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Tilitoimiston asiakaslajittelu - sovelluksen version 2 ohjeistus. Uutena ominaisuutena on lisätty ”Siirtyvät käyttä-

järyhmät” - osio. Ominaisuus päivitetään käyttöön lokakuun 2018 päivityksessä.  

Tilitoimiston asiakaslajittelun käyttöopastus kokonaisuudessaan löytyy sivuilta 3-14.   
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1 Yleistä 

 
- Tilitoimiston asiakaslajittelu -sovellus on tilitoimiston käyttäjän väliaikainen työkalu, jolla siir-

retään palvelunhallinnassa nykyisten asiakkaiden käyttäjätunnukset, niiden mahdolliset käyt-
täjäryhmät, käyttöoikeudet ja yritykset asiakkaan omaan Fivaldi-ympäristöön  

- Käytännössä toimenpide poistaa kyseiset käyttäjät, niiden mahdolliset käyttäjäryhmät ja näi-
den oikeudet tilitoimiston määristä ja lisää ne tilitoimiston asiakkaan ympäristöön 

 
 
 

2 Pääkäyttäjän toimenpiteet Palvelunhallinnassa 

- Asiakaslajittelun tekevälle tilitoimiston käyttäjälle lisätään oikeudet ”Tilitoimiston asiakaslajit-
telu” – websovellukseen vähintään yhteen yritykseen (esim. malliyritys tai muu sellainen yritys 
johon ei ole kytketty asiakastunnuksia) 

- Tämän ko. yrityksen kohdalta voidaan hoitaa kaikki asiakassiirrot 
 

 

 

Lisäohje mikäli Fivaldi yrityksiä sijaitsee eri kantaryhmissä 
- Jos yritysnumeroita kuuluu eri kantaryhmiin, tulee asiakaslajittelu tehdä jokaisessa kantaryh-

mässä erikseen 
- Silloin on helpoin toimia niin, että lisätään toisen kantaryhmän Palvelunhallinnassa käyttöoi-

keus ”Tilitoimiston asiakaslajitteluun” kaikkiin yrityksiin jotka sijaitsee ko. kantaryhmässä 
- Tämän jälkeen näiden yritysten asiakaslajittelu tehdään webnäkymässä aina suoraan siirrettä-

vän yrityksen kohdalta 
- (Tämä siksi, että useimmiten näistä muualta siirrettyjen yritysten kantaryhmästä puuttuu mal-

liyritys tai vastaava jonka kohdalta kaikkien yritysten lajittelut voitaisiin hoitaa) 
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3 Tilitoimiston asiakaslajittelu - sovelluksen käyttö 

 
Kirjaudu Fivaldiin ja valitse yritys johon on lisätty käyttöoikeus ko. sovellukseen.  
Valitse: Muut -> Asetukset -> Tilitoimiston asiakaslajittelu 
 

 
 
Jos ohjelma antaa ilmoituksen ”Ei asiakkaita! Tällä ympäristöllä ei ole asiakkaita määriteltynä.”:  
Siirtoa ollaan tekemässä sellaisen yrityksen kohdalta, joka on jo siirretty toiseen asiakasympäristöön. 
Valitse siis otsikolle sellainen yritys jossa ei ole asiakastunnuksia käytössä, esimerkiksi ”Malliyritys” tms. 
 

 

 

3.1 Valitse asiakassopimus 

- Listalla näkyvät asiakasnimet luodaan Visman toimesta voimassa olevien sopimustietojen pe-
rusteella 

- Etsi asiakassopimus antamalla vähintään 3 merkkiä tai valitse asiakassopimus listalta 
- Asiakaslistalla näkyy kaikki asiakassopimukset joihin ei ole vielä kytketty yhtäkään käyttäjätun-

nusta 
- Kun oikea asiakassopimus on valittu jatka seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla ”Valitse asia-

kas” 
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HUOMIOITAVAA 
Asiakkaan käyttäjätunnus jolla on käyttöoikeudet useampaan Fivaldi yritysnumeroon 
 
Asiakkaan käyttäjätunnus voi kuulua vain yhteen listalla näkyvään asiakassopimukseen ja käyttää vain sen alle 
siirrettyjä yritysnumeroita. Yhteen asiakassopimukseen taas voidaan liittää rajattomasti käyttäjätunnuksia ja 
Fivaldi yritysnumeroita. Jos siirrettävän käyttäjätunnuksen henkilö liittyy useampaan kuin yhteen listalla näky-
vään asiakassopimukseen, katso alla olevat vaihtoehdot ensin. 
  
 
Vaihtoehto 1.)  
”Samalla käyttäjätunnuksella hoidetaan useampaa Fivaldi yritysnumeroa” 

- Valitaan mikä listan asiakassopimuksista jätetään voimaan  
- Siirretään kerralla tähän sopimukseen kaikki asiakaskäyttäjä(t) ja kaikki hänen/heidän hoita-

mat Fivaldi yritysnumerot  
- Irtisanotaan muut kyseisiin käyttäjiin/yritysnumeroihin liittyvät listalla näkyvät asiakassopi-

mukset  
- Tilataan irtisanottavien asiakassopimusten käyttäjämäärät/sovellusoikeudet siirrettäväksi voi-

maan jäävään asiakassopimukseen 
- (Jos siirto on tehty onnistuneesti, tämä on vain sopimustekninen asia jolla tiedot päivittyvät 

myös Visman sopimustietoihin oikein) 
 
Vaihtoehto 2.)  
”Eri Fivaldi yritysnumeroihin kirjaudutaan eri käyttäjätunnuksilla”  

