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Yleistä 

Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa 
ruutunäkymän häiriön 

Pikaohje tilanteen korjaamiseen tarvittaessa 
 
Mikäli päivityksen jälkeen Fivaldi Web – sovelluksien ruutunäkymässä ilmenee ”erilaisia outoja 
ilmiöitä”, tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi: 
 
1.)    Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla ja/tai 
2.)    Tyhjennä selaimen välimuisti  
(Googleta tarvittaessa välimuistin tyhjennys + käyttämäsi selain => löytyy ohjeet) 
 
Kyseisiä häiriöitä voi tapahtua silloin kun Fivaldin etusivuun tai web-ruuduille on päivityksessä 
tehty muutoksia. Tilanne syntyy kun selaimet ottavat välimuististaan käyttöön osittain vanhoja 
versioita. Häiriöiden ilmentyminen tai poisjääminen on selainkohtaista. Edellä mainitut 
toimenpiteet auttavat kaikkiin näihin tilanteeseen.  
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Neuvontaoikeudet 

Tietokantaan pääsyn hyväksyminen (uusi) 
Visma Fivaldin asiakastuella on mahdollisuus pyytää asiakkaalta väliaikainen käyttöoikeus tietyn 
yrityksen tietoihin määräajaksi. Tätä neuvontaoikeuksiksi kutsuttua ominaisuutta on laajennettu niin, 
että Visma Fivaldin tuotekehityksellä on asiakkaan erillisellä hyväksynnällä mahdollisuus katsella 
tietoja tietokantatasolla. Tietoihin pääsy tehostaa usein ongelmien ratkaisua. Ominaisuus on 
toteutettu EU:n uusi tietosuoja-asetus huomioiden. Tietoihin pääsyä koskevat seuraavat rajoitteet: 

● Vain asiakkaan hyväksymän yrityksen tiedot näkyvät 
● Pääsy pyydetään vain asiakkaan ilmoittaman ongelman ratkaisuun liittyviin tietoihin, ei 

koskaan kaikkiin tietoihin 
● Tietoja voi vain lukea, ei muuttaa 
● Pääsystä jää tarkat lokimerkinnät (kuka, koska, tietokantaobjektien nimet, tukipyyntö johon 

pääsy liittyy) 
● Pääsyoikeus on voimassa vain rajatun ajan (max. 8 tuntia) 
● Asiakas voi koska vain peruuttaa myöntämänsä oikeuden, pääsy estyy välittömästi jos näin 

tehdään 
● Tietoihin pääsevät vain salassapitosopimuksen tehneet Visma Fivaldin tuotekehityksen 

henkilöt joiden työtehtävät sitä edellyttävät 

Päivityksen jälkeen kaikilla käyttäjillä joilla on aikaisemmin on ollut oikeus hyväksyä 
neuvontaoikeudet, on nyt myös oikeus hyväksyä nämä tietokantaoikeudet. Tämä voidaan kuitenkin 
estää palvelunhallinnassa poistamalla käyttäjältä oikeudet neuvontaoikeuksien alakohdasta 
“Tietokantaan pääsyn hyväksyminen”. 
 

 

20.04.2018 © Visma Software Oy 4 
 



 

Tietokantaoikeuksien tarkastelu, hyväksyntä ja peruuttaminen toimii kuten neuvontaoikeuksien 
vastaavat toiminnot. 
 

 
 

 

Kirjanpito 

Verolomakemuutokset ja korjaukset 2017 

Verolomake 5 (päivitykset 28.2. ja 21.3. 2018) 
 

Päivitetty 28.2.2017 
● Kenttä 316: Lisätty kentät 328 "Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista 

osuuskunnista Suomesta, EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuolisista maista, 
veronalainen osuus" ja 326 "Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, 
EU/ETA-alueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus, veronalainen 
osuus" summautumaan kenttään 316 " ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET 
TUOTOT YHTEENSÄ" 

● Kentän 317 "Verovapaa tuotto" kaavassa laskentaprosentti muutettu arvoon 25 % 
 

Päivitetty 21.3.2018 
● Kenttä 725: Päivitetty lomaketta niin, että nyt käyttäjä voi muokata kentän 725 kaavaa tai 

poistaa kaavan. Oletusarvoisesti kaava toimii kuten ennenkin. 
● Käyttäjä voi myös muokata kentän 725 arvoa. AIkaisemmin kentän arvon muokkaus oli 

lukittu. 
 

Päivitys 20.4.2018 
● Kenttä 319 ja 320: Korjattu Kentän 319 ja 320 lukujen suuruusvertailu. Kenttien arvoja 

vertailtiin virheellisesti tekstinä, jolloin esimerkiksi 9-alkuinen luku 936,56 kentässä 320 
katsottiin suuremmaksi kuin kentän 319 arvo 1248,75. Nyt vertailu toimii oikein. 
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Verolomake 6B (päivitetty 28.2.2018) 
 
Kenttä 337: 6B-lomakkeen kenttään 337 "Saadut osingot" nostetaan mukaan kaikki liikekirjurin 
osinkotuottotilit. 
 
