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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Ostolaskujen kierrätys 
Visma Fivaldin Web-puolen Ostolaskujen kierrätykseen on lisätty seuraavat uudet 
toiminnallisuudet: 

● Lisätty Ostolaskujen kierrätyksen Web-maksatukseen Maksulista-toiminto, jonka avulla 
voi tarkastella maksuun vahvistettuja laskuja sekä maksujen tiloja valituilta yrityksiltä 
tietyllä päivämäärävälillä. Maksut näytetään listattuna taulukkoon, jossa on näkyvissä 
maksun tila sekä maksutiedot. Maksulista-toiminnon näkymään pääsee Ostolaskujen 
kierrätys -näkymän Maksut-valinnasta 

 

● Lisätty Web-maksatuksen maksujen vahvistamiseen erittely maksuista, joiden 
maksutiliksi on kierrätyksessä valittu maksatuksen pankkitilistä poikkeava tili. Erittelyyn 
on lisätty myös toiminto, jolla voi halutessaan vaihtaa esimääritellyn pankkitilin 
maksatuksessa valittuun pankkitiliin. 
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● Lisätty AutoSuggestin tiliöintiehdotukset Web-puolen Ostolaskujen kierrätyksen 
tiliöintiriville kirjanpidon tilin valintalistaan. 

Ehdotettuihin kirjanpidon tileihin nousevat kirjanpidon tilit, joiden kirjausvarmuus ei riitä 
automaattitiliöintejä varten, mutta on silti merkittävä. Ehdotetut kirjanpidon tilit näkyvät 
valintalistan kärjessä. Näkyvissä on toistaiseksi enintään 5 tiliehdotusta. 

 

Ostolaskujen kierrätyksen ja Web-maksatuksen laajempi dokumentaatio löytyy Visma Fivaldin 
Ostolaskujen kierrätys -käsikirjasta.  
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Palkanlaskenta 
Tulorekisteri  
Lokakuun 2019 julkaisun Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovellukseen liittyvät uudet 
toiminnallisuudet: 

● Visma Fivaldin Java-puolella Palkanlaskennan perustiedot > Muut -välilehdelle on 
lisätty yrityskohtainen valinta Palkkatietoilmoitukset lähetetään heti. Jos tämä on 
valittu, maksetuksi merkintä ajaa palkkatietoilmoitukset heti. 

 

     HYVÄ TIETÄÄ:  Näkymässä olevaan Poissaolot viedään Tulorekisteriin  -valintaan 
ei toistaiseksi liity toiminnallisuutta.  

 
Erillisessä Visma Fivaldin käsikirjassa Tulorekisteritoteutus 10/2019 kerrotaan tarkemmin, miten 
tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle. Dokumentissa käydään läpi 
syys- ja lokakuun 2019 julkaisujen yhteydessä julkaistut tulorekisteriin liittyvät muutokset. 
Dokumentin uusissa luvuissa on merkintä “uusi” ja muuttuneissa luvuissa merkintä “sisältöä 
tarkennettu”. Dokumentissa kuvataan myös kaikki aikaisemmissa julkaisuissa esitellyt 
toiminnallisuudet. Dokumentin uusin versio korvaa edelliset versiot. 
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus, Kausiveroilmoitus  
Katso-tunnistautumisen muutos 
Fivaldin ALV-yhteenvetoilmoituksen ja Kausiverosovelluksen Oma-aloitteisten verojen 
ilmoittamisen tunnistautuminen muuttuu varmennepohjaiseksi. 

Muutos ei aiheuta toimenpiteitä, jos yrityksessä on jo varmenne käytössä 
tulorekisteri-ilmoittamisen vuoksi joko oman varmenteen tai tilitoimiston varmenteen kautta. Jos 
tulorekisterin varmenne ei ole vielä käytössä, on sellainen hankittava, mutta siirtymäaikana voi 
ilmoituksia lähettää edelleen käyttämällä Katso-tunnistautumista. 

Muutoksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden tarkempi kuvaus löytyy Visma Fivaldin 
Katso-tunnistautumisen muutos -dokumentista. 

Ostolaskujen kierrätys 
Visma Fivaldin Web-puolen Ostolaskujen kierrätykseen liittyen on tehty seuraavat 
toiminnallisuusmuutokset: 

● Muutettiin Ostolaskujen kierrätyksen Web-maksatuksen käyttöoikeutta siten, että 
Web-maksatus on nyt omana käyttöoikeutenaan, jonka alakohtana on valittavissa 
"Maksujen kirjaus". 

