
1. Kirjaudu sisään MyClubiin

2. Valitse ”Hallinta”



Huom! Käsiteltävä joukkue on MyClubiin luotu 
kuvitteellinen Testijengi. Mikäli hoidat useampaa 
joukkuetta, käsittelemäsi joukkueen voi valita 
tästä.



1. Valitse vasemmalla olevista ruuduista laskutettavat henkilöt.

3. Klikkaa ”Luo lasku”

2. Valitse toiminto.



Kirjoita laskun aihe Valitse laskutuskategoria =

AINA ”3091 Joukkueiden 
pelaajamaksut”

Alv aina 0 % Summa
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Valitse eräpäivä

Valitse joukkueesi tili

Huom! Tässä valittu vanha MU15-joukkueen tili, 
koska Testijengillä ei ole tilinumeroa
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Huom! Maksuehto on 
minimissään 14 pv – sitä ei voi 
lyhentää.



Tähän voi lisätä selventävää vapaamuotista tekstiä.

Kentässä on pysyvä teksti:
”Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta.”

Ao. tekstin eteen tai jälkeen voi edelleen lisätä oman viestin.

Ei tarvitse täyttää, järjestelmä 
luo viitteen automaattisesti.

Lopuksi ”Tallenna”
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Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta.



1. Valitse kaikki klikkaamalla ylin 
ruutua.

2. Valitse toiminto ja klikkaa ”Julkaise”



Klikkaa ”Vahvista”

Klikkaamalla ”Vahvista” laskut lähtevät jäsenen laskutussähköposti-
osoitteeseen. Mikäli jätät ruksin pois kohdasta ”Lähetä vastaanottajalle”, 
voit halutessasi vielä tarkistaa laskun ulkoasun ja  lähettää laskun jälkeen 
”Toimita”-toiminnolla, joka löytyy kohdasta ”Valitse Toiminto” (klikkaa 
ensin lasku aktiiviseksi ruudusta vasemmalla).



Laskut on tehty ja lähetetty. Maksujen seuranta siirtyy Visma Financial Solutions Oy.lle

Mikäli haluat seurata maksutilannetta, valitse laskun 
tilan tästä.  Esim. kun haluat nähdä kaikki laskut, 
klikkaa ”Avoimet ja maksetut”. 



Kun klikkaa laskurivin edessä olevaa kolmea pistettä, saat näkyviin valikon, jossa voit muokata 
laskua, kopioida sen uuden laskun pohjaksi ja tulostaa pdf-tiedostoksi sekä myös lisätä 
maksuaikaa ja luoda hyvityslaskuja.



Viitemaksut päivittyvät MyClubiin automaattisesti vuorokauden viiveellä. Eräpäivään mennessä maksaneiden laskun tila 
on vihreä ”Maksettu”. Muilla näyttää punaista. 

Mikäli perhe tarvitsee lisää maksuaikaa joukkueen laskulle, tästä voi sopia rahastonhoitajan kanssa ennen laskun erääntymistä. 
Maksuaikaa pääsee muokkaamaan laskuille tai jos lasku on aiheeton, sen voi poistaa = hyvittää ennen eräpäivää klikkaamalla ”Luo 
hyvityslasku.”

Jos laskun maksaja maksaa laskun väärälle tilille tai väärällä viitteellä, lasku näkyy erääntyneenä. Tällöin laskun maksajan 
pitää olla yhteydessä Visman asiakaspalveluun: fsf.asiakaspalvelu@visma.com tai puh. 02 4808 8030.


