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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Palkanlaskenta 
Tulorekisteriin liittyvät muutokset – TÄRKEÄÄ!  
Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) kehittämä Tulorekisteri korvasi vuoden 
vaihteessa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka vielä vuonna 2018 annettiin erikseen 
Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. 
Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita 
varten.  
 

Erillisessä dokumentissa Tulorekisteritoteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 02/2019 
kerrotaan tarkemmin, miten tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle. 
Dokumentissa käydään läpi helmikuussa 2019 julkaistut tulorekisteriin liittyvät muutokset. 
Dokumentissa kuvataan myös kaikki aikaisemmissa julkaisuissa esitellyt toiminnallisuudet. 
Dokumentin uusin versio korvaa edelliset versiot.  
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KORJAUKSET 
Palkanlaskenta 
Tulorekisterin palkkatietoilmoitukset 
Visma Fivaldin Tulorekisterin palkkatietoilmoituksiin tehtiin korjauspäivitys 6.2.2019. Päivitys 
sisälsi seuraavat korjaukset:  
 

Henkilöryhmiin kuulumattomat tulonsaajat 
Palkkatietoilmoituksen lähetykseen tehty muutoksia, joilla varmennetaan henkilöryhmiin 
kuulumattomien tulonsaajien palkkatietoilmoituksen lähetystä. Tällä hetkellä ne ovat saattaneet 
joissain tapauksissa jäädä lähettämättä/lähdössä -tilaan. Jos näin on käynyt, painetaan 
henkilövälilehdellä palkkarivien päivityssymbolia (ympyränuoli, ).  
 

HUOM! Henkilöryhmiin kuulumattomat eivät tällä hetkellä näy palkkalaskelmien Maksetuksi 
merkinnän yhteydessä olevassa VIRHEELLISTEN ilmoitusten lukumäärässä. 
  

Työsuhteen alkupäivämäärä 
Tarkennettu Kevassa työeläkevakuutettujen kohdalla työsuhteen alkupäivän hakemista 
palkkatietoilmoitukselle. Tällä hetkellä työsuhteen alkupäivämäärä on saattanut jäädä tyhjäksi, 
jolloin ilmoitus on hylätty virheellisenä. Työsuhteen alkupäivämäärä on myös voinut olla 
virheellinen. Nämä ilmoitukset voi nyt lähettää uudelleen. 
  

Muun tunnuksen käyttö kun tulonsaaja on ulkomaalainen ja hänellä on suomalainen 
keinohetu 
Jos tulonsaajan kansalaisuus ei ole suomalainen ja hänen hetun loppuosansa alkaa numerolla 
9, on palkkatietoilmoituksella tulonsaajan tunnisteen tyyppi "Muu tunnus". Näin varmistetaan 
ilmoituksen läpimeno.  
 

Muu tunnus -tieto nousee automaattisesti aineistoon, kun syötetään keinohetua käyttävät 
palkansaajat alla olevan ohjeen mukaisesti Palkanlaskennassa “Henkilön perustiedot” 
-välilehdelle: 

● Mikäli on käytetty ns. keinohetua, niin tällainen tieto tulee syöttää samalla tavalla kuin 
tavallinen suomalainen hetu.  

● Tällöin pitää syöttää myös syntymäaika, sukupuoli, sekä osoitetiedot. 
● Määrittele tarvittaessa TIN-koodi (asuinvaltion verotunniste). 
● Kansalaisuus pitää olla palkansaajan oikea kansalaisuus. 
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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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