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1 Palkanlaskenta 

1.1 Palkkalaskelmat sähköisesti Visma Verkkopalkkana 

Palkkalaskelmat on mahdollista lähettää sähköisesti Visma Verkkopalkkana palkansaajan 

verkkopankkiin. Palkkalaskelman lähetysvalinta voidaan tehdä palkansaaja tai 

yrityskohtaisesti. Visma Verkkopalkka edellyttää, että palkansaajalla on oikea suomalainen 

hetu, henkilön osoitetiedot sekä IBAN ovat täytettynä. Palkansaajalle voidaan lähettää 

tekstiviesti saapuneesta verkkopalkkalaskelmasta. Käsikirja palkkalaskelmien sähköisestä 

jakelusta löytyy Communitysta. 

1.2 Yli 53-vuotiaan TyEL-maksu prosenttia tarkennettu 

Eläkemaksun ylemmän prosentin valintaa tarkennettu henkilön täyttäessä 53 vuotta. 

Eläkemaksun määrä ratkaistaan maksuhetken perusteella. Jos henkilölle maksetaan 53 

vuoden täyttämiskuukauden jälkeen ansioita työstä, joka on tehty alle 53-vuotiaana, 

peritään työntekijän eläkemaksu korotettuna. Vastaavasti vuodenvaihteessa 

työntekijän eläkemaksu pidätetään maksuhetken prosentin mukaisesti, vaikka maksettu 

ansio perustuisi edellisen vuoden puolella tehtyyn työhön. 

1.3 Tarkistuslista: Palkkalajin selitteen maksimi 
merkkimäärä korjattu 
Tarkistuslista-raportti tulostaa palkkalajin selitteen oikein, jos selite on maksimi 

merkkimäärän pituinen (60-merkkiä). 

 
 

 

https://community.visma.fi/globalassets/products/fivaldi/kasikirjat-ja-ohjeet/visma-fivaldi_palkkalaskelmien-sahkoinen-jakelu.pdf
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2 Visma.net AutoInvoice 

2.1 Rekisteröintilomake korvataan “AutoInvoice-palvelut”-
sovelluksella 
Yksittäinen Visma.net AutoInvoice rekisteröintilomake korvataan “AutoInvoice-palvelut”-

sovelluksella. AutoInvoice-palvelut -sovellus löytyy Laskujen Välitys | Perustiedot | 

Perustiedot | Rekisteröidy AutoInvoice-palveluun. Tämä sovellus mahdollistaa 

AutoInvoice-palveluiden käyttöönoton useammalle yritykselle samanaikaisesti. Mikäli 

rekisteröintipainiketta ei ole perustiedoissa, tällöin palvelunhallinnasta asetetaan oikeudet 

Apuohjelmat | Laskujen Välitys | AutoInvoice-rekisteröinti. 

2.1.1 Palvelujen käyttöönotto 
AutoInvoice-palvelujen käyttöönoton yhteydessä avautuu samanaikaisesti Visma.net  

AutoInvoice -tili. Erillistä rekisteröintiä Visma.net Autoinvoice -palveluun ei tarvita. 

Sähköposti, Etunimi ja Sukunimi päivittyy automaattisesti käyttäjätunnuksen takaa 

palvelunhallinnasta. Nämä voi muuttaa ruudulle, mutta tietojen päivitys ei muuta 

tunnuksia palvelunhallinnassa.  

Huom!  Sähköpostiosoite tulee olla todellinen, koska sähköpostiin lähetetään Visma.net 

AutoInvoice -tilin aktivoimiseen tarkoitettu salasana sekä linkki. Ilmoitettu 

sähköpostiosoite toimii jatkossa Visma.net AutoInvoice -tilin käyttäjätunnuksena. 
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2.1.2 Valitse Palvelut

"Valitse palvelut"-osiossa" palvelut ovat valittavissa, kun “Rekisteröidy AutoInvoiceen ja 

kytke palveluja” on valittuna. Oletuksena palveluista on valittuna “Laskujen vastaanotto” 

sekä “Skannauspalvelu”. Käyttäjä pystyy itse valitsemaan painikkeista haluamansa 

palvelun. Jos mitään palvelua ei valita, tehdään ainoastaan Visma.net AutoInvoice 

rekisteröinti, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen palvelun kautta. 

