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UUDET TOIMINNALLISUUDET 

Palkanlaskenta  
Tulorekisteri 

Poissaolojen ilmoittaminen Tulorekisteriin  
Nyt on mahdollistettu poissaolojen ilmoittaminen tulorekisteriin Fivaldista, mukaan lukien A17 
viite ja korvaushakemustyyppi sekä ‘poissaolo päivään asti’. Tämä vaatii kuitenkin 
Kelavaltuutuksen hankkimisen ensin yritykselle. Poissaolotoiminto tullaan pilotoimaan joillakin 
yrityksillä tammikuussa, mutta halutessaan sen voi ottaa käyttöön muutkin.  
Ohje poissaolojen syöttämiseen löytyy Visma Fivaldin Tulorekisteri-ohjeen Poissaolo-osiosta.  
 
Poissaolorekisteriin on siis lisätty mahdollisuus syöttää päivämäärä (arvio), johon asti palkkaa 
tullaan tästä poissaolosta maksamaan. 

Päivämäärän ilmoittaminen tulorekisteriin tarkoittaa, että maksajalla on tieto poissaolon 
jatkumisesta, mutta kyseistä ilmoitusta annettaessa poissaoloajan palkkaa ei voi vielä ilmoittaa. 

Kela käyttää päivämäärää niissä tilanteissa, joissa työnantajalla on oikeus saada Kelan 
maksama sairauspäiväraha työsopimuksen, työehtosopimuksen tai muun sopimuksen 
perusteella eikä maksaja voi ilmoittaa koko poissaolojaksolta maksettavaa sairausajan palkkaa 
samalla ilmoituksella. 
Korvaushakemuksen tyyppi -kentälle on lisätty ohjeteksti " ? "-merkin taakse. Ohjeessa 
kuvataan lyhyesti mitkä ehdot tulee olla kunnossa, jotta Kela voi käsitellä kyseisen hakemuksen. 
Linkki Visma Fivaldi Poissaolorekisteri-käsikirjaan.  

Poissaolojen ilmoitusjakso lisätty Henkilö-välilehdelle 
Palkkatietoilmoitus-sovelluksen Henkilö-välilehdelle on lisätty tieto poissaolojen 
ilmoitusjaksosta. Tieto näytetään, jos palkkatietoilmoituksella on ilmoitettu poissaoloja. 

 
 

YEL-vakuutusnumero poistuu Henkilö-välilehdeltä 
Piilotettu YEL-vakuutusnumerot Henkilö-välilehdeltä. YEL-vakuutusnumeroa ei ilmoiteta 
palkkatietoilmoituksella, joten tieto sekoitti käyttäjiä. 

Henkilö-välilehdellä Poista-nappiin lisätty ominaisuus 
Ennen päivitystä Poista-nappi näkyy vain mikäli ilmoitusta ei ole lähetetty. Päivityksessä 
muutettu Poista-nappi näkyväksi mikäli ilmoitus on hylätty. Joissakin tilanteissa poisto on 
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tarpeen, jotta saisi uuden lähetettyä. Napista painettaessa pyydetään varmistus poistamiselle, 
alla olevan ohjeistuksen kanssa. 
 

 

Lista-välilehden muutoksia 
Lista-välilehdellä ei näytetä palkkakautta, jos palkkakaudelle on valittuna Palkkakautta ei 
ilmoiteta tulorekisteriin. 
 
Tulolaji 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus on siirretty Muut-sarakkeesta 
Luontoisedut-sarakkeeseen. 

Virhelistahaku 
Virhelistahakuun on tehty lisäys, että seuraavia ei nosteta virhelistalle 

● Jos palkkalaskelman kaikki palkkarivit 
○ Kuuluvat luokkiin määrät, muut tai verovapaat korvaukset 
○ Linkitys on 999 - "ei ilmoiteta tulorekisteriin" 

Uusi “Työnantajasuoritukset (Tulorekisteri)” -raportti 
Fivaldiin toteutettiin uusi raportti Työnantajasuoritukset (Tulorekisteri) tulorekisteriin 
ilmoitettujen TAS-tietojen näyttämiseksi. 