Tilikenttävälit, joilta arvot nyt tuodaan: 

● 3470-3477 (Osinkotuotot + verovapaat) 
● 9000-9007 (Osinkotuotot konserniyrityksiltä + verovapaat) 
● 9040-9047 (Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä + verovapaat) 
● 9090-9097 (Osinkotuotot + verovapaat) 
● 9270-9277 (Osinkotuotot rahoitusarvopapereista + verovapaat) 

 
Kenttä 394: Korjattu kentän 394 "Varausten lisäykset" kaava hakemaan tiedot samasta 
tiliavaruudesta kuin kentän 350 "Varausten vähennykset" kaava: $(9840-99). 

● Kentässä 350 näytetään negatiivinen arvo ilman etumerkkiä. 
● Kentässä 394 näytetään positiivinen arvo. 

 

Verolomake 6A (päivitetty 21.3.2018) 
 
Kenttä 317: Korjattu 6A-lomaketta niin että "Verovapaiden verokorkojen tuotot" (tilit 9240 - 9249) 

● eivät enää ohjaudu kenttään 306 "Muut tuotot" eivätkä nouse kenttään 316 
"Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä" 

● nousevat kenttään 317 "Tuloslaskelman verovapaat tuotot" 
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Verolomakemuutokset 2018  

Lomakkeet 4, 6B, 6C ja liitelomakkeet (päivitetty 21.3.2018) 

Toteutettu muutokset verottajan tietuekuvausten mukaisesti: 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvau

kset__tuloveroilmoitu/ 

6B Yhteisöt (Oy) 

● Poistettu kenttä 180 "Muita liitteitä (vapaamuotoisia) (1=Kyllä)" 

● Tekstimuutos kenttään 379 

● Lisätty uudet kentät 

● 294 "Vapaan oman pääoman rahastosta tehty varojen jakopäätöksen päivämäärä" 

● 295 "Vapaan oman pääoman rahastosta tehty varojen jako nostettavissa, 

päivämäärä" 

● Uusi osatietoryhmä 293 "Vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätetty määrä" 

6C Yhdistykset 

● Poistettu kentät 

● 180 Muita liitteitä (vapaamuotoisia)(1=kyllä) 

● 102 Tuloslaskelma ja tase (1=kyllä) 

● 104 Toimintakertomus (1=kyllä) 

4 Kiinteistöyhteisöt 

● Poistettu kentät 

● 102 Tuloslaskelma tai tase (1=kyllä) 

● 180 Muita liitteitä (vapaamuotoisia)(1=kyllä) 

● 187 Veroilmoituksen liitteenä on aikaisempien tilikausien vahvistamattomia 

tilinpäätöstietoja (1=kyllä) 

● Tekstimuutokset kenttiin 257, 522, 537 ja 538 

● Lisätty uutena tietona 

● 294 Vapaan oman pääoman rahastosta tehty varojen jakopäätöksen päivämäärä 

● 295 Vapaan oman pääoman rahastosta tehty varojen jako nostettavissa, päivämäärä 

● 293 Vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätetty määrä 

 Liitelomakkeet 

● 7A, 12A, 79, 79A: tekstimuutoksia 
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● 62: poistettu kenttä 846 Kehitysalueelle tehtyjen investointien korotetut poistot yhteensä + 

tekstimuutoksia 

● 70: kentässä 010 muutettu y-tunnuksen muoto: YTUNNUS2 tai HETU 

● 74: kentässä 010 muutettu y-tunnuksen muoto: YTUNNUS2 tai HETU + tekstimuutoksia 

Liitelomakkeet 8A 18 65 66 71A 71B 73 75 

● Ei muita muita muutoksia kuin vuosilukumuutos tietovirtanimeen 

Talousarviovertailu 

Korjattu tasekirjan tulostuksessa ilmennyt “etumerkkiongelma” 

● Raporttitulostimen ja tasekirjan kautta tulostetut talousarviovertailut näyttävät nyt arvot 
samalla lailla: Toteutunut – Budjetti = Ero 

 

Palkanlaskenta 

Kansallinen tulorekisteri (ennakointia) 
Palkanlaskentaan on lisätty kansallisen tulorekisterin toteutukseen liittyviä kenttiä. Kenttien takana 
ei tällä hetkellä ole vielä toiminnallisuutta. Tutustukaa kuitenkin jo nyt ohjeeseen jotta tiedätte mitä 
on tulossa ja osaatte valmistua. Tarkempi kuvaus erillisessä dokumentissa, jonka voit ladata Visma 
Communitysta 
 

Maksuaineisto ja yli 9 merkkiä pitkä maksajatunnus (korjattu) 
Palkkojen maksuaineiston muodostus kaatui herjaan jos maksajatunnus oli yli 9 merkkiä pitkä. 
Maksuaineisto muodostuu nyt normaalisti myös yli 9 merkkiä pitkällä maksajatunnuksella.  