Skannauspalvelu voidaan valita vasta, kun Laskujen vastaanotto on valittu. Suoramaksu 

voidaan valita vasta, kun E-lasku on valittu. Palvelujen valinnan jälkeen siirrytään 

yrityksien valintaan. 

2.1.3 Valitse yritykset ja rekisteröi palvelut

Valitaan yritykset ruksaamalla yritykset, joille halutaan ottaa Visma.net AutoInvoice -

palveluita käyttöön. Lopuksi hyväksytään käyttöehdot ja lähetetään tiedot. Palvelujen 

käyttöönoton jälkeen Laskujen välitykseen perustuu automaattisesti välitystapa. 

Pankkiverkko tulee avata Visma.net AutoInvoice tililtä, mikäli lähetetään tai 

vastaanotetaan verkkolaskuja. Pankkiverkon avaus löytyy AutoInvoice -tililtä kohdasta 

Asetukset | Lisäpalvelut | Pankkiverkkoasetukset. 

Ohjelma tarkistaa, että rekisteröitävissä yrityksessä on tallennettu yrityksen 

perustietoihin Yrityksen nimi, Lähiosoite, Postinumero ja -toimipaikka, Kotipaikka, Y-

tunnus sekä Sähköpostiosoite. Jos tiedoissa on puutteita, yritystä ei voi valita ja yritys 

näkyy listassa vaalean harmaana. Vaalean harmaana olevan yrityksen perässä on 

punaisella pohjalla oleva huutomerkki. 

Mikäli rekisteröidään käyttäjätunnuksella ensimmäistä kertaa, tällöin tulee 

rekisteröinnistä sähköposti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen käyttäjätunnus -
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kentässä. Hyväksynnän jälkeen, Visma.net AutoInvoice -tili on käyttövalmis ja yritys voi 

käyttää rekisteröityä palveluja. 

HUOM! Mikäli verkkolaskujen ja tulostuspalvelun veloitukset halutaan yhden 
yrityksen kautta esim. Isännöintiyrityksen tai tilitoimiston, tällöin ko. yritys 
rekisteröidään ensiksi. Seuraavaksi rekisteröidään asiakasyritykset ja valitaan 
laskutusyritykseksi tilitoimisto/isännöintitoimisto. Mikäli laskutusyritystä ei 
käytetä, jokainen yritys saa oman laskun Vismalta, eivätkä hinnaston 
määräportaat ole voimassa.  

“Valitse yritykset”-osiossa on mahdollista tehdä seuraavia asioita: 

● Valita yritykset, joille kytketään palveluja käyttöön 

● Yrityksen lajittelu yrityslistan otsikkojen mukaisesti 

● Suodattaa yrityslistan eri käytössä olevien palveluiden mukaisesti 

● Haku -kenttä hakee tiedot kaikkien listan kenttien arvoista 

● Rekisteröidyt yritykset: näyttää yritykset, jotka ovat rekisteröityneet AutoInvoice -

palveluun 

● Rekisteröimättömät yritykset: näyttää yritykset, jotka eivät ole rekisteröityneet 

AutoInvoiceen.  

● Tulostuspalvelua käyttäneet: Näyttää yritykset, jotka ovat joskus käyttäneet 

tulostuspalvelua. 

 

2.1.4 Laskutusyrityksen valinta 

Laskuttajayritys -valintalistassa näkyy kaikki yritykset jotka on rekisteröity Visma.net 

AutoInvoiceen ja joihin käyttäjällä on oikeus. Jos halutaan käyttää laskutusyritystä, 

täytyy tämä yritys ensin rekisteröidä Visma.net AutoInvoiceen. Vasta rekisteröinnin 

jälkeen yritys voidaan valita laskutusyritykseksi. 

