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Yleistä 
Fivaldi Arkisto on asiakirjojen hallintajärjestelmä, jolla voidaan jakaa ja hallita kaikenlaisia 
sähköisiä asiakirjoja (mm. MS Office asiakirjat, PDF, lomakkeet, skannatut tiedostot, kuvat 
sekä ääni- ja videotiedostot). Arkistosta voidaan näyttää mm. word dokumentit ilman (html), 
että käyttäjällä on MS-Officea. Käyttöliittymänä on Internet-selain, jolla käyttäjä voi etsiä, 
tallentaa, hallinnoida ja jakaa dokumentteja. Etsiminen tapahtuu nopeasti ja helposti 
dokumenttien sisällön (vapaasanahaku) ja / tai liittyvien hakukenttien (metatiedot) avulla. 
 
Arkistoitavien dokumenttien formaatiksi suositellaan PDF/A. Järjestelmään voidaan tuoda 
automaattisesti dokumentteja Fivaldista, joko ajastetusti tai toimintoon liittyen. Fivaldista 
siirtyviä dokumentteja ovat mm. 
 

● Myyntilaskut 
● Ostolaskut 
● Matka- / kululaskut 
● Raportit 
● Palkkalaskelmat 
● Kirjanpidon tositteet 

 
Arkistoon voi manuaalisesti tallentaa lähes mitä tahansa tiedostoja. Tallennus on mahdollista 
yksitellen tai useampi tiedosto kerralla. Tiedostoja tallentaessa voi käyttää hyväksi Fivaldin 
rekistereitä, jolloin kaikkia hakutietoja ei tarvitse tallentaa käsin, vaan voi poimia niitä 
valintalistalta (esim. asiakas / toimittaja, tositenumero). Tiedostoon voidaan myös määrittää, 
missä näkymissä tiedosto näkyy. Tällä tavoin voidaan muodostaa näkymiä 
käyttäjätarvekohtaisesti. Esim. hallitusten jäsenille tehdystä näkymästä näkyy heti heille 
tärkeät dokumentit. Dokumentit indeksoidaan (vapaasana / sisältö -haku) yöaikaan. Joten 
sisältöhaku uusien tiedostojen osalta toimii tallennusta seuraavana päivänä. 

Lakisääteisyys 
Yritysten kirjanpito- ja palkka-aineistojen säilyttämisestä aikarajoineen on määrätty laissa. 
Yritys on aina vastuussa aineistojen määräysten mukaisesta säilyttämisestä. Säilytyksen voi 
järjestää itse tai se voidaan antaa esimerkiksi tilitoimiston tai isännöitsijätoimiston tehtäväksi. 
Visma Fivaldi ohjelmisto sisältää automatisoidun sähköisen arkistointijärjestelmän. 
 
Fivaldin sähköistä arkistoa käytetään tilikauden kuluessa ns. aktiiviarkistona eli sinne tuotuja 
aineistoja voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää. Laki edellyttää, että kirjanpitoaineisto 
sekä palkka-aineisto on tilikauden päätyttyä säilytettävä siten, että tietoa ei enää voi 
muuttaa. Lain määräys toteutuu, kun muuttumattomana säilytettävä aineisto siirretään 
aktiiviarkistosta passiivi- eli pysyväisarkistoon. Kirjanpito- ja palkka-aineistojen säilytysajoista 
ja arkistointimenetelmistä on tarkat ohjeet KILAN yleisohjeissa sekä laissa. 
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Arkiston hyödyt tilitoimistossa ja isännöintiyrityksessä 
Taloyhtiöiden hallituksen jäsenet ja tilitoimiston asiakkaat voivat itse selata arkistoa ja 
tulostaa haluamansa aineistot ja käyttöoikeuksien puitteissa viedä arkistoon haluamiaan 
aineistoja. Arkistosta voi helposti liittää haluttuja dokumentteja ja asiakirjoja 
asukastiedotteisiin (esim. yhtiökokouskutsuihin, uusiin tilisiirtoihin, jne.). Kokouksissa 
kaikenlaiset aineistot ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Tilintarkastajat / verotarkastajat 
voivat valtakirjalla selata arkistossa olevaa aineistoa. Arkistointi on erittäin tehokasta ja 
edullista verrattuna perinteiseen paperiarkistoon. 

Palvelunhallinta 
Arkiston pääkäyttäjä tarvitsee: 
 

● Arkistointi (kaikki) 
● Arkiston pääkäyttäjä 
● Käyttötiedot 
● Roolit 
● Perustiedot 
● Tiedostojen vienti 
● Raporttiajojen pääkäyttäjä (kaikki) 

 
Arkisto käyttäjä tarvitsee: 
 

● Arkistointi (kaikki) 
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Oikeuksien määrittely 
 

● Valittu ryhmä 
○ Vasemmassa laidassa näkyy mikä käyttäjä / käyttäjäryhmä on valittuna. 

Tässä tapauksessa valittuna on ryhmä "Toimistotarvike Moilanen" 
● Valittu yritys 

○ Käyttöoikeudet-otsikon alla valitaan yritys, jolle oikeuksia myönnetään. 
● Valittu sovellustyyppi 

○ Sovellustyyppi-valikossa valitaan minkä sovellus-tyypin oikeuksia halutaan 
antaa. Kun annetaan käyttäjälle Arkistointi-sovellukseen oikeus, on tähän 
valittava Web-sovellukset 

● Arkistointi 
○ Kaikki oikeudet käyttö, muutos, lisäys ja poisto voi laittaa kaikille arkiston 

käyttäjille. Vaikka käyttäjälle on annettu kaikki oikeudet, niin silti tunnuksella ei 
vielä tässä vaiheessa ole mitään oikeuksia arkistoituun materiaaliin. Arkiston 
pääkäyttäjän pitää arkiston asetuksissa määrittää käyttäjille oikeudet mitä 
käyttäjät voivat tehdä hakemisto- tai tiedostokohtaisesti. 

