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Yleistä  
SEPA-maksun palautteiden käsittelyä on korjattu ja paranneltu lisää. Fivaldi tukee nyt Nordean, OP:n 
ja Dansken palautteiden käsittelyä. Myös osittain hyväksytyt palautteet käsitellään paremmin.  
 
Lisäksi Maksatuksen Erät-välilehden näkymään on tehty parannuksia. Näkymä suodattaa paremmin 
erät, jotka eivät vaadi enää käsittelyä.  
 
Päivityksen myötä turhaksi jäävien toimintojen suorittamiseen on tehty rajoituksia, joilla estetään 
virheellisten tilanteiden syntymistä. Esimerksi joitain maksatusruudun toimintoja, kuten “Hyväksy 
aineisto”, “Poista erä” ja “Lisää lasku” voi suorittaa vain, kun käsittely on mahdollista.  
  
 
SEPA-maksujen kolmannen asteen palautteet 
SEPA-maksun kolmannen asteen palautetoiminnallisuus on korjattu ja sen toimintaa paranneltu. 
SEPA-palautesanomien tuki on Nordean, OP:n ja Dansken palautteissa. Myös osittain hyväksytyt 
palautteet, joissa vain osa erän tapahtumista käsitellään koko erän sijasta, toimivat nyt oikein.  
 
Nordealla, OP:llä ja Danskella on eri käytännöt palautekoodien kanssa, joten palautteet eivät ole 
identtisiä ja niiden kirjo on suuri. Esimerkiksi: Nordea kuittaa hyväksymisen ACSC:llä, OP ACSP:llä, 
kun taas Danske lähettää ensin ACSP:n ja lopullisen hyväksymisen ACSC:llä. 
 
Lisätietoja sepa-maksun palautteista ja niiden koodeista saat täältä: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-keskustelut/Sepa-maksun-palaute/m-p/36211#M322 
 
  
Maksuerien tilatiedot näkyvät Ostoreskontrassa kolmessa paikassa: 
 
1. Ostoreskontran maksatuksessa Erät-välilehti näyttää maksuerän tilan 
Alla olevan kuvan kohdassa 1 näkyvät maksuerän tilan tulkinnat. Alempana kuvassa kohdassa 2 
näkyvät valitun erän tila ja maksutila (SEPA-palautteen koodi), johon tulkinnat (listassa sinisellä 
merkittynä) perustuvat. 

● Avoin = Erä on muodostettu, mutta ei ole vielä Pankkiyhteydessä. A + FV 
● Lähdössä = Erä on lähetetty Pankkiyhteyteen. L + FV 
● Saapunut pankkiin = Saapunut pankkiin teknisesti oikeassa muodossa. L + ACTC 
● Pankissa käs:ssä = Erä on pankissa maksukäsittelyssä, esimerkiksi odottaa maksupäivää. L + 

ACCP 
● Pankissa ositt käs = Pankissa osittain käsitelty. Tarkoittaa tilannetta, jossa vähintään yksi 

tapahtuma on käsitelty, mutta mitään ei ole hyväksytty. L + PART 
● Osittain hyväksytty = Vähintään yksi erän maksutapahtumista on hyväksytty, muut tapahtumat 

voivat olla vielä käsittelyssä tai hylätty. H + PART 
● Hylätty pankissa = Koko erä on hylätty. L + RJCT 
● Hyväksytty = Koko erä on hyväksytty. H  
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Erän tila noudattaa samaa logiikkaa riippumatta siitä, onko erä käsitelty sepa-palautteiden perusteella 
vai manuaalisesti Hyväksy-toiminnolla. Valitsemalla Erät-välilehdellä aineiston päällä hiiren oikealla 
"Näytä SEPA-palaute" voit katsoa, millaisia palautteita ko. maksuaineisto on saanut". 
 
