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1 Tilinpäätös 

 

Tilinpäätös on tehtävä ennen tasekirjan tekemistä. Kyseessä voi olla välitilinpäätös tai tilivuoden päättävä 

tilinpäätös, mutta sen kirjaukset on oltava tehty ennen tasekirjan ottamista. Mikäli tilinpäätöstä ei ole tehty, 

tasekirjan luvut ja raportit voivat antaa virheellisen kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksen 

muodostumisesta. 

 

Tilinpäätöksen tekemiseen löydät ohjeet Visman tuottamista materiaaleista. Välitilinpäätöstä tehtäessä on 

syytä kiinnittää huomiota niihin toimenpiteisiin jotka tulee tehdä ja esimerkiksi mitkä kirjaukset on syytä 

purkaa ennen juoksevan taloushallinnon jatkamista. 

 

2 Tasekirjan tekeminen 

 

Tasekirja on kirjanpidon lisätoiminnallisuus. Se löytyy kirjanpidon perusruudulta valitsemalla tasekirja. Toinen 

tasekirjaan siirtymisen mahdollisuus on tilinpäätös toiminnallisuuden tasekirjapainikkeesta.  
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Tasekirjan perusruutu näyttää yllä olevan kuvan mukaiselta. Tasekirjasovellukseen kuuluu kolme välilehteä.  

Tasekirjat välilehti, jolla muotoillaan tasekirjan rakenne, määritellään sen nimi yms. perustiedot. Tasekirja 

voidaan kopioida tällä välilehdellä toiselta yritykseltä sekä tältä välilehdeltä se voidaan tulostaa Wordiin tai 

muuhun tekstinkäsittelyohjelmaan. 
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Tekstit välilehdellä voidaan muokata tasekirjan kiinteitä tekstejä, sekä tasekirja operaattoreita, joilla se 

noutaa muita muuttuvia tietoja.  Tasekirjan tekstit on syytä laittaa mahdollisimman hyvin kohdalleen 

Fivaldissa, jotta tekstinkäsittelyssä joudutaan tekemään mahdollisimman vähän työtä. 
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Luvut välilehti sisältää tiedot kirjanpidon ulkopuolisista luvuista. Ulkopuolisten lukujen otsikot ja saldot tulevat 

tilikartan ryhmäsummanimistä ja tallenna painikkeista, sekä tasekirjaan rakennetuista otsikoista. Kirjanpidon 

ulkopuoliset luvut päivittyvät tiettyjen raporttien ajamisen yhteydessä. 

Ryhmäsummanimien päivitys tilikarttaan tehdään Verolomakkeet- toiminnossa Päivitä tiliryhmätiedot 

 

 

 

Toiminto kannattaa tehdä vuosittain 

 

Päivityksen jälkeen tulee ilmoitus: 

 

 

 

Näitä kohtia tilikartassa päivitettiin: 
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2.1 Tasekirjamallin kopioiminen 

 

Tasekirja voidaan kopioida toiselta yritykseltä toiselle. Mikäli aiempia tasekirjamalleja ei ole, voidaan käyttää 

Finnvallin luomaa tasekirjamallia oman tasekirjan pohjana. Tasekirjan kopioimisen jälkeen on syytä tehdä 

yhteen yritykseen oma tasekirjapohja, jota sitten kopioidaan muille yrityksille, näin säästetään työtä ja kaikki 

yritykset saavat standardoidun tasekirjapohjan. Eri yritystyypeille on syytä tehdä omat tasekirjat. 

 

Tasekirjan kopioiminen tapahtuu kopioi toiselta yritykseltä painikkeesta.  Kopioidessa valitaan kopioitava 

tasekirjapohja ja mitä kopioidaan (koko tasekirja tai vain osa siitä). 

 

Kopioitaessa tilikarttaa päivitetään ryhmäsummanimien yms. toimintojen mahdollistamiseksi. Riippuen 

tilikarttapohjasta joitakin ryhmäsummanimiä saattaa jäädä pois, etenkin jos käyttäjä on paljon muokannut 

tilikarttaa. Alasvetonuolesta saadaan luettelo niistä tasekirjoista, joissa on ruksattu kohta ”Kopioitavissa”. 

Ensimmäiset neljä ovat Fivaldin mallitasekirjoja. 
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2.2 Tasekirjan rakenne 

 

Tasekirjan rakenne voidaan havaita tasekirjat välilehdeltä. 

 

 

Osa on joko raportti tai tekstiosuus. Tekstiosuuksille käyttäjä voi muuttaa tekstejä itse ja raportit ovat Fivaldin 

yrityksestä tekemää raportointia. Tasekirjan järjestystä voidaan vaihtaa vaihtamalla osien paikkaa. Lisää ja 

poista tietueet toimivat ruudulla. Otsikko kertoo osan otsikon tasekirjassa. Otsikkoa voidaan muuttaa. 

