ja/tai 
kohdistusestoon. Korko- ja perintäkielto tarkoittavat, että erääntyneestä tavoitteesta ei 
lasketa korkokuluja / perintäkuluja. Kohdistusesto tarkoittaa, että tähän tavoitteeseen 
ei voida kohdistaa maksua. Muutokset vuokrareskontrassa (esim. määrä) päivittyvät 
kirjanpitoon, kun olet tallentanut muutoksen. 
 
Poista-painike = Tämä painike poistaa tavoitteet, johon ei ole kohdistunut maksua. 
Jotta kohdistettu tavoite voidaan poistaa, tulee kohdistuneelta tavoitteelta ensiksi 
poistaa maksun kohdistus, jotta tavoite voidaan poistaa. Myös maksun kohdistus 
voidaan poistaa, jotta maksun pystyy kohdistamaan jollekin toiselle tavoitteelle. 
 
Kohdista maksuista-painike = Tämä painike tulee näkyviin, jos henkilöllä on 
ennakkoa, jota ei ole kohdistettu mihinkään tavoitteeseen. Valitse ko. tavoite ja hiiren 
oikealla Kohdista maksuista ja valitse ennakko. Voit myös kohdistaa vain osan 
maksusta ko. tavoitteeseen. 
 
Näytä lisätieto-painike = Tämän painikkeen takaa löydät maksulajikohtaisen 
lisätiedon. Lisätieto lisätään Maksulajit-rekisterissä kohdasta ”Nimi ja lisätieto 
tilisiirrolla”. Kyseinen lisätieto näkyy tilisiirrolla. 
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Harmaiden painikkeiden takana olevat tapahtumat käsitellään omissa kappaleissa 
alempana (Yhteenveto, Näytä maksut, Syötä maksu, Viivästysk./Perintäk., Hae 
viitesuoritukset, Käsin kohdistus). 

1.2 Yhteenveto 

Yhteenveto-painiketta klikkaamalla näet yhteenvedon huoneiston ja henkilön saldoista ja 
erääntyneistä maksuista. Klikkaamalla ko. kautta pääset siirtymään Vuokrareskontran 
näkymään ko. kaudelle. Yhteenveto-ikkunassa voit myös selata huoneiston eri henkilöiden 
saldoja. 

1.3 Näytä maksut 

Näytä maksut –ikkunassa näet ko. huoneiston ja henkilön maksut, siirrot ja muut tehdyt 
kirjaukset. Kohdistustavat ovat N = normaali, P = perintä, A = asumistuki, E = 
kohdistusestossa oleviin ja X = kohdistusesto. 
 

 
Kuva 3. Näkymä Näytä maksut -ikkunasta. 
 
Kyseisen tositteen kohdalla voit hiiren oikealla: 

 tulostaa kuitin 

 poistaa kohdistuksen 

 muuttaa maksun kohdistussääntöjä 

 näyttää maksun kohdistukset 

 siirtää maksun toiselle sidokselle 

 tehdä palautuksen 
 
Tulosta kuitti = Ohjelma tulostaa kuitin tehdystä tapahtumasta. 
Poista kohdistukset = Tällä toiminnolla voit poistaa maksun ja tavoitteen kohdistuksen. 
Muuta maksun kohdistussääntöjä = Voit laittaa maksun kohdistusestoon tai muuttaa 
maksun kohdistuskautta. Voit esim. poistaa maksulle tulleen kohdistuksen kaudelle 
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201510 ja muuttaa täällä kohdistuskaudeksi 201510. Tämän jälkeen Kohdista-painike 
kohdistaa ko. avoimen saatavan kohdituskauteen 201511. 
Näytä maksun kohdistukset = Tässä ikkunassa näet, mihin tavoitteisiin maksu on 
kohdistunut. Voit poistaa maksun kohdistuksen Poista kohdistukset-toiminnolla 
tarvittaessa. 
Siirrä toiselle sidokselle = Tällä toiminnolla pystyt siirtämään kirjatun maksun toiselle 
sidokselle. Valitse huoneisto ja henkilö, jolle maksu halutaan siirtää. Näytä maksut –
ikkunaan tulee tapahtuma, jossa näkyy, mille sidokselle siirto on tehty. 
Tee palautus = Palautus tehdään vuokrareskontrassa “Tee palautus” -toiminnolla. Mikäli 
maksu on kohdistunut, kohdistus tulee ensin poistaa. Palautuksesta voi tulostaa erillisen 
kuitin. Itse maksu on hoidettava esim. kassamaksuna ostoreskontrasta rahan saajalle. Voit 
myös poistaa tekemäsi palautuksen. 
 
