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1 Yleistietoja 

 

Kirjanpito ja kustannuslaskenta ovat osa Visma Software:n selainkäyttöistä Fivaldi  ohjelmistoperhettä. 

 

Ohjelmistoa kehitettäessä on kiinnitetty erityistä huomiota tietoturvaan, käyttäjäystävällisyyteen ja 

tehokkuuteen.  Suunnittelu ja toteutus perustuu vahvaan toimialaosaamiseen, sekä asiakkaistamme ja alan 

asiantuntijoista koottuun kehitystyöryhmään. Fivaldi ohjelmisto on selainkäyttöinen, käyttöjärjestelmistä 

riippumaton  SaaS-palveluna toimiva tilitoimistojen ja yksittäisten yritysten sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen 

tarpeet täyttävä ATK-ohjelmisto.  

 

Käyttöjärjestelmäriippumattomana, avoimeen Internetiin,  uusiin mobiili- ja sähköisiin tekniikoihin perustuvana 

ohjelmistona se takaa käyttäjilleen turvallisen, jatkuvasti kehittyvän ja pitkäaikaisen työkalun taloushallinnon 

hoitoon.    

 

1.1 Toimintaympäristöt 

 

Ohjelmisto soveltuu hyvin sekä tilitoimistojen että yksittäisten yritysten tarpeisiin. Kun tilitoimisto ja sen 

asiakkaat käyttävät Fivaldi ohjelmistoa, säästetään aikaa ja rahaa, koska samojen asioiden päällekkäinen 

käsittely asiakkaalla ja tilitoimistolla poistuu.  Tieto syötetään järjestelmään vain kerran, jonka jälkeen se on 

kaikkien sitä tarvitsevien henkilöiden käytettävissä.    

 

ASP-palveluna ohjelmiston käyttö on turvallista, helppoa ja edullista koska laite- ja ohjelmistoinvestointeja ei 

tarvita.  Myös ohjelmistopäivitykset hoidetaan toimittajalta asiakkaalle Internetin välityksellä suoraan 

palvelimelle; työasemille ei tarvitse tehdä mitään.  Palvelukeskus vastaa myös varmuuskopioinnista, joten 

tältäkin osin säästetään kustannuksissa.   

 

Selainkäyttöisyys mahdollistaa myös tiedon syöttämisen paikasta riippumattomasti.  Etätyö ja esim. eri 

paikkakunnilla olevien toimistojen tietojen keskittäminen samaan verkkoon ovat esimerkkejä tästä.  
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1.2 Käyttöönotto 

 

Järjestelmää käynnistettäessä tallennetaan ensimmäiseksi kaikki perustiedot. Tiedot ovat myös 

konvertoitavissa muista järjestelmistä tietyin edellytyksin.  Mahdolliset konversiot käsitellään aina 

tapauskohtaisesti.   

 

Yrityksen nimi- ja osoite yms. tietoja ei yleensä kannata konvertoida.  Lähinnä konversiolla siirretään 

massatyyppisiä tietoja kuten tilikartat, vertailutiedot talousarviot jne.       

 

Kun yhtiölle on tallennettu nimi- ja osoitetiedot, aloitetaan käyttöönotto aina tilikartasta riippumatta siitä, mitä 

sovelluksia yhtiölle otetaan käyttöön.  Tilikartaksi voidaan ottaa esimerkiksi PTL eli perustililuettelo tai vaikkapa 

asiakkaan oma tilikartta mikäli se on saatavilla Excel muodossa.  Tilikartan kopioinnin yhteydessä tuodaan 

myös mahdolliset konversion kautta tulevat vertailu- ja alkusaldotiedot käynnistettävään yhtiöön.  

 

 

1.3 Päivittäinen työjärjestys 

  

[A] Muut Fivaldi-sovellukset 

 

Mikäli yhtiöllä on käytössään muita Fivaldi ohjelmistoja kuten reskontrat, laskutus jne. siirtyvät näissä 

sovelluksissa tehdyt tapahtumat haluttaessa automaattisesti kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan.  Tapahtumat 

näkyvät kirjanpidossa omilla tositelajeillaan.  Mikäli osakirjanpitojärjestelmästä tulleessa tapahtumassa on virhe, 

pitää se korjata ko. sovelluksessa, jolloin korjaustapahtuma näkyy myös kirjanpidossa.  Jos virhe on sellainen, 

että sitä ei voi tai kannata korjata osakirjanpitojärjestelmässä, tehdään korjaustosite suoraan kirjanpitoon omalla 

tositelajillaan.   

Osakirjanpitojärjestelmien kaudet täytyy sulkea ensin, ja vasta sitten kirjanpidon kyseinen kausi.   

 

[B] Pääkirjatositteet 

 

Mikäli muita Fivaldi-sovelluksia ei käytetä, tallennetaan kaikki tositteet pääkirjatositteina suoraan kirjanpitoon.  

Pääkirjatositteina käsitellään usein myös Fivaldi-laskutuksen ulkopuoliset käteiskuitit sekä muistiotositteet.   

 

[C] Tiliote tositteena  

 

Mikäli TITO-toiminto on käytössä, tulee tiliotteet käsitellä omalla toiminnollaan.  Konekielisenä noudetun 

tiliotteen tiliöinti kannattaa rytmittää sen mukaan onko kyse päivä- vai viikkotiliotteesta.  Ohjelmistoa 

käyttöönotettaessa kannattaa selvittää miten TITO-aineistot käsitellään järjestelmässä.   

Aineiston voi noutaa kaikilla pankkiyhteysohjelmilla tai suoraan pankin verkkopalvelusta. 
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[D] Täsmäytykset 

 

Kun kaikki käsiteltävän kauden tositeaineisto on järjestelmässä,  tulostetaan pääkirjayhteenveto kyseiseltä 

kaudelta ja täsmäytetään kaikki tarvittavat tilit, pankkitilit, reskontratilit, mahdolliset välitilit jne.   

 

[E] korjaukset 

 

Mikäli jokin tileistä ei täsmää, tehdään tarvittavat korjaukset joko muistiotositteina tai korjaamalla virheellinen 

tosite.  On huomattava, että osakirjanpitojärjestelmistä, esim. laskutuksesta ja reskontrista tulevia tapahtumia ei 

voi korjata niiden omilla tositelajeilla kirjanpidon puolella.  Virheet korjataan pääsääntöisesti siinä 

osakirjanpitojärjestelmässä, jossa virhe on syntynyt.  Tarvittaessa tällainen korjaus voidaan tehdään 

kirjanpitoon myös muistiotositteella.   

 

[F] Mahdollinen ALV:n automaattilaskenta 

 

Mikäli käytössä on bruttomenetelmä arvonlisäveron suhteen, on ennen tulosteiden ottamista ajettava ALV 

automaattikirjaus.  Ajo kirjaa tilien ALV parametrien mukaisesti myynnin ja ostojen sekä kulujen arvonlisäverot 

oikeille tileilleen ja netottaa tuloslaskelman vastaavat tilit.  On huomattava, että automaattikirjaus on ajettava 

uudestaan mikäli tapahtumiin on tehty korjauksia.  

 

 

Uudelleen tehty ajo korvaa aina edellisen.  Jos käytössä on nettomenettely ALV:n suhteen, ei ALV 

automaattiajoa suoriteta.  

 

[G]  Tulosteet 

 

Kun kaikki tilit täsmäävät, tulostetaan tarvittaessa halutut raportit kyseiseltä kaudelta.  Raportit voidaan tulostaa 

joko paperille tai tallettaa CD-levylle PDF-muodossa.  On huomattava, että myös jälkeen päin voidaan tulostaa 

lisää raportteja halutuilta kausilta riippumatta siitä ovatko kaudet suljettuja vai avoimia.  

 

[H] Kauden sulkeminen ja avaaminen 

 

Kuukauden tultua käsitellyksi, kannattaa se sulkea.  Näin estetään tahallinen tai tahaton kirjaaminen sellaiselle 

kaudelle, jolta esimerkiksi ALV-ilmoitus on jo annettu.  Kausien käsittely on käyttöoikeudella rajattavissa.  

Suljetun kauden voi pakottavassa tilanteessa avata uudelleen.  Tällaisen käyttöoikeuden antaminen on 

harkittava tarkoin.  Käyttöoikeuksien hallinta ja vastuu on yleensä nimetyllä pääkäyttäjällä.  Tilivuoden avauksen 

yhteydessä kuukaudet avataan valmiiksi koko tilivuodelle.  Avoimille kausille voi kirjata tapahtumia sekä 

suoraan kirjanpidon puolella että osakirjanpitojärjestelmistä.   
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1.4 Vuodenvaihteen rutiinit 

 

[A] Uuden tilikauden avaaminen 

 

Uusi tilikausi on avattava viimeistään kun vanhan tilikauden päätös suoritetaan.  Tilikausi voidaan toki avata jo 

paljon aiemmin.  Uuden tilikauden tapahtumia voidaan kirjata vaikka vanha on vielä kesken ja vastaavasti 

vanhaa tilikautta voidaan viimeistellä niin pitkään kuin on tarvetta.  Uuden tilikauden kausia ei kuitenkaan voi 

sulkea ennen kuin vanha vuosi on päätetty.  