Valintoina on myös sisällysluetteloon, joka tarkoittaa, että otsikolle annetaan tekstinkäsittelyssä tyyli, jolla 

sisällysluettelo voidaan luoda. Jatkuu seuraavalla samalla sivulla tarkoittaa, ettei tasekirjan osien väliin tehdä 

sivuvaihtoa tekstinkäsittelyssä. 

 

Sivunumeroinnin alku on toiminta, mistä lähtien osien sivunumerot lasketaan sisällysluetteloon.  

 

2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja 

 

Tasekirja voidaan nimetä nimeä painikkeella. Uusi painikkeella voidaan yhtiölle tehdä toinen tai siitä 

seuraavia tasekirjapohjia. 



  2 
 

 

 

2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn 

 

Tasekirja voidaan siirtää tekstinkäsittelyyn tasekirjat välilehdellä. Ensin on valittava siirrettävä tilivuosi ja 

siirrettävät kaudet, jonka jälkeen siirto tapahtuu painamalla siirrä tekstinkäsittelyyn- painiketta. 

 

Aluksi pohja kannattaa siirtää paperille ja tulostaa, jonka jälkeen muokattavat kohdat käydään läpi ja tasekirjan 

muokkaaminen omaksi aloitetaan. 

 

 

 

2.5 Tasekirjan kiinteiden tekstien muuttaminen 

 

Tasekirjan kiinteitä tekstejä kannattaa muokata Fivaldissa, koska ne siirtyvät sellaisenaan tekstinkäsittelyyn ja 

niitä ei tarvitse enää muokata. Muuttuvia tekstejä, kuten olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen 

jälkeen on aina kirjoitettava tekstinkäsittelyssä, koska se on nopeampaa ja helpompaa. 

 

Muokkaaminen tapahtuu ensin valitsemalla se otsikko tasekirjat välilehdellä, jonka tekstejä halutaan muokata. 

Kun otsikko on valittu, siirrytään tekstit välilehdelle, jossa tekstieditori avataan ja muokataan haluttua tekstiä. 

 

Liitetiedot valittuna siirrytään Tekstit- välilehdelle. 
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Tekstit välilehdellä editori avataan klikkaamalla siihen, jonka jälkeen muokkausten tekeminen on mahdollista. 

 

2.6 Operaattorit 

 

Tasekirjan tekstit sisältävät operaattoreita, joilla noudetaan muuttuvaa tietoa yrityksestä. Näillä operaattoreilla 

on mm. mahdollista noutaa päivämääriä, tilien saldoja yms. tietoja yrityksestä, eikä niitä tarvitse kiinteästi 

kirjoittaa tekstiin. 

 

Operaattorit kirjoitetaan aina sulkujen sisään. Esimerkiksi operaattori (tilikausi) tarkoittaa, että sen kohdalle 

haetaan tulostettavan tasekirjan tilikauden päivät. Operaattorilla saatetaan hakea tilejä tai tilivälejä ja niiden 

saldoja, jolloin sulkujen eteen laitetaan $-merkki. Esimerkiksi $(4000) tuo tilin 4000 saldon. Operaattorilla voi 

myös olla arvonmäärite, joka erotetaan operaattorista pilkulla ja väli lyönnillä sulkujen sisässä. Esimerkiksi 

$(4000, M) tuo tilin 4000 tilikauden muutokset. 

 

Operaattorit hyväksyvät sisäänsä myös normaaleja laskulausekkeita, joihin voidaan sisällyttää muita 

esimerkiksi tilin saldoihin liittyviä operaattoreita. 

 

Operaattorit löytyvät tasekirjan tekstiosion ylälaidan ohjeita painikkeen takaa. 
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Sarkainasetukset eivät ole pakolliset. Sarkainpaikassa voi olla arvot: v, o, k, | (vasemmalle, oikealle ja 

keskelle tasattu sarkainasetus, | on oikea ja vasen sarkainpaikka vierekkäin). 

Tekstissä voi käyttää seuraavia korvaussääntöjä: 

 

Yrityksen perustiedoista: 

(nimi1) (nimi2) (lähiosoite) 

(postiosoite) (kotipaikka) (ytunnus)  

Ajanjaksoja: 
 

(tilikausi) Tilikauden päivät, "16.7.2014 - 30.6.2015" 

(kausiväli) Kausivälin päivät, "1.7.2014 - 30.6.2015" 

(alkupvm) Tilikauden alkamispäivä, "1.7.2014" 

(alkupv) Tilikauden alkamispäivä ilman vuotta, "1.7" 

(loppupvm) Tilikauden päättymispäivä, "30.6.2015" 

(loppupv) Tilikauden päättymispäivä ilman vuotta, "30.6" 

