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1 Kierrätysryhmät 

 

1.1 Askeleelle määriteltyjen käyttäjien järjestys ruudulla 

 

Kierrätysryhmien askelkohtaiset käyttäjät järjestetään päivityksen jälkeen seuraavasti.   

           

1. Ruksit kohdissa: "Käsittelee tässä yrityksessä" ja "Saa vain katsoa tässä yrityksessä" 

2. Ruksi kohdassa: "Käsittelee tässä yrityksessä" 

3. Ruksi kohdassa: "Saa vain katsoa tässä yrityksessä" 

4. Käyttäjät, joilla ei ole ruksattuna yllä mainitut kohdat 

 

            

 

Käyttäjien uusi järjestys näkyy sovelluksen askeleissa, kun käydään toisessa kierrätysryhmässä, 

          toisessa askeleessa tai suljetaan ja avataan sovellus uudestaan. 
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2 Ostolaskujen kierrätys 

 

2.1 Toimittajakohtaiset tiliöintisäännöt 

Toimittajakohtaisia tiliöintisääntöjä on laajennettu päivityksen yhteydessä. Toimittajakohtaiset tiliöinti   

säännöt ovat käytössä kaikilla käyttäjillä, joilla on palvelunhallinnassa ostolaskujen kierrätyksen käyttöoi-

keudet. Uusiin tiliöintisääntöihin kuuluvat prosentti- ja summakohtaiset säännöt. Tiliöintisäännöt koskevat 

verkkolaskuja. Lasku tiliöidään säännön mukaisesti toimittajan tunnistuksen jälkeen. Tällöin laskun rivejä 

ei lueta aineistosta eikä yritysrekisteristä haeta toimittajan taakse määriteltyä tiliöintikoodia. 

 

Toimittajakohtaisia tiliöintisääntöjä on kolme; summa, prosentti ja loput. Summa- ja prosentti tiliöintisään-            

töjä voi olla useita, mutta loput -tiliöintisääntö voi olla valittuna vain kerran. Toimittajakohtaiset tiliöinti-

säännöt käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 

 

1. Summa –tyyppiset tiliöintisäännöt 

2. Prosentti tyyppiset tiliöintisäännöt 

3. Loput – tyyppinen tiliöintisääntö 

 

2.1.1 Ostoreskontran tiliöintikoodit 

Tiliöintikoodit perustetaan ostoreskontran perustietoihin laskujen tiliöinti – välilehdelle. Aiemmin käytös-

sä olleita tiliöintikoodeja voi hyödyntää ja tiliöintikoodeja voi perustaa lisää tarvittaessa. Viimeisen rivin 

jälkeen saat lisärivejä tietue lisää – toiminnolla.  
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2.1.2 Toimittajakohtaiset asetukset 

Toimittajakohtaiset tiliöintisäännöt määritellään Fivaldi Web-> Ostolaskujen kierrätys -> Asetukset -> 

Toimittajakohtaiset asetukset -> Toimittajakohtaiset tiliöintisäännöt. Klikkaa lisää uusi sääntö. Etsi toi-

mittaja ja tallenna.  

 

 

 

Lisää tiliöintikoodi ja valitse tyyppi sekä lisää määrä. Klikkaa tallenna. Huomioi, että määrä kenttään 

syötetyt luvut ohjelma pyöristää kahden desimaalin tarkkuuteen. Prosentti –tyyppisessä tiliöintisään-

nössä on ohjelmallisesti estetty 100% ylitys määrä -kentässä.  Summa –tyyppisessä tiliöintisäännössä 

tiliöinti ei voi mennä negatiiviseksi. Esimerkiksi, jos summa –tyyppiseen tiliöintisääntöön on merkitty 

200,00 € ja toimittajalta saapuu lasku summalla 100 €, tällöin laskuriville tiliöidään 100 €.  

 

 

   Klikkaa lisää sääntörivi, luodaksesi uuden sääntörivin ko. toimittajan laskuille.  
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Visma Software Oy:ltä tullut 200,00 €:n lasku tiliöityisi seuraavasti ylläolevan säännön mukaisesti: 

1. Kirjanpidon tilille 4010 kirjautuisi 50,00 € summa -tyyppisen tiliöintisäännön mukaisesti. 

2. Kirjanpidon tilille 4000 kirjautuisi 40% summasta 150,00 € prosentti –tyyppisen tiliöintisäännön 

 mukaisesti 

3. Jäljelle jäävä summa kirjautuu kirjanpidon tilille 4020 loput –tyyppisen tiliöintisäännön mukaisesti. 

 

 

2.2 Reskontraan viennin jälkeen laskurivit eivät enää katoa näkyvistä 

          Ennen päivitystä reskontraan viedyn laskun laskurivit hävisivät näkyvistä laskurivejä avattaessa. 