- Asiakastunnukseen liittyvien Fivaldi yritysnumeroiden asiakassopimukset pidetään teknisesti 
erillisinä  

- Asiakkaan käyttäjätunnus ja sen oikeudet siirretään haluttuun asiakassopimukseen  
- Jos saman henkilön on päästävä käyttämään myös muiden asiakassopimusten sisältämiä 

Fivaldi yritysnumeroita, on tilattava jokaiseen tarvittavaan asiakassopimukseen uusi tunnus 
Virta tilausjärjestelmästä 
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3.2 Valitse käyttäjä(t) 

- Taulukossa näytetään kaikki tilitoimiston alla olevat käyttäjät 
- Ruksaa ainoastaan valittuun sopimukseen liittyvät Asiakastunnukset  
- Älä valitse tilitoimiston käyttäjiä. Myös tilintarkastajan tunnukset lasketaan tilitoimiston 

käyttäjiin, älä valitse myöskään niitä. 
- Jatka seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla ”Valitse käyttäjä(t)” 

 
 
Tässä esimerkissä asiakassopimukseen kuuluu 3 asiakkaan käyttäjätunnusta:  
 

 
  



  
 

26.10.2018 © Visma Software Oy 7 

3.3 Siirtyvät käyttäjäryhmät 

 

Tilanne kun käyttäjillä ei ole kytköksiä käyttäjäryhmiin  

- Ruudulla näkyy infoteksti ”Ei siirtyviä käyttäjäryhmiä.” 

 Ohita tämä näkymä jatkamalla seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla ”Valitse käyttäjäryhmät”   

 

 

Tilanne kun siirto estetty, koska mukana käyttäjäryhmiä joissa muitakin käyttäjiä 

- Ruudulla näkyy teksti ”Siirto ei onnistu! Siirron käyttäjät kuuluvat käyttäjäryhmiin,  

 joissa muitakin käyttäjiä.”  

- Eteneminen on estetty ohjelman toimesta 

- Esimerkiksi tilanne, kun asiakkaan käyttäjäryhmään on liitetty myös tilitoimiston henkilön tunnus 

 Pääkäyttäjän tulee korjata tilanne ensin Palvelunhallinnassa 
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Tilanne kun käyttäjäryhmiä on siirtymässä ja asiakaslajittelua voidaan jatkaa 

- Siirtyvät käyttäjäryhmät – otsikon alla näkyy kaikki käyttäjäryhmät joihin siirtoon valituilla käyttäjillä 

oli kytkös ja kyseinen käyttäjäryhmä ei sisältänyt muita kuin siirtoon valittuja tunnuksia 

- Nämä käyttäjäryhmät poistetaan tilitoimistolta ja siirretään kyseisen asiakkaan ympäristön käyttäjä-

ryhmiksi 

- Käyttäjäryhmille annetut käyttöoikeudet ja käyttäjät säilyvät ennallaan 

- Tarvittaessa voit keskeyttää etenemisen ja pääkäyttäjä voi tehdä Palvelunhallinnassa muutoksia 

käyttäjäryhmiin 

 Jatka seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla ”Valitse käyttäjäryhmät”   

 

Tässä esimerkissä asiakkaan käyttäjätunnuksilta löytyi kytkös yhteen käyttäjäryhmään:  
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3.4 Siirtyvät yritykset 

- Taulukossa näytetään kaikki yritysnumerot joihin siirrettävillä käyttäjillä/käyttäjäryhmillä löy-
tyy käyttöoikeuksia  

- Jos jokin yritys ei liity mitenkään siirron käyttäjiin/käyttäjäryhmiin, poista ruksi! Tällöin yri-
tys jää tilitoimiston yrityslistaan ja siirrettäviltä käyttäjiltä/käyttäjäryhmiltä poistetaan oikeu-
det ko. yrityksestä 

- Kun halutut yritykset on valittuna, jatka seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla ”Valitse yrityk-
set” 

 

Tässä esimerkissä siirrettävillä käyttäjätunnuksilla ja ryhmillä on käyttöoikeuksia kahteen eri yritysnumeroon:  

 

 

Tilanne kun yritysnumerolla näkyy lisäinfona: ”Toisen asiakkaan yritys.”? 

 

a.) Siirrettävillä käyttäjillä/ryhmillä on oikeuksia toisen asiakasympäristön yritykseen. Nämä käyttöoikeu-
det poistetaan siirron yhteydessä automaattisesti. Asiakkaan tunnus ei voi olla käyttäjänä muissa kuin 
oman asiakasympäristönsä yrityksissä.  

b.) Tai siirrettävä käyttäjätunnus kuuluu tilitoimiston ympäristön ulkopuoliseen käyttäjäryhmään. Nämä 
käyttöoikeudet poistetaan siirron yhteydessä automaattisesti. Asiakkaan tunnus ei voi kuulua jatkossa 
ulkopuoliseen käyttäjäryhmään. 
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3.5 Siirtyvät sovellukset – Siirto estetty ohjelman toimesta? 

 

Siirrettävien yritysten yrityssuhteet estävät siirron 

 

 

 Katso ilmoituksesta tarkemmin minkä rekisterin (tilikartta, yritysrekisteri, kierrätysryhmät) yrityssuh-
teesta on kyse ja valitse oikea toimintaohje sen mukaisesti ohjeen kohdasta ”Yrityssuhteiden purku”.   

 
 

Sovellusten tai raporttien käyttäjämäärät eivät riitä siirron tekemiseen 

 

 

Tilitoimiston Asiakkaalle siirtyvät käyttäjämäärät ovat aina yhtäaikaisia ja ne poistuvat tilitoimiston omista 
käyttäjämääristä. Jos siirrettävät käyttäjämäärät eivät riitä asiakkaan ympäristöön, siirto on estetty ja tulee 
ilmoitus miltä osin määrät ylittyvät.  
 