 

[B] Tilinpäätöstapahtumat ja tilinpäätös 

 
Tilikauden päättyessä kirjataan tilinpäätökseen liittyvät liiketapahtumat normaalisti omilla tositelajeillaan.  

Tilinpäätöskuukauden tilien saldot täsmäytetään ja huolehditaan siitä, että kaikki osakirjanpitojärjestelmät on 

suljettu. Kun kaikki tilikaudelle kuuluvat liiketapahtumat on kirjattu,  

suljetaan myös tilinpäätöskuukausi kirjanpidossa.   

 

Lopuksi tulostetaan kaikki kulunutta tilikautta koskevat raportit PDF-muotoon  ja tallennetaan CD-levylle. 

Tarvittaessa tulosteet voi toki ottaa myös paperille. Viralliset, tasekirjaan kuuluvat tulosteet on luonnollisesti 

tulostettava CD:n  lisäksi myös paperille. Kun kaikki edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, päätetään 

tilikausi.  

Päättynyt tilikausi suljetaan lopullisesti Hyväksy Tilinpäätös toiminnolla sen jälkeen kun tilintarkastaja ja 

yhtiökokous ovat sen hyväksyneet Hyväksyttyä tilikautta ei voi enää mitenkään avata tai muuttaa.  Käyttäjä voi 

kuitenkin tulostaa hyväksytyiltäkin tilikausilta kaikkia haluamiaan raportteja.  

 

 

[C] Tuloksen kirjaaminen 

 
Tilikauden tulos kirjataan yksipuolisena vientinä halutulle tilille (voittovarat) uuden tilikauden ensimmäisellä 

tositteella tai haluttaessa vasta kun yhtiökokous on virallisesti päättänyt tuloksen käsittelemisestä.  Mikäli 

kirjaaminen  jätetään myöhemmin tehtäväksi, näkyy tulos saldona pääkirjan lopussa kirjauskuukauteen asti. 

Tilinpäätösajo voi myös haluttaessa kirjata tilikauden tuloksen.  
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2 Päävalikko 

 

 

 

Fivaldi ohjelmiston päävalikko on jaettu kolmeen pääosaan.  Vasemmassa palkissa näkyvät käytössä olevat 

sovellukset. Keskimmäisessä palkissa ovat kaikki sovelluksia koskevat perustiedot ja oikeassa palkissa 

apuohjelmat.  Näiden yläpuolella on yritysvalikko jota voidaan selailla joko selailunuolella tai hakea haluttu yritys 

hakuvalinnan kautta kirjoittamalla hakusanaksi yhtiön nimi tai osa siitä.  

 

Päävalikon alaosassa on lisäksi kaksi toimintovalintaa.  Raportointiin päästään  klikkaamalla Raporttitulostin 

nappulaa.  Fivaldi WEB vie näyttöön, jossa voidaan selata mahdollisia tiedotteita, myöntää valtuutuksia 

etähuoltoon ja valita käyttöön erilaisia WEB sovelluksia.  Näistä toiminnoista kerrotaan yksityiskohtaisesti 

omissa kohdissaan. Käyttö lopetetaan ruksaamalla ruudun oikeasta yläkulmasta (X)- nappulalla.  
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3 Rekisterit   

 

3.1 Tilikartta 

 

Sovelluksen käynnistäminen aloitetaan aina kopioimalla tilikartta palveluun avatulle yhtiölle tai ottamalla 

yhteistilikartta käyttöön.  Tilikarttapohjia voi olla monenlaisia.  Toimituksen yhteydessä toimittajalta on 

saatavana PTL eli perustililuettelo (Liikekirjuri) tai Kiinteistökirjuri Asunto Oy:tä varten. Myös yhdistyskirjuri on 

ladattavissa.  Käyttäjä voi myös muokata oman perustilikarttansa, jota käytetään perustilikarttana uusia yhtiöitä 

perustettaessa.  Perustilikartat kannattaa tallentaa paikallisverkon palvelimelle tai yksittäisen työaseman 

kovalevylle omaan hakemistoonsa.  Mikäli käytetään jotakin toimittajan perustilikarttamalleista, kannattaa se 

muokata ensimmäisessä käyttöönotettavassa yhtiössä omien mieltymysten ja tarpeiden mukaiseksi.  Kun 

lopputulos on todettu hyväksi, kopioidaan muokattu tilikartta tilitoimiston omaksi perustilikartaksi.  Tätä tilikarttaa 

käytetään sitten muita yhtiöitä perustettaessa.  Lisäominaisuutena järjestelmään kuuluu ns. konsernitilikartta.  

Tästä ominaisuudesta on omat yksityiskohtaiset ohjeet.   

Tilikarttaa on käsitelty yksityiskohtaisesti Käsikirjassa Rekisterit TILIKARTTA. 
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3.2 Kirjanpitosovelluksen perustiedot    

 

3.2.1  Perustiedot 

 

Kun kirjanpitosovellus käynnistetään, avautuu näyttöön kirjanpidon tallennusruutu.  Varsinaistatallennusta 

koskevat ohjeet käsitellään myöhemmin tässä käyttöohjeessa omassa kohdassaan.   

Kirjanpitosovelluksen,kuten kaikkien muidenkin Fivaldi-sovellusten ns. omat perustiedot saadaan käsittelyyn 

avaamalla näytön yläosassa olevasta tummalla värillä näytetystä palkista alasvetovalikko kohdasta Kirjanpito. 
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3.2.2 Tilikausien avaaminen 

 

Tilikaudet kohdasta avataan käynnistettävälle yhtiölle tilikaudet.  

Tilikaudet avataan aina aikajärjestyksessä siten, että vanhin kausi 

avataan ensin ja sitten seuraava tilikausi jne.  Tilikausi avataan 

vasemmalla alempana olevassa  kuvassa näkyvällä Avaa uusi 

tilikausi toimintonäppäimellä. Samalla kertaa voidaan avata sekä 

päättynyt että tuleva tilikausi.  

 

Ohjelma kysyy tämän jälkeen avattavan tilikauden tunnusta ja 

päivämäärärajoja.  Tilikauden tunnukseksi kannattaa aina antaa se 

vuosi, jolloin tilikausi päättyy. Päivämääräkenttiin annetaan tilikauden 

alku- ja lop 

pupäivämäärät muodossa pp.kk.vvvv.  Tilikauden kuukaudet 

avautuvat kun päivämääräväli on annettu ja Avaa tilikausi näppäimellä 

hyväksytään toimenpide.  

 

 

 

 

Lähtötilanne on helpointa hoitaa siten, että päättyneen tilikauden viimeiselle kuukaudelle tallennetaan Avaava 

saldo / veroton -tyyppisellä tositelajilla taseen ja tuloslaskelman tilien saldot.  On huomattava, että 

Lähtötilanteen saldot ei aiheuta ALV kirjausta.  Ko. tositelajia voi käyttää myös muiden sellaisten kirjausten 

kohdalla, joista ei saa kirjata ALV kirjausta.  Esimerkiksi kalustotilin poistot jne.  

 

Tilikauden tulosta ei saa tallentaa, vaan järjestelmä laskee sen.  Tase ja tuloslaskelma tallennetaan siis yhtenä 

tositteena, jolloin se menee tasan.  Tallennuksen jälkeen tulostetaan tase ja tuloslaskelma ja verrataan sitä 

alkuperäisiin tulosteisiin oikeellisuuden toteamiseksi. Järjestelmä voi myös tehdä tuloksen kirjauksesta 

automaattiviennin. 
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3.3 Tilikauden päättäminen 

 

Kun tilanne on todettu oikeaksi, päätetään 

mennyt tilikausi, jolloin tuloslaskelma 

nollautuu ja siirtyy vuosivertailutiedoiksi.  

Tase avautuu automaattisesti 

tilinpäätössaldoilla.  Päätettävän tilikauden 

kuukaudet päätetään ensin Sulje kausi 

vvvvkk toimintonäppäimellä.  Kun 

viimeinenkin tilikauden kausi suljetaan, 

avataan alasvetovalikosta kohta 

Tilinpäätös. 

 

Tällä näytöllä tehdään lopullinen tilinpäätös  

Päätä vuosi vvvv toimintonäppäimellä.  Tilinpäätöksessä tulostettavat raportit voidaan määritellä näytöllä 

haluttuun järjestykseen ja niille voidaan antaa tulostettavien kappaleiden lukumäärä Kpl sarakkeeseen. 

Tulostus tapahtuu Tulosta toiminnolla. 

