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1 Arkiston Ostolaskut-aineiston Voimassa alkaen 
-päivämäärä päivitetään 
 
Fivaldi-tuotekehityksen toimesta aloitetaan joulukuun päivitystiedotteessa tiedotettu 

Ostolaskut-aineiston Voimassa alkaen -päivämäärän muutokset 17.2.2017 päivityksen jälkeen. 

 
Joulukuun päivitystiedote: 
 
Visma Fivaldin tuotekehitys muuttaa tammikuun päivityksen jälkeen asiakasyrityksien arkiston 

ostolaskut -aineiston voimassa alkaen -päivämäärää, joka on oletuksena 1.1.2001. 

Tuotekehityksen päivityksen yhteydessä voimassa alkaen -päivämääräksi tulee sen kuun 

ensimmäinen päivä, jolloin yrityksessä on kirjattu ensimmäinen ostolasku ostolaskujen 

kierrätykseen. Tammikuun päivitys tapahtuu 20.1.2017.  

 

Vanhan ostolaskujen kierrätyksen poiston myötä, Fivaldissa tullaan tekemään muutos nykyisten 

Ostolaskujen arkistointiin. Mikäli yrityksellä ei ole yhtään ostolaskua kirjattuna ostolaskujen 

kierrätykseen arkiston ostolaskut -aineistot loppupäivämääräksi asetetaan 1.1.2001. Tämä 

estää ostolaskujen tiedot -raportin muodostumisen arkistoon.  

 

Mikäli yrityksestä halutaan arkistoitavan myös ostolaskujen -tiedot -raporttia, asiakkaat voivat 

manuaalisesti muuttaa ostolaskut -aineiston voimassa alkaen -päivämäärään helmikuun 

päivitykseen asti. Helmikuun päivitys on 17.2.2017. 
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2 WebLaskutus yhteisellä yritysrekisterillä 

2.1 Käyttöönotto estetty jos yhteiset yritysrekisterit käytössä 
2.1.1 Yleistä 

● ”Yhteiset yritysrekisterit” -ominaisuus on tarkoitettu Kiinteistöhallinnan ympäristöjen 

käyttöön (esim. kaikki yhtiöt käyttävät samaa toimittajarekisteriä), vaikka ominaisuus on 

ollut myös kytkettävissä tilitoimistoympäristöissä. 

● Yhteiset yritysrekisterit -ominaisuutta ei käytetä myyntilaskutusta tekevissä yrityksissä, 

koska ominaisuudessa ei ole tukea Laskujen välitykseen eikä WebLaskutukseen. Mikäli 

yhteinen yritysrekisteri on käytössä Sopimuslaskutuksessa tai Tilaustenkäsittelyssä, 

näistä sovelluksista puuttuu tuki Laskujen Välitykseen. Yhteistä yritysrekisteriä ei 

suositella käytettävän kuin kiinteistöhallinnan ympäristöissä.  

● HUOM! Tässä mainitut muutokset eivät koske laskuttajayrityksiä, joilla on oma 
yritysrekisteri. 

 

Uusia yrityksiä varten tehty käyttöönottoesto koskee seuraavia WebLaskutukseen liittyviä 

Web-sovelluksia: 

● WebLaskutus 

● Laskulistaus 

● Yrityksen perustiedot 

● Yritysrekisteri 

● Tuoterekisteri 

 

Mikäli WebLaskutus halutaan ottaa käyttöön, yrityssuhde on purettava ja muutettava 

laskuttajayrityksen omaksi yritysrekisteriksi. 
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2.1.2 TOIMINTAOHJE 1-Käytössä yhteiset yritysrekisterit: perustetaan 

uusia yrityksiä 

● Uusi yritys jolle on määritelty yritysrekisterin perustiedoissa käyttöön toisen yrityksen 

yritysrekisteri: 

○ Weblaskutuksen käyttöönotto on estetty, jos yritys käyttää toisen yrityksen 

yritysrekisteriä (ja tilanne kun yhtäkään laskua ei ole vielä tallennettu 

weblaskutuksessa). 

○ Mentäessä WebLaskutus – sovelluksiin, ohjelma ilmoittaa tällöin käytön estosta. 

○ Kuittaa ilmoitus OK:lla ja peruuta yhteisrekisterin kytkös alla olevan ohjeen 

mukaan 

● Peruuta laskuttajayrityksessä ”Yhteiset yritysrekisterit” – ominaisuus ja muuta 

käyttämään omaa yritysrekisteriä: 

○ Valitse Avaa sovellusikkuna → Myynti → Yritysrekisteri → valitse ylävalikosta 

Yritysrekisteri → Perustiedot → ja siirry Perustiedot – välilehdelle. 

○ Muuta Yrityssuhteet – kohtaan sama yritys, jonka yritysrekisteriin juuri mentiin. 

○ Kuittaa ohjelman varmistus yrityssuhteen muutoksesta vastaamalla ”Kyllä” ja 

”Ok”. 

○ Poistu kerran yritysrekisteristä, jolloin muutos astuu voimaan. 

○ Nyt laskuttajayrityksellä on oma yritysrekisteri ja voit ottaa WebLaskutuksen 

käyttöön. 

