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1 Arkiston Ostolaskut-aineiston Voimassa alkaen 
-päivämäärä päivitetään 
 
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 ALV-yhteenvetoilmoitus muutokset 1.1.2017 

Verohallinto tiedottaa: 

● Kausiveroilmoitusten ja alv-yhteenvetoilmoitusten noutokatko 23.12.-31.12.2016. 

● Kausiveroilmoituksen ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen vanha formaatti ja sen 

mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 22.12.2016 saakka. 

● Verohallinto noutaa viimeiset aineistot 22.12. klo 17:00. Aineistojen tulee olla muodostettu ja 

toimitettu Tyvi-operaattorin tai Ilmoitin.fi-palvelun välitettäväksi viimeistään 16:30. Mikäli 

aineisto on lähetetty 16:30 jälkeen, aineistot eivät välity verohallinnolle. 

● Verohallinto ei vastaanota 23.12.–31.12. välisenä aikana muodostettuja kausiveroilmoitus ja 

alv-yhteenvetoilmoitusaineistoja. Palvelukatkon aikana Tyvi-kanavat ja Ilmoitin.fi-palvelu 

eivät välitä aineistoja Verohallintoon. 

● Seuraavan kerran ilmoituksia voi antaa uudella formaatilla 1.1.2017 alkaen, riippumatta mille 

kohdekaudelle ilmoituksia ollaan antamassa. Toisin sanoen myös edellisvuoden 

kohdekaudet ilmoitetaan uuden formaatin ja menettelyn mukaan. 

● Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen (ent. kausiveroilmoitus) ja arvonlisäveron 

yhteenvetoilmoituksen uusi formaatti tulee voimaan 1.1.2017 ja aineistojen vastaanotto 

Verohallinnossa jatkuu. 

 

Visma Fivaldin Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -sovellus 

● Visma Fivaldin tuottamaan sähköiseen ilmoitukseen on tehty verottajan vaatimat uuden 

formaatin mukaiset muutokset. 

● Muutokset eivät vaikuta Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -sovelluksen käyttöön. 

● Ilmoitusten luonti ja lähetykset tapahtuvat kuten aiemminkin. 

● Ilmoitukset lähtevät verottajalle uuden formaatin mukaisesti 1.1.2017 alkaen. 

 

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (VSRALVYV) sanoman muutoksista lyhyesti: 

● Ilmoitusmenettely muuttuu vuodesta 2017 lähtien niin, että kaikki samalle ostajalle 

tapahtuneet eri kauppatapojen myynnit annetaan yhdellä kertaa ilman kauppatapakoodia. 
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● Kaikki kolme tietoa Tavaramyynnit, Palvelumyynnit ja Kolmikantakauppa annetaan samassa 

osatietoryhmässä (Jos jollakin kauppatavalla ei ole myyntiä, ilmoitetaan sen kohdalla 0,00.) 

● VSRALVYK -korjaustietovirta poistuu: korjaamismenettely muuttuu 1.1.2017 siten, että 

korjausilmoituksen sijaan annetaan korvaava yhteenvetoilmoitus. 

● Korvaava korjaamismenettely koskee myös ennen 1.1.2017 päättyneiltä kuukausilta 

korjattavia tietoja. 

● Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksesta lisätietoja www.vero.fi. 

● Tarkemmat Fivaldi -ohjeistukset löytyvät sovelluksen Help -ruuduilta. 

 

3 Kausiveroilmoituksen muutokset 2017 

● Korjausilmoituksen käsittely muuttuu korjaavasta korvaavaksi. 1.1.2017 lähtien uusi ilmoitus 

korvaa aikaisemmin lähetetyn. 

● Formaattimuutos luvun desimaaliosien esittämisessä. Uudessa formaatissa luvuissa 

esitetään pilkulla erotettuna kaksi desimaalia. 

● Ilmoitukseen uusia kenttiä: 332-335, joilla kerrotaan verottajalle korjausilmoituksen 

lähettämisen syy. 