● Arkiston pääkäyttäjä 
○ Hallinnoi muiden käyttäjien oikeuksia arkistoituun materiaaliin 
○ Käynnistää arkiston automaattiajot 
○ Tämä oikeus antaa kaikkiin arkistoituihin tiedostoihin kaikki oikeudet 
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● Käyttötiedot 
○ Oikeus tuo arkistossa Käyttötiedot-välilehden valittavaksi, josta voi katsoa 

kuinka paljon tiedostoja ja tilaa on arkistossa. 
● Perustiedot 

○ Oikeus muokata dokumenttityyppejä 
○ Oikeus muokata hakukenttiä 
○ Pääsy Aineistoajoihin 

● Roolit 
○ Oikeus päästä Roolit-välilehdelle, jossa muokataan käyttäjän rooleja 

arkistossa (pääkäyttäjä ominaisuus) 
● Tiedostojen vienti 

○ Antaa käyttäjätunnukselle oikeuden viedä arkistosta tiedostoja omalle 
koneelle. 

● Raporttiajojen pääkäyttäjä 
○ Hallinnoidaan arkistossa käynnistettyjä raporttiajoja. 

Arkiston käyttöönotto 
Arkiston käyttöön ottavan käyttäjätunnuksen on oltava Arkiston pääkäyttäjä. Sen lisäksi 
käyttäjätunnuksella tulee olla oikeudet niihin sovelluksiin ja raportteihin, joita otetaan 
käyttöön. Tässä osiossa kerrotaan miten arkisto otetaan käyttöön. 
 
Ruudun oikeassa laidassa olevalla painikkeella saatte seuraavan kuvan näkyviin: 
 

 
Arkistoon päästään painikkeesta, jossa kaksi kansiota nojaa toisiinsa. Tämä painike löytyy 
oikeasta yläkulmasta Avaa sovellusikkuna -painikkeen oikealta puolelta. 
 
Ruudun oikeassa laidassa olevalla painikkeella saatte seuraavan kuvan näkyviin: 
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Painikkeesta Perustiedot tulee valikko, josta löytyy Perustiedot, josta päästään valikkoon 
mistä saadaan määriteltyä arkistointi-asetukset. 
 
Ruudun oikeassa laidassa olevalla painikkeella saatte seuraavan kuvan näkyviin: 
 

 
 
Perustiedoissa on kaksi painiketta: 
 

● Perusta uusi arkisto 
○ Tämä toiminto perustaa arkiston uudelle ID-numerolle. Tätä käytetään silloin, 

kun halutaan rinnakkaisarkisto olemassa olevan rinnalle. Esimerkiksi 
kiinteistöhallinnassa käytetään asunto-osakeyhtiöiden kotisivuille julkaistavien 
tiedostojen osalta. 

● Määrittele arkistointi asetukset 
○ Tämän painikkeen takaa määritellään arkiston automaattiajot raporttien ja 

muiden aineistojen osalta. Ensimmäisen arkiston ID on aina 1. 
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Käynnistysruudun toiminnot 
Perusasetuksissa ja edistyneissä asetuksissa määritellään mitä arkistosta otetaan käyttöön. 
Samalla voidaan määrittää oikeuksia arkistoon muodostuville aineistoille. Käyttäjätunnus voi 
ottaa vain niiden sovellusten aineistoja ja raportteja arkistoitavaksi, mihin tunnuksella on 
palvelunhallinnassa oikeus.  
 
Arkistoa käynnistettäessä on pakollista valita joku raportti- ja aineistokokonaisuus 
käynnistettäväksi ja mistä lähtien. Kun määritätte alkupäivämäärän, tarkistakaa että 
kyseinen tilikausi on olemassa yrityksen perustiedoissa. Kaikki kirjanpidon materiaali 
järjestellään arkistossa. 
 

 
 

● Edistyneet asetukset 
○ Edistyneissä asetuksissa voidaan tehdä samat toimenpiteet kuin 

perusasetuksissa, mutta raportti- tai aineisto-kohtaisesti. Edistyneissä 
asetuksissa on nähtävillä myös mitä raportteja ja aineistoja mikäkin 
sovelluskokonaisuus pitää sisällään. 

● Tuo oikeudet ylemmältä tasolta 
○ Oletuksena tämä on merkittynä. Kun tämä on merkittynä, tuodaan 

arkistoitaville aineistoille oikeudet arkiston hakemistopuussa ylemmältä 
tasolta. Tämä koskee jälkikäteen lisättäviä käyttäjien oikeuksia.  
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● Oikeudet 
○ Alalaidassa lisättävät oikeudet tulee koko perustettavalle arkistoajolle. Tämä 

oikeus tulee kaikille määrityksien perustamisessa vietäville aineistoille ja 
raporteille. 

● Roolit 
○ Viemällä kursorin roolien päälle, avautuu pop-up ikkuna, joka kertoo millaiset 

oikeudet kyseinen rooli antaa käyttäjätunnukselle ja tiedostojen luvulle ja 
käsittelylle. 

● Lisää käyttäjä/käyttäjäryhmä 
○ Klikkaamalla painiketta Lisää käyttäjä/käyttäjäryhmä saa valikon mihin 

valitaan joko käyttäjä tai käyttäjäryhmä. 
● Sovellusten valinta 

○ Määrittele arkistointiasetukset kohdassa Perusasetukset, jossa valitaan 
mistä sovelluksista käynnistetään aineistojen arkistointi.  

○ Tässä näkyy vain ne sovellukset, joihin käyttäjällä on oikeus 
○ Fivaldin sisäiset -otsikon alla on ne moduulit, jotka tulevat käynnistyksen 

jälkeen automaattisesti arkistoon. 
○ Pakollista valita jotain, jos halutaan käynnistää automaattiset arkistointi ajot. 
○ Esim. Kirjanpito (minimi) ja Palkanlaskenta(minimi), sisältää ne raportit ja 

aineistot, jotka ovat kirjanpitolautakunnan mukaan pakollisia. 
● Kiinteistöhallinta 

○ Kiinteistöhallinnan minimi -raporteissa on vain neljä raporttia. 
Kiinteistöhallinnassa nämä tulee siis valita kirjanpidon raporttien ja aineistojen 
lisäksi, kun halutaan automaattinen arkistointi hoitaa Fivaldin sähköisellä 
arkistoinnilla. 