          Tämä ongelma on korjattu eikä reskontraan viedyn laskun laskurivit enää häviä laskurivejä avattaessa. 

 

2.3 ”Lasku reskontraan kesken kierron”: Palautetun laskun vienti reskontraan 

asti 

Kun kierrätysryhmässä käytetään ”Lasku reskontraan kesken kierron”-parametria, on tämä aiheuttanut 

palautetulle laskulle ORA-virheilmoituksen viimeisen askeleen reskontraan viennissä. Päivityksen jälkeen 

kyseistä ORA-virheilmoitusta ei enää esiinny.  

 

2.4 Maksulupa pakollinen: Pääsivun ”Vie reskontraan” tekee tarkistuksen 

Pääsivun ”Vie reskontraan”-pikatoiminto ei aikaisemmin tarkistanut askeleella pakolliseksi merkittyä 

”Maksulupa reskontra”-kenttää. Tämän päivityksen myötä poistuu ostolaskujen kierrätyksestä tilanne, 

jossa kierrätysryhmän viimeisellä askeleella oli maksulupa pakollinen, mutta ”Vie reskontraan”-

pikatoiminto päästi viemään laskun reskontraan ilman maksulupaa. 
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3 Tilikartta 

 

3.1 Yhdistyksen tilikartta 

Päivitetty Yhdistyksen tilikartta on ladattavissa Communityssä. Yhdistystilikarttaan on päivitetty ryh-

mäsummanimiä sekä lisätty tilien ja verolomakerivien välisiä linkityksiä. 

 

 

4 Kirjanpito / verolomakkeet 

 

4.1 2015 verolomake 71B 

 Lomakkeen virheellinen otsikko on muutettu oikeaan muotoon “Veronalaiset luovutusvoitot ja 

 verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot”. 

 

4.2 2015 verolomake 6B 

 Kenttään 337 (Saadut osingot) viedään nyt vain myyntituottoihin kuuluvat osinkotuotot. 

 Vuonna 2015 edustuskulujen vähennyskelpoinen osuus on 50 %. Kentän 680 käsittelysäännöt 

 on korjattu vastaamaan uutta tilannetta.   

 Toimiala-kenttään 072 syötettävän tiedon enimmäismerkkimääräksi on muutettu 90 merkkiä. 

 

4.3 2015 verolomake 6A, liitelomakkeet 35, 70A ja 73B 

 Vuonna 2015 edustuskulujen vähennyskelpoinen osuus on 50 %. Lomakkeessa 6A kentän 342 

 käsittelysäännöt on korjattu vastaamaan uutta tilannetta. 

 Lomakkeelta 6A on poistettu kentät: 034, 035 ja 527. 

 Lomakkeelta 6A kentän 915/3 teksti on muutettu muotoon ” Liitteitä? Rastita jos 

 tilintarkastuskertomus (3)”. 

 Liitelomakkeelta 35 on poistettu kenttä 063. 

 Liitelomakkeelta 70A on poistettu kentät: 756 ja 757. 

 Liitelomakkeelle 70A on lisätty pakollisuustarkistus kenttiin 200 ja 34. Kentissä on oltava arvot, 

 jos johonkin muuhun kenttäryhmän kenttään on syötetty tietoa. 

 Liitelomakkeelta 73B on poistettu kentät: 754, 758 ja 762. 

 Liitelomakkeelle 73B on lisätty kentät: 744, 769, 771, 772, 773, 774, 797 ja 798. 

 

4.4 2015 verolomake 5 

 Vuonna 2015 edustuskulujen vähennyskelpoinen osuus on 50 %. Lomakkeessa 5 kentän 342 

 käsittelysäännöt on päivitetty verovuoden 2015 mukaiseksi. 

 Kentän 317 (Tuloslaskelman verovapaat tuotot) käsittelysääntö on päivitetty. 

 Lomakkeelta on poistettu kentät: 527, 908, 321, 322, 034, 035 ja 915. 