● 056 kenttä "Ei ilmoitettavaa kaudelta" yksinkertaistui. Arvo aina 1, jos kenttä on valittu. 

Poistettu aikaisemmin käytössä olleet kentät 53,54,57. 

● Verottajan tietovirran mukaan lähetetään myös tiedon tuottaneen ohjelman tunnistustiedot. 
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4  Palkanlaskenta 
Vakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja laskee vuodella vuoden 2017 alusta. 17-vuotias on 

vakuutettava 17-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta. Vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajat 

nousevat ja ne ovat: 68 vuotta vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä, 69 vuotta vuosina 

1958–1961 syntyneillä sekä 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä. Yläikärajan 

muutoksella ei toistaiseksi ole vaikutusta perustietoihin. Alaikärajan muutos tallennetaan 

yhteisrekisteriin Visma Softwaren toimesta. 

 

Vuoteen 2025 asti 53 - 62 vuotiaiden osalla käytetään korotettua prosenttia. Käytäntö poistuu 2025. 

Korotettu maksu ja eläkekarttuma alkavat 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alussa ja 

päättyvät sen kuukauden lopussa, jolloin henkilö täyttää 63 vuotta. Perustietoihin on lisätty toinen 

ikäraja. Uuden vuoden prosentit tallennetaan yhteisrekisteriin Visma Softwaren toimesta. Mikäli 

yhteisrekisteri ei ole käytössä, muutokset tulee tallentaa manuaalisesti.  

 

 

 
● TVR-raportin tulostuksessa on yritystunnuksen käsittelyä tarkennettu, kun raportti 

tulostetaan useammasta yrityksestä. 
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5 Verolomake 6B 
● Lomakkeella 6B satunnaisten tuottojen poiminta (verolomakeriville 348) ja kulujen poiminta 

(verolomakerivi 393) muutettu niin, että poimitaan nyt suoraan tilikartan tilinumeroilla. 

Muutos tehty, koska ryhmänimiin perustuvat poiminnat eivät enää toimi, kun käyttäjä on 

poistanut tiliryhmät tilikartasta. 

 

6 AutoInvoice-palvelu 

6.1 Operaattorin vaihtaminen 
●  Operaattorin vaihdoksessa luodaan automaattisesti ”AutoInvoice e-lasku”-tyyppinen 

välitystapa kopioimalla E-lasku välitystapa "AutoInvoice e-lasku"-tyyppiseksi välitystavaksi. 

- Jos E-lasku tyyppisiä välitystapoja on enemmän kuin 1 kpl, joilla on käytössä eri 

laskutusaihe, kopioidaan niistä kaikista välitystavoista ”AutoInvoice 

e-lasku”-tyyppisiä. Tällöin kopioidun välitystavan selite on: AI-<Laskun aiheen nimi>. 

<Laskun aiheen nimi> on sen E-laskun laskutusaiheen selite, josta välitystapa on 

kopioitua. Esim jos E-laskun laskutusaihe on: Vuokra, uuden välitystavan selite on: 

AI-Vuokra. 

- Jos laskujen välityksessä on vain 1 E-lasku-tyyppinen välitystapa, uusi välitystapa 

nimetään kuten ennenkin (AutoInvoice e-lasku). 

 

● Operaattorin vaihdos sivulta on poistettu käyttöehtojen hyväksyminen, koska käyttöehdot 

ovat hyväksytty rekisteröitymisvaiheessa. 

 

6.2 Rekisteröinti: “Valitse palvelut” -osio muutokset 

● E-lasku palvelun valinta ei luo välitystapaa, jos yrityksellä on jo olemassa “AutoInvoice 

e-lasku”-tyyppinen välitystapa ja se on otettu käyttöön AutoInvoice-sovelluksen kautta. 