● Käytössä 
○ Tässä sarakkeessa näkyy onko sovellus 

■ kokonaan käytössä > Kyllä 
■ kokonaan ottamatta käyttöön > Ei 
■ otettu pelkästään osa aineistoista tai raporteista käyttöön > Osittain 

● Ulkopuoliset aineistot 
○ Fivaldin ulkopuolisille aineistoille on kaksi eri pakettia, hallintokansio ja 

palkkojen aineistot. Palkkojen aineistot liittyvät pelkkiin palkka-aineistoihin. 
Hallintokansiosta saadaan arkistointia varten dokumenttityypit ja hakukentät 
kaikkea pakollista ulkoista aineistoa varten, esim. Verohallinnon dokumentit, 
yhtiöoikeus dokumentit sekä pöytäkirjat. 

● Määritä oikeudet 
○ Painikkeesta avautuu ikkuna, jossa voidaan määrittää arkistoitavalle 

materiaalille käyttöoikeudet käyttöoikeus-roolien mukaisesti. Käyttäjätunnus 
tai -ryhmä saa tätä kautta oikeudet kaikkiin sovelluksen kautta muodostuviin 
arkistoituihin tiedostoihin.  
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● Alkaen kaudesta 
○ Tähän kenttään ilmoitetaan mistä kaudesta lähtien halutaan aineiston 

arkistoituvan 
○ Voidaan laittaa kausi menneisyydestä, jolloin Fivaldi arkistoi aineiston 

takautuvasti 
○ Pakollinen kenttä, kun arkistointi otetaan käyttöön 

● Ota käyttöön 
○ Ottaa määritellyn arkiston käyttöön ja luo määritetyt aineisto- ja raporttiajot. 

Arkistoajot tehdään aina arkisin klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuisin 
perjantaista klo 18:00 lähtien maanantai aamuun klo 7:00 

Tiedoston lisääminen 
Raportti- ja aineistoajojen lisäksi arkistoon voidaan tallentaa Fivaldin ulkopuolista aineistoa. 
Esim. hallituksen kokouksen pöytäkirjoja. Tässä ohjeessa käydään läpi manuaalinen 
tiedoston lisäys. 
 

 
 
Manuaalinen tiedoston lisääminen aloitetaan selailu näkymän Lisää tiedosto -painikkeesta. 
Kun tiedostoa lisätään, on ensimmäiseksi tiedostolle valittava dokumenttityyppi.  
 
Jos listasta ei löydy sopivaa dokumenttityyppiä, kannattaa kääntyä arkiston pääkäyttäjän 
puoleen, joka voi tarvittaessa tehdä uuden dokumenttityypin. Tai ottaa käyttöön 
ulkopuolisten aineistojen paketin. 
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Tallennuskohde 
Dokumenttityypeille on määritelty tähdillä pakolliset hakukentät. Osaan kentistä voi kirjoittaa 
vapaata tekstiä, osaan on valikko mistä voi valita hakukentälle arvon. 
 

 
 
Kohdassa Tallennuskohde näkyy mustalla hakemistot, jotka eivät ole ko. dokumentin 
hakukenttiä ja sinisellä tekstillä näkyy, mitkä hakemistot muodostuvat hakukentistä.  
 
Lisää tiedosto -painikkeesta lisätään tiedostoja dokumenttityypillä määritettyyn 
oletuskohteeseen.  
 
Hakemistorakenne muodostuu sitä mukaa, kun arkistoidaan dokumentteja. Fivaldi ei luo 
tyhjiä kansioita, vaan kun viedään dokumentti arkistoon, niin silloin luodaan ko. dokumentille 
tarvittavat kansiot. 
 

● Muuta valintaa 
○ Tällä voidaan muokata tallennuskohdetta arkistossa 

● Poista valinta 
○ Poistaa tallennuskohteen 

● Lisää tallennuskohde 
○ Voidaan lisätä toinen tallennuskohde dokumenttityypille 

● Selaa 
○ Lisätään omalta työasemalta haluttu tiedosto arkistoon 

  

 
Päivitetty 29.01.2021                                   © Visma Software Oy 11 



 
Visma Fivaldi: Sähköinen arkistointi   

● Tallenna 
○ Tallentaa kyseisen tiedoston arkistoon  

● Sulje 
○ Sulkee ikkunan 

Tallennuskohteen määrittäminen 
Kun lisätään tallennuskohde, voidaan sille valita kenttiä. Sinisellä "i" painikkeella merkityt 
kentät ovat sellaisia, mitkä tulevat dokumenttityypin hakukentistä. 
 

 

Ulkopuoliset aineistot 
Fivaldin ulkopuoliset aineistot menevät hakemistoon Hallintokansio ja valmiiksi on 
määritetty seuraavat: 
 

● Asiakastiedot 
● Yhtiöoikeus 
● Tilinpäätökset 
● Verotus 
● Sopimukset 
● Kirjeenvaihto 

 
Palkkojen ulkopuoliset aineistot, eli työsopimukset ja verokortit tallennetaan arkiston alle 
tulevaan Henkilöstöhallinto-kansioon.  
 
Painikkeella Lisää useampi tiedosto voidaan lisätä yhdellä kertaa monia tiedostoja tai 
vaikka kokonaisia hakemistoja. Kaikille tiedostoille tulee samat hakukentät, kun lisätään 
useampi tiedosto kerralla. 
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Selailu 

Arkiston selailu välilehdellä 
Kun valitaan mikä tahansa arkiston hakemisto tai tiedosto, aukeaa ikkuna, jonka välilehtien 
toiminnot kuvataan alla. 
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Tiedot 
Kun on valittuna tiedosto tai hakemisto, voidaan vieressä olevassa ikkunassa muokata 
selitettä tai tiedoston ja hakemiston nimeä. Alareunan toiminnot ovat samat jokaisella 
välilehdellä. 
 