 

2.1.3 TOIMINTAOHJE 2-Käytössä yhteiset yritysrekisterit: laskutapahtumia 

jo syntynyt 

● Mikäli käytössä on yhteinen yritysrekisteri ja laskutapahtumia on jo syntynyt, 

asiakaspalvelumme on suoraan yhteydessä näihin asiakkuuksiimme tilanteen 

ratkaisemiseksi.  
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3 Yrityksen alustus muutokset 

3.1 Yritysrekisterin pääyrityksen valinta Kiinteistöhallinnan 
pääyritykset -sivulle 
 

3.1.1 Kiinteistöhallinta - asiakasympäristöt 

● Alustuksen Yritysrekisterin pääyrityksen - valintalista on siirretty ”Pankkisopimukset ja 

pääyritykset” osiosta → ”Kiinteistöhallinnon pääyritykset” osioon. Siirto tehtiin, koska 

Yhteiset yritysrekisterit -ominaisuus on tarkoitettu Kiinteistöhallinnan ympäristöjen 

käyttöön.  
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3.1.2 Tilitoimistot ja muut laskutusta käyttävät asiakasympäristöt 

● Mikäli muussa kuin Kiinteistöhallinta -ympäristössä on tarvetta kytkeä yhteiset 

yritysrekisterit käyttöön, tämä onnistuu sovellusikkunan Yritysrekisterin perustietojen 

kautta kuten aiemminkin. 

● Tällöin on kuitenkin huomioitava, että Laskujen välitystä tai WebLaskutusta ei ole tuettu 

yhteisten yritysrekisterien kanssa.  

● Yhteiset yritysrekisterit -kytköstä ei ole suositeltavaa tehdä jos yritys tekee myös 
laskutusta. 

 

4 Kirjanpidon selailu 

4.1 Tositteella olevien liitteiden tarkasteleminen 

● Kirjanpidon selailu näyttää kaikki arkisto liitteet, jotka on liitetty kirjanpidon tositteelle joko 

kirjanpidossa tai tositteen muodostaneessa osasovelluksessa. 

● Käyttöliittymään on tullut seuraavia uusia ikoneita: 

 

Myyntilasku tosite 

Arkisto -painike, joka näyttää tositteeseen liitetyt liitteet Arkisto oikeuksien mukaisesti. 
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Ostolasku tosite 

Arkisto -painike, joka näyttää tositteeseen liitetyt liitteet Arkisto oikeuksien mukaisesti. 

Kierrätys -painike, josta pääsee tarkastelemaan laskua Ostolaskujen kierrätyksessä. 

Painike on näkyvissä vain, kun lasku on kierrätetty Ostolaskujen kierrätyksessä. Jos 

suoritus on kirjattu Ostoreskontran kautta, kierrätys -painike ei ole näkyvissä. 

 

 

 

● Kun Arkisto -painiketta painetaan tapahtuu seuraavaa: 

○ Jos tositteella on liitteitä vain 1 kpl, avataan liite suoraan selaimeen. 

○ Jos tositteella on liitteitä enemmän kuin 1 kpl avautuu erillinen ikkuna. Ikkunassa 

on listattuna kaikki tositteeseen kytketyt liitteet. Liitteitä on mahdollista tarkastella 

yksitellen “Silmä” -ikonista. 
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6 AutoInvoice-palvelu 

● Tulostuspalvelun käyttöönotto onnistuu nyt yritykselle, jonka nimessä on & - merkki. 

 

7 Kausiveroilmoitus 

● ALV puolella parannettu versioiden välistä vertailua. Nyt on mahdollista lähettää uusi 

ilmoitus, jos ero on yhdelläkin rivillä. 

 

Tämä on laitettu tuotantoon 6.2.2017. 

 

8 Lainaosuuslaskenta 

● Korkoprosentin muutosta ei voi enää kirjata Lainaosuuslaskennan suljetulle kaudelle. 
 

9 Laskujen välitys 
 

● Korjattu ongelma, jossa fuusioyhtiöympäristössä alayhtiöiden Tavoitteiden ajossa osa 

maksuista ei noussut Viestijonoon AutoInvoice e-lasku -välitystavalla. Laskujen 

välityksessä erä ja erän maksut näkyivät. 
 

10 Ostolaskujen kierrätys  

● Käyttäjälle ei enää näytetä laskulistassa käsittelemiään laskuja niistä yrityksistä, joista 

käyttäjältä on poistettu Ostolaskujen kierrätys oikeudet. 

● Kirjauspäivämäärä -kenttään on tehty tarkistus kuten ostoreskontrassa eli kirjauspäivää ei 

voida antaa suljetulle kaudelle. 
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11 Ostoreskontra  

● Maksun syöttöä ei pysty jatkamaan, jos maksupäivä -kentässä on virheellinen päivämäärä.  

Maksukentän päivämäärä tai kuukausi ei voi olla liian iso esim. 32.13.2017. Maksukenttä ei 

myöskään hyväksy nolla-arvoja tai miinusmerkkisiä arvoja.  

 

12 Palkanlaskenta  

● Palkalaskelman ajo on estetty, jollei palkansaajalla ole syntymäaikaa syötetty. 

○ Massa-ajon yhteydessä tulee viestikenttään henkilöt joiden syntymäaika puuttuu. 

○ Yksittäisen palkkalaskelman yhteydessä tulee virheviesti 

14 Tilikartta  

● Tilipuitteen kopioinnissa ei enää kopioida Ryhmäsumman nimeä. Tämä siitä syystä, että 

Ryhmäsumman nimi tulee jokaisella tilipuitteella olla yksilöivä. 

 

15 Vuokrareskontra  

● Suljetulle kaudelle ei voi enää syöttää maksuja. 
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