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1 Yleistä  

Katso-tunnistautumispalvelu poistuu 30.4.2021 ja korvautuu verottajan varmenteeseen (entinen 
Tulorekisterin varmenne) pohjautuvalla tunnistautumisella. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä osalle 

Fivaldi-asiakkaista. 

2 Katso-tunnistautumisen muutos Fivaldissa  

Fivaldissa otettiin Katso-tunnistautumisen rinnalle käyttöön ALV-yhteenvetoilmoituksen ja 

Kausiveron ALV-ilmoittamisessa varmenteella tapahtuva tunnistautuminen syksyllä 2019. 

Alkuperäinen Katso-palvelun viimeinen käyttöpäivä oli 31.12.2019, mutta Veron Katso-käytölle on 
myönnetty jatkoaika 30.4.2021 asti. Siirtymäaikana Fivaldissa on voinut käyttää molempia 

tunnistautumistapoja. 1.5.2021 lähtien ilmoitusten lähettäminen onnistuu vain varmenteen avulla, 

joten siirtyminen varmennetunnistautumiseen on tehtävä hyvissä ajoin ennen toukokuun 2021 

alkua.  

Asiakkaille, jotka jo lähettävät Fivaldista palkkatietoja tulorekisteriin, muutos ei aiheuta 

toimenpiteitä oma-aloitteisten verojen (kausiverosovellus) tai alv-yhteenvetotietojen 

lähettämisessä. 

Jos asiakkaalla ei vielä ole varmennetta tai yritystä ei ole kytketty ilmoituksen lähettävän yrityksen 

varmenteeseen (esim. tilitoimisto), on yritys liitettävä tilitoimiston varmenteen alle tai yrityksen on 

haettava oma varmenne siirtymäajan aikana. Varmenteella oma-aloitteisten verojen ja alv-

yhteenvetoilmoitusten ilmoittaminen kausiverosovelluksella onnistuu jatkossakin. 

   HYVÄ TIETÄÄ:  Fivaldiin tulee aina hakea oma varmenne. Fivaldiin haettua varmennetta 

ei voi käyttää muissa ohjelmistoissa eikä sitä voi siirtää muihin ohjelmistoihin. Fivaldissa 
ei pysty käyttämään muihin ohjelmistoihin haettua varmennetta eikä varmennetta pysty 

lukemaan Fivaldiin muualta kuin tulorekisteristä.  

 

   HYVÄ TIETÄÄ:  Asiakkaan ei tarvitse ottaa käyttöön Fivaldi palkanlaskentaa, jotta 

varmennepohjainen lähettäminen onnistuu.  

 

   HYVÄ TIETÄÄ:  Vaikka verottajan varmenteen nimi on toistaiseksi ”Tulorekisterin 

varmenne”, se on muuttumassa verottajan yleiskäyttöiseksi varmenteeksi. Varmenne ei 
siis enää liity pelkästään Tulorekisteriin liittyviin tunnistautumisiin. Varmenteen nimikin 

saattaa muuttua jatkossa. 
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2.1 Varmenteen olemassaolon tarkistaminen 

Jos ei ole selvää, onko yrityksellä oma varmenne tai onko yritys liitetty tilitoimiston varmenteen 

alle, asia voidaan tarkistaa seuraavasti: 

1. Jos Visma Fivaldin Web-puolen Taloushallinto- tai Palkat-valikon alla ei ole Tulorekisterin 
varmenne -valintaa, yrityksellä ei ole vielä verottajan varmennetta. Siirry kohtaan 2.2. 
 

 
 

2. Jos Tulorekisterin varmenne -valinta löytyy Taloushallinto- tai Palkat-valikosta, mutta se 
avaa ”Luo varmenne” -näkymän, yrityksellä ei ole vielä verottajan varmennetta. Siirry 

kohtaan 2.2.  
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3. Jos Tulorekisterin varmenne -valinta löytyy Taloushallinto- tai Palkat-valikosta ja se avaa 

alla olevan kuvan kaltaisen näkymän, jossa kerrotaan että yritys käyttää toisen yrityksen 

varmennetta, yritys on kytketty toisen yrityksen verottajan varmenteeseen (esim. 
tilitoimisto). Mitään muutoksia ei tarvitse tehdä Katso-tunnistautumisen poistumiseen 

liittyen, sillä yritys on kytketty jo varmenteeseen.  
 