(edalkupvm) Edellisen tilikauden alkamispäivä, "16.7.2013" 

(edalkupv) Edellisen tilikauden alkamispäivä ilman vuotta, "16.7" 

(edloppupvm) Edellisen tilikauden päättymispäivä, "30.6.2014" 

(edloppupv) Edellisen tilikauden päättymispäivä ilman vuotta, "30.6" 

(alkuvuosi) Tilikauden alkamisvuosi, "2014" 
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(loppuvuosi) Tilikauden päättymisvuosi, "2015" 

(edalkuvuosi) Edellisen tilikauden alkamisvuosi, "2013" 

(edloppuvuosi) Edellisen tilikauden päättymisvuosi, "2014" 

(pvm) Tulostushetken päiväys, päivittyvä, "10.6.2015" 

(vuosi) Tulostushetken vuosi, päivittyvä, "2015" 

Sivunumerot: 
 

(sivu) Nykyinen sivunumero 

(sivuja) Sivujen lukumäärä 

Tiliryhmän saldo tai muutos: 
 

$(ryhmänimi) tai $(ryhmänimi, 

arvomäärite) 
jossa ryhmänimi: tilikartassa tiliryhmän tieto "ryhmäsumman nimi" 

 
arvomäärite: 

 
puuttuu tai S = tilik. loppusaldo, M = tilik. muutos, A = tilik. alkusaldo 

 
ES = ed. vuoden loppusaldo, EM = ed. vuoden muutos 

 
EA = ed. vuoden alkusaldo  

 

D = tilik. debet-viennit, K = tilik. kredit-viennit (huom, paluuarvo 

positiivinen) 

 
ED = ed. vuoden debet-viennit, EK = ed. vuoden kredit-viennit 

 

x = muutos vain vientilajin x osalta, Ex = ed. vuoden muutos 

vientilajin x osalta 

Tilin/tilivälin saldo tai muutos: 
 

$(tili) Loppusaldo 

$(tili, arvomäärite) Kts. edellä arvomääritteet, tapahtumat tilikausilla 

$(tili, kausi) Saldo halutulta kaudelta 

tili voi olla myös tiliväli muodossa alku-

loppu. Jos loppu on pituudeltaan 

lyhyempi kuin alku, alku määrää 

ensimmäiset numerot (1900-99 = 1900-

1999) 

 

$-merkin eteen voidaan laittaa- jolloin 

tulostetaan luvun vastaluku.    $-merkin 

edessä voi olla myös ~ jolloin tulos 

pyöristetään kokonaisluvuksi, tai # jolloin 

näytetään tarkka arvo 

 



Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja  
 

10.6.2015 © Visma Software Oy 6 

Ehdollinen tulostus: 
 

?(n1 operaattori n2 (tuloste jos tosi)) 

tai  

?(n1 operaattori n2 (tuloste jos tosi) 

(tuloste jos epätosi))  

 
jossa n1 ja n2 numeerisia arvoja, operaattori jokin seuraavista: 

 
=     <     >     <=     >=     <>  

 
n1, n2 ja tulosteet voivat sisältää edelleen korvaussääntöjä 

Vapaamuotoisen lausekkeen 

lopputulos:  

=(lauseke) 
 

 
Lauseke voi sisältää edelleen korvaussääntöjä. 

 

Lausekkeessa voi käyttää laskutoimitusta osoittavia merkkejä + - * / 

sekä sulkeita laskujärjestyksen määräämiseksi. Luvut (vakiot), 

sulkeet sekä laskutoimitusmerkit tulee erottaa toisistaan 

välilyönneillä. Vakioissa desimaalierotin on piste. 

Taloyhtiön perustiedoista: 
 

(kh_nimi1) (kh_nimi2) (kh_kr_pvm) 

(kh_yhtiöj_pvm) (kh_kulutus_lämpö) 

(kh_kulutus_sähkö) (kh_kulutus_vesi) 

(kh_kulutus_vuosi) 

(kh_lainaosuus_maksettavissa) 

(kh_isännöitsijä) (kh_huoltoyhtiö) 

(kh_talonmies) (kh_vakuutusyhtiö) 

(kh_kr_pvm) (kh_yhtiöj_pvm) 

(kh_lainaosuus_maksettavissa) 

(kh_kulutus_lämpö) 

(kh_kulutus_sähkö) (kh_kulutus_vesi) 

(kh_kulutus_vuosi) 

 

Taloyhtiön toimittajista: 
 

(kh_isännöitsijä) (kh_huoltoyhtiö) 

(kh_talonmies) (kh_vakuutusyhtiö) 

(kh_siivous) 
 

Taloyhtiön henkilöistä 
 

(kh_hallituksenpuheenjohtaja) 

(kh_hallituksenjäsenn) n = 1,2,3,..  
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(kh_tilintarkastajan) n = 1,2,3,.. 

