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L7 9.1 Verkkolaskutustietojen tarkistus AutoInvoicen palvelusta 

 

Toimiala: Yleinen Kirjoittaja: Olli Lautiainen 

Sovellus: Yritysrekisteri Tiedosto:  

Päivämäärä: 30.7.2020 Versio: 1.1 

 

1 Yleistä 

Yritysrekisteriin on lisätty toiminto, jolla voit kätevästi tarkistaa yritysten voimassa olevat 

verkkolaskutustiedot Visma AutoInvoice:n palvelusta. Toiminnon käyttö edellyttää että Visma 
AutoInvoice (Maventa) on otettu käyttöön verkkolaskujen lähetyksessä tai vastaanotossa.  
 

Huom! Kaikilla yrityksillä ei kuitenkaan välttämättä ole julkista verkkolaskuosoitetta.  

 

Tarkistus voidaan tehdä valitulle yritykselle tai sitten tarkistus voidaan tehdä eräajotyyppisesti kaikille 

yritysrekisterin käytössä oleville suomalaisille yrityksille, joille on perustettu myyntireskontratiedot. 

 

2 Käyttöönotto 

Ennen käyttöä sinun tulee tarkistaa Kenttäkirjastosta A730 kaikkien operaattoreiden 
operaattoritunnukset ja korjata ne tarvittaessa. Virallisen listan voimassa olevista 

operaattoritunnuksista löydät esim. osoitteesta 

https://tieke.fi/palvelut/liiketoimintapalvelut/verkkolaskuosoitteisto/valittajatunnukset/ 

 

Huom! Jos jollain operaattorilla on kaksi tunnusta esim. MAVENTA tai PAGERO niin käytä 

operaattoritunnuksena aina numeerista muotoa: 
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Kenttäkirjaston operaattoritiedot 
 
Operaattoritunnus on Teksti-kentässä ID(xxx). Jos Tekstikentässä on muitakin parametreja, älä 
muuta niiden arvoja. Älä myöskään muuta operaattoreiden kenttäkirjastoarvoja. Operaattorin 

nimi (Selite-kentässä) kannattaa myös päivittää, mikäli se on muuttunut. Tarkista lisäksi että samaa 
ID-tunnusta ei ole usealla operaattorilla.  
 

3 Verkkolaskutustietojen tarkistus yksittäiselle yritykselle 

Voit tarkistaa valittuna olevan yrityksen verkkolaskutustiedot Tarkista verkkolaskuosoite –

painikkeella. Verkkolaskutustiedot haetaan yrityksen y-tunnuksen perusteella. Toiminto on käytössä 
vain mikäli käytät Visma AutoInvoicea (Maventaa) verkkolaskujen lähetykseen ja/tai 
vastaanottoon. 
 

 
Tämän yrityksen verkkolaskutustiedot ovat ajantasalla 
 

Jos verkkolaskutustiedot ovat ajan tasalla, saat siitä ilmoituksen. 

 

Jos verkkolaskutiedot puuttuvat kokonaan, sovellus avaa Tiliöintitiedot-ruudun ja tuo sille 

palvelusta saadun verkkolaskuosoitteen ja operaattorin. Valitse verkkolaskutustapa ja täydennä muut 

tiliöintitiedot. 
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Verkkolaskutustiedot puuttuivat kokonaan  
 

Jos yritykselle on jo talletetu tiliöintitietoihin verkkolaskuosoitetiedot, mutta ne poikkavat palvelusta 

saaduilla, saat ilmoituksen: 

 

 
 

 

3.1 Samalla y-tunnuksella useita verkkolaskutustietoja 

Jos samalla y-tunnuksella löytyy useita verkkolaskuosoitteita, ruudulle avautuu lista, jossa näytetään 

kaikki verkkolaskuosoitteet. Voit valita näistä haluamasi työkalupalkin Valitse-painikkeella. 

 

 
Listaus y-tunnuksella löytyvistä verkkolaskutustiedoista 
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4 Verkkolaskutustietojen tarkistus ja päivitys kaikille yrityksille 

Voit tarkistaa kaikkien Yritysrekisterissä käytössä olevien suomalaisten yritysten verkkolaskutustiedot 

Yritysrekisterin Toiminnot | Tarkista verkkolaskutustiedot –valinnalla. Toiminto on käytössä vain 
mikäli käytät Visma AutoInvoicea (Maventaa) verkkolaskujen lähetykseen ja/tai vastaanottoon.  
 

Verkkolaskutustietojen tarkistus ja päivitys –ruudulla näet myös milloin tarkistus on edellisen kerran 

tehty koko yritysrekisterille. 

 

 
Aloitus-ruutu 
Aloita tarkistus Hae ja tarkista –painikkeella. Voit keskeyttää tarkistuksen milloin tahansa Keskeytä-

painikkeella. Hae ja tarkista -toiminto hakee ja vertaa nykyistä verkkolaskuosoitetta ja 

operaattoritietoa AutoInvoicen palvelusta saatuihin tietoihin.  

 

Yritykset, joiden tietoja ei voitu tarkistaa, näet Virheelliset-välilehdellä. Tällaisia ovat esim. yritykset, 

joilta löytyy useita verkkolaskuosoitteita tai joilta puuttuu y-tunnus yritysrekisteristä. 

 

Huom! Jos Virheelliset-välilehdellä on ilmoitus puuttuvasta operaattoritunnuksesta,  tarkista 

operaattoritunnukset Kenttäkirjastosta A730 ja korjaa ne tarvittaessa. Aja sen jälkeen tarkistus 

uudelleen. 

 

 
Virheelliset-välilehti 
 

Muuttuvat tiedot –välilehdellä näet sellaiset yritykset, joiten verkkolaskusoite ja operaattoritiedot eivät 

ole Visma L7:ssa samat kuin VismaAutoInvoicen verkkolaskuosoiterekisterissä.  
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Muuttuvat verkkolaskutustiedot (Huomaa ,että ruudun sarakevärit voit asettaa hiiren 
kakkospainikkeella.). 
 

Muuttuvat tiedot –välilehdelle haetaan myös sellaiset yritykset, joille ei ole perustettu 

verkkolaskutustietoja, mutta joiden tiedot löytyvät AutoInvoicen palvelusta. Näiltä riveiltä Nykyinen 
verkkolaskuosoite ja Nykyinen operaattori –tiedot puuttuvat.  

 

Valitse rivit, joiden tiedot haluat päivittää. Jos riviltä puuttuu sanomatapaus, sovellus ei päivitä  
verkkolaskustietoja ellei ruudun ylläosaan ole annettu tiliöintitietojen sanomatapausta. Huom! 

Tätä kautta et voi vaihtaa olemassa olevaa sanomatapausta. Voit myös rajata rivejä minkä tahansa 

sarakkeen mukaan.  Käynnistä päivitys Päivitä-painikkeella. 

 

Tiedot päivityksistä kirjoitetaan lokiin. 

 

 