Kuvan esimerkissä tilattujen käyttöoikeuksien määrä ei riitä ostoreskontran osalta. Tilanne voi syntyä esimer-
kiksi niin, että Asiakkaan tunnuksille on annettu sellaisia sovellusoikeuksia joita ei ole tilattu asiakkaan sopi-
mukseen.  
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3.6 Siirtyvät sovellukset – Siirtoa voidaan jatkaa normaalisti 

 
Tarkista tiedot 

- Tarkista esimerkiksi viimeisestä Visman lähettämästä laskusta, että siirtyvät käyttöoikeudet 
ja määrät vastaavat asiakkaan sopimukseen tilattuja käyttöoikeuksia 

- Jos jotakin muutettavaa ilmenee, siirry Palvelunhallintaan ja tee tarvittavat muutokset  
- Palaa sen jälkeen takaisin tekemään siirtoa, joko alusta aloittamalla, tai siirtymällä vähintään 

yksi vaihe taaksepäin ”Edellinen” – painikkeella 
- Valitse sitten uudelleen ”Valitse yritykset” ja tarkista uusi tilanne siirtyvien sovellusten osalta 

 
Tässä esimerkissä asiakkaan ympäristöön siirretään 3 käyttäjää, 1 käyttäjäryhmä ja 2 Fivaldi yritysnumeroa: 

 
 
 
Tässä esimerkissä sovellukset ja käyttäjämäärät ovat erilaiset siirron käyttäjien kesken. Vain osalla käyttäjiä on 
oikeuksia ”aina lisättäviin sovelluksiin” jolloin ne näytetään listalla lisäinfon kera. Esim. ”Vain 1 käyttäjällä oi-
keudet määritelty” = ko. sovellus on mahdollista kytkeä jatkossa kaikille 3:lle, mutta siirron yhteydessä vain 
1:lle siirtyy käyttöoikeus nykyisten määritysten mukaisesti.   
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Sovellukset jotka lisätään aina automaattisesti asiakkaan ympäristöön (info) 

Siirrossa mahdollistetaan (eli lisätään) AINA asiakkaalle alla mainitut sovellukset, vaikka käyttäjällä/käyttäjä-
ryhmällä ei olisikaan oikeuksia näihin. Tilitoimiston pääkäyttäjä voi silloin määritellä käyttöoikeudet (päälle tai 
pois) kuten tähänkin asti.  
 

 Alennukset / hinnoittelu 

 Arkistointi (web) 

 Asiakaskohtaiset hinnat 

 Henkilötietojen käsittely (web) 

 Kirjanpidon selailu (web) 

 Laskujen välitys 

 Raporttiajojen pääkäyttäjä (web) 

 Tuoterekisteri 

 Viestijono  

 Yrityksen perustiedot 

 Yritysrekisteri  
 

Tässä esimerkissä siirtyy 3 käyttäjää ja yhdelläkään ei ollut oikeuksia taulukossa näkyviin sovelluksiin. Siirron 
jälkeen, pääkäyttäjä voi kuitenkin halutessaan lisätä Palvelunhallinnassa nämäkin sovellukset asiakkaan käyt-
töön.  
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Sovellukset jotka poistetaan automaattisesti asiakkaan oikeuksista (info) 

- Jos siirron tunnuksille/käyttäjäryhmille on määritelty käyttöoikeuksia sovelluksiin, jotka on jat-
kossa estetty tilitoimiston asiakkailta, ohjelma ilmoittaa tästä erikseen. Esimerkiksi:  

 
 

- Tällaisten sovelluksien oikeudet ja käyttömahdollisuus poistetaan asiakkaalta automaattisesti 
siirron yhteydessä 

- Asiakkaan tunnuksilta/käyttäjäryhmiltä jatkossa kokonaan estettyjä sovelluksia ovat:  


 AutoInvoice-palvelu  

 DashBoardien hallinta  

 Palvelunhallinta  

 Tilitoimiston asiakaslajittelu  

 Yritystenvälinen raportointi  

 Yhtiöryhmät  
 

- Kyseisten sovellusten käyttö on mahdollista jatkossa vain tilitoimiston tunnuksilla 
 

 

Siirtyvät raportit 

Käyttäjien/käyttäjäryhmien raporttioikeudet siirretään olemassa olevien käyttöoikeuksien mukaisesti. Siirto-
ruudulla näytetään ko. raporttien sovellusalueiden nimet, ei yksittäisiä raporttien nimiä.  
 
Tässä esimerkissä siirron käyttäjillä/käyttäjäryhmillä on käyttöoikeuksia kuuden eri sovellusalueen raporttei-
hin. 
 