● Kopioi 
○ Dokumentti kopioidaan toiseen kohteeseen arkistossa omana 

riippumattomana dokumenttina. 
● Siirrä 

○ Dokumentti siirretään toiseen kohteeseen, jolloin siitä ei jää merkintään 
vanhaan hakemistoon. 

● Lisää sijaintiin 
○ Muuten sama toiminto kuin kopiointi, mutta sidos alkuperäiseen dokumenttiin 

säilyy. Alkuperäisen poistaessa järjestelmä osaa ehdottaa toiseen sijaintiin 
lisätyn dokumentin poistamista. 

● Poista 
○ poistaa tiedoston tai hakemistopolun valitusta hakemistosta alkaen. 

● Vie valitut 
○ Voidaan viedä omalle työasemalle valittu tiedosto, tai hakemisto 

hakemistopolkuineen sekä tiedostoineen. 
 
Dokumentista on myös lokitietoja nähtävillä. Indeksointi tarkoittaa sitä, että onko kyseinen 
dokumentti haettavissa sisältö haun kautta. 
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Päivitä oikeuksia hakemistosta alaspäin 
Toiminnolla voidaan kopioida kyseisen hakemiston asetukset hakemistosta alaspäin.  
 

 
 

● Nollaa alaoksien vanhat oikeudet  
○ Toiminnolla poistetaan olemassa olevat oikeudet alaoksien hakemistoilta ja 

korvataan sen hakemiston oikeuksilla mistä oikeudet kopioidaan. 
● Kopioi hakemiston oikeudet alaoksille  

○ Toiminto kopioi oikeudet alaoksille olemassa olevien lisäksi. 
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● Oikeudet ylemmältä tasolta 
○ Tämä määrittää päivittämisen yhteydessä, että otetaanko alaoksille ko. 

valinta käyttöön.  
○ Tässä voidaan myös lisätä oikeuksia alaoksille, lisäämällä käyttäjä / 

käyttäjäryhmä ja määrittämällä mitä oikeuksia kyseinen käyttäjä / 
käyttäjäryhmä saa alaoksille. 

Hakemiston ollessa valittuna 
Ikkunan painikkeet muuttuvat, kun valitaan tiedoston sijaan hakemisto. Lisäksi tulee 
tiedoston lisäämiseen tarvittavat painikkeet. 
 
Näillä voidaan lisätä suoraan ko. kansioon tiedosto välittämättä tallennettavan 
dokumenttityypin oletus tallennuskohteesta. 
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Hakemistojen poistaminen 
Valitse arkiston hakemisto ja valitse Poista. 

 
 
Voit valita poistatko sisällön vain valitusta kansioista, vai kaikista kansioista, missä kansion 
dokumentit sijaitsevat. Ohjelma kysyy haluatko varmasti poistaa. 
 
Ilmoitus Olet poistamassa tallennuskohdetta tarkoitaa sitä, että kyseistä kohdetta 
käytetään yhdessä tai useammassa raportti- tai aineistoajossa. 
 
Itse Arkisto-hakemistoa ei voi poistaa. 
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Hakukentät 
Voidaan muokata tiedoston tietoja, jos ne ovat virheellisiä. Esim. voidaan vaihtaa tilikautta. 
 

● Tallenna 
○ Tallentaa muutokset 

● Avaa tiedosto  
○ Voit tarkastella tiedostoa 

● Näytä tiedosto 
○ Avaa tiedoston HTML muotoisena suoraan selaimeen 

 
Oikeudet-välilehden oikealla puolella on pieni kolmio mistä saa ikkunan halutessaan 
pienennettyä. 

 

Päivitä oikeuksia hakemistosta alaspäin 
Toiminnolla voidaan kopioida kyseisen hakemiston asetukset siitä hakemistosta alaspäin. 
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● Nollaa alaoksien vanhat oikeudet -toiminnolla poistetaan olemassa olevat oikeudet 
alaoksien hakemistoilta ja korvataan sen hakemiston oikeuksilla mistä oikeudet 
kopioidaan. 

● Kopioi hakemiston oikeudet alaoksille -toiminto kopioi oikeudet alaoksille 
olemassa olevien lisäksi. 

● Oikeudet ylemmältä tasolta valinta -toiminto määrittää päivittämisen yhteydessä, 
että otetaanko alaoksille ko. valinta käyttöön.  
Tässä voidaan myös lisätä oikeuksia alaoksille, lisäämällä käyttäjä / käyttäjäryhmä ja 
määrittämällä mitä oikeuksia kyseinen käyttäjä / käyttäjäryhmä saa alaoksille. 

Hakemiston ollessa valittuna 
Ikkunan painikkeet muuttuvat, kun valitaan tiedoston sijaan hakemisto. Lisäksi tulee 
tiedoston lisäämiseen tarvittavat painikkeet. 
 
Näillä voidaan lisätä suoraan ko. kansioon tiedosto välittämättä tallennettavan 
dokumenttityypin oletus tallennuskohteesta. 
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Hakemistojen poistaminen 
Valitse arkiston hakemisto ja valitse Poista. 
 

 
 
Voit valita poistatko sisällön vain valitusta kansioista, vai kaikista kansioista missä kansion 
dokumentit sijaitsevat. Ohjelma kysyy haluatko varmasti poistaa. 
 
Ilmoitus Olet poistamassa tallennuskohdetta tarkoitaa sitä, että kyseistä kohdetta 
käytettään yhdessä tai useammassa raportti- tai aineistoajossa. 
 
Itse Arkisto-hakemistoa ei voi poistaa.  
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Oikeudet 
Selailu näkymässä olevan ikkunan Oikeudet-välilehdellä voidaan määritetään käyttäjille 
oikeuksia arkiston hakemistoihin ja tiedostoihin.  
 
Jos käyttäjälle on annettu arkisto-oikeudet, niin arkiston pääkäyttäjä voi määrittää mihin 
arkistossa käyttäjätunnuksella pääsee. Samoin rooli voidaan määrittää. Arkiston pääkäyttäjä 
-oikeudella pääsee kaikkialle ja voi määrittää muiden oikeuksia.  
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Kaikki Arkiston pääkäyttäjät listataan ikkunan Oikeudet-välilehdellä. 
 