 

On huomattava, että vuotta ei voi päättää mikäli kaikkia kausia ei ole suljettu.  Jos yrityksellä on käytössä 

reskontrat, suljetaan ensin reskontrien kaudet ja sitten kirjanpidon kaudet.  Kaudet voidaan tarvittaessa avata, 

mutta avaamisen voi suorittaa vain pääkäyttäjän oikeudet omaava käyttäjä.  Tällöin avataan ensin kirjanpidon 

kausi ja sitten tarvittaessa reskontrien kaudet.  Kausikäsittely on tehty mahdollisimman joustavaksi jotta 

ohjelmiston käyttö olisi sujuvaa.  Käyttöoikeudet kausien käsittelyyn on tästä johtuen syytä määritellä tarkasti. 

Huomaa, että lopullisesti Hyväksy tilinpäätös -toiminnolla suljettua tilikautta ei enää voi avata eikä muuttaa.  

 

Tilikauden pidentäminen tai lyhentäminen 

 

Tilikauden lyhentäminen tai pidentäminen tehdään Avaa uusi tilikausi toiminnolla tallentamalla tilikauden 

tunnukseksi muutettavan tilikauden tunnus ja tallentamalla tilikauden alkupäivämäärä ja uusi tilikauden 

loppupäivämäärä. Jos seuraava tilikausi on jo avattu ja halutaan lyhentää kuluvaa tilikautta, niin tallennetaan 

seuraavan tilikauden tietoihin uusi alkupäivämäärä. Ohjelma lyhentää tällöin vastaavasti kuluvaa tilikautta.  

Jos seuraava tilikausi on jo avattu ja halutaan pidentää kuluvaa tilikautta, niin tallennetaan kuluvan tilikauden 

tietoihin uusi loppupäivämäärä. Ohjelma lyhentää tällöin vastaavasti seuraavaa tilikautta. Jos seuraava 

tilikausi on normaalin mittainen, tee sille vielä muutos tilikauden loppupäivämäärään. Pääsääntö kauden 

pituutta muutettaessa on siis toinen päiväys tulee säilyttää samana, toista voi muuttaa. 

 

 

Huom. Muutosten teossa ei saa jäädä tapahtumia esim. lyhennettävän tilikauden ulkopuolelle.  

        Tilikauden pituus ei myöskään saa muutoksessa tulla pidemmäksi kuin 18 kk 
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3.4  Talousarviot 

 

Ylävalikosta Kirjanpito_Talousarviot 

 

Talousarviot luodaan oheisella näytöllä.  Ensin klikataan Lisää uusi - painiketta.  Tällöin avautuu alareunaan 

uusi näyttö, jolla annetaan talousarviolle tunnus.  Tunnuksena kannattaa käyttää sitä vuotta, jolloin ko. tilikausi 

päättyy.  Tilikaudelle voidaan avata useita erilaisia budjetteja.  Mikäli näin halutaan tehdä, pitää tunnuksen olla 

kaikilla saman vuoden budjeteilla erilainen.  Esimerkiksi 2015a, 2015b jne. Tilikausilokeroon valitaan 

luonnollisesti se tilikausi jota avattava talousarvio koskee.  Nimikenttään voidaan lisäksi tallentaa talousarviolle 

nimi.  

 

 

 

 

Kun klikataan Luo tyhjä - toimintonäppäintä, avautuu näyttö, jolla talousarvioluvut tallennetaan.  Kredit 

summat tallennetaan miinusmerkkisinä ja debet summat ilman etumerkkiä.   

Summat tallennetaan tileittäin ja tarvittaessa laskentakohteittain.  Kun tili ja mahdolliset laskentakohteet on 

tallennettu tai haettu valintalistan kautta, voidaan antaa joko kuukausi-kohtaisesti budjettisummat tai koko 

vuoden summa alarivin yhteensä sarakkeeseen.  Tällöin ohjelma jakaa kokonaissumman tilikauden 

kuukausien mukaan tasasuuriin kuukausieriin.  
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Koko vuosibudjetin määrä voidaan myös tallentaa tilikauden ensimmäisen kuukauden kohdalle.  Tällöin 

budjetista voidaan seurata jäljellä olevan budjetoidun summan määrää.  

 

Toteutunut sarakkeeseen ohjelma tuo automaattisesti käsiteltävällä tilikaudella toteutuneet luvut sekä 

viereisiin sarakkeisiin eron valuuttamääräisenä ja prosentteina.  Mikäli syötetään seuraavan vuoden budjettia, 

valitaan oikea talousarvion kausi.  Tulevalle kaudelle tallennetut luvut näkyvät tällöin kuluvan vuoden 

talousarviolukujen oikealla puolella sarakkeessa Seuraava vuosi. 

 

Muokkaa yksittäin - painikkeella voidaan muuttaa tallennetun budjetin tietoja.   
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Näytä ja muokkaa - painikkeella saadaan valittu budjetti näytölle ja sitä voidaan haluttaessa muokata 

edelleen alareunassa olevan Muokkaa - painikkeen avulla.  

 

 

Talousarviota voidaan tarkastella kausittain/tileittäin, tileittäin/kausittain sekä tili/vuosi yhteensä.  

Vasemman alareunan Näytä -valintalistalla voidaan järjestys muuttaa halutuksi. Oletuksena on ”Tili (vuosi 

yhteensä).   

 

Muokkaa toiminto vie ko. riviä koskevaan ”Muokkaa yksittäin” – näkymään jossa voidaan muuttaa jo 

budjetoituja summia. 

 

 

Kopioi - vie edellisen budjetin tulevan vuoden budjetiksi tai kuluvan vuoden mahdolliseksi kakkosbudjetiksi.  

Kopioi toteutunut puolestaan vie edellisen vuoden toteutuneet luvut tulevan vuoden budjetiksi tai vastaavasti 

saman vuoden mahdolliseksi kakkosbudjetiksi.     

 

Alarivin Yhteensä - sarakkeen muuttaminen laskee uudet kuukausiluvut säilyttäen niiden aiemman keskinäisen 

suhteen. 

 

Alareunan toimintonäppäimillä voidaan Poistaa valitun tili/laskentapaikkayhdistelmän budjetoitu summa tai 

Kopioida näyttöön valittu tili/laskentakohdenäkymä tulevalle tilikaudelle tai kuluvan tilikauden muille budjeteille. 

Vastaavasti voidaan Kopioida toteutunut, näytössä oleva tieto tulevalle talousarviolle tai kuluvan tilikauden 

muille mahdollisille budjeteille.  Syötetty tieto tallennetaan Tallenna painikkeella.  

 

Uutta talousarviota tehdessä ”Lisää uusi” – painikkeen jälkeen voidaan uusi talousarvio luoda myös kopioimalla 

jokin jo tehdyistä budjeteista. Luo kopioimalla –painikkeen jälkeen avautuu näkymä jossa valitaan mikä budjetti 

kopioidaan ja millä kertoimella jne.  
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Valinta: ”Tasataan kk-summat samansuuruisiksi” on pakollinen silloin kun ollaan kopioimassa budjettia jossa 

kopioitavan budjetin tilikausi on erimittainen kuin uuden. Jos kk-summien tasausta ei ole valittu, ohjelma antaa 

ilmoituksen ”Ei voi kopioida, vanha tilikausi on erimittainen kuin uusi! Jos sallit kk-summien tasaamisen, 

kopiointi onnistuu”.  
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Talousarviota tulostettaessa voidaan valita mitä budjettia halutaan käyttää vertailuna tuloslaskelmaan. 

Talousarvioita koskevat raportit löytyvät raporttitulostimesta, Kirjanpito otsakkeen alta: 

 

 Talousarvio 

 Talousarvio kuukausittain 

 Talousarviovertailu 

 Talousarviovertailu (vaakatuloste) 
 

 

4 Tiliotteiden tiliöinti eli Tito- toiminto  

 

Maksuliikenneohjelmistolla noudettu tiliote voidaan käsitellä Fivaldi ohjelmistossa tositteena. 

 

Yrityksen kannattaa tehdä pankin kanssa sopimus tiliotteen konekielisestä noudosta, joko päivittäin tai viikottain 

viikkotilioteena, jolloin tiliote pääsääntöisesti haetaan kunkin viikon maanantaina, paitsi kuun vaihteessa, jolloin 

nouto tapahtuu kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä riippumatta siitä, mikä viikonpäivä on kyseessä.  

Konekielisen tiliotteen hyödyntäminen kirjanpidossa lisää virheettömyyttä ja vähentää täsmäytystyötä. Tiliotteen 

perustietoihin voidaan määritellä kaikki tiedossa olevat tapahtumat koneellisesti tiliöitäväksi. Näin valtaosa 

tiliotteen tapahtumista tiliöityy automaattisesti ennen lopullista siirtoa kirjanpitoon.  Periaatteessa lähes kaikki 

tiliotteen tapahtumat voidaan kirjata automatiikalla, jolloin tiliotteen käsittelemiseen ei juurikaan tarvita 

manuaalikirjauksia.  Viitteettöminä saapuneet maksutapahtumat voidaan kirjata selvittelytilille, jonka 

purkaminen hoidetaan suoraan kirjanpitoon pääkirjaviennein tai käsitellään reskontrassa. 