 
 
Raporttien mahdolliset sovellusalueet ovat:  

 Kiinteistöhallinta 

 Logistiikka 

 Maksuliikenne 

 Muut 

 Myynti 

 Ostot 

 Palkat 
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 Prosessit 

 Taloushallinto 
 
 

Tee siirto 

 
- Kun siirrettävät tiedot ovat kunnossa, hyväksy siirto klikkaamalla ”Tee siirto” 
- Ohjelma ilmoittaa lopuksi ”Siirto tehty!” 
- Tämän jälkeen siirretty asiakas on käsiteltävissä Palvelunhallinnan uudessa osiossa ”Asiakkaat” 

 

 

 

3.7 Siirto epäonnistui! Siirron aikana tapahtui odottamaton virhe? 

- Jos siirron lopuksi tulee virheilmoitus ”Siirron aikana tapahtui odottamaton virhe”, niin ky-
seessä on UUSI asiakassopimus 

- Tilitoimiston nimetty pääkäyttäjä on silloin saanut Visman tilaustoimistosta sähköpostiin kuit-
tauksen sekä erillisen toimintaohjeen uusien sopimusten aktivoimiseen Palvelunhallinnassa 

- Tilitoimiston asiakaslajittelu – sovelluksella siirretään ainoastaan olemassa olevat asiakastun-
nukset ja niiden oikeudet 

- Uudet sopimukset käsitellään suoraan Palvelunhallinnan Asiakkaat – osiossa tilauksen kuit-
taussähköpostissa olevan erillisen ohjeen mukaisesti  
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4 Palvelunhallinta ja asiakkaiden tiedot siirron jälkeen 

4.1 Asiakkaat  

- Avaamalla Asiakkaat-kohdan, pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään asiakkaan tietoja 
- Siirtymällä asiakkaan kohdalle, oikealla näkyy valitun asiakkaan yleiset asetukset ja käyttäjä-

määrien tiedot 
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Käyttäjät 

- Avaamalla asiakkaan Käyttäjät-kohdan, pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään valitun asiak-
kaan käyttäjien tietoja 

- Siirtymällä käyttäjän kohdalle, oikealla näkyvät valitun käyttäjän käyttäjätiedot sekä mahdolli-
set käyttäjäryhmät 

- Tunnukselle suorina käyttöoikeuksina annetut oikeudet ovat määriteltävissä yrityksittäin/so-
vellustyyppikohtaisesti ruudun oikeassa alakulmassa kuten aiemminkin 
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Käyttäjäryhmät 

- Avaamalla asiakkaan Käyttäjäryhmät-kohdan, pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään valitun 
asiakkaan käyttäjäryhmien tietoja 

- Lajittelulla siirrettyjen käyttäjien aiemmat käyttäjäryhmät siirtyivät asiakkaalle sellaisinaan 
- Siirtymällä käyttäjäryhmän kohdalle, oikealla näkyvät valitun käyttäjäryhmän tiedot, toiminto-

painikkeet sekä ryhmään kuuluvat käyttäjätunnukset 
- Ryhmän tunnuksille käyttäjäryhmän kautta annetut oikeudet ovat määriteltävissä yrityksit-

täin/sovellustyyppikohtaisesti ruudun oikeassa alakulmassa kuten aiemminkin 
 

 
 

Uusia käyttäjäryhmiä voi perustaa asiakaskohtaisesti vasemman laidan ”Uusi käyttäjäryhmä”  
– painikkeella 
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Käyttöoikeuksien tarkastelu/määrittely käyttäjä- tai käyttäjäryhmäkohtaisesti   

 

1. Siirry käyttäjätunnuksen tai käyttäjäryhmän kohdalle 

Siirry ensin sen käyttäjätunnuksen tai käyttäjäryhmän kohdalle jonka käyttöoikeuksia halutaan käsitellä.   
 

 
 

2. Valitse yritys 

Valitse yrityslistalle se asiakkaan yritys jonka oikeuksia haluat käsitellä.   
 

3. Tee toimenpiteet sovellustyyppikohtaisesti tarpeen mukaan 

Sovellustyypit 
- Sovellukset 
- Rekisterit 
- Apuohjelmat 
- Web-sovellukset 
- Raportit (lisätietoja kohdassa ”Raporttioikeuksien määrittely sovellusalueittain”) 

 

Sovellustyyppi- osio 

Kun sovellustyyppi on valittu, voit tarkastella ja määritellä siihen kuuluvien sovellusten oikeuksia. Se mitä so-
velluksia ruudulla näkyy, riippuu siitä mitä sovelluksia asiakkaan Fivaldi sopimukseen on hankittu ja mitä oi-
keuksia siirron käyttäjien tai ryhmien mukana siirtyi asiakkaan omaan ympäristöön. 
 
Käyttö / Muutos / Lisäys / Poisto - valinnat 

Käyttöoikeuksia voidaan rajata neljällä eri tasolla. Jos kaikki neljä kohtaa on valittu, käyttäjällä on ns. täydet 
oikeudet kyseisen sovelluksen käyttöön. Sovellusten mahdolliset alakohdat sekä raporttioikeudet määritellään 
vain "Käyttö" - ruksilla.  
Vinkki: Tuplaklikkaamalla sovelluksen, sen alakohdan tai raportin nimeä saat kaikki valinnat kerralla päälle ja 
pois. 
 



  
 

26.10.2018 © Visma Software Oy 19 

Raportit- osio 

Kun ollaan jonkin sovelluksen nimen kohdalla, näkyvät kyseisen sovelluksen raportit oikealla ”Raportit” - osi-
ossa. Valitse kaikki – toiminolla saa kerralla käyttöruksit kaikille sovelluksen raporteille. 
Poista valinnat – toiminto poistaa kerralla sovelluksen kaikista raporteista oikeudet. 
 

Raporttioikeuksien määrittely sovellusalueittain 

 

Kysymys: ”Miten voin määritellä asiakkaani tunnukselle esimerkiksi kirjanpidon raportteja kun asiakkaan tun-

nuksen oikeuksissa ei ole kirjanpidon sovellusta?” 

 

Vastaus: ”Valitse sovellustyypiksi ”Raportit” ja siirry sovellusalue-osiossa ”Taloushallinto” sanan kohdalle. Oike-

alla näkyy nyt kaikki kirjanpidon raportit ja voit antaa asiakkaalle oikeudet tarvittaviin raportteihin.” 

