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Yleistä 
 

Tässä dokumentissa kuvataan yrityksen siirtyminen Visma Fivaldin sisällä ympäristöstä toiseen 
tietokantasiirtona. 
 
Huomioitavat asiat siirtoa tilattaessa 

 

● Vanhat käyttäjätunnukset eivät siirry tietokantasiirron yhteydessä uuteen ympäristöön. 
Vastaanottavassa ympäristössä tulee varmistaa, että ympäristöllä on tarpeeksi vapaita 
käyttäjäpaikkoja uusien tunnusten luomiseksi. 

● Käyttöoikeudet Visma Fivaldin sovelluksiin eivät siirry mukana, eli vastaanottavalla ympäristöllä 
täytyy olla hankittuna siirtyvien yritysten tarvitsemat moduulit, tarvittavilla käyttäjämäärillä. 

● Yritys pysyy siirron yhteydessä siinä kantaryhmässä johon vanha pääyritys on sen perustanut. Aina 
kun halutaan käyttää jotain sovellusta siirretyssä yrityksessä, täytyy ensin valita oikea 
kantaryhmänäkymä. Ainoa kantaryhmien yli toimiva sovellus on pankkiohjelma, ja siinäkin tulee 
ottaa huomioon mahdollinen tarve kantaryhmäkohtaiselle ”jakelijayritykselle”. Tämä on kuvattu 
tarkemmin ohjeen kohdassa Pankkiyhteys. 

● Mikäli siirtyvä yritys on lähettävässä päässä eroteltu omaksi ala-asiakasympäristökseen (tilitoimiston 
yhteiskäyttöasiakas), tulisi lähettävän pään ennen siirtoa laittaa yritys ei-aktiiviseksi. Tällöin 
ala-asiakkaan erottelu yrityksen kohdalta purkautuu ja siirto on mahdollista toteuttaa. Siirtoa ei ole 
mahdollista tehdä ennen tätä toimenpidettä. 

● Siirron yhteydessä katkaistaan vanhan ympäristön alaisten käyttäjien oikeudet siirtyviin yrityksiin, ja 
annetaan palvelunhallinnan oikeudet yhdelle uuden ympäristön pääkäyttäjälle. Hänen tulee tämän 
jälkeen antaa oikeudet sovelluskohtaisesti itselleen ja muille halutuille käyttäjille, ennen kuin muut 
sovellukset tulevat yrityksen alle näkyviin. Tämä vaatii osaamista Visma Fivaldin palvelunhallinnan 
käytöstä. 

● Yrityksellä saattaa olla useita tietokantakytköksiä vanhan ympäristönsä muihin yrityksiin, yleensä 
vanhaan pääyritykseen. Kytkökset katkeavat aina siirron yhteydessä (ellei kyseessä ole koko 
ympäristön siirto). Näiden kytkösten määrästä yleensä riippuu, miten paljon manuaalista työtä siirto 
vaatii pääkäyttäjältä jälkikäteen, jotta sovellukset saadaan toimimaan oikein. Osaa tällaisista 
yhteiskäyttörekistereistä ei ole enää myöhemmin mahdollista perustaa uudelleen! Katso ohjeen 
kohdat Yhteinen tilikartta ja Yhteinen yritysrekisteri. 

○ Mahdollisia yrityssuhteita:  

● Yhteistilikartta  
● Jaettu yritysrekisteri (toimittajat & asiakkaat) 
● Viitesuoritusten pääyritys 
● Tiliotteiden pääyritys 
● Ostolaskujen kierrätysryhmät 
● Ostoreskontran tiliöintikoodit  
● Ostoreskontran maksujen tiliöinti 
● Tehtävienhallinta / työmääräin 
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● Mikäli siirtyvien yritysten joukossa on yllä mainittujen yrityssuhteiden mukaisia pääyrityksiä, 
muutoksia vaativia toimenpiteitä tulee myös lähettävään päähän. Tällöin siirto vaatii suunnittelua 
kaikkien osapuolten kesken, jotta lähettävälle ympäristölle ei aiheudu siirrosta vahinkoa. 

● Yleensä siirtyvä yritys on liitetty tilitoimiston pääyrityksen pankkisopimukselle. Siirron yhteydessä 
kytkökset pankkisopimuksiin poistetaan. Vastaanottavan pään tulisi joko sopia pankin kanssa, että 
jatkossa kyseisen yrityksen aineistot siirtyvät heidän pankkisopimuksensa kautta, tai 
vaihtoehtoisesti  perustaa siirtyvälle yritykselle oma Web Service -sopimus. 

● Mikäli siirtyvillä yrityksillä on käytössään AutoInvoice / Maventan palvelu, tulisi tästä ilmoittaa siirron 
yhteydessä, jotta pääkäyttäjyys palvelusta siirretään vastaanottajan pääkäyttäjälle. Katso ohjeen 
kohta AutoInvoicen/Maventan rekisteröinti. 