 
 

4. Jos Tulorekisterin varmenne -valinta löytyy Taloushallinto- tai Palkat-valikosta ja se avaa 
alla olevan kuvan kaltaisen näkymän, jossa näkyy otsikko ”Lähetysvarmenne” ja tieto siitä 

että varmenne on voimassa, yrityksellä on jo oma verottajan varmenne. Mitään muutoksia ei 

tarvitse tehdä Katso-tunnistautumisen poistumiseen liittyen, kaikki on valmiiksi kunnossa. 
 

 

 

2.2 Varmenteen hakeminen 

Jos yrityksellä ei ollut luvussa 2.1 kuvattujen testien mukaan omaa verottajan varmennetta tai 

yritystä ei ollut liitetty tilitoimiston varmenteen alle, yritykselle pitää hakea oma varmenne (tai 

yritys pitää liittää tilitoimiston varmenteen alle). Ohjeet tähän löytyvät Visma Fivaldin Tulorekisterin 

varmenne (https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-

Tulorekisterin-varmenne/ta-p/217541).  

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisterin-varmenne/ta-p/217541
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisterin-varmenne/ta-p/217541
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3 Lähettäminen pähkinänkuoressa 

Kaikki ilmoitukset luodaan kuten ennenkin, eli ainoa muutos koskee ilmoitusten lähettämisen 

tunnistautumisvaihetta.  

Lähettämisvaiheen muutos koskee Kausivero-sovelluksesta lähetettäviä ALV-ilmoituksia ja muita 

oma-aloitteisia veroja, sekä Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus-sovelluksesta lähetettäviä ALV:n 

yhteenvetoilmoituksia. Tässä luvussa käytetään esimerkkinä Kausivero-sovelluksesta lähetettävää 

ilmoitusta. 

Alla olevassa kuvassa näkyy lähetysvalmiina kaksi yritystä.  

● 10100: Yritys on liitetty tilitoimiston varmenteeseen 

● 10186: Yrityksellä ei ole varmennetta  

 

Lähetä ilmoitus valituista -painike lähettää ilman salasanakyselyä ilmoitukset niiltä yrityksiltä, 

joissa varmenne on kunnossa (eli yrityksellä on oma varmenne, tai ne on liitetty tilitoimiston 

varmenteeseen). Ilmoitukset ovat aluksi lähetysjonossa, josta varsinainen lähetys ilmoittimelle 
tapahtuu automaattisena tausta-ajona 15 sekunnin välein. Ohjelma näyttää viestin lähetysjonoon 

siirretyistä ilmoituksista. 
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Jos valituissa yrityksissä on mukana yrityksiä, joilla ei ole kummankaan tyyppistä varmennetta, ne 

listataan ja ne voidaan lähettää Katso-tunnistautumisella 30.4.2021 saakka.  

 

30.4.2021 saakka voi ilmoitusten käsittelijä valita, lähetetäänkö listalla olevien yritysten ilmoitukset 

perinteisellä Katso-tunnistautumisella VAI perutaanko lähetys ja käydään liittämässä yritykset 

tilitoimiston varmenteeseen/hankitaan oma varmenne, jonka jälkeen voidaan lähettää nämä 

ilmoitukset varmennetunnistaumista käyttäen. 

1.5.2021 alkaen lähetystä ei voi suorittaa ja tällä ruudulla on vain lähetyksen peruuttaminen 

mahdollista. 
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Jos napsautetaan Lähetä Katso-tunnuksilla -painiketta, ohjelma kysyy Katso-tunnuksia: 

 

Katso-kirjautumisen jälkeen sanomat lähetetään verottajalle, ja ohjelma näyttää tiedon 

onnistuneista lähetyksistä.  

 
 

Onnistuneen lähetyksen jälkeen ilmoitusrivien i-painikkeet ovat vihreänä, ja painikkeista 

avautuvissa viesti-ikkunoissa näkyvät vastaanottokuittaukset ja ilmoittimelle lähetetyt tiedot. 
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Näkymässä oleva uusi Päivitä tilat -painike virkistää ruudun lähetystilat oikeaksi, jos ne eivät ole 

päivittyneet automaattisesti.  

Jos Fivaldista lähettäminen ei onnistu puuttuvan varmenteen takia, tulee ilmoitukset kirjata 

OmaVeroon, kunnes yritykselle on hankittu oma varmenne tai yritys on liitetty tilitoimiston 

varmenteen alle.  

Lähettämisestä ja mahdollisten virhetilanteiden korjauksista kerrotaan tarkemmin Visma Fivaldin 

Kausiveroilmoitus-käsikirjassa (https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-

Fivaldi-Kasikirja-KAUSIVEROILMOITUS/ta-p/35781). 