 

 
 
Sovellustyyppilistalla valittavissa olevan ”Raportit” tyypin kautta, raporttioikeuksia on mahdollista käsitellä so-
vellusalueittain. Siirtymällä halutun sovellusalueen kohdalle -> kyseisen sovellusalueen yksittäiset raportit ovat 
määriteltävissä raportit – osiossa. Raportit näkyvät myös sovelluskohtaisesti, mutta esimerkiksi kirjanpidon 
sovellusta harvoin on asiakkaan tunnuksella jolloin ainut keino antaa oikeuksia kirjanpidon raportteihin on 
juuri tätä kautta.  
 

 

 

Kopioi yritykseltä 

Tällä toiminnolla voit kopioida kyseisen käyttäjän tai ryhmän käyttöoikeudet toiselta yritykseltä -> kohdalla 
näkyvään yritykseen. HUOM! Kyseiseltä käyttäjältä tai käyttäjäryhmältä poistuvat kaikki vanhat oikeudet yri-
tyksestä johon kopiointi tehdään. 
 

Kopio yrityksille 
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Kyseisen käyttäjän tai ryhmän käyttöoikeudet voidaan kopioida kerralla kaikkiin haluttuihin yrityksiin: 
- Valitse ensin käyttäjä tai käyttäjäryhmä jolle oikeudet uusiin yrityksiin annetaan. 
- Valitse keskelle sivua yrityslistalle jokin sellainen yritys jossa käyttäjällä tai ryhmällä jo entuu-

destaan on sellaiset oikeudet jotka halutaan myös muille yrityksille. 
- Klikkaa ”Kopioi yrityksille” ja valitse halutut yritykset listalta.  
- Kun halutut yritykset on valittu paina ”Kopioi” - painiketta. 
- HUOM! Kyseiseltä käyttäjältä tai käyttäjäryhmältä poistuvat kaikki vanhat oikeudet yrityksistä 

joihin kopiointi tehdään. 
 

Poista kaikki 

Tällä toiminnolla voit poistaa kyseisen käyttäjän tai käyttäjäryhmän kaikki oikeudet kohdalla olevasta yrityk-
sestä. 
 

Poista kaikilta yrityksiltä 

Tällä toiminnolla voit poistaa kyseisen käyttäjän tai käyttäjäryhmän kaikki oikeudet kerralla kaikista yrityksistä. 
 

Aktiiviset yritykset 

- Avaamalla Aktiiviset yritykset – kohdan, pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään valitun asiak-
kaan ympäristön Fivaldi yrityksiä   

- Siirtymällä yritysnumeron kohdalle, yrityksen käyttöoikeuksia voi tarkastella ja määritellä 
myös tämän näkymän kautta 

- Oikeuksia voi määritellä tässä näkymässä ainoastaan asiakkaan tunnuksille/ryhmille.  
- (Tilitoimiston tunnuksille oikeudet määritellään ko. käyttäjän tai ryhmän kohdalla ollessa.) 
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5 Asiakkaalle siirtyi väärä yritys? 

Jos siirron käyttäjälle oli määritelty jokin käyttöoikeus sille kuulumattomaan yritykseen, eikä tätä yritystä 
huomattu ”Siirtyvät yritykset” - vaiheessa poistaa, yritys näkyy nyt toisen sopimusasiakkaan ympäristössä. 
 
Ohje tilanteen perumiseen 
  

- Siirry palvelunhallinnan puunäkymässä sen siirretyn asiakkaan kohdalle jolla näkyy sinne 
kuulumaton yritys 

- Avaa ”Aktiiviset yritykset” – lista ja siirry väärin siirretyn yrityksen kohdalle  
- Klikkaa oikeassa ylänurkassa näkyvää ”Muuta ei aktiiviseksi” – painiketta 

 

 

- Ohjelma antaa seuraavan ilmoituksen, valitse ”Jatka” 
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- Yritys siirrettiin nyt takaisin tilitoimiston alle ”Ei aktiiviset yritykset” – listalle 
- Yrityksen kohdalla ollessa, klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää ”Muuta aktiiviseksi” – 

painiketta 
- Ohjelma antaa nyt keskelle ruutua ilmoituksen aktivoinnista, valitse ”Jatka” 

 

 

- Yritys on nyt siirretty takaisin tilitoimiston ”Aktiiviset yritykset” – listalle ja voit tehdä jatkotoi-
menpiteet tarpeen mukaan 
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Käyttöoikeuksien määrittely takaisin tarvittaville käyttäjille 
 

A.) Yritysnumero kuuluu jäädä tilitoimiston alle 
 

Käyttöoikeudet tilitoimiston käyttäjille 
- Avaa Palvelunhallinnan puunäkymässä tilitoimiston Käyttäjät tai käyttäjäryhmät – lista ja siirry 

tätä yritystä koskevan tilitoimiston käyttäjän tai ryhmän kohdalle 
- Valitse keskelle sivua käyttöoikeudet otsikon alle kyseinen yritys  
- Määrittele tilitoimiston käyttöoikeudet tarpeen mukaan (esim. Kopioi yritykseltä toiminnolla) 

ja tallenna muutokset  
 

 
B.) Yritysnumero kuuluu toisen Asiakkaan ympäristöön  

 

 Jos Tilitoimiston asiakaslajittelua EI ole vielä tehty kyseiseen asiakasympäristöön 
 

