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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Palkanlaskenta 
Tulorekisteriin liittyvät muutokset – TÄRKEÄÄ!  
Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) kehittämä Tulorekisteri korvaa vuoden 
vaihteessa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, 
työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan 
yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.  
Erillisessä dokumentissa Tulorekisteri toteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 11/2018 
kerrotaan tarkemmin, miten tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle. 
Dokumentissa käydään läpi marraskuun 2018 julkaisun yhteydessä julkaistut tulorekisteriin 
liittyvät muutokset. Dokumentissa kuvataan myös kaikki aikaisemmissa julkaisuissa esitellyt 
toiminnallisuudet. Dokumentin uusin versio korvaa edelliset versiot.  

Poissaolotapahtumien siirto palkanlaskentaan 
Tällä hetkellä poissaoloista pystytään siirtämään palkanlaskentaan ns. perustapahtumat 
(lomapalkka, sairausajan päiväpalkka). Toistaiseksi poissaolojen korotusosien palkkalajien 
siirtoa ei ole tuettu. Myöskään arkipyhäkorvausten siirto ei ole vielä tuettu. 

Poissaolorekisteri 
Palkanlaskennan poissaolorekisteri-sovelluksella syötetään palkansaajien poissaolot Visma 
Fivaldiin. Syötetyt poissaolot voidaan viedä Visma Fivaldin palkanlaskentaan käsiteltäväksi ja 
sitä kautta ne nousevat myös tulorekisterin palkkatietoilmoitukselle, mikäli tiedon lähetystä ei 
erikseen estetä. Tulorekisterilähetyksen edellytyksenä on, että Fivaldin poissaoloissa käytetyt 
palkkalajit on linkitetty Tulorekisterin poissaolosyykoodeihin.  
Poissaolorekisteri koostuu kolmesta sovelluksesta: 

1. Poissaolojen palkkalajit, jolla linkitetään Fivaldin palkkalajit Tulorekisterin syykoodeihin. 
2. Poissaolot, jolla poissaolot syötetään, muokataan ja poistetaan. 
3. Poissaolojen tulostus, jolla poissaolot saadaan raportille. Poissaolorekisteri-raportti on 

Raporttitulostimella Palkansaaja-ryhmässä. 

Visma Fivaldin palkanlaskentaan on toteutettu poissaolojen käsittelyä varten uusi toiminto 
Poissaolojen tuonti ja laskelmien teko, jolla poissaolot nostetaan käsiteltäväksi ja sitä kautta 
palkkalaskelmalle. Poissaolorekisterin tarkempi kuvaus ja käyttöopastus: Poissaolorekisterin 
ohjeet Visma Fivaldin käyttäjälle. 
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https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865
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DashBoard  
Uusi widget “Tulorekisteri tulee 1.1.2019” 
Visma tiedottaa -DashBoardiin on lisätty uusi Tulorekisteri tulee 1.1.2019 -widget. Siihen on 
koottu tärkeimmät tiedot Tulorekisterin käyttöönottoon Visma Fivaldi -asiakkaille. Tämä widget 
tulee vanhan, käytöstä poistuneen Käyttäjän viestit -widgetin tilalle. 
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 

Kaikki sovellukset 
Fivaldista lähetettävien sähköpostien kokonaiskoko liitteineen voi olla enintään 10 MB. 

Arkisto 
Arkiston tiedostojen lataus zip-tiedostona on muutettu tausta-ajoksi. Tämä mahdollistaa 
isompien kokonaisuuksien lataamisen kerralla. Muutoksen jälkeen zip-tiedoston maksimikoko 
on neljä gigatavua. 
Kun käyttäjä käynnistää tiedostojen latauksen, siirtyy ajo jonoon zip-tiedoston luontia varten. 
Käyttäjää saa uuden viestin Ilmoituksiin (oikean yläkulman kirjekuori), kun tiedosto on luotu tai 
jos ajossa on tapahtunut jotain odottamatonta. 

BUGIKORJAUKSET 
Tulorekisterin varmenne 
(KATRE) Korjattu bugi, joka esti uuden varmenteen haun samaan yritykseen, jossa oli aiemmin 
haettu epäonnistuneesti varmenne. 
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MUUT MUUTOKSET 
Raporttitulostin 

Raporttiparametrien käytettävyysparannukset: Vuokrareskontra > Ennakot 
ja saatavat 
Muokatut parametrit ennen päivitystä: 
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Muokatut parametrit päivityksen jälkeen: 
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MUUTA HUOMIOITAVAA 
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa 
ruutunäkymän häiriön 
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldi 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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