 

  
  
 
 
2. Ostoreskontran maksatuksessa Tapahtumat-välilehti näyttää yksittäisten 
maksutapahtumien tilan 
 
Maksutila-sarakkeessa (kuvan punainen laatikko 1) näkyvät erän maksutapahtumien tilat palautteen 
tapahtumakohtaisen koodin perusteella.  

● PDNG = Odottaa varoja 
● RJCT = Hylätty 
● ACSP = Jos Osuuspankki: Hyväksytty, Muuten: Käsittelyssä 
● ACSC = Hyväksytty 
● Maksukuitti poistettu käsin = Kuitt.tos poist 

 
Saldo (kuvan punainen laatikko 2) on nolla, kun maksu lähtee pankkiin. Jos tapahtumalle saadaan 
hylätty-palaute, Fivaldi palauttaa maksutapahtuman summan avoimeksi, jonka jälkeen maksu 
voidaan nostaa uuteen erään. Hylättyä maksutapahtumaa ei siis tarvitse jatkossa poistaa 
Pankkiyhteyden Siirtohistoriasta ja Maksatuksen Erät-välilehdeltä, vaan ohjelma palauttaa hylätyn 
laskun automaattisesti avoimeksi, jolloin lasku nousee uuteen maksuaineistoon. 
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3. Ostoreskontran Tiliote-välilehti 
Kuvassa punaisella ympyröitynä näkyvät ylläolevan maksuerän maksut, joista kaksi ylintä hyväksyttyä 
maksua on kuitattu reskontraan valmiiksi ja yksi pankissa hylätty maksu on ilman kuittausriviä, jolloin 
se nousee uudelleen maksuerälle (saldo näkyy samana kuin alkuperäinen summa).  
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SEPA-maksupalautteiden yhteydessä on huomioitava, että tulkintoja tehdään ainoastaan tulleiden 
palautteiden perusteella, ei tulematta jääneiden. Jos kolmannen asteen sepa-palautteita ei tule, 
käyttäjä joutuu käsittelemään erän manuaalisesti ostoreskontran maksatuksessa. Hyväksytyn/hylätyn 
tapahtuman tilaa ei voi enää muuttaa.  
 
Mikäli tapahtuma on virheellisesti hylätty, sen voi kirjata suoritetuksi Maksujen syöttö -välilehdellä 
manuaalisesti. Ohje maksun kirjaamiseen: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-keskustelut/Maksun-kirjaaminen-Maksujen-syotossa/m
-p/36067#M268 
 
Mikäli tapahtuma on virheellisesti hyväksytty, sen voi palauttaa avoimeksi poistamalla 
kuittaustositteen. Ohje kuittaustositteen poistamiseen: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-keskustelut/Suorituskirjauksen-poistaminen-Ostoresko
ntran-Tiliote/m-p/115483#M944 
 
 
Ostoreskontran maksuerän Hyväksy aineisto -ikkunassa muutoksia 
 

Maksuerän Hyväksy aineisto -ikkunaa on hieman muutettu. “Hyväksy aineisto” -toimintoon pääsee 
menemällä aineiston päälle Maksatus | Erät-välilehdellä ja painamalla hiiren oikealla Hyväksy 
aineisto. Usean maksuerän hyväksyminen samalla kertaa voidaan tehdä valitsemalla 
maksuerälistauksesta hyväksyttävät erät ja painamalla ruudun yläpalkista “Hyväksy valitut” 
-painiketta.  
 
Käsiteltävän maksun rivillä oikeassa reunassa näytetään maksun nykyinen tila. Tila on sama kuin 
maksuerän Tapahtumat-välilehdellä. Tilan muutos -valikon valinnoilla voidaan muuttaa maksuerän tila 
hyväksytyksi tai hylätyksi/poistetuksi, jos nykyinen tila ei ole jo “Hyväksytty” tai “Hylätty”. Eli, jos 
hylätylle tapahtumalle jätetään Tilan muutos = Hyväksytään ja yritetään käsitellä tapahtuma 
uudelleen, ei Fivaldi tee tapahtumalle mitään, koska se oli jo hylätty. Samoin jos yritetään hylätä jo 
hyväksyttyä tapahtumaa, niin Fivaldi ei tee tapahtumalle mitään.  
 