(kh_suojelujohtaja) 

 

 

 

2.7 Word apuna tekstien tekemisessä ja sarkaimissa 

 

Sarkainten ja tekstin tekemiseen Fivaldin sisältämä editori on hieman kömpelö, etenkin jos tekstejä muutetaan 

paljon. Sarkainten paikalleen laittaminen Fivaldilla on myös jonkin verran hankalaa. Tässä apuna kannattaa 

käyttää tekstinkäsittelyä, jossa sarkaimet ja teksti laitetaan kohdalleen ja tämän jälkeen kopioidaan (ctrl + c) ja 

liitetään (ctrl + v) se Fivaldiin. Toiminto kannattaa tehdä vain kiinteille teksteille. 

 

Tekstin tekemiseen on myös syytä huomata, että Fivaldin editorissa voidaan määritellä otsikoita, kappalejako 

yms. asioita. 

 

{esimerkki} sulkeiden sisään kirjoitettu teksti lihavoidaan ja siitä tulee otsikko 

\page tekee sivunvaihdon 

\fs +jokin luku muuttaa tekstin kokoa 

[]tekee kappaleen sisennyksen. 
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2.8 Kirjanpidon ulkopuoliset luvut 

 

Kirjanpidon ulkopuoliset luvut syötetään luvut välilehdellä. Niiden summat syötetään jollekin tilikaudelle ja sen 

jälkeen niiden muutokset syötetään kullakin tilikaudella. Joissakin tapauksissa, kuten 

vastikerahoituslaskelmassa, muutos lasketaan jonkin Fivaldin raportin ajosta. 

 

Jotkin ulkopuoliset luvut ovat tasekirjaan tehtyjä lukuja, kuten muiden velkojen pantit. Ne tuodaan tasekirjan 

kohtaan, johon niiden operaattori on kirjoitettu. 
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Raporttien kirjanpidon ulkopuolisiin lukuihin tekemiä merkintöjä ohjataan tilikartassa. Kirjanpidon ulkopuolisen 

luvun summa siirtyy sen nimiseltä ryhmäsummalta, mikäli tallenna valintapainike on kytketty. 
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2.9 Tasekirjan kopioiminen muille yhtiöille 

 

Valmis tasekirjamalli saadaan muille yhtiölle kopioitavissa olevaksi. Tasekirja voidaan ilmoittaa kopioitavissa 

olevaksi, jolloin se pystytään ottamaan käyttöön muissa yhtiöissä. Ajatuksena on, että tasekirjamalli tehdään 

valmiiksi ensimmäisessä yhtiössä ja sen jälkeen kopioidaan muihin yhtiöihin. 

 

Tasekirjan kopioitavuus määritellään tasekirjat välilehdellä valitsemalla kopioitavissa valintaruutu. Tämän 

jälkeen tasekirja on kopioitavissa muihin yhtiöihin kuten kohdassa ”Tasekirja mallin kopioiminen”. 
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2.10 Muun tyyppiset tasekirjat 

 

Tasekirjoja voi olla usean tyyppisiä ja useita yhdellä yrityksellä. Esimerkkejä muuntyyppisistä tasekirjoista ovat 

mm. tase-erittelyt, jotka kulkevat virallisen tasekirjan rinnalla. Lisäksi Fivaldin tuottamissa malleissa löytyy mm. 

tilintarkastuskertomus, joka voidaan tehdä vakioksi käyttäjän haluamalla tavalla. Tilintarkastuskertomuksen 

rinnalla voidaan piakkoin huomata toiminnantarkastuskertomus. 

 

Tasekirjoja voidaan myös tehdä muille yhtiömuodoille. Fivaldissa ei ole tähän olevia malleja, mutta osia 

nykyisestä tasekirjapohjasta voidaan käyttää AY:n, KY:n ja toiminimien laajennettuihin liitetietoihin. 

 

Lisäksi tasekirjatoiminnallisuutta voidaan käyttää myös luomaan joitakin vakioisia asiakirjapohjia, kuten 

pöytäkirjoja varten, joita sitten täydennetään tekstinkäsittelyssä. 

 

Lopuksi esimerkki kansilehden lausekkeesta ja miten se tulostuu: 

 

 

 

- \fs50 – muutetaan fonttikokoa hieman ja aloitetaan lauseke kaarisululla(lihavointi) ja 

rivinvaihdolla 

- (nimi1) ja (nimi2) tulostavat yrityksen nimen 

- \fs35 – pienennetään vähän fonttia 

- TASEKIRJA-teksti tulostetaan ja tehdään rivinvaihto 

- (tilikausi) tulostaa samalla fonttikoolla tilikauden 

- \fs20 – pienennetään taas fonttikokoa 

- tulostetaan teksti ”Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti ja lopetetaan lauseke kaarisululla 
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