Raportti tulostetaan Fivaldin web-puolella Palkkaraporttien Oma-aloitteiset verot -alueella 
(Palkat > Raportit: Oma-aloitteiset verot). Käyttöönotto vaatii palvelunhallinnassa 
Kausiverosovellus-kohdassa oikeusruksin päällelaittamista kyseiselle raportille. 

● Raportille nousevat tilastokaudella ilmoitetut ennakonpidätykset, lähdeverot ja 
sosiaaliturvamaksut erikseen ja yhteissummana.  

● Kaudelta maksettavaksi tulevan TAS-yhteissumman viereen tulostetaan verottajan 
maksutiedot tili- ja viitenumeroineen kuten Kausiveroraportissa.  

● Otsikkotiedoissa nähdään myös maksukausi, lähetyspäivämäärä ja kellonaika.  
● Lisäksi raportille tulostuvat kyseisen kuukauden palkkakausien selitteet ja maksupäivät 

sekä palkkatietoilmoitusten määrä ja hyväksymisten tilanne. 

Raportti näyttää nykytilan, eli sille tulostuvat viimeisen erillisilmoitusversion sekä 
palkkatietoilmoitusversioiden tiedot. 

17.12.2019 © Visma Software Oy 5 
 



 
 

Jos erillisilmoituksesta on luotu useita versioita, näytetään raportin alaosassa aikaisemmista 
versioista kierrätykseen viedyt summat. 

TAS-raportti nousee liitteeksi kierrätyksen laskuun, kun sellainen luodaan Tulorekisterin 
palkkatietoilmoitus -web-sovelluksen Massaerillisilmoitus-välilehdeltä. 

Tällä hetkellä neljännesvuosimenettelyä ei tueta Työnantajasuoritukset (Tulorekisteri) 
-raportissa. 

Tulorekisterin noutoja nopeutettu 
Tulorekisterin tiedostojen lähetykset ja palautteiden noudot tulevat jatkossa siirtymään Fivaldista 
tulorekisteriin minuutin välein. 

Tulorekisterin varmenne 
Haettaessa Tulorekisterin varmennetta Fivaldi tarkastaa jatkossa käyttäjän Lisäys-oikeuksia 
Tulorekisterin varmenne -sovelluksessa. Aiemmin riitti lukuoikeus. 

 
 

Ostolaskujen kierrätys 
Web-maksatuksen Vahvista valitut maksuun -toimintoon on lisätty uusi ominaisuus, jonka 
avulla voi kuitata hyvityksiä avoimia maksuja vastaan. Uuden ominaisuuden käyttöönottaminen 
ei vaadi toimenpiteitä, jos käyttäjällä on jo "Web-maksatus"-käyttöoikeus aktivoituna. 
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Hyvityslaskujen kohdistaminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Valitaan ensin avoimet, sekä hyvitys- että ostolaskut, ostolaskujen kierrätyksen listalta ja 
klikataan Vahvista valitut maksuun -painiketta. Tästä avautuu maksuikkuna, johon 
nousee uutena toimintona huomautus, mikäli valittujen laskujen joukossa on avoimia 
hyvityslaskuja. Kohdistettavat hyvityslaskut ovat eroteltu huomautuksessa. 

2. Huomautuksen erittelystä valitaan kuitattava hyvitys painamalla Kohdista hyvitys 
-painiketta sen hyvityslaskun kohdalla, joka halutaan kuitata. 

 
 

     HUOMIOI:  Maksuikkunan hyvitysten erittelyyn nousee kaikki valitut avoimet 
hyvityslaskut, mutta kohdistaminen täytyy tehdä yksi kerrallaan avoimiin laskuihin. 
Toistaiseksi kuitattaviksi laskuiksi nousee ainoastaan valitut avoimet laskut samalta 
toimittajalta. Suunnitteilla on myös kohdistamistoiminnon lisääminen kierrätyksen 
listalle muiden toimintojen viereen. 
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3. Tästä aukeaa itse kuittaustoiminto, jossa käyttäjä valitsee avoimet laskut, joita vastaan 
hyvityslasku kuitataan klikkaamalla Kohdista-valitsinta laskun kohdalla. Tämä ei vielä 
kirjaa hyvitystä vaan valitsee kuitattavan laskun. Valinnan voi myös poistaa valitsemalla 
Poista kohdistus. 