Hyväksymisikkunassa oletusvalintana on “Hyväksytään”. Jos et halua muuttaa tapahtuman tilaa, 
muista vaihtaa tilaksi “Ei muuteta” tai tyhjä valinta. Kertaalleen asetettua tilaa ei pääse enää 
uudestaan muuttamaan.  
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Viitaten edellä mainittuun: 

- Mikäli hylätty tapahtuma halutaan hyväksyä, sen voi kirjata suoritetuksi Maksujen syöttö 
-välilehdellä manuaalisesti.  

- Mikäli hyväksytty tapahtuma halutaan hylätä, sen voi palauttaa avoimeksi poistamalla 
kuittaustositteen. 

 
Mikäli tällä ruudulla halutaan hyväksyä tai hylätä joku tapahtuma, mutta jättää muut tapahtumat 
käsittelemättä, käsittelyä odottavalle tapahtumalle laitetaan Tilan muutos = Ei muuteta. 
 

 
 
Vaihtoehdot Hylätään ja Poistetaan on yhä yhdistetty Tilan Muutoksessa, koska teknisesti ne 
käyttäytyvät samalla tavalla. Eli käytännössä “Hylätään/Poistetaan” on tapahtuman hylkäys, joka 
palauttaa saldon avoimeksi. 
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Maksatuksen Erät -välilehden hakumuutokset 
 

Maksuerälistauksen ruudulle on lisätty hakuvalinta hylätyille erille. Tämä toimii samaan tapaan kuin jo 

aiemmin käytössä ollut “Hyväksytyt”-valinta. Valintaa käytettäessä listalla näkyvät ainoastaan hylätyt 

erät sekä erät, joissa on yksi tai useampi hylätty maksutapahtuma. “Hylätyt”-valinnalla näkyvät siis 

myös ne erät jotka ovat osittain hyväksytty -tilassa, mikäli  ne sisältävät myös hylättyjä tapahtumia. 

Päivämäärärajaus suodattaa valittua maksupäivää edeltävät erät pois näkyvistä. “Kaikki”-valinnalla 

näkyvät käsittelemättömien lisäksi myös hyväksyt ja hylätyt maksuerät valitulta päivämäärältä ja sen 

jälkeen, kuten aiemminkin. 
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“Osittain hyväksytty” -tilassa olevat maksuerät suodattuvat päivämäärärajauksella pois näkymästä 

vasta sitten, kun kaikki maksuerän tapahtumat on käsitelty. Erät näkyvät “Kaikki” -valinnalla 

päivämäärärajauksesta huolimatta aina, kun erässä on yksi tai useampi käsittelemätön tapahtuma.  

 

Tapahtumat-välilehdeltä voidaan tarkistaa, mitkä erän maksut on jo käsitelty ja sen jälkeen 

tarvittaessa käsitellä erä “Hyväksy aineisto” -toiminnolla loppuun. Tämä koskee erityisesti tilanteita, 

joissa maksuja on maksettu ulkomaisille pankeille, jolloin ulkomaanmaksut jäävät puuttuvan 

sepa-palautteen takia käsittelemättä, vaikka muut erän tapahtumat on käsitelty. 

 

 

Hylkäyspalautteet ja laskujen lähettäminen uudelleen maksuun 
 

Tämän päivityksen jälkeen myös erätason hylkäyspalautteet (RJCT) toimivat niin, että saldo 

palautetaan avoimeksi maksuerän laskuihin, jolloin ne voidaan hakea uudelle maksuerälle. Hylätty 

maksuerä on tällöin käsitelty kokonaan. Hylättyä maksuerää ei siis tarvitse enää poistaa 

