
Visma Fivaldi
Päivitystiedote 04/2021



Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä
oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi
on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa.

© Visma, 2021
www.visma.fi

14.04.2021 © Visma Software Oy 1

http://www.visma.fi/


Sisällysluettelo:

UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 3
Kirjanpito / Verolomakkeet 3

Verolomake 6A/2020 3
Verolomake 6B/2021 3
Verolomake 6C/2021 3
Verolomake 4/2021 4
Liitelomakkeet 2021 päälomakkeille 4, 6B ja 6C 4

Myynninhallinta 5
Tulorekisteri 6

Henkilö -välilehden uudet ilmoitukset 6
Ravintoedun ilmoitus tulolajilla 334 6
Palkkalaskelmarivin kohdistus toiseen palkkatietoilmoitukseen 6

Kiinteistöhallinta / Sidokset 7
Fivaldi API 7

KORJAUKSET 8
Asiakasrekisteri 8
Myynninhallinta 9
Yhtiön ohjaustiedot 9
Yrityksen perustiedot 9
Kiinteistönhallinta / Huoneistot 9

MUUTA HUOMIOITAVAA 10
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa ruutunäkymän häiriön 10

Ohje tilanteen korjaamiseen 10

14.04.2021 © Visma Software Oy 2



UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET

Kirjanpito / Verolomakkeet
Alla kuvatut verolomakemuutokset on viety tuotantoon 23.3.2021.

Verolomake 6A/2020
Päivitetty kentän 653 "Peruskorko+1%" kaavaan uudeksi peruskoroksi -0,50 prosenttia.
Aiemmin peruskorko oli -0,25 prosenttia.

Verolomake 6B/2021
Verolomake 6B päivitetty 2021 vuosimuutoksilla.

Lisätty uusina tietoina:
● 695 Tutkimus-ja kehittämistoiminnan lisävähennys
● 696 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys) - anna selvitys vapaamuotoisella

liitteellä

Poistettu tiedot:
● 071 Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (koodi)
● 072 Toimiala, sanallinen muoto

Verottajan tietuekuvaus:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuv
aus_2021_6b.pdf

Verolomake 6C/2021
Verolomake 6C päivitetty 2021 vuosimuutoksilla.

Tiedot poistettu:
● 071 Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (koodi)
● 072 Toimiala sanallinen muoto
● 152-kentän tarkistusta muutettu.

Verottajan tietuekuvaus:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuv
aus_2021_6c.pdf
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Verolomake 4/2021
Verolomake 4 päivitetty 2021 vuosimuutoksilla.

Tiedot poistettu:
● 071 Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (koodi)
● 072 Toimiala, sanallinen muoto

Verottajan tietuekuvaus:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuv
aus_2021_4.pdf

Liitelomakkeet 2021 päälomakkeille 4, 6B ja 6C

Ei sisältömuutoksia lomakkeille 7A, 8A, 12A, 18, 65, 66, 70, 71A, 71B, 73, 74, 75, 79, 79A

Lomake 62
● Kenttien 804, 812 ja 820 poistojen maksimimäärän huomautukset muutettu

tarkistuksiksi.

Verottajan tietuekuvaukst:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilm
oitu/
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Myynninhallinta
Laskuta-toiminnossa näkyy nyt asiakkaan sähköpostiosoite tai viesti sen puuttumisesta

● Laskuta-toiminnossa näytetään asiakkaan sähköpostiosoite, mikäli laskun välitystapana
on sähköposti.

● Jos asiakkaalle ei ole tallennettu sähköpostiosoitetta, Laskuta-toiminnossa näkyy viesti
”Asiakkaalle ei ole asetettu sähköpostiosoitetta”.

● Laskutus on tällöin myös estetty ja keskeytyy virheviestiin kuten aiemminkin.

● Asiakkaan sähköpostiosoitteiden ylläpito tapahtuu edelleen asiakasrekisterissä.
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Tulorekisteri

Henkilö -välilehden uudet ilmoitukset
Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Henkilö -välilehdelle on lisätty uusia
toiminnallisuuksia, jotka ovat näkyvissä vain lähettämättä oleville ilmoituksille.

Vakuutustietojen alapuolella näytetään työsuhdekohtaiset vakuuttamispoikkeukset.

On myös lisätty uusi ‘Hae vakuutuspoikkeukset’ -painike jolla voit tarkistaa onko lähettämättä
olevassa ilmoituksessa tulolajikohtaisia vakuuttamispoikkeuksia.
Mahdolliset tulolajikohtaiset vakuutamispoikkeukset näytetään palkkalajeittain.

Mikäli poikkeustiedoissa on virheitä, tee tarvittavat korjaukset palkkalajien määrityksiin.
Saat korjatut vakuutuspoikkeustiedot näkyviin painamalla ‘Hae vakuutuspoikkeukset’-painiketta
uudelleen.

Vakuutuspoikkeusten lähetys tulorekisteriin ei edellytä poikkeustietojen hakemista
palkkatietoilmoitukselle, vaan poikkeustiedot lähtevät ilmoituksella aina asetusten mukaisesti.

Ravintoedun ilmoitus tulolajilla 334
Tulorekisteriin ilmoitetaan ravintoedun euromääränä 0 tulolajilla 334, kun ravintoetu vastaa
verotusarvoa. Aikaisemmin ilmoitettiin ravintoedun euromäärä.

Kun ravintoetu ei vastaa verotusarvoa, tulolajilla 334 ilmoitetaan tulorekisteriin arvona
ravintoedun euromäärä.