 

http://filmore.finnvalli.fi:7778/pls/fv003/rap_tulostin_web.main?v_sov=kiptosite
http://filmore.finnvalli.fi:7778/pls/fv003/rap_tulostin_web.main?v_sov=kiptosite
http://filmore.finnvalli.fi:7778/pls/fv003/rap_tulostin_web.main?v_sov=kiptosite
http://filmore.finnvalli.fi:7778/pls/fv003/rap_tulostin_web.main?v_sov=kiptosite
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4.1 Tiliotteen tositelaji kirjanpidossa 

 

 

Tiliotteen tapahtumille perustetaan oma tositelaji.  Jos yrityksellä on useampi pankkitili, voidaan kaikille 

pankkitileille määritellä oma tositelajinsa, jolloin tositenumerointi tapahtuu juoksevasti  pankkitileittäin ja – 

ryhmittäin.  Samoin tiliotteet voidaan säilyttää omissa kansiossa pankki- ja ryhmäkohtaisesti.  

 

4.2 Tiliotteen tositelajin käyttöönotto 

 

 

Tositelajin käytöksi kirjanpidossa määritellään konekielinen tiliote.   
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4.3 Tiliotteiden luku 

 

 

Konekielinen tiliote haetaan pankkiyhteysohjelmalla pankista, 

jolloin se tallentuu pankkiyhteysohjelmassa ohjattuun tiedostoon 

yhtiön omaan lähiverkkoon.   Tämän jälkeen käyttäjän on 

lähetettävä ko. tiedosto selaimella Fivaldiohjelmistolle 

käsiteltäväksi.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Yllä olevan näytön mukaisesti käyttäjä Selaa pankista noudetun tiedoston 

ja lähettää sen Lähetä ja lue tiedosto painikkeella tallennusalustaksi 

Fivaldikirjanpitoon.  Kun tiedosto on lähetty onnistuneesti palvelinkoneelle, 

voidaan se ottaa käsittelyyn kirjanpito-ohjelmassa ylävalikon toiminnoilla 

Kirjanpito, tiliotteiden tiliöinti.  

Jos yrityksellä on käytössä Fivaldi-pankkiyhteys, ei tätä tiliotteiden 
lukua tarvitse tehdä. Pankkiyhteys lukee ne automaattisesti 
kirjanpitoon odottamaan tiliöintiä. 
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Kirjanpito, tiliotteiden tiliöinti. 

 

Tällöin ruudulle avautuu näkymä, jossa ensimmäisellä välilehdellä näkyvät riveittäin tiliöimättömät tiliotteet ja 

toisella välilehdellä näkyvät riveittäin jo tiliöidyt tiliotteet.  

 

4.4 Tiliotteen automaattinen tiliöinti kirjanpitoon 

 

 

 

 

Kun tiliotteen tapahtumille halutaan antaa automaattisia kirjausmääräyksiä klikataan auki tiliotteiden perustiedot 

valikosta yllä oleva näkymä.   Näytöllä voidaan antaa pankkitilikohtaiset määritykset automaattikirjauksille.  

Kaikki tapahtumat voidaan määritellä automaattisesti kirjautuviksi, jolloin esimerkiksi viitteettöminä pankkitilille 

tulleet  suoritukset ohjataan kirjautuviksi selvittelytilille, joka puretaan suoraan kirjanpitoon pääkirjaviennein tai 

käsitellään tarvittaessa reskontrasovelluksessa.  Tiliotteiden tositenumeroinnin määritykset tehdään myös 

kirjanpidon perustiedoissa. 
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4.5 Tiliotteen tapahtumien tiliöinti  

 

 

 

Tiliöimättömän tiliotteen saa tiliöintialustaksi tuplaklikkaamalla tiliotteen riviä tai painamalla ”Tiliöi”-painiketta 

ruudun alareunassa. ”Poista tyhjät”- toiminto poistaa kaikki tyhjät tiliotteet näkymästä. 

Tiliotenäkymässä näkyvät myös valmiiksi ohjelmassa automaattisesti tiliöidyt rivit.  
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Pankkitilin kirjanpidon tili on täydentynyt automaattisesti. Samoin kaikki muut automatiikalla määritellyt tiliöinnit, 

jotka on tallennettu tiliotteen perustietoihin Fivaldissa.   Tiliöintiruudussa on mahdollisuus antaa vielä lisäohjeita 

kirjauksen etenemiseksi, kuten kysytäänkö selite, kysytäänkö kustannuspaikka jne.  

 

Kun tiliotetapahtuma on tiliöity tai perustietojen perusteella hyväksytty automaattisesti, muuttuu kyseinen 

tapahtuman tausta harmaaksi. Kun kaikki tiliotteen tapahtumat on tiliöity, aktivoituu tiliotteen alalaidassa oleva 

näppäin Siirto kirjanpitoon.  Tiliote siirtyy kirjanpitoon hyväksymällä siirto Enterillä tiliotteen viimeisen viennin 

jälkeen. Siirron päätteeksi ohjelma ilmoittaa käyttämänsä tositenumerot tiliotteen vienneille sekä vientien 

lukumäärän. Jos halutaan korjata jo tiliöidyn tiliotteen vientejä, otetaan tiliöidyt tiliotteet välilehti auki, ja 

kaksoisklikataan haluttu tiliote ruudulle käsiteltäväksi. Tämän jälkeen haetaan korjattava vienti ja tehdään 

tarvittavat korjaukset, vienti korvautuu entisellä päiväyksellä ja tositenumerolla kirjanpitoon. Tiliotetta pääsee 

muokkaamaan myös kirjanpidon tositeselailussa omalla painonapillaan. 

Ruudun vasemmassa reunassa olevasta kirjoittimen kuvasta saadaan tulostettua tiliote paperille. 
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5 Kuukausittaiset tulosteet 

 

Tällä näytöllä voidaan määritellä kuukausittain tulostettavien raporttien järjestys ja lukumäärä.  Tulostaminen 

tapahtuu Tulosta toimintonäppäimellä. Kausi valinnalla valitaan tulostettava kausi. 

 

TYVI-näppäimestä pääsee tarkastelemaan vanhoja valvontailmoituksia ennen kausiveroilmoittamista. 

 

Valituista tulosteista syntyy jokaisesta oma PDF muotoinen listauksensa.   

 

Tulosteet kannattaa tallentaa PDF muodossa CD levyille tai sähköiseen arkistoon paperitulosteiden sijaan.   
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5.1 Tilinpäätös (tulosteet) 

 

Tilinpäätösvaiheessa voidaan tällä 

toiminnolla tulostaa halutut tulosteet yhdellä 

tilauksella.  Tulosteet muodostavat kukin 

oman PDF tiedostonsa käyttäjän 

määrittelemässä järjestyksessä.  

 

KPL sarakkeessa voidaan määritellä 

tulostettavien raporttien lukumäärä.  

 

Kun tilikausi on kokonaan käsitelty ja 

halutaan päättää vuosi, painetaan Päätä 

vuosi vvvv painiketta.  Tällöin 

tuloslaskelma nollautuu, siirtyy vertailutiedoiksi ja tase avautuu tilinpäätöstilanteen saldoilla.  Tilikauden tulos 

kirjataan seuraavan tilikauden puolella yksipuolisena vientinä edellisten vuosien voitto/tappio tilille joko uuden 

tilikauden ensimmäisenä tositteena tai haluttaessa vasta siinä vaiheessa kun yhtiökokous on virallisesti 

päättänyt tuloksen käsittelystä.  Mikäli tulos kirjataan vasta yhtiökokouksen päätöksellä, ”roikkuu” tulos 

pääkirjan lopussa saldona kirjaushetkeen saakka. 
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6    Tositelajien määritys 

 

 

 

Ohjelmistoa käyttöönotettaessa on määriteltävä käytettävät tositelajit.  Reskontrien ja muiden 

 

osakirjanpitojärjestelmien tositelajit on avattu valmiiksi.  Pääkirjatositteet voidaan määritellä tarpeen mukaan.  

Esimerkiksi normaalit pääkirjaviennit, korjaustositteet, tilinpäätösviennit jne.  

 

Käyttöönotettavat tositelajit kannattaa aloittaa numerosta 20 ja siitä ylöspäin.  Pienemmät numerot on varattu 

ohjelman käyttöön.  
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Uuden lajin perustaminen tapahtuu painamalla  Uusi -toimintonäppäintä.  Ohjelma pyytää lajille 

tunnuksen ja selitteen.  Käyttäjä voi valita tulostetaanko tositenumeroon kausi ja lajin tunnus.  

Ellei näitä haluta tulostaa, otetaan ruksit pois kyseisistä valinnoista.  Mikäli kausi käytössä ruksi jätetään päälle, 

tulostuvat kaikki tositelajit siten, että tositenumero juoksee annetusta ensimmäisestä numerosta (yleensä 1) 

kuukauden sisällä ja alkaa taas alusta seuraavan kuukauden alussa.  Jos halutaan tositenumeron juoksevan 

katkeamatta (Esim. käteiskuitit) otetaan Kausi käytössä ruksi pois päältä.  