Pankkiyhteyden siirtohistoriasta ja Maksatuksen Erät-välilehdeltä, vaikka poistaminen on toistaiseksi 

vielä mahdollista. Huomioithan kuitenkin, että poisto on tuettu ainoastaan siinä tapauksessa, että 

erästä ei ole maksatuksessa hyväksytty yhtään tapahtumaa. 
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Kun hylkäyspalaute on jaeltu maksuerälle ja maksuaineisto halutaan lähettää uudelleen pankkiin, ei 

tarvitse tehdä muuta, kuin luoda hylätyistä laskuista UUSI maksuerä. Aiemmin on ensin pitänyt 

poistaa vanha erä siirtohistoriasta, sitten eräruudulla ja vasta sitten luoda uusi erä, mutta poistamista 

EI tarvitse enää tehdä. Hylätty erä suodattuu itsestään maksueräruudulta näkyvistä maksupäivän 

jäädessä päivämäärärajausta vanhemmaksi. 

 

Saman maksuerän lähettäminen uudelleen pankkiin on estetty, mikäli maksuerää koskeva 

maksuaineisto on jo kertaalleen lähetetty pankkiyhteydestä pankkiin. Samaa maksuerää voi sen 

sijaan käyttää uudelleen, mikäli sitä ei ole vielä lähetetty pankkiin. Tällaisessa tapauksessa maksuerä 

tulee poistaa pankkiyhteyden lähtevien aineistojen listalta, tarvittaessa muuttaa sen maksupäivää 

maksuerän “tapahtumat” -välilehdeltä ja lähettää se uudestaan pankkiyhteydelle. 

 

Ilmoitusviestit 
 
SEPA-palautteiden jakelijalle lähetetään poikkeusviesti seuraavista tapauksista: 

- Maksuerään tai -tapahtumaan tulee hylkäyspalaute 

- Maksuerään tai -tapahtumaan tulee hyväksyntä tai hylkäys kun erä tai tapahtuma on jo 

käsitelty sanomasta poikkeavalla tavalla 

- Maksuerään tai -tapahtumaan tulee ‘Odottaa varoja’ palaute 

- Maksutapahtumaan tulee hyväksyntä tai hylkäys, kun maksutapahtumasta on aiemmin jo 

poistettu maksutosite 

 
Poikkeusviestit avataan web-ikkunan oikean yläkulman kirjekuori-kuvakkeesta. Alla on esimerkki 

tilanteesta, jossa pankista on saapunut maksun hyväksymissanoma ACSC, vaikka maksutapahtuma 

oli jo hylätty manuaalisesti. 
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Bugikorjaukset 
 

- “Tapahtumat” -välilehti on korjattu toimimaan oikein tapahtuman saldon ollessa miinuksella 

- Estetty mahdollisuus lähettää sama maksuerä uudelleen pankkiin tapauksissa, joissa erä on 

jo lähetetty pankkiin ja sen jälkeen poistettu siirtohistoriasta 

- Maksupäivää ei voi enää muuttaa, kun aineisto on jo lähetetty pankkiin 

- Nordean tapahtumatasolle annettu koko erään viittaava RJCT-sanoma tunnistetaan nyt 

erätason hylkäykseksi 

- “Osittain hyväksytty” -tilassa olevat erät katoavat nyt maksuerälistalta päivämäärärajauksella, 

kun erässä ei ole enää käsittelemättömiä tapahtumia 

- Maksuerän käsittely "Hyväksy valitut"-painikkeella toimii samalla tavalla kuin "Hyväksy 

aineisto"-valinta hiiren oikealla. Toiminnon voi suorittaa, jos erässä on vielä käsittelemättömiä 

maksutapahtumia 

- Osasuoritusten hylkäyksessä saldo palautuu avoimeksi oikein 

- Kassa-alennetun maksun hylkäyksessä saldo palautuu avoimeksi oikein 

- Lisää lasku maksuerään -koontitoiminnassa on kassa-ale tapauksissa esiintynyt laskuvirhe 

saldossa, tämä on korjattu 
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