● Mikäli siirrettävä yritys on liitetty lähettävän pään tulorekisterivarmenteelle, poistetaan tämä kytkös 
siirron yhteydessä. Vastaanottavan pään tulisi liittää yritys omalle varmenteelleen. Jos lähettävän 
pään yhteiskäyttöinen varmenne on perustettu siirtyvän yrityksen alle, aiheuttaa tämä toimenpiteitä 
lähettävälle ympäristölle 

Siirretty yritys näkyviin uudessa ympäristössä 
Heti siirron jälkeen yritys näkyy ainoastaan käyttäjällä jolle on siirron yhteydessä annettu palvelunhallinnan 
oikeudet. Muita oikeuksia ei siirron yhteydessä anneta, joten hänelläkin näkyy tällöin sovelluksissa pelkkä 
palvelunhallinta. Mikäli yritys sijaitsee eri kantaryhmässä kuin ympäristön aiemmat yritykset, tulee 
käyttäjälle näkyviin Fivaldin etusivulle uusi valikkovalinta ”Kantaryhmä”. 

 

Painikkeesta aukeaa kantaryhmänäkymän valinta. Yritysvalikossa näkyy kerralla ainoastaan valitun 
kantaryhmän alla sijaitsevat yritykset 
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Yhteinen tilikartta 
Mikäli siirtyvä yritys on liitetty lähettävän ympäristön yhteistilikarttaan, katkeaa yhteys siirron yhteydessä. 
Tilikartasta otetaan siirron yhteydessä kopio siirtyville ala-yrityksille. Käyttäjän ei täten tarvitse tehdä tämän 
suhteen toimenpiteitä. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että suurempien yritysmäärien siirron jälkeen 
kaikilla yhteiseen tilikarttaan kytketyillä yrityksillä on tämän jälkeen itsenäinen yrityskohtainen kopio 
tilikartasta. Yrityksen liittäminen uudelleen yhteiskäyttöiseen tilikarttaan tuottaa haasteita ja sen 
mielekkyys on tästä syystä tapauskohtaista. 

Yhteinen yritysrekisteri (asiakkaat & toimittajat) 
Mikäli yritys on liitetty yhteiseen yritysrekisteriin, katkeaa yhteys siirron yhteydessä. Yritysrekisteri sisältää 
sekä myyntipuolen asiakkaat että ostopuolen toimittajat. Yritysrekisteristä ei siirron yhteydessä 
automaattisesti oteta kopiota. Tämä tarkoittaa, että rekisteri on siirron jälkeen tyhjä. Siirron yhteydessä 
voidaan kuitenkin luoda tyhjään rekisteriin rivit niille toimittajille ja asiakkaille, joille löytyy yrityksen 
osto/myyntireskontrasta laskuja. Tällöin rekisteriin kopioidaan ainoastaan näiden asiakkaiden/toimittajien 
nimet ja yritysnumerot (rekisterin juoksunumero, ei y-tunnus). Yrityksen yritysrekisterin perustietoihin tulisi 
määrittää Viimeisin tunnus -kenttään arvoksi suurempi numero kuin viimeinen rekisteristä löytyvä numero. 

 

Toinen vaihtoehto rekisterin kopiointiin siirrossa on lähettäjän erillisellä suostumuksella kopioida rekisteri 
manuaalisesti kokonaisuudessaan CSV-muodossa. Tähän tarvitaan lähettävästä päästä neuvontaoikeudet 
rekisteriä jakaneeseen yritykseen, jolloin se voidaan siirtäjän toimesta CSV-lukuohjelman avulla kopioida 
talteen, ja vastaavasti siirron jälkeen viedä neuvontaoikeuksien yli siirtyneeseen yritykseen paikalleen. 
Tällöin rekisterin mukana tulee kuitenkin myös kaikki rekisteriin tulleet asiakas/toimittajatiedot, jotka eivät 
liity siirtyvään yritykseen.  

Siirrettyä yritystä ei voi ongelmitta liittää vastaanottavan ympäristön yhteiseen yritysrekisteriin, sillä 
rekisteri sisältää päällekkäistä numerointia yrityksen vanhan rekisterin kanssa. 
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Pankkiyhteys 
Yleensä yritys on liitetty tilitoimiston pääyrityksen pankkisopimukselle. Siirtynyt yritys tulee uudessa 
ympäristössä liittää ympäristön pääyrityksen pankkisopimukselle, tai perustaa sille oma suora sopimus. 
Pankin kanssa tulee sopia yliheitto, jonka jälkeen aineistot alkavat tulla vastaanottavan pään sopimukselle, 
eivätkä mene enää vanhan pankkisopimuksen mukaisesti lähettäneelle ympäristölle. Fivaldista tulee tämän 
jälkeen lisätä yritys pääyrityksen sopimuksen alle, tai perustaa oma sopimus. Alla on kuvattu liittäminen 
pääyrityksen sopimukselle. 