 

Ensimmäinen numero on arvo, josta tositelaji alkaa kertyä kausittain tai jatkuvasti juoksevana kausista 

välittämättä. Arvo on käyttäjän vapaasti määriteltävissä. 

 

Numeron pituus määrittelee tositenumeron numeroiden lukumäärän.  Arvo kannattaa harkita 

tapauskohtaisesti.  Esimerkiksi korjaustositteissa numeron pituus kannattaa valita esimerkiksi kahdeksi, jolloin 

korjaustositteista voi olla maksimissaan 99 kunkin kuukauden aikana.   

 

Käytännössä pienissä yrityksissä riittänee arvoksi jopa yksi.  Tällöin korjaustositteita voisi olla kuukausittain 

maksimissaan 9 kappaletta.  
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6.1 Tositelajien käyttöönotto 

 

 

Kun kaikki käyttöönotettavat tositelajit on määritelty, pitää ne vielä ottaa käyttöön määrittelemälle tositelajeille 

tyyppi.  Ohjelman omat sisäiset tositelajit kuten esimerkiksi myyntilaskut (1) suoritukset (2), ostolaskut (5) jne.  

eivät tarvitse tyypin valintaa.  Ainoastaan tallennettavat ns. pääkirjatositteet pitää määritellä niiden luonteen 

mukaisiksi.  Tavallinen vienti määritellään niille tositelajeille, jotka tallennetaan suoraan pääkirjaan.  Näitä ovat 

esimerkiksi muistiotositteet, tilinpäätöstositteet, jne.  Automaattikirjauksen tositelaji koskee automaattikirjauksina 

suoritettavia tositteita kuten ALV tapahtumat.  Konekielinen tiliote puolestaan määritellään tito käsittelyn 

tositelajeille.  
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7 ALV määritykset 

 

Kirjanpidon ALV:n laskentaa ohjaavat parametrit eli luokat perustetaan tällä näytöllä. ALV-laskelma erittelee tilit 

ja niiden viennit ALV-luokittain. Luokka määritellään joko myynnin eli lisäävän veron tai ostojen eli vähentävän 

veron luokaksi. Seuraavaksi valitaan käytetäänkö veroa laskettaessa Netto- vai Bruttomenettelyä.  

Yhteisökauppaa koskevien veroluokkien kohdalla tehdään sama  

valinta erotellen vielä palvelukauppa normaalista tavarakaupasta.  Mikäli yrityksellä on käytössään 

reskontrasovelluksia, valitaan kullekin parametrille reskontran vastaava verokanta, jotta reskontrasta tuleva 

nettokirjattu aineisto kohdistuu haluttuun ALV-laskelman ryhmään ja sitä kautta oikeaan paikkaan 

kausiveroilmoituksella. Jos reskontra käyttää bruttomenettelyä, tätä tietoa ei kysytä, koska veron laskenta 

suoritetaan tilille kirjautuvan bruttosumman mukaan.  

 

Tositesyötön tunnuksella voidaan pääkirjatositteista tallennettaessa vaihtaa verokantaa kirjauksen yhteydessä.  

Tämä mahdollistaa sen, että samalla tilillä voidaan käsitellä useiden verokantojen tapahtumia.  Näin voidaan 

menetellä vain jos käytössä on nettokirjaustapa.  

 

ALV-prosentti kenttään annetaan kunkin parametrin kohdalle voimassa oleva arvonlisäveroprosentti.  

Jakoprosentilla hoidetaan esimerkiksi osittain arvonlisäverovelvollisten yhtiöiden vähennyskelpoinen jako-

osuus osto- ja kulutileiltä.  

 

 Sisäänluvun verokoodi liittyy ulkopuolisista järjestelmistä tuotavan aineiston verokäsittelyyn.  
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ALV-tiliksi valitaan myynnin ja ostojen taseessa olevat ALV-tilit.     Myynnistä kirjautuu myynnin ALV-velka 

annetulle velkatilille ja ostoista ostojen ALV-saaminen omalle tililleen. Päätileille jää aina nettosumma.  Mikäli 

halutaan menetellä ”vanhanaikaisesti” ja kirjata ALV siten, että tilille jää bruttosumma ja ALV oikaistaan omille 

myynnin ja kulujen oikaisutileilleen, on annettava lisäksi ALV-oikaisutili sekä myynnin että ostojen ALV-ryhmille. 

 

 

 

 

7.1 ALV automaattikirjaus 

 

Mikäli käyttöön valitaan bruttomenetelmä, pitää kuukausittain ajaa ALV-laskenta.  Toiminto laskee tilien taakse 

tallennettujen parametrien mukaisesti arvonlisäveron tilin saldosta ja kirjaa sen myynnin alv velkaan sekä 

ostojen alv saamisiin.  Jos käytetään edellä mainittua oikaisukirjausmenetelmää, kirjautuu ALV bruttosummien 

oikaisuksi myynti- ja kulutiliryhmien loppuun.   

 

ALV automaattikirjaus voidaan tarvittaessa uusia.  Tällöin uusi 

tilanne kirjautuu entisen ajon päälle.   

 

Jos tilille on tehty tapahtumia käyttäen Avaava tase / veroton –

tyypin tositelajilla, ei ko. tapahtumat osallistu automaattikirjauksen 

näkemään tilin saldoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Poista tosite  

 
Toiminnolla voidaan poistaa valittu tosite.  (Huomaa, että ensin pitää valita tosite joka poistetaan, vasta sitten 

klikataan Poista tosite toimintoa.)  Mikäli poistetaan viimeksi kirjattu tosite, antaa ohjelma käyttää ko. 

tositenumeron uudestaan.  Jos poisto koskee jotain aiempaa tositetta, jää ko. tositenumero käyttämättä.    

Tällaiset tositteet voidaan haluttaessa tulostaa päiväkirjaan näkyviin. 

Ne tulostuvat merkinnällä POISTETTU. 

 

 

Tositteiden sisäänluku 

 

Tämä toiminto liittyy muista järjestelmistä luettavan CSV-muotoisen aineiston käsittelyyn.  Toimintamenetelmät 

käydään läpi tapauskohtaisesti.  
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Tiedon vienti 

 

 

Tiedon vienti kysyy mistä kaudesta mihin kauteen. Mm. 

tuloslaskelman kohdalla kysytään tilipuite ja onko se 

Pitkä/lyhyt/virallinen, sisennystasojen määrä ja kieli. Sarake-

erottimeksi valitaan puolipiste ja desimaalierottimeksi pilkku. 
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8 Tositesyötön perustiedot 

 

Tositesyötön perustiedoissa valitaan Edellisten tilikausien voittovaratili ja tilinpäätösvientien tositelaji jos 

halutaan Tilinpäätöstoiminnon kirjaavan tilikauden tuloksen. 

Ensimmäinen kausi(VVVVKK) joka näkyy selailuruuduilla (vanhan historian rajaus pois) voidaan valita mikäli 

selailuruuduilla on liikaa vanhaa historiatietoa. 

Reskontrakuittaus useasta laskusta kerralla kannattaa valita jos minireskontra on käytössä. 

Jaksotuksia varten valitaan siirtovelka- ja siirtosaamistili sekä jaksotuksille tositelaji. 

Kirjanpidon tilien pikavalintoihin voidaan valita tallennusta nopeuttavia pikanäppäimiä ja mahdollinen 

oletusvientiselite. Nämä valinnat ovat käyttäjä- ja yrityskohtaisia. 
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9 Yleisraportin määrittely ja käsittely 

 

Yleisraportin määrittelyllä käyttäjä voi valita ja määritellä kirjanpidon ja budjetoinnin tietoja yleisraportin 

sisältöön, ulkoasuun ja käynnistyskysymyksiin. 

 

9.1 Määrittelyn perustiedot 

 

Yleisraportin tiedot määrittelet kirjanpidon valikon valinnalla Yleisraportin määritys. Perustietojen määrittelyn 

teet näytöllä Määrittelyn perustiedot ja sisällön sekä ulkoasun määrittelyn teet ohjelman välilehdellä 

Sarakkeistomääritys. Ulkoasuun liittyvät sisältö- ja sarakkeistomääritykset kiinnitetään määriteltävään raporttiin 

Määrittelyn perustiedot näytöllä kohdassa Sarakkeisto. 