Käyttöoikeudet tilitoimiston käyttäjille 
- Avaa Palvelunhallinnan puunäkymässä tilitoimiston Käyttäjät tai käyttäjäryhmät – lista ja siirry 

tätä yritystä koskevan tilitoimiston käyttäjän tai ryhmän kohdalle 
- Valitse keskelle sivua käyttöoikeudet otsikon alle kyseinen yritys  
- Määrittele tilitoimiston käyttöoikeudet tarpeen mukaan (esim. Kopioi yritykseltä-toiminnolla) 

ja tallenna muutokset  
 
Käyttöoikeudet asiakkaan käyttäjille 
- Avaa Palvelunhallinnan puunäkymässä tilitoimiston Käyttäjät tai käyttäjäryhmät – lista ja siirry 

tätä yritystä koskevan asiakaskäyttäjän tai ryhmän kohdalle 
- Valitse keskelle sivua käyttöoikeudet otsikon alle kyseinen yritys  
- Määrittele asiakkaan käyttöoikeudet hankittujen oikeuksien mukaan ja tallenna muutokset 

 
Tee siirto tilitoimiston asiakaslajittelulla oikeaan ympäristöön 
- Nyt voit siirtyä ”Tilitoimiston asiakaslajittelu” - sovellukseen tekemään ko. asiakasympäristön 

siirtoa. Tarkista vielä käyttäjien mukana siirtyvät yritykset ja sovellukset ennen lopullista siir-
toa. 

 

 Jos tilitoimiston asiakaslajittelu on jo tehty kyseiseen asiakasympäristöön 
 

Käyttöoikeudet tilitoimiston käyttäjille 
- Avaa Palvelunhallinnan puunäkymässä tilitoimiston Käyttäjät tai käyttäjäryhmät – lista ja siirry 

tätä yritystä koskevan tilitoimiston käyttäjän tai ryhmän kohdalle 
- Valitse keskelle sivua käyttöoikeudet otsikon alle kyseinen yritys  
- Määrittele tilitoimiston käyttöoikeudet tarpeen mukaan (esim. Kopioi yritykseltä-toiminnolla) 

ja tallenna muutokset  
 

Tee Palvelunhallinnassa kyseisen yritysnumeron siirto oikeaan asiakasympäristöön 
- Siirry Aktiivisten yritysten - listalla kyseisen yrityksen kohdalle 
- Valitse Asiakas - listalta se asiakassopimus johon tämä yritysnumero kuuluu 
- Klikkaa ”Siirrä asiakkaalle” 
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- Viimeistele siirto vastaamalla ”Jatka 
 

 
 

Määrittele käyttöoikeudet asiakkaan käyttäjille 
- Avaa Palvelunhallinnan puunäkymässä Asiakkaat -> ja siirry kyseisen asiakkaan kohdalle 
- Avaa asiakkaan käyttäjät tai käyttäjäryhmät lista ja siirry halutun käyttäjän tai ryhmän kohdalle 
- Valitse keskelle sivua käyttöoikeudet otsikon alle kyseinen yritys  
- Määrittele asiakkaan käyttöoikeudet hankittujen oikeuksien mukaan ja tallenna muutokset 
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6 Asiakkaalla näkyy vain yritys mutta ei käyttäjiä eikä oikeuksia? 

- Asiakkaan yritys on tässä tilanteessa siirretty virheellisesti suoraan Palvelunhallinnassa käyttämättä Tilitoi-

miston asiakaslajittelu - sovellusta 

- Peruuta toimenpide alla olevan ohjeen mukaan 

- HUOM. Vain Tilitoimiston asiakaslajittelu – sovelluksella voidaan siirtää olemassa olevien asiakasso-

pimusten tunnukset, yritykset ja käyttöoikeudet kerralla onnistuneesti 

- (Uudet asiakassopimukset käsitellään erillisen ohjeen mukaan) 

 

 

 

1. Asiakkaan yrityksen kohdalla, valitse ”Muuta ei aktiiviseksi” -> ”Jatka” 
2. Yritys siirtyi ”Ei aktiiviset yritykset” listalla, valitse ”Muuta aktiiviseksi” -> ”Jatka” 
3. Määrittele kaikille tarvittaville käyttäjille takaisin alkuperäiset käyttöoikeudet ko. yritykseen (sekä 

tilitoimiston että asiakkaan käyttöoikeudet) 
4. Nyt voit tehdä tarvittavien tietojen siirron Tilitoimiston asiakaslajittelu – web sovelluksella 

 
Muuta huomioitavaa! 

 Laskut jotka on muodostettu kuvatun virheellisen tilanteen aikana ja joiden välitystapa on ollut tyypil-
tään ”Autoinvoice, Sähköposti tai Tulostuspalvelu” eivät ole siirtyneet Viestijonoon = eivät ole lähte-
neet eteenpäin 

 Tämä johtuu siitä, että ko. asiakasympäristöstä on tilanteen aikana puuttunut tarvittavat oikeudet 

 Tarkistakaa laskutuksen tilanne Laskujen välityksestä / Viestijonosta 

 Jos lähettämättömiä laskuja on vähäinen määrä, tee sisäinen hyvitys ja uusi lasku tai toimita tehtyjen 
laskujen kopiot asiakkaille muuta reittiä (sähköpostin liitteenä tai kirjepostina) 

 Mikäli lähettämättömien laskujen määrä on suurehko manuaalista työtä ajatellen, laita ko. Fivaldi yri-
tysnumero ja lähettämättömien laskujen päivämäärävälin tieto Virta yhteyshenkilön sähköpostiin 
jonka jälkeen laskut voidaan Visman toimesta jälkikäteen siirtää Viestijonoon ja lähetykseen 
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7 Yrityssuhteiden purku  

 

Jos siirto epäonnistuu ja ohjelma antaa ilmoituksen… 
 
”Valittujen yrityksien siirto ei onnistu!  
Siirrettävien yritysten yrityssuhteen pääyritys tulee olla samassa asiakasympäristössä.  
Seuraavat yrityssuhteet estävät siirron:” 
  
… katso ilmoituksesta minkä rekisterin (tilikartta, yritysrekisteri, kierrätysryhmät) yrityssuhteesta on kyse ja 
valitse sen mukaisesti seuraavista kolmesta oikea toimintaohje.    
 
