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Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä 
oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi 
on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. 
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Johdanto 
 
Versiosaatteessa kerrotaan ohjelmaversion 3.11 uusista ja muuttuneista toiminnoista, korjatuista ja 
tunnetuista ongelmista ja ohjelmassa olevista rajoituksista. 

Versiosaate on hyvä lukea läpi, jotta voit tutustua tehtyihin muutoksiin ennen uuden version käyttöä. 

 

   

 

http://www.vismasoftware.fi/
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Muuttuneet toiminnallisuudet 
 
Henkilötietojen tuonti CSV-tiedostosta 
 
Parametrilla EMPLOYEE_FILES voidaan nyt määritellä lisää kenttiä. 
 

koodi  nimi  Teksti-1  Teksti-2 

058  Työehtosopimus  TESkoodi    

059  TES palkkausmuoto  TESKkTp  MONTH 

060  Työsuhteessa  Tsuhde  Y 

061  Verokortin tyyppi  Verokortti    

062  Aiempi ansio  AiempiAnsio    

063  Perusprosentti  Perusprosentti    

064  Lisäprosentti  LisPros    

065  Arvioitu vuosiansio  Vuosiansio    

066  Kiinteä prosentti  KiintPros    

067  Verokortti voimassa alk  VeroAlku    

068  Verkortin päätt.pvm  VeroLoppu    

069  Katre ammattikoodi  KatreAmmatti    

070  Keva ammatti  KevaAmmatti    

071  Keva Rekisteröintikoodi  KevaReg    

072  TK10  TK10    

073  Keva työsuhteen päätt syy  KevaSyy    

074  Sukupuoli  Sukup    
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Palkka-ajojen määrittely etukäteen 
 
Valikossa Perustiedot > Palkka-ajon määrittely . 
 
Toiminnallisuuteen on lisätty mahdollisuus määrittää palkka-ajon luonnin automaattinen käynnistys. 
Päivämäärä määräytyy suhteessa maksupäivään ( esim. -1 = edellinen päivä). Näkymässä näytetään 
myös seuraavan ajon päivämäärät. 
 

 

 
 

Pankkipäivätarkastus palkanmaksupäivään 
 
Ohjelma tarkistaa nyt, onko palkanmaksupäivä pankkipäivä. Uusille palkkakausille maksupäivän on 
oltava pankkipäivä. 

 
 

Tulorekisteri: Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) 
 
Käytössä oleviin arvoihin on lisätty seuraavat arvot:  

● 13 - Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö / Person som arbetar på 
åländsk landsvägsfärja / Person working on a road ferry on Åland Islands 

● 14 - Yrittäjä, ei YEL-tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta / Företagare, ingen FöPL-eller 
LFöPL-försäkringsskyldighet / Self-employed person, no obligation to take out YEL or 
MYEL insurance 

 
 
Tulorekisteri:  Kansainväliset tilanteet Ennakonpidätyksen alainen tulo 
(subjToWithhold) 
 
Ohjelma lisää palkkatietoilmoitukselle tiedon SubToWithhold = kylla, mikäli 
rajoitetustiverovelvolliselle palkansaajalle on määritetty  “Yksi tuloraja (B”)- verokortti 
lähdeverokortin sijaan. 
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Viestien lisääminen palkkaerittelylle 
Verkkopalkka- sekä Mobiilipalkkaerittelyille voidaan lisätä vakioviesti. 
 

 
 
Kun palkkaerittely muodostetaan, käyttäjä voi määritellä palkkaerittelyyn tulevan viestin. Viesti 
tulostetaan kaikille palkkaerittelyille. 
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Uudet ominaisuudet 
 
Viestien lähetys ohjelman käyttäjille 
 
Visma voi lähettää kaikille ohjelman käyttäjille viestin, joka aukeaa palkka-ajolomakkeella. 
Viestit voivat sisältää tietoa tulevista ohjelmaversioista, havaituista ongelmatilanteista tai muuta 
ohjelman käyttöön liittyvää tietoa. 

 

 
 
Viesti näytetään aina kun palkka-ajolomake avataan kunnes viesti suljetaan painikkeesta Älä näytä 
viestiä uudelleen. 

 

Palkkojen maksuaineiston lähettäminen Fivaldin pankkiohjelmaan 
 
Visma Fivaldin käyttäjiä varten on lisätty mahdollisuus  lähettää palkkojen maksuaineisto Fivaldi 
pankkiyhteyteen. Toiminnallisuus on yhtenevä nykyisen Autopay:n lähettämisen kanssa. Payroll tulee 
ensin  liittää Visma Fivaldiin. Erillinen ohjeistus löytyy Payroll - Fivaldi-integraatiodokumentista. 
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Integraatioasetukset 
 
Valikossa Yritys > Yleiset -välilehti Liitännät. 
 
Välilehdelle on lisätty mahdollisuus ottaa käyttöön Visma Fivaldin pankkiyhteys. Valinta on 
käytettävissä kun yritys on liitetty Fivaldiin. Huomaa, että Fivaldin pankkiyhteys ja Visma.net Autopay 
eivät voi olla valittuina samanaikaisesti.

 
 

Käyttäjän määrittelemä järjestys tulosteisiin 
 
Tulosteissa käyttäjän määrittämä järjestys pysyy myös tulostettaessa raportti PDF-muotoon tai 
siirrettäessä raportti Exceliin. 

 

 

Uudistetut raportit 
Payrolliin on  lisätty uudenmalliset raportit seuraavista tulosteista.  
 
Henkilötulosteet 

● Merkkipäivät   
Palkka-ajo 

● Maksulista 
● Ulosottotilitys 
● Palkkakortti 
● Palkkalista 
● Kauden tapahtumat 

Kirjanpidot tulosteet 
● Kirjanpidon tulosteet 
● Tiliöinnit 
● Siirto Visma Business järjestelmään 
● Siirto Nova-järjestelmään 
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Korjauksia 
 
Kirjanpitoaineistojen siirrossa havaitut ongelmat  
 
Käyttäjän määrityksen mukaista kirjanpitoaineistoa luotaessa, käytetyn  parametrin CSV_REPORT 
toiminta on korjattu. 

● Mikäli rivi FIELD_SEPARATOR on olemassa, käytetään teksti-1 kentässä olevaa merkkiä kentän 
sisällön alku- / loppumerkiksi.  

○ Merkki voi olla tyhjä, jolloin kenttä tulostuu sellaisenaan. 
○  Arvoksi voidaan määritellä mikä tahansa merkki, lukuunottamatta lainausmerkkiä ( “ 

). 
● Mikäli FIELD_SEPARATOR parametri puuttuu, käytetään oletusarvoa, joka on ( “ ). 

 

 

Pitkien poissaolojaksojen huomioiminen palkkakirjauslomakkeella 
 
Mikäli poissaolokirjauksissa on tapahtumia, joilla ei ole määriteltyä maksupäivää, ohjelma huomioi 
poissaolojakson palkkakaudelle kuuluvan osan ja lisää poissaoloa vastaavat kirjaukset 
palkkatapahtumiin. Aiemmin poissaolot huomioitiin vain koko palkka-ajoa käynnistettäessä. 

 

 

Verkkopalkka-palkkaerittely ei tarvitse osoitetietoja 
Aiemmin osoitetieto oli määritelty pakolliseksi käytettäessä Verkkopalkka-palkkaerittelyä. Nyt 
osoitetiedon voi jättää tyhjäksi. 

 


