
 

Javan asennus ja ohjeita 
ongelmatilanteisiin 
 
Javaa tarvitaan Fivaldin Sovellusikkunan alaisiin sovelluksiin, jotka käyttävät Oracle Forms 
-tekniikkaa. Visma Fivaldin osalta suosittelemme aina käyttämään viimeisintä versiota Oraclen Java 
8 -ajoympäristöstä.  

 
Javan lataaminen 
 

Javan asennustiedostot Windows, Mac ja Linux -työasemaympäristöihin löytyy osoitteesta 
https://java.com/en/download/manual.jsp 
 
16.4.19 alkaen Java huomauttaa latauksen yhteydessä lisenssimuutoksesta. Tästä ei kuitenkaan 
Fivaldi -käyttäjän tarvitse välittää, sillä Java 8 päivitykset ovat käyttäjiemme ladattavissa Visman 
Oracle -lisenssien puitteissa 

 
 

Ladataan haluttu versio klikkaamalla tiedostoa. Windowsille mieluiten 32-bittinen Offline- versio  

 
 

Tallennetaan tiedosto työasemaan 

 

https://java.com/en/download/manual.jsp


 

 

Asennus 
 

Avataan ladattu tiedosto, sallitaan tehdä muutoksia järjestelmään.  
Java huomauttaa lisenssimuutoksesta. Kuten ohjeessa aiemmin todettiin, Fivaldi-käyttäjän ei 
tarvitse välittää tästä → Install 
 

 
 
Asennus kestää joitain minuutteja 

 
Asennus huomauttaa työasemalta löytyvistä mahdollisista vanhoista Java versioista 

 



 

 
 
Vanhat asennukset voi poistaa samassa yhteydessä Uninstall -toiminnolla, tai erikseen Windowsin 
Ohjauspaneelin Lisää/Poista sovellus -toiminnon kautta 

 
 
Lopuksi tulee ikkuna asennuksen onnistumisesta → Close 

 
 
   

 



 

 

Ohjeita ongelmatilanteisiin Sovellusikkunan avaamisessa 
 
Fivaldin omista asetuksista tulee olla määritetty käyttöön Java Web start, sillä selaimet eivät pääosin 
tue Javan selainlaajennusta (Fivaldissa asetus Avaa sovellusikkuna > Omassa ikkunassa). Ohjeet 
Java Web Startin kytkemiseksi täältä: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldin-Tekniset-vaatimukset-j
a-selainasetukset/ta-p/36488?attachment-id=1391 
 

Tilanne 1: Fivaldi.jnlp -tiedosto ei avaudu Javalla 
 
Avataan selaimen Lataukset -kansio, josta fivaldi.jnlp -tiedosto löytyy. Tiedoston päällä hiiren oikea 
painike → Open with → Choose another app →  alhaalta More apps →  Look for another app on this PC 

 
 
Etsitään javaws.exe Javan asennuspolusta. Polku on 32 bittisellä Javalla oletuksena  seuraava: 
c:\Program files (x86)\Java\jre1.8.0_asennetun Java-version numero \bin\javaws.exe 
 

 
 
 
Tilanne 2: jnlp-tiedosto lähtee avautumaan Javalla, mutta käynnistys antaa 
Oracle Application Error -virheen: General exception, Connection refused 
tai Java Blocked by security  
 

 
 

 

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldin-Tekniset-vaatimukset-ja-selainasetukset/ta-p/36488?attachment-id=1391
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldin-Tekniset-vaatimukset-ja-selainasetukset/ta-p/36488?attachment-id=1391


 

Tällöin jokin, yleensä palomuuri tai virustorjuntaohjelma, estää Javan aukeamisen tai Javaa 
muodostamasta yhteyden Fivaldin palvelimiin. 
 
Ensin tulisi ohjeen aiemman kohdan mukaisesti tarkistaa että Java avataan uusimman version 
asennuskansiosta, eikä esimerkiksi jostain vanhemmasta koneelle jääneestä Javan hakemistosta.  
 
Jos mahdollista, tulisi kokeilla työaseman liittämistä toiseen verkkoon, esimerkiksi puhelimen 
WiFiin. Tällä suljetaan pois mahdollisuus ulkoisen verkkolaitteen, kuten reitittimen/modeemin 
asettamasta esteestä liikenteelle. Näin saattaa käydä, vaikka internet-yhteys muuten näyttäisi 
toimivan normaalisti tai Fivaldi-Web toimii normaalisti. Mikäli sama virhe tulee myös toisessa 
verkossa, olisi seuraavaksi syytä tarkistaa työaseman virustorjuntaohjelman / palomuurin asetukset. 
Nämä asetukset ovat riippuvaisia käytössä olevista ohjelmistoista ja täten asiaa tulisi tutkia 
työaseman ylläpidosta vastaavan IT-henkilön toimesta.  Alla esimerkki jos käytössä on Windowsin 
oma palomuuri. 
 
Windows Defender -palomuurista pystyy Java Web Startin sallimaan seuraavassa paikassa: 
Ohjauspaneeli > Windows firewall →  Allow apps to communicate through Windows Defender 
Firewall →  tarvittaessa haetaan Java Web Start (javaws.exe) listalle Change settings -painikkeen 
kautta  

  
 
Virheen selvittelyä helpottaa Java -konsolin käyttö. Tämä kytketään päälle Windowsin 
Ohjauspaneelista löytyvän Java Control Panelin takaa. Välilehdeltä Advanced  laitetaan raksi kohtiin 
Debugging sekä Show console  

 
 

 

 