 
 

1.4 Syötä maksu 

Maksujen käsin kirjaaminen aloitetaan toiminnolla Syötä maksu.  
 

  

 
Kuva 4. Tässä ikkunassa syötetään maksut ja täytetään maksuun liittyvät tiedot. 
 
Maksutapa-valikon alta voidaan valita Käsin syötetty viitemaksu tai Yhtiön ohjaustiedoissa 
(Ohjaustiedot II-välilehdellä) tehdyistä maksutyypeistä haluttu maksutapa, esim. Hyvitys 
vesimaksusta. 
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Kuva 5. Yhtiön ohjaustiedot | Ohjaustiedot II -välilehti. Tänne voidaan lisätä erilaisia 
maksutyyppejä (esim. luottotappio / pyöristys). 
 
Kohdistustapa-valikon alta voidaan valita: 

 normaali 

 vakuusraha 

 perintä 

 asumistuki 

 kohdistuskiellossa olevat 
 

Täydennä muut tarvittavat tiedot, tarkista ja paina Kirjaa. 
 
Mikäli joudut poistamaan maksun, palaa Vuokrareskontra-näkymään ruudulle siihen 
huoneistoon ja henkilöön, jossa kyseinen maksurivi näkyy ja valitse Näytä maksu: 
 
1) Jos kyseessä on aiheeton maksu: 

 valitse kyseinen rivi ja paina hiiren oikeaa näppäintä, joka antaa sinulle 
mahdollisuuden ensiksi poistaa kohdistuksen. 

 tämän jälkeen voit valita Poista maksu. 
 
2) Jos maksu kirjattiin väärälle sidokselle: 

 Jos olet kirjannut maksun väärälle sidokselle (esim. vanhalle tai uudelle osakkaalle 
ristiin) voit siirtää maksun toiselle sidokselle klikkaamalla maksun kohdalla hiiren 
oikeaa ja Siirrä toiselle sidokselle. 

 
3) Myös vastikkeenpalautus tehdään Tee palautus -toiminnolla.Tässä on otettava 

huomioon, että maksupäivä kirjautuu tämän kirjauksen mukaan! Palautuksen voi myös 
perua Poista palautus -toiminnolla. 

 
4) Näytä maksut –toiminnossa voidaan kirjata myös erääntynyt maksu luottotappioksi: 

 Avaa kyseinen huoneisto ja valitse kyseinen henkilö  
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 Paina "Syötä maksut"  

 Valitse maksutavaksi esim. luottotappio 

 Täydennä muut tiedot mikäli tarvetta  

 Kirjaa summa kenttään haluamasi summa 
 

Maksutavat syötetään Ohjaustiedot II -välilehdellä Maksutyypit-kenttään. 
 

1.5 Viivästysk./Perintäk. 

Viivästysk./Perintäk. –toiminnossa voit laskea asiakkaalle korot erääntyneistä maksuista 
ja/tai suorittaa perinnän. Perinnän yhteydessä voit myös laskea viivästyskorot. 
 

 
Kuva 6. Viivästyskorot ja Perintäkulut -välilehti. 
 
Viivästyskorot ja Perintäkulut -välilehdellä näkyy seuraavat tiedot: 

 tyyppi (perintä vai viivästyskorko) 

 päiväys 

 summa 

 hyvitetty ja poistettu määrä 

 tuloutettu määrä 

 saldo 
 

Hiiren oikealla voit poistaa viivästyskorot ja perintäkulut tai tulouttaa ne yksittäiseltä 
henkilöltä. Tuloutus-toiminto tekee kirjauksen maksulajin tulotilille. 
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1.6 Hae viitesuoritukset 

Hae viitesuoritukset -painike avaa Viitesiirtojen luku -apuohjelman, jonka kautta voit hakea 
saapuneet viitesuoritukset sisälle Fivaldiin. Hae aineisto -toiminnolla voit lisätä 
viitesiirtoaineistojen tiedoston manuaalisesti Fivaldiin. Lue ja kohdista -toiminto kohdistaa 
viitesuoritukset. Tulosta saapuneet erät -painike tulostaa näytölle saapuneet viitesuoritukset. 
Kohdista vanhat -toiminto yrittää kohdistaa aiemmin ei-kohdistuneet erät. 
 