● Oikeudet ylemmältä tasolta 
○ Antaa oikeudet siitä kansiosta, missä tuo kyseinen kohta on pois käytössä. 

● Päivitä oikeuksia hakemistosta alaspäin 
○ Kopio ko. hakemiston oikeudet siitä hakemistosta alaspäin, tästä lisää alla. 

 
Roolit-osiossa lisää oikeuksista. 
 

Päivitä oikeuksia hakemistosta alaspäin 
Toiminnolla voidaan kopioida kyseisen hakemiston asetukset siitä hakemistosta alaspäin.  
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● Nollaa alaoksien vanhat oikeudet 
○ Toiminnolla poistetaan olemassa olevat oikeudet alaoksien hakemistoilta ja 

korvataan sen hakemiston oikeuksilla mistä oikeudet kopioidaan. 
● Kopioi hakemiston oikeudet alaoksille 

○ Toiminto kopioi oikeudet alaoksille olemassa olevien lisäksi. 
● Oikeudet ylemmältä tasolta 

○ Tämä määrittää päivittämisen yhteydessä, että otetaanko alaoksille ko. 
valinta käyttöön.  
 
Tässä voidaan myös lisätä oikeuksia alaoksille, lisäämällä käyttäjä / 
käyttäjäryhmä ja määrittämällä mitä oikeuksia kyseinen käyttäjä / 
käyttäjäryhmä saa alaoksille. 

Hakemiston ollessa valittuna 
Ikkunan painikkeet muuttuvat, kun valitaan tiedoston sijaan hakemisto. Lisäksi tulee 
tiedoston lisäämiseen tarvittavat painikkeet. 
 
Näillä voidaan lisätä suoraan ko. kansioon tiedosto välittämättä tallennettavan 
dokumenttityypin oletus tallennuskohteesta. 
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Hakemiston poistaminen 
Valitse arkiston hakemisto ja valitse Poista. 
 

 
 
Voit valita poistatko sisällön vain valitusta kansioista, vai kaikista kansioista missä kansion 
dokumentit sijaitsevat. Ohjelma kysyy haluatko varmasti poistaa. 
 
Ilmoitus Olet poistamassa tallennuskohdetta tarkoitaa sitä, että kyseistä kohdetta 
käytetään yhdessä tai useammassa raportti- tai aineistoajossa. 
 
Itse Arkisto-hakemistoa ei voi poistaa. 
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Haku ja tiedoston vienti 

Aineiston haku 
Kuinka voidaan hakea aineistoa ja viedä se omalle työasemalle? Klikkaamalla oikealla 
olevaan painiketta saadaan seuraava sivu näkyviin. 
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Aineistoa voidaan hakea dokumenttityypeittäin.  
Hakua voidaan rajata tiettyyn aineistoon, esim. Myyntilaskuihin. Kun valitaan tietty 
dokumenttityyppi, voidaan hakea tuon dokumenttityypin hakukentillä haluttua aineistoa. 
 

Haku hakukentän tiedolla 
Aineistoa voidaan hakea myös lisäämällä jotain tiettyjä hakukenttiä, esim. tilikausi. Kun haku 
on tehty, tarjoaa järjestelmä kaikkia dokumentteja, joilla kyseinen tilikausi on tallennettuna 
hakukenttään. 
 

 
● Vie haun tulos 

○ Avaa ikkunan, jonka kautta tiedostot voi viedä omalle koneelle 
● Muuta hakua 

○ Vie takaisin haku-sivulle ja muistaa edellisen haun määritykset, johon voi 
lisätä hakukriteereitä haun rajaukseen. 

Haun tuloksen muut toiminnallisuudet 
Haussa on muitakin toiminnallisuuksia, kuin tiedoston vienti ja itse haku: 
 

● Haun tuloksen poistaminen 
● Hakukenttien päivitys 
● Dokumenttien uudelleenjärjestely 

 
Haun tuloksen poistaminen 
Poista-toiminnolla voidaan poistaa koko haettu tulos. Tämä voidaan tehdä vaikka esim. 
silloin, kun jotain tiettyä tilikautta ei tarvitse enää säilyttää. Haetaan ko. tilikausi ja 
Poista-toiminnolla poistetaan se. 
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Hakukenttien päivitys 
Tällä toiminnolla voidaan päivittää haussa löytyneiden dokumenttien hakukenttiä. Kaikille 
voidaan määrittää vaikka sama tilikausi. 
Useita arvoja -valinta tarkoittaa sitä, että haussa löytyneillä dokumenteilla on samassa 
kentässä eri arvoja toisiinsa nähden. 
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Uudelleenjärjestele 
Kun hakukentille on määritelty päivitetty tieto, voidaan dokumentit järjestellä uudelleen 
arkistossa dokumenttityypille määritettyyn kohteeseen. Dokumenttityypin kohteita voi 
muokata suoraan dokumenttityypille. Dokumenttityypin kohde on pakollinen tieto, jos 
halutaan uudelleen järjestellä päivitetyt dokumentit. Järjestelmä hakee kohteen minne 
dokumentit tallennetaan dokumenttityypiltä. 
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Käyttötiedot 
Käyttötiedot-painikkeen takaa löytyy yritysympäristön arkistossa käytetty tila. Arkiston 
käyttöä voi tarkastella joko yrityksittäin tai kaikki yritykset kerralla, riippuen siitä mihin 
käyttäjätunnuksella on oikeus. 
 

 
 

● Käyttötiedot kausittain 
○ Painikkeesta saa tiedot kaikista yrityksistä, joihin käyttäjälle on myönnetty 

palvelunhallinnassa oikeus. Myös arkiston kokoa voi tarkastella kausittain. 
Arkistosta ilmoitetaan aina kyseisen kuukauden maksimimäärä, mitä 
tiedostoja on ollut arkistossa.  