Purkutoimenpiteen jälkeen yritä uudelleen siirtää Tilitoimiston asiakaslajittelu - sovelluksella kyseisen asiakas-
sopimuksen käyttäjät/yritykset/oikeudet sille varattuun omaan asiakasympäristöön. 
 
 
 

7.1 Yritysrekisteri (”Siirron yrityksellä xx on Yritysrekisterin pääyritys x”)  

 

Tilanne jossa siirrettävälle asiakasyritykselle on kytketty sellaisen yrityksen yritysrekisteri joka ei kuulu sopi-
mukseen siirrettäviin yrityksiin. Tai siirrettävä yritys on sellaisen yrityksen yritysrekisterin pääyritys joka ei 
kuulu tämän sopimuksen piiriin. Yritysrekisterien kytkökset eri sopimusten välillä on ensin purettava jotta 
siirto onnistuu.  
 

 Toimenpiteen tekijällä pitää olla seuraavat käyttöoikeudet:  
- yritysrekisterin pääyrityksessä raportti ”Yritysrekisteri csv-tiedostoksi” 
- yritysrekisterin alayrityksessä oikeudet rekisteriin Yritysrekisteri ja sen perustietoihin 
- alayrityksessä oikeudet apuohjelmaan CSV-tiedoston lataus (<- jos tämä sovellus puuttuu Palvelunhal-

linnasta ota yhteys Visman yhteyshenkilöösi) 
 
A.) Ota talteen ko. pääyrityksestä yritysrekisterin tiedot CSV-tiedostona 

 

 Katso: Muut->Raportit->Rajapinnat->Yritysrekisteri csv-tiedostoksi – raportti 

 Valitse raportin muoto – kohtaan ”CSV” ja jatka ”Tulosta/tallenna” ja tallenna tiedosto haluamaasi 
paikkaan 

 
B.) Peruuta yritysrekisterin alayrityksessä ”Yhteiset yritysrekisterit” – ominaisuus ja muuta käyttämään 
omaa yritysrekisteriä 

 

 Valitse Avaa sovellusikkuna -> Myynti -> Yritysrekisteri -> valitse ylävalikosta Yritysrekisteri -> Perus-

tiedot -> ja siirry Perustiedot – välilehdelle 

 Katso kohta ”Viimeisin tunnus”. Yritysrekisterin Perustietoihin on hyvä laittaa jatkoa varten sellainen 

sarja jota ei ole ollut käytössä aiemmin, jolloin numerojuoksutus toimii jatkossa aina jouhevasti. Esim. 

jos aiemmin ollut käytössä sarja 1000 – 2000, niin tallenna uudeksi sarjaksi kohtaan viimeisin tunnus 

esim. 3000. 

 Katso kohta ”Yrityssuhteet”. Muuta Yrityssuhteet – kohtaan sama yritys jonka yritysrekisteriin juuri men-

tiin. Kuittaa ohjelman varmistus yrityssuhteen muutoksesta vastaamalla ”Kyllä” ja ”Ok”. Poistu kerran 

yritysrekisteristä jolloin muutos astuu voimaan. 
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 Tässä vaiheessa kun yrityssuhteen kytkös poistettiin, entisen pääyrityksen yhteiset yritystiedot poistui-

vat rekisteristä ja omiksi tiedoiksi jäi vain mahdolliset alustuksen kopioimat asiakkaat/toimittajat ja ne 

jotka oli mahdollisesti perustettu ilman yrityssuhdetta ”omina”. 

 

C.) Lataa entisen ”pääyrityksen” CSV-tiedosto yritysrekisterin alayrityksenä olleelle yritykselle 

 

 Avaa sovellusikkuna -> Muut -> Rajapinnat -> CSV-tiedoston lataus 

 Ruudun alaosassa on valittuna ”Yritystiedosto” jatka klikkaamalla ”Valitse tiedosto” 

 Selaa ja etsi kohdalle äsken käsitelty CSV-tiedosto ja lähetä aineisto. Ohjelma ilmoittaa ”Tiedosto siir-
retty” 

 Palaa sovellusnäkymään ja klikkaa ”Lataa tiedosto tietokantaan” 

 Ohjelma ilmoittaa lopuksi ”Tiedosto luettu onnistuneesti. Luettu X riviä.” Kuittaa ilmoitus OK:lla 

 Nyt yrityksellä on oma yritysrekisteri ja voit tehdä yrityksen siirron   
 

 

7.2 Kierrätysryhmät (”Siirron yrityksellä xx on Kierrätysryhmien pääyritys x”) 

 

Tilanne jossa siirrettävälle asiakasyritykselle on kytketty sellaisen yrityksen kierrätysryhmät joka ei kuulu sopi-
mukseen siirrettäviin yrityksiin. Tai siirrettävä yritys on sellaisen yrityksen kierrätysryhmien pääyritys joka ei 
kuulu tämän sopimuksen piiriin. Kierrätysryhmien kytkökset eri sopimusten välillä on ensin purettava jotta 
siirto onnistuu.  
 

