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1 Verolomake 6C 
● Verolomakkeen 6C 2017 on uudistettu kokonaan ja käyttöä on laajennettu. Ennen 

lomakkeen käyttö oli tarkoitettu vain yhdistyksille ja säätiöille nyt sitä voivat käyttää myös 

seuraavat tahot: 

○ Kunnat 

○ Kuntayhtymät 

○ Seurakunnat 

○ Ylioppilaskunnat 

○ Ammattikorkeakoulut 

○ Yliopistot 

○ Osakunnat 

Muutokset on tehty verohallinnon tietuekuvauksen mukaisesti. Tarkemmin kuvauksesta 

voi lukea verottajan tekemästä dokumentistä: Tietuekuvaus 2017 - Verolomake 6C 

● Toistaiseksi lomakkeen laskentakaavat tukevat ainoastaan yhdistystilikarttaa. 

 

2 Kirjanpito 
● Tarkistettu seurantakohde-kentän käsittelyä raporttiajossa (tuloslaskelma- ja 

tuloslaskelma (projektit)). Nyt ääkköset käsitellään yhtenä merkkinä. Ennen 

seurantakohteen sisältäessä ääkkösiä oli mahdollista, että seurantakohde ei 

raporttiajossa mahtunut varattuun 8 merkin tilaan ja tulostus epäonnistui. 

20.09.2017 © Visma Software Oy 3 
 

https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2017_6c.pdf


 

3 Tilikartta 
● Nyt Talousarviovertailu-raportti tulostetaan, vaikka seurantakohteissa on käytetty 

ääkkösiä. 

 

 

4 Weblaskutus 
● Hyvityslaskun Tilauksenne-kenttään tulee nyt lisätietona mistä veloituslaskusta 

hyvityslasku on tehty. Esim. Hyvitys laskusta XXXXXXXXXX 
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Nyt myös laskulistauksen Tilauksenne-sarakkeessa näytetään hyvityslaskulle tieto 

veloituslaskusta. 

 

 

● Tuoterivien lisäyksen tallennus-painikkeen painamisen jälkeiseen logiikkaan on lisätty 

pientä viivettä, että tuotteen hinnan laskenta ehditään suorittamaan loppuun. 

 

 

 

5 Laskujen välitys 
● "Erän laskut"-välilehden "Lähetä"-painike tulostaa nyt "AutoInvoice e-lasku"-tyyppisen 

aineiston. 
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6 Myyntireskontra 
● Hyvitettäessä laskua painikkeen "Valitse hyvityslasku" teksti muuttuu nyt tekstiksi: 

"Hyvitä laskua". 

 

 

7 Ostolaskujen kierrätys 
● Kierrätyksessä näytetään virheilmoitus, jos kesken laskun syötön tai käsittelyn yritys on 

vaihdettu Fivaldi menun yritysvalinnasta. Tämä muutos estää ettei kiertoon mene väärä 

laskun kuva. 
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8 Ostotilaukset 
● Ostotilausnumeron ja tuotekoodin väliin lisätään nyt välilyönti, kun ostotilaus poimitaan 

laskulle ostoreskontrassa tai ostolaskujen kierrätyksessä. 

 

9 Yrityksen alustus 
● Yrityksen alustuksen yhteydessä pankkitietoihin luodaan nyt myös Nimi tilisiirroille, kun 

aikaisemmin pankkitietoihin vietiin vain pitkä nimi. Nimi tilisiirroille muodostetaan 

automaattisesti pankkiryhmä nimestä ja sen pituus on enintään 11 merkkiä. Luotu 

tilisiirtonimi on muokattavissa Yrityksen perustiedot | Pankkitiedot -välilehdellä. 

 

 

10 DashBoard 
● Palvelunhallinnasta poistettu käyttäjäryhmä, jolle on lisätty käyttöoikeudet, ei enää 

aiheuta virhetilannetta käyttöoikeuksien näytössä. Nyt palvelunhallinnasta poistetun 

käyttäjäryhmän kohdalle tulostetaan käyttöoikeus näytössä: (KÄYTTÄJÄRYHMÄ 

POISTETTU). 
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11 Henkilötiedot (Kiinteistöhallinta) 
● Laskuttajailmoitusten kohdistus kiinteistöhallinon henkilötietoihin toimii nyt tilanteessa, 

jossa viitteessä ei ole ollut yritystunnusta. Perusmuotoiset viitteet kohdistuvat jatkossa 

kaikissa tapauksissa henkilötietoihin. Kohdistus tapahtuu sen hetkisillä yhtiön asetuksilla. 

● Laskujen välityksessä vastaanottoilmoitusten käsin kohdistuksessa kiinteistöhallinon 

henkilöihin on korjattu seuraavat asiat: 

○ Fuusio yhtiöön kohdistettaessa näytetään yrityslistassa kaikki fuusion yhtiöt. 

○ Poisto sanoman kohdistaminen poistaa e-lasku tiedot henkilöltä. 
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12 Tehtävienhallinta 
● Laskulle menevää tekstiä kasvatettu 1024 merkkiin tehtävältä ja tapahtumalta. Tekstiä 

rivitetään laskulle automaattisesti. Entinen 80 merkin rivikohtainen rajoitus poistettu. 
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13 Kirjeiden tulostus 
● Nyt henkilöille, joilla on useampi sidos, kirjeiden lähettäminen onnistuu tulostuspalvelun 

tai sähköpostin kautta. 

 

Jatkossa henkilölle lähtee niin monta kirjettä kuin hänellä on sidoksia. Kirjeet kuitenkin 

yhdistellään lähetykseen. Tulostuspalvelussa kirjeet lähtevät samassa kirjekuoressa ja 

sähköpostilla lähetettäessä yhdessä liitetiedostossa. Yhdistely tapahtuu, kun kaikki 

tiedot ovat yhtenevät (Henkilönimi, Lisähenkilönimi, Osoittetiedot, Lähetystapa). 

 

 

 

Jos kuitenkin halutaan vain yksi kirje henkilölle, käyttäjän täytyy poistaa valinta 

ylimääräisistä sidoksista. 
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14 Lainaosuuslaskenta 
● Korjattu laskentapäivän haun parametria "Viimeisen suljetun kauden kk viimeinen päivä". 

Nyt Isännöitsijäntodistuksen laskentapäivät tulevat asetetun parametrin mukaisesti. 

 

Lisäksi parametrin nimeä on muutettu seuraavasti:  

"Viimeisen lukitun kauden kk viimeinen päivä" → "Viimeisen suljetun kauden kk 

viimeinen päivä". 
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