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1 Käyttöönotto ja käyttäminen L7:ssä 

Visma Sign -käyttöliittymä uusittu ja siihen on lisätty monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Voit 
jatkossa seurata Visma Sign –palveluun lähettämäsi asiakirjan tilaa. Lisäksi voit noutaa 
allekirjoitetun dokumentin suoraan L7:aan.  
 
Rekisteröity Visma Sign on nyt osa KIHA Asukasvalintaa. Kun tulostat sopimuksen, voit 
samalla lähettää sen Visma Sign -palveluun allekirjoitettavaksi (lue lisää luvusta 2). 

1.1 Käynnistäminen päävalikosta 

Voit käynnistää Visma Sign:in suoraan päävalikosta. Klikkaa päävalikon oikeassa 
yläreunassa olevaa Visma Sign –logoa. 
 

 
Visma Sign – käynnistys päävalikosta 

1.1.1 Käyttöoikeudet 

Käyttäjille, joilla on oikeus käyttää Visma Sign:ia, tulee Käyttäjien ja profiilien ylläpidossa 
antaa avaimet Signsend –lukkoon. Tämän voi tehdä vain pääkäyttäjä.  Rekisteröinti vaatii 
avaimet SignAdmin –lukkoon. Käyttäjä, jolla on SignAdmin –oikeudet, näkee kaikkien 
käyttäjien asiakirjat. Muut käyttäjät näkevät vain omat asiakirjat. 

1.2 Rekisteröinti 

Jos olet jo aiemmin käyttänyt Visma Sign:ia, näet yrityksen rekisteröintiedot Rekisteröinti -
valinnalla. Vain pääkäyttäjä voi tehdä rekisteröinnin. Rekisteröinnin poisto käyttöliittymän 
kautta ei ole mahdollista. 
 
Rekisteröinnissä tulee antaa oman yrityksen (Partnerin) tiedot sekä palvelun pääkäyttäjän 
tiedot. 
 
Käyttöehdot tulee hyväksyä ennen rekisteröintiä. 
 

 
Yrityksen rekisteröinti Sign palveluun 
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1.2.1 Rekisteröinti tulosyksikköympäristössä 

Jos haluat käyttää Visma Sign:ia tulosyksikköympäristössä, sinun tulee ensin rekisteröidä 
oma yritys (partneri) ja sen jälkeen voit rekisteröidä valitsemasi tulosyksiköt. Rekisteröinnin 
jälkeen rekisteröity tulosyksikkö näkyy Rekisteröidyt –valinnalla. 
 

 
Rekisteröinti tulosyksikköympäristössä 

1.3 Uuden asiakirjan luominen ja lähetys allekirjoitettavaksi 

Sitten kun rekisteröinti ja käyttöoikeudet ovat kunnossa, voit aloittaa Visma Sign:in käytön.  
 
Uusi asiakirja -valinnalla pääset lisäämään uuden allekirjoitettavan asiakirjan. Valitse 
haluamasi pdf-muotoinen asiakirja ja anna sille sitä kuvaava nimi. Oletuksena asiakirjan 
nimenä käytetään sen tiedostonimeä. 
 

 
Uuden asiakirjan luomien ja lähetys Visma Sign:iin 
 
Lisää Allekirjoittajat -osioon tämän jälkeen ne henkilöt, joiden tulee allekirjoittaa kyseinen 
asiakirja, käyttämällä Allekirjoittajat -osion plus -painiketta. Allekirjoittajan voit poistaa listalta 
miinus -painikkeella. Lisää kutsuja allekirjoittajiin –toiminnon avulla voit lisätä kutsun 
lähettäjän Allekirjoittajat -listalle. 
 
Anna allekirjoittajan nimi ja sähköpostiosoite. Jos haluat että kutsutulle lähetetään 
tekstiviestimuistutus anna myös puhelinnumero. Voit pakottaa allekirjoitukset listan 
mukaisessa järjestyksessä. Tällöin henkilö voi allekirjoittaa asiakirjan vasta kun listalla 
edellä oleva henkilö on suorittanut allekirjoituksen.  
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Kirjoita saateviestit ja anna kutsujan nimi ja sähköpostiosoite. Kutsu voi olla voimassa 
toistaiseksi tai sitten voit antaa kutsulle voimassaoloajan. 
 
Voit tallettaa kutsun luonnoksena sitä lähettämättä, jolloin kutsu siirtyy Luonnokset –osioon, 
josta voit myöhemmin jatkaa sen käsittelyä, tai jos kaikki on kunnossa, voit käynnistää 
lähetyksen Lähetä kutsut –painikkeella. Saat kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä: 
 

 
 
Visma Sign lähettää sähköpostia kaikille kutsutuille.  
 

 
Visma Sign:in lähettämä kutsu  
 
Kutsu sisältää salasanan, kirjaudu Sign palveluun sähköpostin linkistä ja anna salasana. 
 

 
Kirjautuminen Sign:iin 
 
Avaa asiakirja –valinnalla pääset tarkastelemaan allekirjoitettavaa asiakirjaa. 
 