● Yritysvalinta 
○ Kohdassa voi valita minkä tahansa yrityksen, mihin käyttäjällä on 

palvelunhallinnassa oikeudet kohtaan Käyttötiedot 
● Dokumenttityypeittäin 

○ Arkistossa olevien tiedostojen lukumäärä sekä dokumenttityyppikohtaisesti 
viety tila. Arkiston viemä tila ilmoitetaan megabiteissä (1024 Mb = 1Gb) 
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Raporttiajojen hallinta 
Listauksessa näkyy kaikki tallennetut ajot, jotka ovat käytössä. Ikkuna avautuu 
Arkisto-painikkeen oikealla puolella olevasta Hammasratas-painikkeesta. 
 

 
 

● Ylävalikon Hammasratas-painike 
○ Hammasratas-painike avaa valikon, josta pääsee raporttiajoihin.  
○ Haulla voidaan etsiä tiettyä raporttiajoa eri sarakkeiden sisällöllä 

■ Tallennusnimi 
■ Raportti 
■ Käyttäjä 
■ Tallennustyyppi 
■ Käyttö 
■ Kohde 
■ Ajotyyppi 

○ Kaikkien ajotilanne 
■ Automaattisen arkistoinnin kohdalla puhutaan arkistoajoista. Nämä 

ajot tapahtuvat joka päivä klo 18:00 - 07:00 ja viikonloppuisin ajoja 
suoritetaan perjantain klo 18:00 lähtien aina maanantaiaamuun klo 
07:00. 
 
Painikkeen takaa avautuu lista, mikä kertoo raporttiajojen tilanteen.  
 
Automaattiajot ajavat raportit ja aineistot niin moneen kertaan, kunnes 
ne menevät onnistuneesti arkistoon.  
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○ Valittujen ajojen muutos 
■ Vasemmassa laidassa on ruksattavana laatikot, joilla valitaan 

raporttiajot. Tällä painikkeella voidaan valittujen ajojen käyttäjätunnus 
vaihtaa sellaiseen, jolla on oikeudet kyseisiin raportteihin. 

○ Poisto 
■ Vasemmassa laidassa on ruksattavana laatikot, joilla valitaan 

raporttiajot. Tällä painikkeella voidaan poistaa valitut ajot.  
○ Avaa ajo 

■ Näyttää miten ajo on määritelty ajettavaksi. 
○ Muuta ajoa 

■ Voidaan vaihtaa ajon suorittavaa käyttäjätunnusta. 
 
Ominaisuutta tarvitaan niissä tapauksissa, kun jokin käyttäjätunnus 
poistetaan tai ajon käynnistäneen käyttäjätunnuksen oikeudet 
kyseisiin raportteihin poistetaan, mutta halutaan edelleen jatkaa 
arkistointia.  

○ Poista ajo 
■ Poistaa kyseisen ajon. 

○ Näytä ajotilanne 
■ Näyttää vain tuon yhden raporttiajon ajotilanteen 

 

  

 
Päivitetty 29.01.2021                                   © Visma Software Oy 31 



 
Visma Fivaldi: Sähköinen arkistointi   

Raporttiajo 
Raporttiajoa tarkasteltaessa voidaan muuttaa yhden ajon määrityksiä.  
 

 
 

● Kohde 
○ Automaattiajolle voidaan ottaa kohteeksi arkisto tai sähköposti. 

Sähköposti--kenttään voidaan määrittää vain yksi sähköpostiosoite. 
● Tallenna parametrit 

○ Valitsemalla millä tahansa raportilla tämän aktiiviseksi, pystytään 
tallentamaan raporttiajon määritykset. Voidaan tallentaa myös Esivalinnaksi 
automaattisen sijaan. Tällöin kyseinen raporttipohja voidaan tallentaa koko 
ympäristön käytettäväksi. 

● Pakolliset kentät 
○ Pakollisiin kenttiin on määritetty säännöt miten raportti ajetaan. Tässä 

tapauksessa raportti ajetaan tilikauden ensimmäisestä kaudesta aina 
viimeisimpään suljettuun kauteen. Tässä tapauksessa tämä korvaa aina 
edellisen raportin arkistossa. 

  

 
Päivitetty 29.01.2021                                   © Visma Software Oy 32 



 
Visma Fivaldi: Sähköinen arkistointi   

● Tallennustyyppi 
○ Tähän on kaksi vaihtoehtoa 

■ Automaattinen 
● Arkistoajo tehdään aina laukaisun toteuduttua seuraavana 

yönä. 
■ Esivalinta 

● Tallennetaan raporttipohja, jota voi käyttää tulevaisuudessakin 
raporttia tulostaessa. Tämä voidaan määrittää joko käyttäjän 
käytettäväksi, pelkästään yhteen yritykseen, tai koko 
ympäristön käytettäväksi. 

● Ajon tyyppi 
○ Kausikäsittely 

■ Määritetään ajolle laukaiseva tekijä  
○ Ajastettu 

■ Määritetään ajolle alkamispäivämäärä ja kuinka usein ajo ajetaan.  
● Laukaisu 

○ Tässä kentässä määritetään, että mikä tapahtuma laukaisee arkistoajon. 
Useimmissa kirjanpidon dokumenteissa on valittuna kirjanpidon kauden 
sulkeutuminen laukaisevaksi tekijäksi. 
 
Osareskontrien osalta on laukaisuna suoritustositelajin sulkeminen.  
 
Myös koko tilikauden sulkeminen voidaan valita laukaisevaksi tekijäksi. 

● Tallennuskohteen määrittely 
○ Raportille on määriteltävä vähintään pakolliset kentät hakukenttiin. Niihin 

voidaan määrittää korvaussääntö tai vaihtoehtoisesti oikea tieto. 
● Kausi-kenttä 

○ Kausi-kenttään kirjoitettaessa Korvaussäännöstä haetaan 
päivämäärä-kentästä päivämäärä, joka muutetaan kaudeksi. 

● Tilikausi 
○ Tilikausi-kenttään kirjoittaessa Korvaussäännöstä haetaan kausi-kentästä 

tieto, joka muokataan tilikaudeksi. 
● Tallennuskohteet 

○ Raporteilla on kaksi tallennuskohdetta. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaan 
kaksi eri polkua, joilla pääsee samaan tiedostoon. 