Web-maksatuksen pääoikeus aktivoi Vahvista valitut maksuun -toiminnon käyttöön, ja 
"Maksujen kirjaus" -alaoikeus aktivoi erikseen Kirjaa valitut maksetuksi -toiminnon 
käyttöön. 
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● Visma Fivaldin Java-puolella Yritysrekisteri > Laskujen välitys > Saapuvat 
verkkolaskut -osiosta on poistettu seuraavat valintavaihtoehdot, koska niillä ei ole enää 
nykyisessä kierrätyksessä toiminnallisuutta. 

Tiliöintiehdotuksen tulkinta aineistosta: 
○ Ei tulkita 
○ Käytetään aineiston tiliöintiehdotusta 
○ Käytetään aineiston tiliöintiehdotusta, vain lyhyt tili 

Palkanlaskenta 
Tulorekisteri  
Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovellukseen liittyvät lokakuun 2019 julkaisussa 
muuttuneet toiminnallisuudet: 

● Kun palkanlaskennassa kohdistetaan palkkarivejä toiselle kaudelle, näytetään 
muodostuva korvaava ilmoitus heti tallennuksen jälkeen käyttäjälle Visma Fivaldin 
Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Henkilö-välilehdellä. 
Aikaisemmin korvaava ilmoitus näytettiin vasta maksetuksi merkinnän jälkeen. 

● Parannettu TAS-tietojen tuontia kausiverosovelluksen kausiveroraportille. TAS-tiedot 
tuodaan nyt kausiveroraportille vaikka erillisilmoitusta ei ole vielä hyväksytty, jos Visma 
Fivaldin Java-puolen kausiverosovelluksen perustiedoissa on valittu Maksetut ja ei 
maksetut palkat -valinta Kausiveroilmoitukselle tulevat palkat -kohdassa. 
Erillisilmoitus pitää kuitenkin olla luotu. 

● Lisätty Java-puolen Palkansaajat-sovelluksen Perustiedot-näkymän (ylävalikosta 
Palkanlaskennan henkilöt > Perustiedot) Vakuutukset-välilehden Tieto 
työeläkevakuutuksesta -valintalistaan vaihtoehto “Valion eläkekassa”. 
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KORJAUKSET 
Palkanlaskenta  
Tulorekisteri 
Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovellukseen on tehty lokakuun 2019 julkaisussa 
seuraavat korjaukset: 

● Tulorekisteriaineiston luonnissa (XML) oli vahingossa Työsuhteen loppupäivään kytketty 
45 päivän rajaus tulevaisuuteen, kun rajauksen piti koskea työsuhteen alkupäivää. Tämä 
on nyt korjattu. 

● Lisätty tuki rakennusalan päivittäiselle matkakorvaukselle (ns. tossuraha),joka 
ilmoitetaan tulolajilla “Kilometrikorvaus (verovapaa)” (koodi 311). Rakennusalan 
tossurahan yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa kilometrimäärää. Kilometrimäärä jää 
ilmoitukselta pois, kun palkkalajille on valittuna uusi Palkkalajin lisämääritys "Tulolaji 331 
ei ilmoiteta km-määrää (Tossuraha)". 

● Tulorekisterin palkkatietoilmoituksella näkyvät Lähdevero ja Lähdeveron 
sairausvakuutusmaksu nousevat nyt kausiveroraportin 606-kenttään. 

 

 

 

  

17.10.2019 © Visma Software Oy 8 
 



 
 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

Visma Fivaldin Help-ruuduille päivityksiä  
● AutoInvoice-palvelu -sovelluksen ohjeet on uudistettu. Linkki ko. sovelluksen ohjeiden 

"Yleistä"-osioon (lukeminen vaatii kirjautumisen Fivaldiin): 
https://asp.fivaldi.net/fivaldi/helps/Web_sovellukset/AutoInvoice_palvelut/Yleistä/Yleistä.
htm  

● Laskujen välitys -sovelluksen ohjeisiin on lisätty uutena osiona Kuluttajalaskutus. Linkki 
ko. ohjeiden sisällysluetteloon (lukeminen vaatii kirjautumisen Fivaldiin): 
https://asp.fivaldi.net/fivaldi/helps/Apuohjelmat/Laskujen_välitys/Toimintoja/Kuluttajalask
utus_Sisällysluettelo.htm  

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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