 
 
Sign:iin lähetetty asiakirja  
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Voit esikatsella tai ladata asiakirjan tai lähettää viestin kutsujalle. 
 
Jos asiakirja on kunnossa, voit allekirjoittaa sen Siirry tunnistautumaan –painikkeella. Anna 
henkilötunnuksesi ja valitse tunnistautumistapa.  
 

 
Tunnistautuminen 
 
Voit käyttää pankkitunnuksiasi tai mobiilivarmennetta. 
 

 
Kun henkilöllisyytesi on varmistettu, voit suorittaa allekirjoituksen Allekirjoita asiakirja –
painikkeella. 
 

 
Asiakirjan sähköinen allekirjoitus 
 
Asiakirja on nyt osaltasi allekirjoitettu. 
 

 
Allekirjoitus on suoritettu 
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Sitten kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet asiakirjan, jokainen allekirjoittaja saa 
allekirjoitetun asiakirjan sähköpostiinsa. 
 

 
Visma Sign:in lähettämä sähköposti 
 
Visma Sign lisää pdf dokumenttiin allekirjoitussivun, josta näet sähköiset 
allekirjoitusmerkinnnät. 
 

 
 
Allekirjoitus on juridisesti pätevä. 

1.4 Avoimet kutsut 

Voit tarkastella lähetettyjä kutsuja Avoimet kutsut –valinnalla. Tässä osiossa näet sellaiset 
allekirjoituspalveluun lähetetyt kutsut, jotka ovat vielä osin tai kokonaan allekirjoittamatta. 
Voit rajata avoimia kutsuja aikavälillä (viikko- tai pvm –rajaus). Omat –valinnalla näet vain 
lähettämäsi kutsut. Kaikki -valinta on aktiivinen vain niille käyttäjille, joilla on SignAdmin –
oikeudet. 
 

 
Avoimet kutsut -näkymä 
 
Ruudun oikeasta reunasta näet kutsuun liittyvät tiedot ja kutsun allekirjoittajat. Voit päivittää 
kutsujen tilat työkalupalkin Virkistä kutsujen tilat -painikkeella. Sovellus hakee tällöin 
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avoimien kutsujen tilat Visma Sign –palvelusta. Jos kaikki kutsutut ovat allekirjoittaneet 
dokumentin, sovellus noutaa allekirjoitetun dokumentin ja tallettaa sen data\pdf\VismaSign 
–kansioon. Allekirjoitettu asiakirja siirtyy Arkisto –näkymään. 
 

 
Kuvan esimerkissä toinen kutsutuista on suorittanut allekirjoituksen 
 
Kun Sign käynnistetään, sovellus tarkistaa avointen kutsujen tilan Visma Sign –palvelusta. 
Jos allekirjoitukset on tehty, tila muutetaan valmiiksi ja allekirjoitettu dokumentti noudetaan 
L7:aan. 

1.4.1 Kutsun peruutus 

Avointa kutsua ei ole mahdollista poistaa mutta sen voi peruuttaa. Peruutuspyynnön lähetät 
valitsemalla haluamasi avoimen kutsun ja painamalla sen jälkeen työkalupalkin Poista –
painiketta. Jos kaikki allekirjoittajat ovat kuitenkin jo ehtineet suorittaa allekirjoituksen, 
kutsun peruminen ei enää ole mahdollista. 
 
Peruttu kutsu siirtyy Arkisto –osioon. 

1.5 Luonnokset 

Luonnokset -osiosta näet sellaiset kutsut, joita ei ole vielä lähetetty. Voit jatkaa luonnoksen 
käsittelyä ja lähettää sen Sign:iin, jolloin se siirtyy Avoimet kutsut –osioon. Luonnoksia voit 
myös rajata aikarajauksin. Omat -valinnalla näet vain omat luonnokset. Kaikki –valinta on 
aktiivinen vain niille käyttäjille, joilla on SignAdmin –oikeudet. 

1.6 Arkisto 

Kun kaikki kutsutut ovat allekirjoittaneet kutsun, kutsu siirtyy Arkistoon. Arkisto-näkymässä 
olevia asiakirjoja voit rajata aikarajauksin. Omat –valinnalla näet vain omat asiakirjat. Kaikki 
–valinta on aktiivinen vain niille käyttäjille, joilla on SignAdmin –oikeudet. Arkistosta saat 
myös avattua allekirjoitetun asiakirjan työkalupalkin Katsele –painikkeella. 
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Arkisto näkymä 
 
Voit hakea uudelleen allekirjoitetun dokumentin Visma Sign –palvelusta työkalupalkin Tuo –
painikkeella. 
 
Voit myös päivittää Arkisto –näkymässä olevien dokumenttien tilat Visma Sign –palvelusta 
hiiren kakkospainikkeen Virkistä tilat palvelusta –valinnalla. 

1.7 Kutsun kopiointi 

Voit kopioida avoimen kutsun, luonnoksen tai arkistossa olevan kutsun työkalupalkin Kopioi 
–painikkeella. Kopio kutsusta avataan Uusi asiakirja –näkymään jossa voit jatkaa kopioidun 
kutsun käsittelyä. 