Toimintaohje virheellisen pääyrityssuhteen purkamiseen 

 

- Avaa Kierrätysryhmät - sovellus siinä yrityksessä johon on kytketty pääyritykseksi muu yritys 
- Siirry Yrityssuhde – välilehdelle 

 

 
 

- Kierrätysryhmien Yrityssuhde – välilehdelle on lisätty uusi toimintopainike ”Pura yrityssuhde” 
- Tarvittaessa voit purkaa nyt yrityssuhteen klikkaamalla ”Pura yrityssuhde”  
- Toimenpide jatkuu vastaamalla ”Kyllä”, kysymykseen:  
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- Lopuksi kuittaa OK:lla ilmoitus:  

 
 
Purkutoimenpiteen jälkeen 
 

- Kierrätysryhmien puurakenne ja tiedot säilyvät samana, mutta vain ne käyttäjätunnukset jäävät askel-
tietoihin joilla on oikeus kierrätykseen juuri tässä yrityksessä. Muut käyttäjätunnukset poistetaan au-
tomaattisesti askeleilta.  

- Voit muokata puurakenteen yrityskohtaisesti esim. poistamalla tarpeettomat kierrätysryhmät, lisätä 
uusia tarpeen mukaan tai muokata olemassa olevia jne. 

- Ostolaskujen kierrätyksessä olevien laskujen käsittely jatkuu normaalisti  
- Yrityssuhteen aikana mahdollisesti tallennetut ”yhteiset perustiedot” eivät kopioidu mukana, joten ne 

täytyy luoda tarvittaessa uudelleen (Kierrätysryhmät – Perustiedot) 
- Yrityssuhteen aikana mahdollisesti tallennetut poissaolotiedot eivät kopioidu mukana, joten ne täytyy 

luoda tarvittaessa uudelleen (Ostolaskujen kierrätys – Asetukset – Poissaolot) 
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7.3 Tilikartta (”Siirron yritys xx on Yhdistetty tilikartta yritykselle x”)  

Tilanne kun siirrettävän Asiakasyrityksen tilikartta on kytketty tilikartan pääyritykseksi muille kuin asiakkaan 
sopimukseen kuuluville yrityksille. Tämä tarkoittaa, että siirrossa on yritys jonka tilikarttakytkös ilmoitettui-
hin yrityksiin on ensin purettava jotta siirto onnistuu.  
 
Siirry sen yrityksen tilikarttaan joka toimii tilikartan pääyrityksenä ilmoitetuille yrityksille 

- ko. asiakkaalle on kytketty X kpl yrityksiä tilikarttaan jotka estävät siirron tekemisen 
- näiden yritysten tilikarttakytkös on purettava jonka jälkeen siirto onnistuu  

 
Kytköksen purku tapahtuu seuraavasti 

- siirry tilikartan pääyrityksen tilikarttaan -> Perustiedot välilehdelle 
- siirry valitut yritykset listalla purettavan yrityksen kohdalle ja paina nuoli vasemmalle 
- odota ohjelman ilmoitusta ”Yritykselle x tehty kopio aiemmasta yhteistilikartasta” ja kuittaa 

OK:lla 
 

 
 

- jos yhtäkään kirjanpidon vientiä ei ollut, kytkös puretaan ilman ilmoitusta ja tilikartta jätetään kopioimatta 

ko. yritykseen 

- mikäli jokin purettava yritys puuttuu näkymästä, tarkista Palvelunhallinnasta ”EI aktiiviset yritykset” ja 

siirrä yritys ainakin hetkellisesti aktiivisiin yrityksiin 

- jos jokin yritys ei näy palvelunhallinnassa, se voi olla myös toisen pääkäyttäjän oikeuksien takana 
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8 Sovellukseen mentäessä ohjelma ilmoittaa ”Sovelluksen mak-

simi käyttäjämäärä ylittyi” 

 
Tässä 3 eri seikkaa jotka voivat olla syynä ilmoitukseen asiakaslajittelun jälkeen:  
  

1.) Samaa tunnusta käyttää useampi henkilö -> tilaa tarvittaessa uusi tunnus   
 

2.) Sovellus on jäänyt käyttäjältä auki jollekin muulle koneelle/selaimelle ja varaa käyttöoikeuden turhaan 
-> sulje edelliset istunnot 
 

3.) Yhteys katkeaa tai tulee muu ”jumitus” ja käyttäjä joutuu ”väkisin” ulos ohjelmasta. Ohjelmassa tämä 
tunnus on edelleen sisällä ja poistuu automaattisesti vasta viiveellä (arvio n. 5 min). Vasta viiveen jäl-
keen voidaan kirjautua sisään taas normaalisti.  
 
Mikäli ohjelma jumittaa esim. aina samassa kohdassa tai toistuvasti ilman, että syynä on nettiyhteyden 
katkeaminen, raportoi asiasta mahdollisimman tarkasti Virta yhteyshenkilölle. (Mikä yritysnu-
mero/mikä käyttäjätunnus/missä sovelluksessa ja toiminnossa tapahtui/kuinka usein toistuu?) 

 
Nämä asiat tulevat nyt herkemmin ilmi siitä syystä, että asiakkaalla on nyt oma ympäristö. Aiemmin kun kaikki 
oikeudet olivat tilitoimiston alla, aina oli todennäköisesti jonkun muun käyttäjän yhtäaikainen oikeus vapaana 
eikä näitä ilmoituksia siksi tullut niin usein.  
 
Viimeisen kohdan (no 3) aiheuttama haitta pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian kun edellä mainitut 
lisätiedot on saatu asiakkaalta tutkittavaksi.  
 
 