● E-lasku painikkeen viereen on lisätty Info-painike, jossa kerrotaan mitä E-lasku painikkeen 

valinta tekee tietojen lähetyksen yhteydessä. 
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6.3 Rekisteröinti: “Valitse yritykset” -osio muutokset 

● Yrityksen nimissä sallitaan erikoismerkit. 
 

7 Ostolaskujen kierrätyksen parannukset 

● Samalta toimittajalta ja samalla laskunumerolla tuleva lasku luetaan sisään Ostolaskujen 

kierrätykseen. 

● Syöttö-tilassa olevan laskun vaihetiedot päivitetään, kun yritystä vaihdetaan 

Yritys-valintalistassa. Tämä päivitetty tuotantoon 4.12.2016. 

● Yritysryhmien käyttöön tehty seuraavia parannuksia: 

○ Yritysryhmien käyttöoikeusryhmät näytetään Yritys-listauksessa 

○ Yritys-listauksessa näytetään Yritysryhmän koko hierarkia. 

Esim. Yritysryhmä-taso 1-taso 2 
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8 Palveluportaali 
● Palveluportaalin hallintatyökaluun uusi toiminnallisuus, jolla päästään valitulla roolilla 

siirtymään itse Palveluportaaliin. 

 

 

 

Vaatii Palvelunhallinnasta Palveluportaalin esikatselu -oikeudet. 

 

 

● Palveluportaalin tiedotteiden lisäystä ja muokkausta muutettu siten, että se ei ota vastaan 

enää muotoiltua tekstiä. 

● Korjattu Palveluportaalin parametrin "Yhtiöhaun minimimerkkimäärä" toiminta. 

Palveluportaalin hallintatyökalun perustiedoissa on kenttä “yhtiöhaun minimimerkkimäärä” 

johon käyttäjä voi itse määrittää arvon jolla haku aloitetaan. Parametrilla ohjataan sitä, 

kuinka monta merkkiä asukkaan on Palveluportaaliin kirjautumisessa yhtiön nimestä 

vähintään syötettävä, jotta yhtiö tulee näkyviin yhtiöhaussa. 

 

9 Kiinteistönpidon parannukset 
● Osapuolet haetaan nyt yritysrekisterin yrityssuhteen mukaan. 
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10 Yleisraportin tulostus  
● Kirjanpidon Yleisraportin tulostus siirretty uuteen Raporttitulostimeen. Vanha Raporttitulostin 

(testiversio) on vielä käytettävissä, mutta tullaan poistamaan käytöstä seuraavassa 

päivityksessä.  

● Yleisraportit löytyvät Taloushallinnon alta Yleisraportti-raporttiryhmästä, joka näkyy jos 

käyttäjällä on oikeudet: Palvelunhallinta → Kirjanpito → Raportit → Yleisraportti. 

Raporttihaulla on mahdollista löytää vain Yleisraportti-raporttiryhmä, joka ohjaa 

ensimmäiseen luotuun yleisraporttiin yrityksessä, jos sellainen on luotu. 

● Uuden raporttitulostimen myötä, jatkossa myös Yleisraporteista on mahdollista luoda 

raporttiajoja ja automatisoida ne tulostumaan sähköpostiin tai arkistoon. 

11 Raporttitulostin  
● Automaattisen raporttiajon tallentaminen toiseen kertaan ennen kuin yhtään ajoa oli 

suoritettu, aiheutti sen, että raporttiajo ei noussut kertaakaan ajettavaksi tulostusjonoon. Nyt 

raporttiajo nousee tulostusjonoon, josta se voidaan ajaa. 

11 Vuokrareskontra 
● Vuokrareskontran Maksuluettelo päivittäin -raportin suorituskykyä parannettu. 

● Perintäkiellossa olevia tavoitteita ei tulosteta perintä-kirjeeseen. 

12 Kirjeiden tulostus  
● Osoitekentät päivitetty tulostumaan alemmas, kun asiakas itse tulostaa kirjeen. 
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