 

 

 Yleisraportin määritys 

 

 

 

 

 

- Raportti (nimi, jolla raporttia käsitellään ja tehdään valinta tulostettaessa) 
- Kieli (tulostettava kieli valitaan raportin tulostuksessa) 
- Tilipuite (rivien tulostusohje raportin käsittelyssä) 
- Kausi (alku- ja loppukaudet) 
- Sarakkeisto, jolla raportin sisältö on määritelty sarakkeistonmääritys välilehdellä 
- Tase- / Tuloslaskelmakaava 
- Pitkä/Lyhyt/Virallinen kaava 
- Suunta (Pystysuunta/Vaakasuunta tulostuksessa) 
- Tulostuva nimi (Kielikoodi ja raportille tulostuva nimi) 

 

Mikäli haluat, että Kirjanpidon yleisraportin käynnistyksessä kysytään tiettyä arvoa, valitse tieto kentän jäljessä 

olevalla valintaruudulla. 
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Näytön toiminta painikkeet toimivat seuraavasti: 

Uuden tiedon tallennus   

Poistu ohjelmasta 

                             

Seuraava tietue              

 Edellinen tietue 

  

Lisää tietue 

 Poista rivi tai tieto 

 Tulosta  

  

   

 

 

 

- Tilistä – Tiliin (Tiliväli tulostuksessa) 
- Talousarvio, jota raportin käsittelyssä käytetään kuluvana tilikautena  
- Budjetti kaudesta – Budjetti kauteen (Budjetti kausi väli) 
- Seurantakohde (Seurantakohde, jonka tiedot poimitaan raportille) 
- Eritelläänkö seurantakohde (Summataanko seurantakohteet) 
- Sisennystasoja (Raportin sisennystasojen määrä) 
- Sisennys alkaen tasosta (Monennestako tasosta raportin sisennys aloitetaan) 
- Näytetäänkö toistuvat summarivit 
- Lihavoitavia tasoja 
- Lihavoidaanko otsikko vai summa (Tieto valitaan silloin, kun kohta Lihavoitavia tasoja on määritelty) 
- Laskennalliset erät mukaan (Esim. laskennallinen varastomuutos, laskennallinen poisto) 
- Laskennalliset poistot alk. kaudesta (Mistä kaudesta alkaen laskennalliset kaudet otetaan mukaan 

raportille) 
- ruudun oikeassa alareunassa olevasta palkista voidaan määrittelyt kopioida muille yrityksille 
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10 Yleisraportin sarakkeistomääritys 

 

Sarakkeistomääritys- välilehdellä määrittelet tiedot raportin sisällölle ja ulkoasulle. Määrittelyn perustiedot 

näytöllä valitset raportilla käytettävän Sarakkeistomäärityksen määrittelemistäsi tiedoista. 

 

10.1 Sarakkeistomäärityksen tiedot 

 

Määrittele juokseva numerointi (Nro) ja kuvaava nimi (Sarakkeisto) perustamallesi sarakkeistolle. Raportille  

tulostettavien  kirjanpidon- ja budjetoinnin rahamäärien välisen sarakejärjestyksen valitset valintalistasta 

Kirjanpidon luvut. Rahamäärät  tulostuvat raportille Paikka tiedon mukaisessa järjestyksessä. Sarakkeen sisältö 

tulostuu riville valitsemasi Kirjanpidon luku tiedon mukaan. Perustamaasi sarakkeistomääritystä voit käyttää 

useammassa raportissa, valitsemalla käytettävän sarakkeiston Määrittelyn perustiedot välilehdellä. Uuden 

sarakkeiston perustamisen aloitat painaltamalla Lisää tietue –painiketta.  

 

 Lisätessäsi uutta sarakkeistomääritystä määrittelet numeroinnin (Nro) ja kuvaavan nimen (Sarakkeisto) uudelle 

sarakkeistolle.  

 

 

 

Anna jokaiselle riville valintalistaan Oma otsikko kielikoodi ja teksti jonka haluat tulostuvan raportille kyseisen 

sarakkeen otsikoksi. Sarakkeessa Oma otsikko tulostuu ensimmäiselle riville ensiksi annettu tieto ja toiselle 

riville tähdellä alkava tieto (esim *2015). 
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Kirjanpidon ja budjetoinnin luvut joita raportille voidaan määritellä ja tulostaa ovat: 

 

- Kausivälin loppusaldo 
- Kausivälin loppusaldo, budjetti 
- Kausivälin loppusaldo, edellinen vuosi 
- Kausivälin loppusaldo, edellisen vuoden budjetti 
- Kausivälin loppusaldo, seuraava vuosi 
- Kausivälin loppusaldo, seuraavan vuoden budjetti 
- Kausivälin toteuma 
- Kausivälin toteuma, budjetti 
- Kausivälin toteuma, edellinen vuosi 
- Kausivälin toteuma, edellisen vuoden budjetti 
- Kausivälin toteuma, seuraava vuosi 
- Kausivälin toteuma,seuraavan vuoden budjetti 
- Koko vuoden toteuma 
- Koko vuoden toteuma, budjetti 
- Koko vuoden toteuma, edellinen vuosi 
- Koko vuoden toteuma, edellisen vuoden budjetti 
- Koko vuoden toteuma, seuraava vuosi 
- Koko vuoden toteuma, seuraavan vuoden budjetti 
- Toteuma, vuoden alusta kausivälin loppuun 
- Toteuma, vuoden alusta kausivälin loppuun, edell.vuosi 
- Toteuma, vuoden alusta kausivälin loppuun, seur vuosi 

 

Mikäli tarvitset käsitellä tallentamiasi raportin tietoja, mene aina ensiksi paikka kenttään ja tee tarvittavat 

muutokset tämän jälkeen. Tarvittaessa voit poistaa rivin välilehden painikeella Poista tai Tietue- Poista. 

 

Mikäli haluat raportille prosenttitietoja, määrittele kohdassa Prosenttisarakkeet paikka ja tieto jonka haluat 

raportille tulostuvan. Kohdassa Oma otsikko määrittelet kielikoodin ja raportilla näytettävän tekstin 

Prosenttisarakkeelle. Prosenttitieto lasketaan Osuus- ja  Kantaluku sarakkeiden perusteella. 
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11 Yleisraportin tulostus 

 

Yleisraportin tulostuksen voit käynnistää Fivaldi järjestelmän Raporttitulostimella, Kirjanpito - Yleisraportti. 

Raportin käynnistyksessä pakollisiksi määritellyt tiedot näytetään merkinnällä  

Pakollinen. 

 

Valitse Web-sovelluksista Raporttitulostin(testiversio) 

 

 

 

 

 

Valitse Yleisraportin tulostuksessa se määrittelemäsi raportti, 

jonka haluat tulostaa Fivaldi järjestelmän 

raporttitulostimella.Valitse kielikoodiksi se kieli, jolla haluat 

raportin tulostuvan ja paina Jatka –painiketta. 
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Raporttitulostin näytöllä saat Raportin 

tulostettavaksi nimeksi sen nimen, 

jonka olit määritellyt raportin 

tulostettavaksi nimeksi raporttia 

määriteltäessäsi. Näytöllä määrittelet 

Pakollisiksi merkityt tiedot sekä muut 

tiedot, jotka olit määritellyt Määrittelyn 

perustiedot näytöllä raportin 

käynnistyksessä valittaviksi tiedoiksi. 

Takaisin –painikeella pääset 

raporttitulostuksen edelliselle näytölle 

ja Jatka –painikkeella jatkat raportin 

tulostuksen määrittelyä. 
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Painikkeella Raportin valintaan pääset takaisin Fivaldi 

Raporttitulostimen pääsivulle. Painikkeella Takaisin pääset edelliselle 

raportinmäärittely sivulle. Painikkeella Tulosta/Lähetä saat näytölle 

määrittelemäsi ja raportintulostuksessa valitsemasi Yleisraportin. 
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Mikäli haluat tulostaa kyseisen raportin paperille, paina näytöllä olevan raportin tulosta –painiketta. 

 

 

 

Laskentakaavan käyttö 

 

Tilikartassa voidaan kaavan avulla määrittää erilaisia laskutoimituksia. Kaavat voidaan syöttää kun Laskenta-

valikkoon valitaan ”Kaava” ja sen alla olevaan kohtaan voidaan antaa kaksi riviä erilaisia laskutoimituksia. 

 

 

 

Yllä olevassa kaavassa lasketaan laskennalliset sos.kulut 25% liikevaihdosta ja raportissa ne tulostuvat ennen 

Bruttotulosta. 
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Laskentakaavat: 

 

 

 

Raportilla laskentakaava näkyy nyt kahdessa sarakkeessa: 
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12 Kirjanpitosovelluksen tallennustoiminnot 

 

Vientien tallennus 

 

Käynnistettäessä Fivaldi sovellusvalikosta Kirjanpito, ohjelma siirtyy suoraan vientien tallennusruudulle ja 

Uudet tositteet välilehdelle.  

 

Uudet tositteet -välilehti 

 

Välilehti jakaantuu kolmeen osaan. Ylimpänä istunnon aikana tallennettujen tositteiden selailualue, jolta tosite 

voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.  Ruudun keskellä on Ohjaustiedot alue, jossa on tositteiden tallennusta 

ohjaavia tietoja.  Ruudun alaosa on uuden tositteen tallennusalue. 