Viitesiirtojen luku -apuohjelmassa voit myös tarkastella tulleita viitesuorituksia 
Viitesuoritusten selauksessa (Apuohjelmista Viitesiirtojen luku | Ylhäältä Viitesiirtojen luku | 
Viitesuoritusten selaus). 

1.7 Käsin kohdistus 

Käsin kohdistus-ruudulla kirjataan kohdistumattomat tapahtumat. 
 

 
Kuva 7. Käsin kohdistus -ruutu. 
 
Arvaa-painike hakee kolmella eri kombinaatiolla oikeaa kohdistusta. 1) Nimen ja summan  
tai 2) sidoksen ja siihen liittyvä kk-maksun tai 3) sidoksella olevan avoimen saatavan 
mukaan. Kun oikea huoneisto ilmestyy alempaan ruutuun, voi summan kohdistaa laittamalla 
ruksin ko. tavoitteen riville. 
 
Mikäli tämän haun perusteella ei oikeaa maksajaa löydy, voi oikean maksajan hakea Hae 
henkilö tai Hae sidos -painikkeilla. 
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Kuva 8. Tässä kuvassa 1320,00 euron suoritus kohdistetaan avonaisiin maksuihin. 
 
Kun oikea huoneisto ja henkilö on löytynyt, valitse maksut, joihin suoritus halutaan 
kohdistaa. Paina tämän jälkeen Kohdista. 
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2 Perintä 

2.1 Perintäajo 

Perintää ja viivästyskorkojen ajoa varten tulee ensiksi perustaa tarvittavat maksulajit 
Maksulajit-rekisteriin. 

 

 
Kuva 9. Perintäkulu-maksulaji. Maksulajit-rekisteri. 
 
Maksulajin tyypiksi valitaan perintäkulu-maksulajille ”Perintäkulut” ja viivästyskorko-
maksulajille ”Korot”. Molemmille maksulajeille täpätään myös Korkokielto-täppä. 
 
Tämän jälkeen maksulajeille täydennetään tiliöintitiedot. Huom. kuvaruutukaappauksissa 
olevat tiliöintitiedot ovat vain esimerkkejä. Nämä tulee määritellä yrityskohtaisesti yrityksen 
tarpeiden mukaisesti. 
 
Tiliöintitietojen lisäksi maksulajeille annetaan voimassaolokuukaudet ja maksulajin 
hintatiedot. Tämän jälkeen luotu maksulaji tallennetaan. 
 

 
Kuva 10. Viivästyskorko-maksulaji. Maksulajit-rekisteri. 
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Kun maksulajit on perustettu, Yhtiön ohjaustiedot -rekisteriin tulee määritellä perinnän ja 
viivästyskorkojen perusasetuksen Perintä ja korot -välilehdellä. 
 

 
Kuva 11. Yhtiön ohjaustiedot | Perintä ja korot -välilehti. 
 
Perintätiedot pitää perustaa käsin yhdelle yhtiölle. Sen jälkeen ne voi hakea kopioimalla 
toisille perustettaville yhtiöille. Tarkasta yhden hoitamasi ja jo perustetun yhtiön 
perintätiedot. Täydennä tarvittaessa ja kopio sen jälkeen sille yhtiölle, jota perustat. 
 
Uuden perintäkierroksen lisääminen tapahtuu painamalla ruudun keskellä olevaa ”lisää 
uusi”-painiketta. Tekstiin kannattaa kirjoittaa myös yhteystiedot, mihin voi ottaa yhteyttä 
maksukehotuksen tiimoilta. 
 
Perintäkirjeelle tulostuvia tekstejä pääsee muokkaamaan hakemalla ”kierros” –valikosta 
haluttu perintäkierroksen kirje ja muokkaamalla tekstiä. Muista tallentaa. 

 
Perintäajo suoritetaan Vuokrareskontra-sovelluksesta: Vuokrareskontra | Ylhäältä 
Vuokrareskontra | Perintä | Perintäajo. Mikäli asukkaalla on ennakkoa, ohjelma muodostaa 
automaattisesti palautusilmoituksen. 
 