Laskutusyritys on mahdollista valita toisesta asiakasympäristöstä käyttäen ulkopuolista 

käyttäjäryhmää, eri kantaryhmästä tai samasta kantaryhmästä. 
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2.3 Visma.net AutoInvoice E-lasku/suoramaksu 

Visma Fivaldista on nyt mahdollista lähettää kuluttajan e-laskut (B2C) ja suoramaksut 

Visma.net AutoInvoicen kautta. Tämä on mahdollista, kun käytetään uutta välitystapaa: 

“AutoInvoice e-lasku”. Välitystapa luodaan automaattisesti Laskujen välitykseen, kun 

“AutoInvoice palvelut”-sovelluksella otetaan e-lasku -palvelu käyttöön. Täältä voidaan 

luoda asetukset AutoInvoicen kuluttajaverkkolaskutusta varten Laskujen Välitykseen, josta 

lähetetään laskuttajailmoitukset. Yrityksillä, joilla käytetään “AutoInvoice e-lasku”-

välitystapaa, tulee olla Visma.net AutoInvoice-tili ja pankkiverkko avattuna. 

 

 
 

Käsikirja Visma.net AutoInvoicen kautta lähtevistä e-laskusta ja suoramaksusta 

Communitysta.  

2.3 Laskujen lähetykseen (B2B) tehty muutoksia 

Seuraavia muutoksia on tehty laskujen lähetykseen: 

● Lähetykseen lisätty viive, joka on kestoltaan 1 tunti. 

- Kun lasku luodaan lähetysaikaa siirretään 1 tunti eteenpäin. 

● Lähetystä nopeutettu, jos laskun kuvaa ei muodosteta laskutuksen yhteydessä. 

- Lähetystä yritetään 3 kertaa. 3:lla lähetys kerralla lasku lähetetään, vaikka 

laskun kuvaa ei olisi pystytty muodostamaan. Laskun kuvana käytetään 

tällöin Visma.net AutoInvoicen tuottamaa laskun kuvaa. 

2.4 Tulostuspalvelun käyttö 

Kiinteistöhallinnon tulosteet (perintäkirje, kirje, maksuerittely) ovat siirtyneet AutoInvoice 

-tulostuspalveluun. Mikäli tulostuspalveluun lähetetään kiinteistöhallinnan tulosteita, eikä 

yritystä ole rekisteröity Visma.net AutoInvoice -palveluun, tulee yritys rekisteröidä. Loput 

tulosteet siirtyvät marraskuun aikana (maksumuistutus, palkkalaskelma ja lasku). Ohje 

sekä aikataulu tulosteiden siirtoon löytyy Communitysta. 

 

https://community.visma.fi/globalassets/products/fivaldi/kasikirjat-ja-ohjeet/visma-fivaldi_visma.net-autoinvoice.pdf
https://community.visma.fi/tiedotteet/tiedote-tulostuspalvelua-kayttaville---tulosteet-siirtyvat-visma.net-autoinvoiceen/
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Jos lähetetään Visma.net AutoInvoice tulostuspalveluun tulosteita yrityksestä, jota ei ole 

rekisteröity Visma.net AutoInvoice palveluun, tällöin avautuu rekisteröinti-ikkuna. Täältä 

siirrytään tekemään rekisteröinti ja tulostuspalvelu otetaan käyttöön. Tulosteita ei 

lähetetä viestijonosta eteenpäin ennen kuin Visma.net AutoInvoicen tulostuspalvelu on 

otettu käyttöön. 

 

 

3 Raporttitulostin 

3.1 Poistetun käyttäjän omistamat raporttiajot 
 

Raporttitulostimen “Näytä tallennetut ajot”-listaus näyttää nyt poistetun käyttäjän 

omistamat ajot. 

 

Huom! Poistetun käyttäjän ajoa ei kuitenkaan pysty avaamaan yksitellen tarkastettavaksi, 

vaan nämä ajot tulee muokata tai poistaa listaus-sivulta massana. 

4 Ostolaskujen kierrätys 

4.1 Muistutus viestien lähetys 

Muistutusviestit lähetetään kaikille käyttäjille, joilla on laskuja käsittelyssä, mikäli viestien 

lähetystä ei ole erikseen estetty. 
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5 Tehtävienhallinta 
5.1 Useamman alayhtiön lisääminen pääyhtiölle korjattu 

Tehtävienhallinnan perustiedoissa lisättäessä useampia alayhtiöitä pääyhtiölle, ohjelma ei 

enää kaadu virheeseen. 
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