1.8 Poisto 

Poisto on mahdollista vain Arkisto –näkymässä. Voit poistaa valitun asiakirjan tiedot 
työkalupalkin Poista-painikkeella (huomaa, että Avoimet kutsut –näkymässä Poista –painike 
peruuttaa kutsun). Voit poista vain peruttuja kutsuja. Poisto toiminto poistaa perutun kutsun 
allekirjoitukset Visma Sign –palvelusta ja dokumentin tiedot tietokannasta. Huomaa, että 
valmiiden kutsujen/asiakirjojen poisto ei ole mahdollista. 
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2 Hyödyntäminen Asukasvalinta -sovelluksessa 

Visma Sign on nyt osa KIHA Asukasvalintaa ja -hallintaa. Kun tulostat vuokrasopimuksen, 
voit lähettää sen allekirjoitettavaksi Visma Sign –palveluun. 
 
Jos Visma Sign on rekisteröity (ks. luku 1) ja sinulla on oikeudet lähettää dokumentteja 
sähköisesti allekirjoitettavaksi, voit lähettää vuokrasopimuksen Visma Sign 
allekirjoituspalveluun.  
 
Määrittele ensin raportti, josta pdf –tiedosto muodostetaan. Valitse Asukasvalinta -ruudulla 
Asetukset | Parametrien ylläpito | Asukasvalinta – Yleiset asetukset | Parametriylläpidot | 
Yleiset asetukset. 
 

 
Raportin valinta, josta pdf kuva tehdään 
 
Voit myös muokata sähköisten allekirjoituskutsun saateviestiä.  
 

 
Saateviestin ylläpito –ruutu 
 
Mikäli oletusviestiä ei ole annettu, sovellus käyttää kovakoodattua viestiä. Huomaa, että voit 
antaa myös SMS-saateviestin. Lisäksi voit lisätä viestiin tietokannasta haettua tietoa. 
 
Kun tämän jälkeen tulostat vuokrasopimuksen, valitse Visma Sign –välilehdellä ne 
sähköpostiosoitteet, joille allekirjoituskutsu lähetetään. 
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Vuokrasopimuksen tulostus –ruutu 
 
Tulosta sopimus työkalupalkin Tulosta –painikkeella. Sovellus avaa Visma Sign –ruudun, 
jolla sopimus on valmiina odottamassa lähetystä Visma Sign:iin. 
 

 
Vuokrasopimus valmiina lähetettäväksi Visma Sign:iin. Tässä tapauksessa saateviestiä ei 
ollut asetuksissa määritelty ja sovellus edottaa oletusviestiä. Huomaa, että voit muuttaa 
saateviestejä ennen lähetystä. 
 
Voit avata pdf-muotoisen dokumentin Esikatsele –painikkeella. 
 
Valitse lähettäjäksi oma yrityksen tai tulosyksikkö. Tarvittaessa voit muuttaa tietoja ennen 
lähetystä. Käynnistä lähetys Lähetä kutsut –painikkeella. Kutsutut saavat sähköpostia, jossa 
on linkki Visma Sign –palveluun.  
 
Lähetyksen jälkeen näet Tarjous ja loki –välilehdellä lähetetyn asiakirjan tilan. Voit päivittää 
allekirjoitustilanteen Virkistä allekirjoitustila –painikkeella. Jos sopimus on allekirjoitettu, 
toiminto myös noutaa allekirjoitetun sopimuksen. 
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Asukasvalinnan Tarjous ja loki –välilehti 
 
Voit avata allekirjoitetun dokumentin Näytä allekirjoitettu sopimus –painikkeella. 
 

 
 
Jos olet jo lähettänyt vuokrasopimuksen Visma Sign:iin, voit lähettää tarvittaessa sen 
uudelleen. Sovellus kuitenkin huomauttaa siitä, että hakemukseen on jo kytketty Visma Sign 
–dokumentti. Voit avata dokumentin ruudulla olevasta linkistä. 
 

 
Ilmoitus siitä että sopimus on jo lähetetty Visma Sign:iin 
 
Allekirjoituksen tilanne on mahdollista virkistää kaikille sopimuksille Asukasvalinta –ruudun 
Toiminnot | Työkalut | Virkistä sähköisten allekirjoitusten tilat –valinnalla. Toiminto myös 
noutaa kaikki allekirjoitetut sopimukset. 
 

 
Allekirjoitusten tilojen virkistäminen 
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Asukkaaksi siirto –ruudulla näet myös sopimuksen allekirjoituksen tilan. 
 

 
Asukkaaksi siirto –ruutu 
 
Asukashallinnasta voit avata allekirjoitetun sopimuksen Sopimus | Näytä allekirjoitettu 
sopimus –valinnalla. 
 
Allekirjoituskutsut mahdollista perua, mikäli kukaan ei ole allekirjoittanut. Voit tehdä 
perumisen Tarjous ja loki –välilehdellä Visma Sign osion Peru –kuvakkeella. 
 

 
Allekirjoituksen peruminen 

 