Avataan pankkiohjelma pääyrityksessä > Pankkiyhteyden perustiedot > Sopimukset. 

 

Liitä uusi yritys ja tili -painikkeella päästään hakemaan ympäristön yrityksiä. Mikäli siirretty yritys on eri 
kantaryhmässä, tulee olla Näytä kaikki yritykset -valinta ruksattuna. Mikäli yritystä ei kuitenkaan tule 
näkyviin, tulee tarkistaa että palvelunhallinnassa on käyttäjätunnuksella oikeudet kaikkiin pankkiohjelman 
alaisiin sovelluksiin yrityksessä. 

Kun yritys on saatu liitettyä sopimukselle, tulee ala-yrityksen omista asetuksista määrittää aineistojen jakelu 
pääyrityksen tai kantaryhmäkohtaisen ”jakelijayrityksen” kautta. 

Aineistojen jakelu eri kantaryhmään 
Pankkiyhteys toimii aina kantaryhmien yli, kunhan jokaisessa kantaryhmässä on perustettuna yksi 
jakelijayritys. Kaikki saapuvat aineistot jaellaan siis aina yhteen pääyritykseen per kantaryhmä. Jos eri 
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kantaryhmässä on esimerkiksi vain yksi asiakas, niin silloin tämä yritys on kyseisen kantaryhmän jakelija. 
Yritykselle laitetaan tällöin pankkisopimukselle valinta kohtiin “Jaellaan tähän yritykseen”. 

Jotta aineistot saadaan valittua ja eri kantaryhmän yritykset löytyvät pankkiyhteyden perustiedoissa, tulee 
oikeudet kyseisen yrityksen aineistoihin olla palvelunhallinnassa kunnossa. Ostolaskujen suhteen pitää toki 
muistaa myös laskujen syöttöoikeudet kyseisissä yrityksissä molemmissa kantaryhmässä. 

Tiliotteille ja viitteille tulee valita pääyritys tiliotteiden ja viitesiirtojen luvun perustiedoissa per kantaryhmä. 
Kaikki aineistot kulkevat automaattisesti kantaryhmien yli, paitsi saapuvat viitemaksut, jotka tulee eri 
kantaryhmässä kohdistaa viitesiirtojen luvun ”Lue ja kohdista”-toiminnolla. 

     HUOMIOI:  Edellä olevista poiketen saapuvien verkkolaskujen yhteydessä ei jakelua määritetä 
kantaryhmäkohtaisesti. Saapuvien Finvoice-aineistojen jakelun valinta tulee siis olla päällä vain 
Pankkiyhteyden pääyrityksellä. 

Tiliotteiden osalta pääyritys / jakelijayritys määritetään täältä: Taloushallinta > Kirjanpito, ylävalikosta 
Kirjanpito > Tiliotteiden tiliöinti, ylävalikosta uudestaan Kirjanpito > Tiliotteiden perustiedot, näkymässä 
alasvetovalikko Tiliotteet lähettävä yritys. 

 

Viitesuoritusten osalta täältä: Avataan kyseinen ala-yritys > Myynti > Viitesuoritusten luku, ylävalikosta 
Viitesuoritusten luku >  Asetukset, näkymässä alasvetovalikko Viitesuoritusten kohdistus pääyritys. 
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Viitesuoritusten sisäänluvussa tulee kantaryhmäkohtaisessa jakelijayrityksessä käydä erikseen ajamassa 
“Lue ja kohdista” -toiminto sen jälkeen kun pääyritys on hakenut aineistot pankista. 

 

Ostolaskujen kierrätys 
Mikäli siirretyn yrityksen kierrätysryhmät ovat itsenäiset (perustettu suoraan ala-yrityksen alle),  näkyvät ne 
siirron jälkeen uudessakin ympäristössä. Tällöin suositeltavinta olisi käyttää vanhoja olemassa olevia ja 
määritettyjä ryhmiä. Olemassa olevaan ryhmään korvataan uuden ympäristön alaiset halutut 
käyttäjätunnukset. Tällöin oikeudet menevät automaattisesti oikein myös mahdollisesti juuri kierrossa 
oleville laskuille. Olemassa olevat kierrätysryhmät näkyvät siirretyn yrityksen alla (Ostot > 
Kierrätysryhmät). 