● Tiedostonimi 
○ Tiedoston nimi määritetään käyttämällä hakukenttiä, jotka löytyvät valikosta. 

Tässä esimerkissä nimi tiedostolle tulee kentistä Raportin nimi (kent_1) ja 
Tilikausi (Kent_3)  
 
Hakukenttien ID:t ovat yrityskohtaisia ja ne vaihtelevat yrityksittäin. 
Tiedostonimeen voidaan myös kirjoittaa tekstiä. 
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Aineistoajot 
Raporttiajojen lisäksi Fivaldissa on aineistoajoja. Aineistoajoilla laukaisevana tekijänä on 
jokin tietty toiminnallisuus.  
 

● Myyntilaskulla 
○ Laskun laskuttaminen 

● Veroilmoituksella 
○ Kausiveroilmoitus-sovelluksessa lähetyksen onnistuminen verottajalle 

● Tiliotteella 
○ Tiliotteen tiliöinti kirjanpidossa 

● Palkka-aineistoilla 
○ Maksetuksi merkintä 

 
Aineistoajot toteutuvat vaikka tilikausi ei olisi avoinna. Muistakaa avata uusi tilikausi ajoissa 
ennen kuin kuluva tilikausi päättyy. 
 

 
● Aineistoajot 

○ Perustiedot-vetovalikosta löytyy Aineistot-valinta, jolla pääsee aineistojen 
hallinta sivulle. 
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● Aineistot 
○ Aineistot mitä Fivaldissa on määritelty 

■ Kirjanpidon tositteen liite 
● Tämä on kirjanpidossa tositteille tallennettavaa liitettä varten. 

Tämän on oltava käytössä, jotta kirjanpidossa voidaan 
tallentaa liitteitä. 

■ Myyntitilausasiakirjat 
● Tämä aineisto on Myyntitilauksille liitettäviä liitteitä varten. 

Tämän on oltava käytössä ennen kuin voidaan liitteitä lisätä.  
● Ostolaskut 

○ Ostolaskuilla on useampi dokumenttityyppi. Kierrätyksen käyttöönotto ottaa 
nämä arkiston puolelle automaattisesti käyttöön. Kun lasku on vielä 
Uusi-tilassa, eikä sitä ole syötetty millekään yritykselle kierrätyksessä, se on 
dokumenttityypiltään Käsittelemätön. Kun ostolasku viedään jollekin 
yritykselle käsiteltäväksi, se siirtyy tuon yrityksen arkistoon ja 
dokumenttityypiksi vaihtuu Käsiteltävä ostolasku. Kun ostolasku lopulta 
viedään ostoreskontraan asti, siitä muodostuu Ostolaskut-dokumenttityypin 
tiedosto. Kun ostolasku on käsitelty myös ostoreskontrassa, 
dokumenttityypille muodostuu vielä erikseen raportti, jossa kerrotaan tietoja 
ostolaskusta. 

● Vaihda tallennuskohdetta 
○ Aineistolle on määritelty hakukentät, jotka täydentyy ajettavasta aineistosta. 

Nämä määritykset tulee automaattisesti järjestelmästä arkiston käyttöönoton 
yhteydessä. 

● Voimassaolo 
○ Aineistoajolle tulee arkiston käynnistyksestä kauden ensimmäinen päivä 

Voimassa alkaen -päivämääräksi. Jos aineistojen vienti arkistoon halutaan 
päättää, tulee kullekin aineistolle antaa päättymis-päivämäärä. 

● Tallenna 
○ Aineistoajoilla on myös käyttäjätunnus, joka aineistot ajaa arkistoon. Jos tältä 

käyttäjätunnukselta poistaa oikeudet, niin ajot päättyvät virheeseen. Ajojen 
käyttäjätunnuksen voi muuttaa Tallenna-painiketta painamalla kyseisen ajon 
kohdalla. 

● Ajotilanne 
○ Painike kertoo aineistojen ajotilanteen. Myyntilaskut ajetaan samalla hetkellä 

arkistoon, kun lasku laskutetaan, mikäli aineistoajo on voimassa. 
● Hakuarvot 

○ Hakukenttien tiedot tulevat aineistoille automaattisesti. Näitä ei käyttäjän 
tarvitse käydä muuttamassa. 
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● Tallennuskohteet 
○ Aineistolla on kaksi tallennuskohdetta. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaan 

kaksi eri polkua, joilla pääsee samaan tiedostoon. 
 
Mustat kentät ovat suoraan järjestelmästä tulevia hakemistoja. 
 
Sinisellä merkatut hakemistopolun hakemistot tulevat aineiston hakukentistä. 
 
Polun hakemiston valinta tapahtuu Valitse-painikkeella. 

● Määritä oikeudet 
○ Määritetään oikeudet aineisto-kohtaisesti. Tarvitaan esim. myyntilaskujen 

kohdalla oikeudet, jotta muukin kuin liitteen lisääjä näkee arkistossa laskun 
liitteen. 

● Tiedostonimi 
○ Tiedoston nimi määritetään käyttämällä hakukenttiä, jotka löytyy valikosta. 

 
Myyntilaskun nimeksi tulee laskunumero. 
 
Hakukenttien ID:t ovat yrityskohtaisia ja siksi vaihtelevat yrityksittäin. 
 
Tiedostonimeen voidaan myös kirjoittaa tekstiä. 

Roolit 
Roolien hallinta -sivulla voidaan luoda uusia rooleja. Fivaldi järjestelmästä tuodaan kaikki 
tarvittavat roolit valmiiksi. 
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● Roolit 
○ Arkistossa määritetään käyttäjätunnuksille ja käyttäjäryhmille oikeuksia 

roolien kautta. Rooli määrittää mitä arkiston hakemistolle tai dokumentille voi 
tehdä. Lukittuja rooleja ei voi poistaa. 

● Dokumenttien oikeudet 
○ Oikeudet annetaan käyttäjätunnukselle tai käyttäjäryhmälle kyseiseen 

dokumenttiin. 
 

■ Luku 
● Oikeus lukea kyseinen dokumentti. 