Sopimuslaskutus 

Sopimuslaskut - raporttiin lisätty CSV-tuki  
Lisätty CSV-tuki Sopimuslaskut - raportin tulostukseen.  
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Tilaustenkäsittely ja WebLaskutus 

Finvoice-standardin vastaisen aineiston virheviestit muutettu 
käyttäjäystävällisemmiksi 
 
WebLaskutuksen ja Tilaustenkäsittelyn Finvoice-standardin vastaisen laskuaineiston virheviestit on 
muutettu käyttäjäystävällisemmiksi. Nyt käyttäjälle näytetään virheviesti josta selviää tarkemmin 
mihin kenttään käyttäjän täytyy tehdä korjaus, jotta Finvoicen muodostus onnistuu. 
 
Esimerkki WebLaskutuksen viestistä kun Finvoice -laskuaineiston muodostus estetty puutteellisten 
tietojen vuoksi: 
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AutoInvoice-palvelu 

Virheviestejä muutettu käyttäjäystävällisemmiksi 
Yrityksen perustietojen puutteellisista tiedoista kertova “punainen ikoni” oli piilossa pienikokoisilla 
näytöillä ja jos virheviesti oli pitkä se ei aina näkynyt kokonaan. 

● Virheikoni siirrettiin taulukon vasempaan laitaan jolloin se näkyy aina ja pitkätkin tekstit 
mahtuvat näkyviin 

● Ongelman selite tulee näkyviin sekä ikonia klikkaamalla että viemällä hiiren kursori ikonin 
päälle 

 
 

 
 
Jos samalla y-tunnuksella on jo rekisteröity yritys AutoInvoicessa, virheviesti ei kertonut miten 
ongelmasta pääsisi eroon. 

● Lisätty selkokielinen teksti virheilmoitukseen 
● Lisätty virheviestiin linkki AutoInvoice-tilin kytkemisruutuun 
● Lisätty AutoInvoice-tilin kytkemisruutuun linkki Community-ohjeeseen jossa tarkempi 

toimintaohje ongelman ohittamiseen 
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Yhteistilikartan käyttöönotto - apuohjelma 

Mahdollistettu sovelluksen käyttö myös niissä yrityksissä 
jotka jo siirretty asiakkaan omaan ympäristöön 
 
Lisätty tuki Yhteistilikartan käyttöönotto- sovellukseen myös niissä yrityksissä jotka on jo siirretty 
asiakkaan omaan ympäristöön *). Toiminta nyt:  
 

● Asiakkaan yritys voidaan kytkeä käyttämään tilikartan pääyrityksenä joko tilitoimiston 
ympäristön yritystä tai ko. asiakkaan ympäristön yritystä 

● Tilitoimiston ympäristön yritys voidaan kytkeä käyttämään tilikartan pääyrityksenä vain 
tilitoimiston ympäristön yritystä 

 
 
*) = Koskee niitä tilitoimistoja joissa yhteiskäyttöasiakkaiden lajittelu omiin ympäristöihin on jo 
Palvelunhallinnassa aloitettu. Ko. projekti etenee vaiheittain Virta yhteyshenkilön johdolla. 
 

Ostoreskontra 

Maksatuksen näkymässä mahdolliset vanhat erät poistettu 
näkyvistä (päivitetty 21.3.2018) 
Ostoreskontraan tehdyn päivityksen 1.2.2018 jälkeen, maksatuksen Erät - näkymään on 
noussut vanhoja eriä joita ohjelma on tulkinnut keskeneräisiksi.  
 
Näkymän suodatusta on nyt korjattu siten, ettei 2016 tai sitä vanhempia eriä enää tulkita 
käsittelyssä oleviksi. Ne nousevat listalle ainoastaan vaihtamalla "Hyväksytyt ja hylätyt, 
maksupäivä alkaen:" -kentän päivämäärän tarkasteltavaan vanhaan maksupäivään asti. 
 
Maksupäivästä 01.01.2017 alkaen, erät nousevat edelleen listalle ohi päivämääräsuodatuksen 
mikäli erässä on käsittelemättömiä tapahtumia. 

Maksukausien sulkemiseen muutos (päivitetty 11.4.2018) 
Ostoreskontran maksu- ja kassamaksukausien sulkeminen muutettu siten että sulkeminen 
onnistuu maksutapahtumien tilasta riippumatta, mikäli niidet maksupäivät ovat vanhempia kuin 
2017. 
 
Sen sijaan 2017 alkaen olevat avoimet maksutapahtumat tulee käsitellä loppuun ennen kuin 
kaudet voidaan sulkea. 
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