Mikäli yritys on ollut liitettynä lähettävän pään yhteiskäyttöisiin kierrätysryhmiin (tyypillistä varsinkin 
taloyhtiöissä), katkeaa yhteys siirrossa ja kierrätysryhmät häviävät näkyvistä yrityksen alta. Tällöin käyttäjän 
tulee perustaa kierrätysryhmät uudelleen. Siirron yhteydessä arkisto-oikeudet kyseisessä yrityksessä 
pyyhkiytyvät, joten jos kierrätysryhmät perustetaan uudelleen, tulee uusiin kierrätysryhmiin liitetyillä 
tunnuksilla olla oikeudet myös arkiston tarvittuihin hakemistoihin, jotta käyttäjät näkevät laskujen kuvat. 
Ongelmia tulee mahdollisesti siirron hetkellä hyväksyntää odottavien laskujen kanssa, ja nämä saattaa 
tällöin joutua syöttämään uudelleen. 

Ostoreskontra 
Yritykselle on saattanut periytyä lähettävän pään määritykset ostoreskontran laskutustileistä ja 
ostoreskontran maksujen tiliöinnistä. Nämä yhteydet katkeavat siirron yhteydessä. Lähtökohtaisesti nämä 
kopioituvat siirron yhteydessä, mutta siirron jälkeen pääkäyttäjän tulee tarkistaa että tiliöintikoodit löytyvät 
alayrityksen alta. 

Mikäli yritys on liitetty ympäristön yhteiseen yritysrekisteriin, häviää rekisterissä olleet toimittajatiedot 
yrityksen alta. Näistä kopioidaan siirron yhteydessä nimi ja numerotiedot, ostoreskontrasta löytyvien 
laskujen perusteella. Katso ohjeen kohta Yhteinen yritysrekisteri. 

Myyntireskontra 
Jos yritys on ollut liitettynä lähettävän pään yhteiskäyttöiseen yritysrekisteriin, katoavat asiakastiedot 
yrityksen alta. Näistä kopioidaan siirron yhteydessä nimi ja numerotiedot, myyntireskontrasta löytyvien 
laskujen perusteella. Katso ohjeen kohta Yhteinen yritysrekisteri. 

XML-rajapinta 
Mikäli siirretyllä yrityksellä on ollut käytössään automatisoitu XML-rajapinta, tulisi uuteen ympäristöön 
perustaa uusi käyttäjätunnus rajapinnan siirtoja varten ja tarkistaa että tarvittavat rajapintamoduulit on 
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hankittu. Käyttäjätunnus tulee tällöin vaihtaa myös  toteuttaneen tahon skriptiin. Skeemanumero tai 
Fivaldin yritysnumero eivät muutu siirron yhteydessä. 

Tulorekisterivarmenne 
Yritykset ovat yleensä liitettyinä tilitoimiston ympäristökohtaiselle tulorekisterivarmenteelle. Tämä liitos 
katkaistaan siirron yhteydessä. Jos vastaanottavassa päässä on sovittuna, että yrityksen ilmoituksia 
lähetetään Tulorekisteriin, pitää siirtyvä yritys lisätä vastaanottavan ympäristön varmennetta käyttäväksi 
yritykseksi. Tämä tapahtuu Tulorekisterin varmenne -sovelluksella. 

Mikäli lähettävän pään ympäristökohtainen varmenne on perustettu juuri siirtyvälle yritykselle, tulee heidän 
poistaa varmenne ja perustaa se uudelleen eri yrityspaikan alle. 

AutoInvoicen/Maventan rekisteröinti 
Mikäli siirtyvillä yrityksillä on käytössään AutoInvoice/Maventa, tulee tästä ilmoittaa siirron tilauksen 
yhteydessä, tai kun tarkempaa ajankohtaa siirtoa tekevän Visman henkilön kanssa sovitaan. Vastaanottavan 
ympäristön pääkäyttäjällä tulisi olla admin-oikeudet yrityksiin Maventan palvelussa. Oikeudet voidaan antaa 
siirron yhteydessä Visman toimesta, tai edellisen pääkäyttäjän toimesta jo etukäteen. 

Mikäli vastaanottajalla ei ole tunnuksia palveluun, tulisi hänen ensin tehdä rekisteröinti ja toimittaa siirron 
tekijälle tieto rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta (käyttäjätunnus). 

Siirron jälkeen Fivaldissa AutoInvoicen perustietoihin yrityksen alle tulee vaihtaa uuden pääkäyttäjän 
sähköpostiosoite ja API-avain. Tämä onnistuu Fivaldin Web-puolella polusta Ostot  > AutoInvoice-palvelu > 
Asetukset > Yrityksen tilitiedot. 

 

Yrityksen UUID ei muutu tietokantasiirrossa. 

Tämän jälkeen pääkäyttäjä voi itse poistaa vanhan pääkäyttäjän oikeudet AutoInvoicen puolella. 
 
 

 