Muutoksella ei ole vaikutusta tulolajilla 317 ilmoitettavaan ravintoetuun.

Palkkalaskelmarivin kohdistus toiseen palkkatietoilmoitukseen
Nyt hyväksytään kohdistukset myös samalle maksupäivälle kuin palkkalaskelmalla on. Aiemmin
kohdistus oli mahdollista vain aikaisempiin maksupäiviin. Kohdistukset tulevaisuuden
maksupäiviin tai samaan palkkakauteen eivät edelleenkään ole mahdollisia.
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Kiinteistöhallinta / Sidokset
Kiinteistöhallinnan Sidokset-rekisterin toiminnallisuus sekä Vakuusrahatilisiirron ja
Vuokrasopimuksen tulostaminen on siirretty web-puolelle.

Samalla käyttökokemusta ja tietojen ryhmittelyä on selkeytetty. Uutena asiana on mahdollista
sidosten haku, suodatus, listaus ja listattujen tietojen ulosotto. Lisäksi henkilölle määritellyt
lisätiedot näytetään sidoksella. Sovellusikkunan puolella syötetyt tiedot tulevat näkymään webin
puolella.

Uusi rekisteri löytyy Fivaldin valikosta seuraavasti: Kiinteistöhallinta > Perusrekisterit > Sidokset.

Oikeudet uuteen sovellukseen saa annettua Palvelunhallinnasta: Web-sovellukset > Sidokset.

Fivaldi API
Uudet rajapinnat Fivaldin asiakasrekisteriin:

● Asiakkaiden tietojen tallennukseen vaadittavien Fivaldi-yrityksen tallennettujen
perustietojen haku (esimerkiksi Tiliöintiryhmät, Maksuehdot, Toimitustavat, Välitystavat).

● Uuden asiakkaan lisäys rekisteriin osoitteineen ja pankkitileineen.
● Asiakkaan tietojen päivitys (päivittää asiakkaan kaikki tiedot lukuunottamatta osoite- ja

pankkitilitietoja).
● Asiakkaan pankkitilin lisäys.
● Asiakkaan pankkitilin päivitys.
● Asiakkaan osoitteen lisäys.
● Asiakkaan osoitteen päivitys.

Tekniset kuvaukset rajapinnoista osoitteessa https://manuals.fivaldi.net/customer/api/index.html
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KORJAUKSET

Asiakasrekisteri
Korjattu asiakkaan korkokielto ja perintäkielto -valinnat.

● Helmikuun (18.2.2021) päivitys on aiheuttanut virhetilanteen asiakasrekisteriin. Tämä
ilmeni niin, että jos asiakkaalle tallensi Web-asiakasrekisterissä Korkokielto ja/tai
Perintäkielto -valinnat, nämä eivät tallentuneet, vaikka valinnat jäivät näkyviin.

● Ohjelmavirheen vuoksi on mahdollista, että webin kautta kieltomerkitylle asiakkaalle on
voinut tässä välissä tulostua erääntyneiden laskujen maksukehotus ja/tai korkolasku.

● Valintojen tallennus webissä on nyt korjattu. Tämä korjaa tilanteen asiakkaan uusiin
laskuihin. Vanhojen avoimien laskujen osalta mahdolliset kiellot tulee asettaa
tarvittaessa erikseen.

● Asiakkaiden mahdolliset kieltomerkinnät saa selville ottamalla raportin ”Yritysrekisteri
csv-tiedostoksi” ulos csv-muodossa.

● Avoimet laskut voi tarkistaa ja merkitä kieltoon sovellusikkunan Myyntireskontran
Tiliote-ruudun kautta. Laskun kohdalla eräpäivää klikkaamalla aukeaa Laskun tiedot
-ruutu, jonka kautta estot saa voimaan.
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Myynninhallinta
Korjattu tarjouksen/tilauksen/laskun kopiointitoiminto toimituspäivän osalta
tarkoituksenmukaiseksi: Asiakirjan kopioinnissa huomioidaan nyt, että uudelle asiakirjalle
tuodaan toimituspäiväksi kuluva päivä eikä alkuperäisen asiakirjan päivämäärä.

Yhtiön ohjaustiedot
Taloyhtiön ohjaustietojen Yleiset parametrit -osion liitteiden tekstikentän merkkimäärää on
Web-puolella kasvatettu 120 merkkiin.

Yrityksen perustiedot
Estetty Yrityksen perustiedoissa ALV-määrityksen luonnissa liian pitkän nimen tallentaminen.

ALV-määrityksen nimen alkuosan pituus on nyt rajattu 46 merkkiin. Nimen kokonaispituus on 50
merkkiä, josta Fivaldin automaattisesti luoma loppuosa varaa 4 merkkiä. Esimerkiksi
ALV-määrityksen selite “Myynti” näytetään automaattisesti muodossa “Myynti 24%”.

Kiinteistönhallinta / Huoneistot
Korjattu Taloyhtiön perustietojen Korjaukset-osion Tiedot isännöitsijäntodistukselle ja
talonkirjaotteelle -kentän virhe, joka ilmeni jos käyttäjä syötti siihen liian pitkän selitteen. Nyt
kenttään ei saa syötettyä enempää kuin sallitun määrän merkkejä.
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MUUTA HUOMIOITAVAA

Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa
ruutunäkymän häiriön
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä
satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin kun Fivaldin
etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska käyttäjien selaimet ottavat
välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita.

Ohje tilanteen korjaamiseen
Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi:

● Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai
● Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.)

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin
välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.
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