 Lomakkeelle on lisätty kentät: 325, 326, 327 ja 328. 

https://community.visma.fi/Tuotteet/visma-fivaldi/asiakaspalvelu-ja-tuki/ohjeet-ja-kasikirjat/tilikartat/
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5 Kirjanpito 

 

5.1 Osittainen alv-vähennysoikeus /ALV-jakoprosentti seurantakohteen takaa 

 

Päivityksessä on helpotettu osittaisen alv-vähennysoikeuden käyttöönottoa. Bruttokäsitelyssä alvilliselle tilil-

le ei tarvitse enää valita tililuokkaa ”alv”, jotta seurantakohteelta haettaisiin käytettävä jakoprosentti. Tili-

luokan valinta tilille ei kuitenkaan häiritse toiminnallisuutta, sillä perustietojen ”Alv jakoprosentti sk-

kohteen takaa…” valinta on ensisijainen. 

 

Kirjanpidon tositesyötön perustietoihin on lisätty valinta ”Alv jakoprosentti sk-kohteen takaa bruttolas…”. 
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Siirrytään rekisterit -> tilikartta ja perustetaan tililuokka, joka nimetään esim. alv jako. 

 

 

Perustetaan seurantakohde ja otetaan ko. seurantakohde käyttöön tositesyöttöön ja ostoihin. Syötetään 

oikea alv jako prosentti. 
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Perustetaan uusi seurantakohde ja laitetaan esim. 0 seurantakohteen tunnukseksi.  

 

 

Laitetaan tähän toiseen alv jakoprosentiksi 0, jolloin näistä ostoista ei saa vähentää arvonlisäveroa.  
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Ostolasku syötetään normaalisti joko ostolaskujen kierrätykseen tai suoraan ostoreskontraan.  

 

 

Kirjauksien jälkeen siirrytään kirjanpitoon ja alv-automaattikirjaukset 
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Tarkistetaan käsiteltävä kausi, valitaan ostolaskut tositelajiksi ja alv-automaattikirjaukset tositelaji on au-

tom. kirjaukset. Tämän jälkeen klikataan kirjaa. Tosite kirjautuu seuraavasti: 
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5.2 Tositteiden selailun suurennuslasi näyttää myyntilaskujen tositteiden kaik-

ki tiedot 

Kirjanpidon tositteiden selailussa suurennuslasin painaminen näyttää myyntilaskujen tositteiden kaikki 

tiedot. 

  

 

 

6 Fivaldi Web 

 

6.1 Fivaldin uusien sopimusehtojen hyväksyntä pääkäyttäjille 

Pääkäyttäjiltä kysytään sisäänkirjautumisen jälkeen ilmaantuvalla pop up-ikkunalla hyväksytäänkö Visma   

Fivaldin uudet sopimusehdot. Pop up-ikkunassa on linkki, josta pääsee lukemaan pdf-muotoiset 

uudet sopimusehdot. Pääkäyttäjäksi katsotaan käyttäjä, jolla on oikeudet yli 90%:iin kyseessä olevan 

asiakasympäristön aktiivisten yrityksien palvelunhallintaan. Käyttäjä pystyy sulkemalla ohittamaan ikku-

nan hyväksymättä ehtoja. Ehdot ovat kuitenkin hyväksyttävä vuoden 2015 loppuun mennessä. Kysely on 

asiakasyrityskohtainen, mutta sopimusehdot hyväksytään asiakasympäristökohtaisesti. Jos käyttäjä on 

useimmissa asiakasympäristöissä pääkäyttäjänä, sopimusehdot on hyväksyttävä jokaisen asiakasympä-

ristön kohdalla erikseen. Lisätietoa uusista sopimusehdoista löytyy Communitystä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://community.visma.fi/Ajankohtaista/sopimusmuutokset
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7 Raporttitulostin 

 

7.1 Arkiston raporttiajojen muokkaus ja poisto yksittäin sekä massana 

Arkiston raporttiajoja pystyy jatkossa muokkaamaan ja poistamaan massana uuden valintasarakkeen 

avulla. Uuden ominaisuuden voidaan ottaa käyttöön seuraavasti: 

 

 

Valitaan palvelunhallinnasta Web- sovellukset -> raporttitulostin ja kaikkien ajojen muokkaus.  