Perinnän seurantapäivä = Maksuhuomautus muodostuu tämän päivän tilanteen mukaan. 
Oletuksena kuluva päivä. 
Lasketaanko viivästys korot = Ohjelma laskee mukaan myös viivästyskorot. 
Viivästyskoron laskentapäivä = Tähän päivämäärään saakka lasketaan viivästyskorot. 
Oletuksena kuluva päivä. 
Aja useammalle yhtiölle = Perintäajo voidaan suorittaa kerralla myös useammalle yhtiölle. 
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Kuva 12. Perintäajon määritykset. 
 
Käynnistä-painikkeesta ohjelma laskee perittävät määrät ja mahdolliset perinnän kulut. 
 

 
Kuva 13. Perintä-aineisto-ikkuna. 
 
Perintä aineisto -ikkunassa voit valita henkilöt, joille maksuhuomautus/palautusilmoitus 
lähetetään. Voit myös ottaa pois perintäkulut ja viivästyskorot ja lähettää tarvittaessa vain 
huomautuksen. 
 
Huom! Jos ensimmäinen perintäajo tulostuu tyhjänä, syy johtuu yleensä puutteellisista 
määrityksistä Perintä ja korot -välilehdellä. Myös maksulajin alkamispäivämäärä ja 
maksulajin tyyppi on hyvä tarkistaa, jos perintäajo tulostuu tyhjänä. 
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2.2 Tulouta viivästyskorot 

Tulouta viivästyskorot -toiminnolla viivästyskorko kirjaantuu korkotuotoksi ja 
vuokrareskontran puolella kyseinen viivästyskoron saldo muuttuu nollaksi ja tuloutettu-
kohtaan tulee viivästyskoron määrä. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa vuokrareskontran 
puolella. 

2.3 Kohdista ennakot viivästyskorkoihin 

Kohdista ennakot viivästyskorkoihin -toiminnolla voidaan kohdistaa olemassa olevat 
viivästyskorot / perintäkulut saatuihin ennakoihin. Kohdistus ei onnistu, mikäli ennakolle / 
maksulle on asetettu kohdistuksenesto. 

2.4 Poista viivästyskorot 

Tämä toiminto poistaa kaikki viivästyskorot ja/tai perintäkulut valitulta taloyhtiöltä. Poista 
päivään asti -kenttään voit täydentää päivämäärän, johon asti korot ja perintäkulut 
poistetaan. Oletuksena edellisen kuukauden viimeinen päivä. 

2.5 Perintätoimeksiannot 

Perintätoimeksiannoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa saatavien perintä on ulkoistettu 
ulkopuoliselle yritykselle. Jotta perintätoimeksiantoja voidaan tehdä, Palvelunhallinnassa 
tulee määritellä oikeudet perintätoimeksiantoja suorittavalle henkilölle: 
 
1) Palvelunhallinta | Valitse ko. käyttäjä / käyttäjäryhmä | Valitse yritys, jolla 

perintätoimeksiantoja tehdään | Sovellustyyppi Apuohjelmat. 
2) Täppää kaikki neljä oikeutta kohtaan Perintätoimeksiannot. 
 

 
Kuva 14. Palvelunhallinta | Valitse ko. käyttäjä | Valitse yritys | Apuohjelmista 
Perintätoimeksiannot. 
 
Perintätoimeksiantojen kautta tulevia maksuja varten pitää yritykselle perustaa oma pankki 
Yrityksen perustiedot -rekisteriin. Tietue | Lisää-toiminnolla saat lisättyä uuden pankin. 
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Tilinumeroksi laitetaan 123456-124 ja täpätään joko Myyntireskontra, Vuokrareskontra tai 
molemmat (jos käytössä sekä Myyntireskontra että Vuokrareskontra). 
 
Maksut tulevat konekielisesti ja ne luetaan reskontraan sisään samalla kun ajetaan 
normaalisti viiteaineiston sisäänluku. Perintäsuoritukset tulevat automaattisesti 
järjestelmään ja niiden kohdistus tapahtuu normaalin viitesuorituksen luennan yhteydessä. 
 
Kirjanpidon tiliksi valitaan esim. ”Muut pankkisaamiset” tms. 
 

 
Kuva 15. Yrityksen perustiedot | Pankkitiedot-välilehti. 
 
Tämän jälkeen Perintätoimeksiannot-apuohjelmassa määritellään perustiedot: 

 Apuohjelmat | Perintätoimeksiannot | Ylhäältä Perintä | Perustiedot. 
 