■ Muutos 
● Oikeus tehdä dokumenttiin muutoksia, esim. muuttaa 

hakukentän arvoa. 
■ Lisäys 

● Oikeus kopioida, lisätä sijaintiin tai siirtää kyseisestä 
dokumenttia. Jos tämä oikeus on hakemistolla, niin silloin on 
oikeus lisätä dokumentteja kyseiseen hakemistoon. 

■ Poisto 
● Käyttäjätunnuksella on oikeus poistaa kyseinen dokumentti. 

● Oikeuksien hallinta 
○ Luku 

■ Oikeus katsoa Oikeudet-välilehdeltä keillä kaikilla on dokumenttiin tai 
hakemistoon oikeuksia 

○ Muutos 
■ Oikeus muokata kyseisen kansion tai tiedoston muiden käyttäjien 

oikeuksia sekä tarvittaessa poistaa oikeuksia tai lisätä käyttäjille 
oikeuksia. 

● Hakemisto-oikeudet 
○ Luku 

■ Oikeus nähdä kyseinen kansio. Jotta kansio näkyisi myös selailussa, 
pitää olla oikeus nähdä kansiot arkiston juuresta asti. 

○ Muutos 
■ Oikeus tehdä muutoksia kansioon, esim. muuttaa nimeä. 

○ Lisäys 
■ Oikeus lisätä kansioita kyseiseen kansioon 

○ Poisto 
■ Oikeus poistaa kyseinen kansio. 

● Uusi rooli 
○ Painikkeesta voi tehdä uusia rooleja. 
○ Uudet roolit voi määrittää yritykselle tai koko ympäristölle. Itse luotuja rooleja 

voi myös poistaa.  
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Dokumenttityyppi 
Arkiston käyttöönoton yhteydessä arkistoon luodaan useita dokumenttityyppejä. Jokainen 
tallennettava tiedosto määritetään dokumenttityypiksi arkistossa. 
 

 
 

● Lista 
○ Ruudun vasemmassa laidassa on lista yrityksen käytössä olevista 

dokumenttityypeistä. 
● Uusi ja Kopioi 

○ Dokumenttityypit-sivulla voidaan tehdä myös muita toimenpiteitä. Voidaan 
lisätä uusi dokumenttityyppi, jolle annetaan aluksi vain selite. Lisäksi 
olemassa oleva dokumenttityyppi voidaan kopioida, jolloin selitettä lukuun 
ottamatta kaikki tiedot kopioituvat täsmälleen samanlaisina. 
Dokumenttityyppejä ei voi poistaa. 

● Ryhmittely 
○ Dokumenttityypit on ryhmitelty, ryhmiä voi muokata ja lisätä. 
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● Hakukentät 
○ Lista dokumenttityypeille tallennetuista hakukentistä. 

■ Pak. 
● Pakollinen kenttä dokumenttityyppiä tallennettaessa 

■ Ei tal. 
● Tietoa ei voi tallentaa. Tätä voidaan käyttää esim. jos olisi 

pakollinen päiväys. Kausi ja tilikausi hakukentissä olisi Ei tal. 
-täppä laitettuna, jolloin dokumenttia syöttävä henkilö ei voisi 
valita kautta, vaan tieto tulisi aina ko. korvaussäännöllä 
tiedoksi. 

■ Nuolet ylös ja alas 
● Voidaan muokata dokumenttityypin hakukenttien järjestystä. 

Miinus-merkistä voi poistaa hakukentän. 
■ Tunnus 

● Sarakkeesta näkyy kyseisen hakukentän ID ja korvaussäännöt 
on valittavissa tarpeen mukaan. 

● Valitse sääntö 
○ Aikaa kuvaaville kentille pystytään valitsemaan korvaussääntö. Painikkeen 

avaamalla tulee näkyviin mahdolliset vaihtoehdot. 
● Lisää hakukenttä 

○ Tällä painikkeella voidaan lisätä hakukenttä dokumenttityypille. Arkistoajon 
käynnistyksessä tuodaan hakukenttiä järjestelmään yrityksen käytettäväksi. 

● Oletuskohdetta ei voi vaihtaa 
○ Tämän ollessa valittuna dokumentti on aina tallennettava oletus 

tallennuskohteeseen, eikä dokumentin tallentaja voi tallentaa dokumenttia 
muuhun tallennuskohteeseen. 

● Tallennuskohde 
○ Jokaiselle dokumenttityypille on määritetty tallennuskohde. Tätä voi muuttaa 

Vaihda kohde -painikkeesta. Kohteita voi olla useampia, mikä mahdollistaa 
selailussa oikeuden määrittämisen useammalla tavalla. 

● Ei manuaali lisäystä 
○ Tämä vaihtoehto on valittuna niissä dokumenttityypeissä, jotka tulevat 

automaattisesti Fivaldista, esim. raportit. 
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Hakukentät 
Arkistoon tuodaan valmiiksi Fivaldin omiin raportteihin tarvittavat hakukentät. Käyttäjä voi 
itse luoda tarvitsemiaan hakukenttiä ulkoisille aineistoille. Hakukenttiä ei voi poistaa. 
 

 

Hakukentän tyypit 
● REK 

○ Tämä tarkoittaa kyseisestä Fivaldi-rekisteristä tulevaa tietoa. Esim. kaudet 
tulevat olemassa olevilta tilikausilta. 

● Numeerinen 
○ Hakukenttään voidaan antaa numeraalinen arvo 

● Päiväys 
○ Kenttään annetaan päivämäärä 

● Teksti 
○ Tekstikenttiä löytyy lyhyt ja pitkä. Lyhyt on yksirivinen tieto, pitkään saa 

tallennettua useamman rivin tietoa. 
● Lista 

○ Käyttäjä voi määrittää listalle arvoja, jotka dokumenttia tallennettaessa 
voidaan valita 

● Aika (päiväys ja kello) 
○ Voidaan syöttää tarkka kellonaika hakukenttään tiedoksi. 
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Lista hakukenttä käytössä 
Listalle määritetään arvoja Uusi arvo -painikkeella. Näille voidaan antaa selitteet myös 
kielikoodeilla Englanniksi ja Ruotsiksi. 
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