 

Jos kirjanpidossa on käytetty pelkästään bruttokirjaustapaa noudattavaa tilejä, on tallennusruutu 

ao. mukainen 
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Jos kirjanpidossa on käytetty yhtäkin nettokirjaustapaa noudattavaa tiliä, on tallennusruutu 

ao. mukainen 

 

 

 

 

12.1 Tositteiden tallennus 

 

Ennen varsinaista tositteiden tallennusta määrittele ruudulla olevat tallennusta ohjaavat tiedot. Kursori on 

ruudulle tultaessa Kirjataan kaudelle kentässä. Jos ohjaustietoja tarvitsee muuttaa, klikataan hiirellä 

muutettavaa kenttää. 

 

Tositelaji 

 

Valitse tallennettava tositelaji Tositelaji kentästä ruudun ylälaidassa. Kentässä on oletuksena ensimmäinen 

kirjanpitovientien tallennuksessa käytettävä tositelaji esim. Pkviennit 

(pääkirjaviennit).  Tositelajin voi valita klikkaamalla kentän perässä olevaa 

hakunuolta. Tositelaji pysyy samana vientien tallennuksen ajan, ellei sitä käydä 

muuttamassa. 

 

Huom! Tositelajien erilaisista toimintaperiaatteista ja asetuksista johtuen niitä ei voi enää muuttaa jos vienti on 

tallennettu väärälle tositelajille. Tällöin pitää virheellinen tosite poistaa ja tallentaa se uudelle halutulle 

tositelajille. 
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Tilit painike 

 

 

Tallennusruudulla voidaan seurata haluttujen tilien (max 9 kpl) saldoja vientien  

tallennuksen aikana. Kun klikataan tilit painiketta, avautuu seurantatilit ruutu.  

Uuden tilin voi lisätä klikkaamalla tyhjää ruutua ja tallentamalla siihen valittu  

numero.  Tallentamalla ruutuun tilinumeron  alkuosa ja klikkaamalla hiirellä  

hakunuolta kentän perässä avautuu tilikarttaruutu  haetulta kohdalta ja tilin voi  

valita siitä Enterillä. Tilin voi poistaa seurannasta poistamalla valittu tili taulu 

kosta. Hyväksy valitut seurantatilit klikkaamalla ok painiketta. 

  

Ohjaustiedot 

 

 

Hyväksy eroava tosite.  

   

Ohjelma tarkastaa oletuksena, että tosite täsmää.  Kruksaamalla kentän voit tallentaa yksipuolisia vientejä. Näin 

menetellään esimerkiksi tallennettaessa tilikauden tulos voittovarojen tilille.  

 

Kysyttävä summa 

 

Voit tallentaa viennit käyttäen joko verollista tai verotonta summaa jos kirjaustapana on netto. Tallennustapaa 

voi vaihtaa koska vain. 

  

Selite  

 

Jos Kysy kentässä on ruksi,  kursori pysähtyy viennin tallennuksessa selitekenttään kaikilla vientiriveillä.  

  

Jos Kysy kenttä on tyhjä, kursori pysähtyy selitekentässä vain niiden tilien kohdalla, joilla on  selite pakollinen 

(kts. tilitiedot). 

 

Jos Kopioi kentässä on ruksi, vientiselite kopioituu oletuksena edelliseltä vienniltä. Selitteen voi hyväksyä 

Enterillä tai sitä voi muuttaa. 

 

Jos Kopioi kenttä on tyhjä, selitekenttä  tyhjenee jokaisen viennin jälkeen. 

 
 
 
 
  
Seurantakohteet 
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Mikäli yritykselle on avattu tilikartan ylläpidossa seurantakohteet, tulevat nimet näkyviin Ohjaustiedot alueelle 

ja niille voi määritellä Kysy ja Kopioi toiminnot vastaavasti kuin Selite kentälle. 

 

12.2 Vientien tallennus 

 

  

 

Kirjataan kaudelle  (vvvvkk) 

 

Tallennettavat tositteet kuuluvat tässä kentässä annettavalle kaudelle riippumatta tositteen päiväyksestä. 

Ohjelma tarjoaa oletuksena ensimmäistä avointa kirjanpidon kautta. Hyväksy kausi Enterillä jos se on oikea.  

Muuten kauden voi joko tallentaa, selata nuolella alaspäin tai hakea klikkaamalla kentän perässä olevaa 

selainnuolta ja klikkaamalla haettua kautta. 

   

Tositteen päivämäärä (pp.kk.vvvv) 

 

Tallenna tositteen päivämäärä muodossa pp (jos se on kirjauskaudella) ja paina Enter. Ohjelma tuo 

kirjauskauden mukaisen kuukauden ja vuoden päivämäärä kenttään.  Päivämäärän voi tallentaa muodossa 

ppkk tai ppkkvvvv jos se jostain syystä ei ole valitulla kirjanpitokaudella.   

 

 

Klikkaamalla kentän perässä oleva selainnuolta, avautuu kalenteriruutu kirjauskuukauden kohdalta. Valitse 

päivämäärä kalenterista klikkaamalla päivää ja Valitse  painiketta. Hyväksy tositteen päivämäärä Enterillä.  

Kursori siirtyy "Tili" kenttään. 

 

 

 

 

 

  



Visma Fivaldi Käsikirja: Kirjanpito   
 

3.6.2015 © Visma Software Oy 44 

Seuraava tositenumero 

 

Seuraava tositenumero tulee automaattisesti ohjelmasta eikä siihen voi tehdä muutoksia. Tositenumero on 

juokseva kuukauden sisällä ja sen muoto on tositelaji + kirjanpitokauden vuosi yhdellä numerolla ja kuukausi 

kahdella numerolla + juokseva numero. Ohjelma mahdollistaa tositteiden teon aikaisemmille avoimille kausille. 

 

Seuraava tosite 

 

Kun kausi on hyväksytty, ohjelma tuo automaattisesti  "Seuraava tosite" kenttään valitun tositelajin mukaisen 

seuraavan tositenumeron. Ohjelma ei anna muuttaa tositenumeroa. 

 
Tili 

 

Tallenna viennin tilinumero ja paina Enter.  Jos tilinumero on virheellinen tai jos tili halutaan valita tilikartasta, 

tallenna tilin alkuosa tai osa nimestä ja paina Enter.  Tällöin avautuu 

tililuettelo kyseisestä kohdasta. Valitse tili Enterillä tai klikkaamalla 

sitä. Jos haluttu tili ei ole ruudulla, voi "Haku" kenttään tallentaa tilin 

nimen tai osan siitä ja painaa Enteriä, jolloin ohjelma etsii seuraavan 

tilin, josta tieto löytyy. Mikäli tili ei ole oikea, jatka hakua nuoli alas-

/ylöspäin näppäimillä. Hyväksy oikea tili Enterillä tai klikkaamalla sitä. 

  

     

Kun tili on hyväksytty, ohjelma tuo tilikentän alle tilin nimen ja 

tallennuskauden loppusaldon. Jos tili on verollinen, tulee ruudulle 

myös tilin oletusverokanta, alv-tili ja tallennusverokoodi.  

 

 

 

Verollinen summa tai veroton summa 

 

Kursori siirtyy tilin jälkeen ohjauksesta riippuen "Verollinen summa" tai "Veroton summa" kenttään.  Tallenna 

viennin summa ja paina Enter.  Tallenna kredit-viennin eteen tai loppuun miinusmerkki. 

Summakentässä on oletuksena ensimmäisen viennin jälkeen tosite-ero, joka voidaan hyväksyä Enterillä jos 

kyseessä on tositteen viimeinen vastakirjausvienti.  Ohjelma näyttää summan tallennuksen jälkeen viennin 

verottoman (tai verollisen) summan ja tositteen selailuosassa verottoman summan sekä alv:n. 

 

Verokanta 

 

Tilitiedolla on määritelty tilin oletus alv-luokka.  Alv-luokan tiedoissa on "Tositesyötön tunnus", jota 

käytetään vientien tallennuksessa  verokannan määrittämiseksi. Hyväksy tunnus Enterillä tai tallenna 

haluamaasi verokantaa vastaava tunnus. Ohjelma laskee tällöin viennin alv:n uuden tunnuksen mukaan.  
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Seurantakohteet 

 

Tallenna seurantakohde ja paina Enter.  Jos seurantakohde on virheellinen tai se halutaan valita luettelosta, 

tallenna seurantakohteen alkuosa ja paina Enter. Tällöin avautuu seurantakohteiden luetteloruutu, josta 

seurantakohteen voi valita selaamalla tai nimihaulla.  

 

Selite  

 

Tallenna vientiselite ja paina Enter tai hyväksy edellisen viennin selite painamalla Enter tai muuta selitettä 

klikkaamalla muutettavaan kohtaan ja tee tarvittavat muutokset ja hyväksy selite painamalla Enteriä.   Tyhjennä 

selitekenttä painamalla peruutusnäppäintä kun selitekenttä on sinisellä pohjalla ja paina sen jälkeen Enteriä. 