1) Alasvetovalikosta valitaan yritys ja perintätoimisto. 
2) Lisäksi määritellään kuinka monta päivää haettavat laskut/maksut voivat olla 

myöhässä ja toimeksiantajan tunnus. Toimeksiantajan tunnuksen antaa ko. 
perintätoimisto. 

3) Saatavalaji valitaan alasvetovalikosta, esim vuokrat/vastikkeet on VN Sekalaiset 
vuokrat tai VS vastikesaatava (asunto-oy:n yhtiövast.). 

 

 
Kuva 16. Perintätoimeksiannot | Ylhäältä Perintä | Perustiedot. 
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4) Perintämuodon voi myös valita valikosta, esim. huomautuspalvelu. 
5) Korkotyypiksi valitaan joko Sovittu korkoprosentti, korkolain mukainen korko tai ei 

korkoa lainkaan. 
 
Kun perustiedot ovat määritelty, voidaan siirtyä Vuokrareskontra-sovellukseen | Ylhäältä 
Vuokrareskontra | Perintä | Perintätoimeksiannot. 
 

 
Kuva 17. Perintätoimeksiannot-ikkuna. 
 
Valitse eräpäivä (ehdottaa kuluvaa päivää) ja paina ”Hae uudet toimeksiannot”. Tällä 
painikkeella muodostetaan kuukausittain uusille perittäville sidoksille toimeksianto 
perintätoimistoon.  
 
Ruudulle tulee yhtiön kaikki erääntyneet saatavat. Ruudun vasemmassa reunassa olevilla 
rukseilla voidaan valita joko kaikki (ylin ruksi), tietyn asukkaan/sidoksen kaikki rästit, tietyn 
huoneiston tai vain tietyn asukkaan tietty saatava. 
 
Jo aikaisemmin luotujen toimeksiantojen tilanteen päivitys tapahtuu "Hae muutokset" -
painikkeella. Eli myöhemmin, jos haetaan saman SIDOKSEN toimeksiantoja, painetaan 
"Hae muutokset”. 
 
Jos jonkun asukkaan kohdalla perintätoimeksianto on muuttunut ”Valmis”-tilaan ja 
asukkaalle syntyy uutta perittävää, se muodostuu painikkeesta ”Hae uudet toimeksiannot”. 
 
Muutoksiin tulee mukaan myös mahdolliset suoritukset, jotka ovat tulleet joko 
perintätoimistosta tai maksu on tullut muualta tai syötetty käsin. Jos perintätoimistosta 
tullut maksu syötetään käsin, on valittava kohdistustavaksi ”Perintä”. Tätä tietoa ei välitetä 
edelleen perintätoimistolle, koska tieto siitä on jo heillä.  
 
Muodosta aineisto -palkki muodostaa ja tarkistaa aineiston ja lähettää sen automaattisesti 
perintätoimistoon netin kautta. Ohjelma merkitsee Vuokrareskontran puolella perintään 
lähetetyt saatavat korko- ja perintäkieltoon. 
 

 
Kuva 18. Vuokrareskontran näkymä, jossa lähetetty saatava on merkitty korko- ja 
perintäkieltoon. 
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Kuva 19. Näkymä lähetetystä aineistosta. 
 

 Ruudulla näkyy kyseisen yrityksen kaikki toimeksiannot valittuun perintätoimistoon. 

 R-sarake kertoo onko kyseessä Fivaldin Myyntireskontrasta (M) vai 
Vuokrareskontrasta (K) tuleva toimeksianto.  

 Toim.anto/Erä kertoo toimeksiannon numeron ja eränumeron ja seuraava sarake 
koska se on luotu. Lähetyksen tilassa voi lukea joko Odottaa vahvistusta, 
Vastaanotettu tai Valmis sen mukaan missä tilassa ko. toimeksianto on. 

 Lähetyserät numeroidaan aina sitä mukaa kun eriä lähetetään. 

 Laskuja-kentässä näkyy kuinka monesta laskusta henkilön tai yrityksen 
perintätoimeksianto koostuu. 

 Yhteensä- sarake kertoo laskujen/maksujen kokonaismäärän. 
 
 
 

3 Pyöristysajo 

Pyöristysajolla tarkoitetaan tilannetta, jossa saatava tai ennakko kirjataan pyöristyksiin. 
Pyöristysajo tehdään viimeistään tilikauden viimeisenä kuukautena. Mikäli tilikausi päättyy 
joulukuussa, on pyöristysajo tehtävä joulukuussa (ei tammikuussa). 
 