 
4. Lopuksi painetaan Kohdista hyvitykset -painiketta kuittausikkunan alareunasta, joka 

kuittaa hyvityksen valittujen laskujen avoimesta saldosta ja muodostaa kirjauksen 
kirjanpitoon. 

 
↓ 
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 

Kirjanpito 

Kirjanpidon Pääkirja-raportti 
Kirjanpidon Pääkirja-raportille on lisätty Kaudesta ja Kauteen -kentille mahdollisuus käyttää 
korvaussääntöjä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi automaattisten raporttiajojen luonnin. 
 

 

Verolomakkeet 
Päivitetty 9.12.2019 päälomakkeet 5 ja 6A verottajan tietuekuvausten mukaisesti 

● Lomake 5 
○ Ei muutoksia 
○ Tietuekuvaus: 

https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuek
uvaus_2019_5.pdf 

● Lomake 6A 
○ Kenttälisäys: "345 - Vähennysrajoitteiset korkokulut (EVL 18 a §)" sekä pieniä 

muutoksia muutamaan olemassaolevaan kenttään 
○ Kenttä 620: Käyttäjän syöttämänä neljä desimaalia tallentuu vain kahdella 

desimaalilla. Tyvi-tiedostoon lisätään desimaaleihin kaksi pakotettua nollaa, 
jolloin tietomuoto on oikein. Mikäli tarvitset tarkemman arvon, voit muuttaa sen 
suoraan aineistoon. 

○ Tietuekuvaus: 
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuek
uvaus_2019_6a.pdf 

 
Päivitetty 9.12.2019 lomakkeiden 5 ja 6A 2019 liitelomakkeille 8B, 9A, 18B, 73B ja 70 
vuosimuutokset verottajan tietuekuvausten mukaisesti.  
 
Lisäksi on tehty seuraavat muutokset 

● Lomake 7B 
○ Lisätty kentät: 764 Korkotuotot ja 765 Korkokulut 

● Lomake 7C 

17.12.2019 © Visma Software Oy 9 
 

https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2019_5.pdf
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2019_5.pdf
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2019_6a.pdf
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2019_6a.pdf


 
 

○ Lisätty kenttä: 764 Korkotuotot 
● Lomake 70 

○ Poistettu kenttä: 020 Verovelvollisen nimi 
 
Veron tietuekuvaukset: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilm
oitu/ 

Raportit 

Sähköpostilähetykset 
Raportit, jotka lähetetään sovellusikkunan puolelta Tulostus-ikkunasta (esim. Kirjeiden tulostus 
-sovelluksesta), raporttitulostimesta tai ajastettuna raporttiajona sähköpostiin tulevat menemään 
jatkossa AWS-sähköpostipalvelun kautta niin kuin muutkin Fivaldin sähköpostilähetykset. 
Muutos ei näy asiakkaille muuten kuin kyseisten sähköpostien parantuneena 
perillemenovarmuutena. 

Tuki miljardien näyttämiseen 
Pääkirja, Tase ja Tuloslaskelmalle on lisätty tuki miljardien näyttämiseen. Mikäli raportilla 
näkyvä luku kasvaa miljardiin asti, sen fontti pienenee. Muut luvut näkyvät kuten ennenkin. 

Tehtävienhallinta 
Tehtävienhallinnan Lista-näkymän suorituskykyä on parannettu.  
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KORJAUKSET 
Palkanlaskenta  

Palkansaajat 

Kumulatiiviset veropäivät 
Poistettu aiheeton virheilmoitus kumulatiivisten veropäivien määrän ylityksestä. 

Verokorttitietojen suorasiirto 
Korjattu virhe, jonka johdosta verokorttitietojen suorasiirto päivitti Veronumero-kenttään 
virheellistä tietoa. Veronumeroita ei ole enää muutamaan vuoteen voinut verokorttien 
yhteydessä pyytää, joten kenttää ei enää päivitetä suorasiirtotiedostosta. 

Päättyneen työsuhteen lomakertymä 
Korjattu virhe, joka muutti myös päättyneen työsuhteen lomakertymiä, kun uudella työsuhteella 
poistettiin sille asetettu Työsuhde jatkuu edellisestä -valinta. 