          

Raporttitulostimen ”näytä tallennetut ajot” – määrityksiin on lisätty uusi valintasarake. Ominaisuudella 

pystyy valitsemaan useamman raporttiajon. Valintaruudun lisäksi on lisätty kaksi uutta painiketta: ”Muuta 

valittuja ajoja” ja ”Poista valitut ajot”.  Valitsemalla raportin ja klikkaamalla ”muuta valittuja ajoja” -

painiketta voidaan muuttaa käyttäjää, joka on ottanut kyseisen arkistoajon käyttöön. Poista valitut ajot – 

painikkeen alta saadaan poistettua jo käytössä olevat ajot. Poistetut ajot voidaan poistamiseen jälkeen 

ottaa uudelleen käyttöön arkiston määrityksistä. 
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7.2 Palkanlaskennan tarkistuslista 

           Palkanlaskennan tarkistuslista raportti toimii nyt myös maksetuksi-merkintä ruudulta tarkan 

           maksupäivän perusteella. 

 

7.3 Myyntireskontran maksusuunnitelma -raportti 

Myyntireskontran maksusuunnitelma -raportin ”Lisätieto”-kenttään tulostuu aina teksti, joka näkyy myynti-

reskontran tiliote välilehdellä. Tulostumiseen ei enää vaikuta onko tilaustenkäsittelyn ”tilauksenne” -

kentässä alun perin ollut tekstiä. 

 

          

 

8 Arkisto 

 

8.1 Arkistoinnin oikeuksien massamuuttaminen 

          Arkiston Oikeudet-välilehden alareunaan on lisätty uusi ominaisuus, jonka kautta on 

          mahdollista päivittää oikeuksia hakemistosta alaspäin. 
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      Klikkaamalla: ”Päivitä oikeuksia hakemistosta alaspäin” avautuu ikkuna oikeuksien muuttamiseen.  

       

Nollaa alaoksien vanhat oikeudet poistaa kaikki käyttäjälle suoraan annetut käyttöoikeudet alahakemis-

toilta ja tiedostoista. 

Kopioi hakemiston oikeudet alaoksille kopioi hakemiston käyttäjälle suoraan annetut käyttöoikeudet kai-

kille hakemistoille ja tiedostoille. 

Alaoksille valinta, että oikeudet tulevat ylemmältä tasolta alaoksille klikataan oikeudet ylemmältä tasolta 

valinta päälle. 

Alaoksille valinta, että oikeudet EIVÄT tule ylemmältä tasolta poistaa alaoksilta ja tiedostoilta valinnan 

oikeudet ylemmältä tasolta. 

Lisää käyttäjä/käyttäjäryhmä lisää oikeudet arkiston, joko käyttäjille tai käyttäjäryhmille. Nämä oikeudet li-

sätään kaikille alaoksille. 

 

8.2 Haku-tulosten selaaminen: Seuraavat-nappi jäi piiloon 

          Haun tuloksen selaamisessa "Seuraavat >" -nappi jäi piiloon toiseksi viimeiseltä sivulta, jos 

          hakutuloksen määrä oli 11, 21, 31, 41, jne. Tämän päivityksen myötä virhe ei enää esiinny. 

 

 

9 Yritysten välinen raportointi 

 

9.1 Tunnusluvut 

Aiemmin tunnusluvut muodostuivat tasoista, joiden alla on suoraan yhtiöitä. Nyt tunnusluvut muodostuvat   

kaikista valitun tason alla olevista yhtiöistä.  
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10 Muut 

 

10.1 Suorituskyky 

Suorituskykyä on parannettu seuraavissa sovelluksissa ja osasovelluksissa:  

- Vuokrareskontran ennakoiden ja saatavien laskenta 

- Lisättäessä yhtiöitä yrityshierarkiaan, jossa haaran eri tasoilla on 

 ryhmällä käyttöoikeuksia 

- Kiinteistönpidon puunäkymä 

 

10.2 Visma Fivaldin valtiolista on päivitetty 

Visma Fivaldin lista valtioista on päivitetty ajantasaiseksi. Tiedot päivittyvät sovelluksiin (palkanlaskenta, 

yritysrekisteri) automaattisesti. Listaan on lisätty seuraavat maat/alueet kaikilla Visma Fivaldin tukemilla 

kielillä (suomi, ruotsi, englanti): 

- Ascension Island 

- Ahvenanmaa 

- Ceuta, Melilla 

- Clippertoninsaari 

- Diego Garcia 

- Guernsey 

- Itä-Timor 

- Jersey 

- Kanariansaaret 

- Länsi-Sahara 

- Mansaari 

- Montenegro 

- Palestiina 

- Ranska (Eurooppaan kuuluvat osat) 

- Tristan da Cunha 

 

 

11  Tehtävienhallinta 

 

11.1 Tapahtuman muutoskäyttäjä listahaun näyttökentäksi 

           Tapahtuman muutoskäyttäjää voi käyttää näyttökenttänä listahaussa. 