  

Vientilaji 

 

Jos tilitiedoissa tili ( esim. käyttöomaisuuden tilit) on  merkitty  

vientikohtaiseen seurantaan tase-erittelyä varten ruksaamalla  

kohta "Vientilaji pakollinen", vientiriville on tallennettava  

"Vientilaji" kenttä. Jos kentässä painaa Enteriä, avautuu erillinen  

ikkuna, josta vientilajin voi valita.  

 

   

Tositteen hyväksyntä 

 

Hyväksy tosite painamalla Enter tyhjässä tilikentässä.  Jos tosite on tasan, siirtyy se näytöllä ylempään 

tositteiden selailukenttään. Ohjelma tekee samalla alv-viennit verokannoittain.  Kursori siirtyy "Tositteen 

päivämäärä"  kenttään, jossa on oletuksena edellisen tositteen päivämäärä.  Aloita uuden tositteen tallennus. 
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Tositteen muutos  

 

 

 

 

Jos virhe huomataan vientiriviä tallennettaessa, yksöisklikataan virheelliseen  kenttään ja muutetaan 

virheellinen tieto.   Mikäli se vientirivi, jolla virhe näkyy  on jo hyväksytty, tehdään kesken oleva rivi loppuun ja 

siirrytään nuolinäppäimellä ylöspäin virheellisen rivin kohdalle.  Korjataan virheellinen tieto ja tallennusta 

jatketaan.  Jos tosite on jo tallennettu ja se on ylemmässä selailuosassa, kaksoisklikkaa virheellistä vientiä 

muutettavan kentän kohdalla, niin koko tosite siirtyy tallennusosaan ja kursori on valmiiksi korjattavan kentän 

kohdalla. Jos muutos aiheuttaa korjattavaa muille tositeriveille, siirry nuolella ylös- / alaspäin korjattava rivin 

kohdalle ja tee tarvittavat muutokset.  Tositteen päivämäärän muutos muuttaa päivämäärän samalla kaikille 

tositteen riveille.  Siirry lopuksi Page Down -näppäimellä tyhjän rivin tilikenttään ja hyväksy tosite Enterillä.  
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12.3 Tositteiden selailu  

 

 

Tositteiden selailu -välilehdellä on yrityksen viennit tarkasteltavissa tositelajeittain, kirjanpitokausittain,  

tositenumeroittain ja tositeriveittäin. Tositelajiksi voi myös valita tyhjän, jolloin selailu näyttää kaikkien 

tositelajien viennit. Ruudun ylälaidassa voi antaa myös seurantakohdevälin, jonka vientejä halutaan tarkastella. 

Tarvittaessa voidaan avoimen kauden yksittäinen tosite hakea käsittelyyn uudelleen. Jos yrityksellä on käytössä 

Fivaldi laskutus ja reskontra, voidaan ruudulle hakea laskulomake, johon tosite perustuu.   Ruudulta pääsee 

muokkaamaan vain kirjanpidon tositelajeilla tehtyjä tositteita. Tiliotetositelajeja selatessa voidaan siirtyä 

katselemaan ja muokkaamaan alkuperäistä tiliotetta.   

                     

  

 

Välilehti jakautuu kolmeen selailuikkunaan. 

  

Vasemmanpuoleisessa pystyikkunassa on valitun tositelajin /  kirjanpitokausien debet- ja kreditvientien summat, 

sekä alla yhteissummat.  Oikealla ylhäällä selailuikkunassa on valitun tositelajin / kauden tositteet 

tositenumerojärjestyksessä debet- ja kreditsummat , tositteen päivämäärä ja tositteen viimeisen rivin 

vientiselite.  Oikealla alhaalla on valitun tositelajin / kauden / tositteen vientirivit. 

 

Klikkaa kirjanpitokautta, jota haluat selailla. Voit hakea tositteen klikkaamalla tai selailemalla nuolinäppäimellä 

ylös- tai alaspäin. Voit valita kausien ja tositteiden järjestyksen nousevasta laskevaksi ja päinvastoin 
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klikkaamalla Kausi- tai Tosite-otsikkoa. Jos selailussa on kirjanpidon tositelajin viennit ja avoin kirjanpitokausi,  

tositetta voidaan muuttaa klikkaamalla "Muokkaa" painiketta.  Toiminto tuo tositteen "Uudet tositteet"-

välilehdelle muokattavaksi.  Jos selailussa on myyntilaskutositteet, ruudulla on "Näytä lasku" painike, jota 

klikkaamalla ruudulle avautuu laskulomake, josta tosite on muodostunut.  Voit siirtyä tositerivin tilin tapahtumiin 

ko. tositteen kohdalle kaksoisklikkaamalla tositeriviä. 

 

Hae painike 

 

Hae painikkeella voidaan etsiä tositteita tosinumerolla, summan 

mukaan, tilinumerolla, selitteellä (osallakin) tai seurantakohteella. 

Tallenna jokin hakukriteeri ja paina Enter. Jos vienti löytyi mutta ei 

ollut oikea, jatka hakua  painamalla  uudelleen Enteriä. Sulje 

hakuruutu ruksista. 

 

Hae eroava painike 

 

Jos tositelajin yhteissummissa on eroa, eroava tosite löytyy klikkaamalla "Hae eroava"-painiketta. 

 

Tilitapahtumat -välilehti 

  

Tilitapahtumat välilehdellä voidaan tarkastella tilin saldoon vaikuttaneita vientejä halutuilla tilikausilla / 

kirjanpitokausilla. 

 

 

 

 

 

 

Hae tili selailemalla  tililuetteloa tai tallentamalla "Haku"-kenttään tilin numero tai osa tilin nimestä ja paina 

Enter. 
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Tilikausi-ikkunaan (keskellä ylhäällä) tulee tilikausittain tilin alku- ja loppusaldo. Valitse klikkaamalla selailtava 

tilikausi. 

 

Kirjanpitokausi-ikkunaan (oikealla ylhäällä) tulee kausittain tilin alkusaldo, debet- ja kreditvientien summa sekä 

kauden loppusaldo.  Valitse klikkaamalla selailtava kirjanpitokausi. 

 

Vientirivit-ikkunaan (oikealla alhaalla) tulee haetun tilin  kirjanpitokauden viennit Kirjauspäivä / Tosite 

järjestyksessä. Voit valita järjestyksen nousevaksi tai laskevaksi klikkaamalla Tosite-otsikkoa. Ruudulla näkyy 

viennin tositelaji, kirjanpitokausi, tositenumero, kirjauspäivä (tositteen päivämäärä), viennin summa, saldo 

valitun kirjanpitokauden alusta ja vientiselite.  

Vientejä voi selailla nuolinäppäimillä ylös- / alaspäin tai hiirellä vierityspalkista. Koko tositteen saa näkyviin 

kaksoisklikkaamalla haluttua riviä. Ohjelma siirtyy tällöin "Uudet tositteet välilehdelle", jolla voi tehdä muutoksia 

kirjanpidon tositteisiin tai hakea esim. laskun, josta tosite on syntynyt.   

 

Tilitapahtumat välilehdellä saa Tilikausi -kenttää klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä valikon, jossa on 

toimintoja tietojen siirtämiseksi Fivaldi kirjanpidosta Excel, Word ja Talgraf ohjelmiin. Muuta ennen siirtoja 

työaseman Käynnistä / Asetukset / Ohjauspaneeli (Control Panel) / Alueelliset asetukset toiminnossa, Numerot 

välilehdellä tulosteiden erottelumerkiksi (List separator) pilkku. 
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13  Raportointi 

 

Kirjanpitoon liittyvä raportointi tapahtuu siirtymällä päävalikon Raporttitulostin toimintonäppäimen kautta 

raportointitoimintoihin.   

 

 

 

Raportit on ryhmitelty sovelluksittain.  Aluksi klikataan haluttua sovellusta, jonka jälkeen avautuu näyttö 

kaikista ko. sovelluksen peruslistausvaihtoehdoista.  Tulostettava raportti valitaan yksöisklikkaamalla halutun 

raportin nimeä.  Tällöin avautuu näyttö, jolla käyttäjä voi antaa raportin tulostusta ohjaavia parametreja 

valintansa mukaan.  Yleensä kaikki raportit kannattaa tulostaa siten, että oletustulostimena on näyttö.  Tällä 

estetään esim. tilanne, jossa vahingossa tulostettavaksi onkin valittu satoja sivuja käsittävä tuloste, jolta 

halutaan ainoastaan tarkastella jotain tiettyä tietoa.  Kun valittu raportti on tulostunut näyttöön, saadaan se 

paperille klikkaamalla tulostimen kuvaketta.   
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Kaikki tulosteet voidaan toki tallentaa PDF muodossa esimerkiksi CD levyille ja kannattaakin harkita tarkoin, 

mitä tulosteita ylipäätään otetaan paperille. 

 

 

 

  

 

13.1  Raporttivalinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