Poistetut palkansaajat maksetuksi merkinnässä 
Korjattu virhe, jonka johdosta myös poistetut palkansaajat nousivat Maksetuksi merkintä 
-ikkunassa Käytä sähköistä jakelua -valinnalla uudelleen lähetyksen valintalistaan. Jatkossa 
valintalistassa näytetään vain aktiiviset palkansaajat. 

Lomapalkkalaskenta 

Lomien kerryttäminen määrä-palkkalajilla 
Korjattu virhe ansaittujen lomapäivien tuonnissa palkkarivin määrä kentään, kun lomia kerrytetään 
määrä-palkkalajeilla. Aikaisemmin kertyneiden lomien määrä ei noussut kenttään. Korjauksen 
jälkeen kenttään nousee päättyneen lomavuoden pitämättömien lomapäivien määrä. 

Poissaolorekisteri 
Korjattu lomavuosien näkymisessä havaittuja ongelmia. 

● Ylhäällä näkyy vain ne lomavuodet, joilla on käyttämättömiä päiviä 
● Lomavuodet, joilla ei ole jäljellä päiviä näkyvät alasvetovalikossa, mutta eivät ole 

valittavissa (ovat harmaana) 
● Kun muokataan, niin valittuna ollut lomavuosi on alasvetovalikossa valittuna 
● Poissaoloriville syötetty poissaolon lomavuosi ei lakkaa näkymästä, jos sivun yläosan 

lomapäivätaulukosta ko. vuosi on poistunut 
● Poissaolojen syötössä on muutettu lomavuosivalinta ei-aktiiviseksi, jos tulonsaajalle ei 

ole vielä kertynyt vuosilomia. 
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Laskujen välitys 

Finvoicen esikatselun kielituki 
Finvoice laskun kuvan esikatseluun korjattu kielituki laskun kielen mukaiseksi 

● Finvoice laskun kuvan esikatseluun on korjattu otsikkotekstien kielituki laskun kielen 
mukaiseksi 

● Aiemmin otsikot näkyivät esikatselussa kokonaan tai osittain vain laskuttajayrityksen 
kielellä 

● Kielituen puute ei ilmennyt Fivaldi PDF-laskun kuvassa eikä aineistossa, vaan koski 
ainoastaan Finvoice-laskun esikatselua 

 
 

Valuuttalaskun Finvoice-aineisto 
Valuuttalaskun Finvoice-aineiston elementtiin siirtyi virheellisesti summa kotivaluutassa. 

● Valuuttalaskun Finvoice-aineistoon siirtyi EpiInstructedAmount-elementtiin 
virheellisesti summaksi kotivaluutan summa valuuttasumman sijaan 

● Finvoice-aineiston laskun kuvassa virhe näkyi niin, että Maksettava-summa näytettiin 
virheellisesti kotivaluutassa ja Lasku yhteensä -summa oikein eli laskun valuutassa 
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● Ongelma ei ilmennyt Fivaldi PDF-laskun kuvassa, virhe koski ainoastaan 
Finvoice-aineistoa 

● Aineistovirhe on korjattu ja valuuttalaskun Maksettava-summaksi siirtyy nyt myös 
valuuttasumma 

 

Web-maksatus 
Muutettu ostolaskujen kierrätyksen maksulista huomioimaan myös OP:n antama ACSP-palaute, 
jotta maksut kyseisellä statuksella näkyvät Hyväksytty-tilassa. 

Raportit 

Intrastat tuonti-ilmoitus 
Korjattu Intrastat tuonti-ilmoitus -raportin nettopainon rajausta koskeva virhe. Raportista jäivät 
kokonaan pois sellaiset tuotteet, joiden osalta kauden varastoon saapuneiden määrien 
nettopaino yhteensä jäi alle 0,5 kg. Nyt tuotteet joiden nettopaino jää alle 0,5 kg, ilmoitetaan 
raportilla 0 kg. Painot ilmoitetaan kokonaislukuna. Esimerkiksi 0,5 kg ilmoitetaan 1 kg ja 0,1 kg 
ilmoitetaan nyt 0 kg. 
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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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