Jotta pyöristysajo voidaan tehdä: 
 
1) Perusta Yhtiön ohjaustiedot -rekisterissä Ohjaustiedot II-välilehdellä uusi maksutyyppi 

”Pyöristys”. Tämä tapahtuu Tietue | Lisää-toiminnolla. 
2) Tämän jälkeen luotu maksutyyppi valitaan samalla välilehdellä Pyöristykset-kohtaan. 

Mikäli uusi maksutyyppi ei näy heti alasvetovalikossa, käy sovellusvalikossa ja siirry 
uudestaan takaisin Ohjaustiedot II-välilehdelle. Myös pyöristyksen määrä rajataan 
tässä ikkunassa. Maksulaji valitaan tähän myöhemmin, kun ko. maksulaji on 
perustettu. 

 

 
Kuva 20. Pyöristys-maksutyypin perustaminen. 
 
3) Perusta Pyöristys-maksulaji. 

 määrän peruste: annettava määrä 

 maksulajin tyyppi: normaali 
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 tiliöintitiedot 

 voimassaolokuukaudet 

 alkukuukausi 

 a-hinta = aina 1,00. 
 

 
Kuva 21. Pyöristys-maksulajin perustaminen. 
 
4) Kun maksulaji on perustettu, se valitaan Yhtiön ohjaustiedot -rekisterissä Ohjaustiedot 

II-välilehdellä Pyöristykset kohtaan maksulajiksi. 
 
Kun nämä kohdat on tehty, voidaan ajaa pyöristysajo Vuokrareskontra | Ylhäältä 
Vuokrareskontra | Pyöristysajo | Tee pyöristykset. 
 

 
Kuva 22. Näkymä päivittyy, kun siirryt sovellusvalikkoon ja takaisin Vuokrareskontraan. 
Tässä henkilöllä oli 1,00 euroa ennakkoa, joka kirjattiin pyöristyksiin maksulajin 
tiliöintitietojen perusteella. 
 
Pyöristysajosta muodostuu tavoite, jonka voi myös tarvittaessa poistaa. Tavoitteen 
kohdistus tulee ensin poistaa, jotta tavoitteen pystyy poistamaan. 
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Pyöristysajon saa peruttua ajamalla pyöristyskauden tavoitteet uudestaan. Jos pyöristysajo 
on tehty virheellisesti esim. joulukuulle tammikuun puolella ja ennakot ja saatavat raportti 
näyttää samaa pyöristyssummaa joulukuun listalla, tavoitteet voidaan ajaa 
joulukuulle uudestaan ja jättää pyöristysajo kokonaan tekemättä. Tämä edellyttää kuitenkin 
sitä, että vuokrareskontran kausi on auki. Jos siis pyöristysajo on unohdettu tehdä 
tilikauden viimeisenä kuukautena (esim. joulukuussa), pyöristysajoa ei voida enää tehdä 
tilikauden päättymisen jälkeen (tammikuussa). 
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4 Kausien hallinta 

Kun kuukausittaiset rutiinit Vuokrareskontrassa on tehty, voidaan Raporttitulostimesta 
tulostaa esim. seuraavat raportit: 
 

 pankkitilien tapahtumien summat tai kirjanpitoyhteenveto (pankkitilien täsmäytys) 

 maksuluettelo tai maksuluettelo päivittäin (näkee maksut ja kirjatut tapahtumat) 

 ennakot ja saatavat (luetteloi kenellä on rästiä ja kenellä ennakkoa, tämän voi 
tulostaa esim. karhuamisen yhteydessä) 

 vuokrankantokirja (täsmäyttää tavoitteet) 
 

Kun täsmäytystyö on tehty, vuokrareskontran kaudet lukitaan: Vuokrareskontra | Ylhäältä 
Vuokrareskontra | Kausien hallinta. Kaudet lukitaan Lukitse/Avaa -painikkeella. Lukitun 
kauden voi vielä tarvittaessa itse avata. Tilinpäätöstä tehtäessä kaudet on käytävä 
viimeistään sulkemassa, sillä muutoin kirjanpidon kausia ei voi sulkea. Suljettuja kausia ei 
voi enää avata. 
 

 
Kuva 23. Kausien hallinta -näkymä. 


