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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 

Fivaldin Visma Connect -käyttäjätunnusmuutos 
Fivaldin kirjautumissivulle on lisätty Visma Connect -käyttäjätunnuksilla kirjautuvia käyttäjiä 
varten ohjetekstin lisäksi linkki, jolla käyttäjät pääsevät suoraan Fivaldin uudelle Visma Connect 
-kirjautumissivulle. Ne käyttäjät, joita ei vielä ole siirretty käyttämään Visma Connect 
-käyttäjätunnusta, kirjautuvat Fivaldiin kuten ennenkin. 
 
Fivaldin olemassa olevien käyttäjän siirtäminen Visma Connectiin tapahtuu ympäristön 
ylläpitäjän suorittaman migraation avulla. Kirjautumistunnuksen muuttumisesta lähetetään 
käyttäjän sähköpostiin Tervetuloa-viesti, jossa kerrotaan miten uuden Visma Connect -tilin saa 
vahvistettua, tai jos käyttäjällä on ollut Visma Connect -käyttäjätunnus jo entuudestaan, miten 
sillä kirjaudutaan Fivaldiin.  
 
Fivaldin kesäkuun julkaisun yhteydessä kaikki ympäristöjen ylläpitäjät saavat käyttöoikeuden 
Visma Connect migraatio -työkaluun, jolla he siirtävät ympäristöjensä olemassa olevat 
käyttäjät (XML-rajapintakäyttäjiä lukuunottamatta) käyttämään Visma Connect 
-käyttäjätunnusta. 
 
Migraatiotyökalun avulla valitaan siirrettävät käyttäjät ja tarkistetaan, että käyttäjien nimi- ja 
sähköpostiosoitetiedot ovat kunnossa. Tarpeen mukaan tiedot korjataan kuntoon ja lähetetään 
Visma Connectiin, jossa käyttäjän sähköpostiosoitteesta muodostetaan Visma Connect 
-käyttäjätunnus. 
 
Fivaldiin luotaville uusille käyttäjille Visma Connect -käyttäjätunnuksen luominen tapahtuu 
automaattisesti heti käyttäjän tietojen tallentamisen yhteydessä. Käyttäjä saa Tervetuloa-viestin 
samoin kuin migraatiotyökalulla tehdyn käyttäjän siirron yhteydessä. 
 
Linkki pääkäyttäjän ohjeeseen. 
Linkki käyttäjän ohjeeseen. 

Aineistosiirrot 
Aineistosiirrot on uusi sovellus, jonka avulla voi muuntaa sekä siirtää Tikon-järjestelmästä ulos 
vietyjä tiedostoja suoraan Fivaldiin. Sovelluksen avoin pilotointi päättyy ja jatkossa sovellus on 
käytössä kaikissa pääkäyttäjän Fivaldi-ympäristöissä. Käyttöoikeudet tulee lisätä erikseen 
sovelluksen ottamiseksi käyttöön. 
 
Toistaiseksi tuettuna ovat Tikon-järjestelmästä siirtyvät aineistot seuraavasti 

● TIKON Kirjanpidon ASCII 
● TIKON Asiakasrekisteri CSV 
● TIKON Toimittajarekisteri CSV 
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● TIKON Tuoterekisteri CSV 
● TIKON Palkansaajat CSV 

 
Sovelluksen toiminnot ensimmäisessä virallisessa julkaisuversiossa ovat  seuraavat 

● Aineistotyypin valinta (Kirjanpito / rekisterit) 
● Aineiston automaattinen muuntaminen Fivaldiin yhteensopivaksi 
● Yhteenveto muunnettujen tietojen tarkistamiseksi 
● Kirjanpidon tilien muuntaminen valitulle kohdetilille 
● CSV-raportin lataaminen muunnoksesta tilintarkastajalle 
● Muunnetun aineiston lataaminen työasemalle CSV-muodossa 
● Aineiston vieminen Fivaldiin suoraan sovelluksesta 

 
Sovelluksen virallinen ohje on saatavilla Communityn käyttövinkit osiossa ja voit ladata sen 
suoraan myös täältä: Fivaldi ohje - Aineistosiirrot. Ohjeesta löydät kuvauksen Tikonin 
siirtotiedostojen vaatimuksista, Fivaldiin tehtävistä esimäärittelyistä, sovelluksen käyttöönotosta, 
toiminnoista sekä tarkemman kuvauksen siirtyvistä tiedoista. 

Myynninhallinta 
● Lisätty Myynninhallinnan Tuoterekisteriin tuotteille kenttä EAN-koodille. EAN-koodeja 

pystyy nyt lisäämään ja muuttamaan myös Webissä Myynninhallinnan Tuoterekisterissä. 
● Lisätty Myynninhallinnan Tuoterekisteriin kenttä Tuotteen omakustannushinnalle. 
● Myynninhallinnan laskut ottavat jatkossa huomioon myös sovellusikkunan puolella 

asetetut automaattikirjausparametrit. Nämä asetetaan Tilikartassa myyntitilille. 
● Myynninhallinnan Asiakasrekisteriin tuodaan kentät Yritysryhmä ja Yrityssegmentti 

ja asiakkaan taakse on lisätty kenttä OVT-tunnukselle. 
● Nostettu Myynninhallinnan Asiakasrekisterin sallima merkkimäärä Katuosoite ja 

Katuosoite 2 -kentissä 80 merkkiin. Myynninhallinta kuitenkin rajaa nämä osoiterivit 
laskulla 35 merkkiin, joka on Finvoicen maksimimerkkimäärä osoitekentissä. Tästä tulee 
asiakkaalle ilmoitus laskua luotaessa. 

● Asetetaan seuraavat laskuluonnoksen sarakkeet valmiiksi näkyviin, kun käyttäjä menee 
ensimmäistä kertaa luomaan Myynninhallinnan laskua. Nämä olivat aiemmin 
piilotettuina. 

○ Yksikkö 
○ a-hinta veroton 
○ a-hinta verollinen 
○ Alv-% 

AutoInvoice-rekisteröinti 
Uusilta AutoInvoice-käyttäjiltä on poistettu erillinen tilin aktivointi. Jatkossa riittää, että 
rekisteröinti vahvistetaan Visma Sign:in kautta. 
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Kiinteistöhallinnan asetukset 

Uuden yrityksen alustus 
Uuden yrityksen alustukseen on lisätty seuraavat henkilöryhmät 

● Toiminnantarkastaja 
● Hallituksen varajäsen 

 
Tämän lisäyksen jälkeen yrityksen alustuksessa luodaan automaattisesti seuraavat 
päähenkilöryhmät ja henkilöroolit 

● Hallitus 
○ Hallituksen jäsen 
○ Hallituksen puheenjohtaja 
○ Hallituksen varajäsen 

● Suojelujohtaja 
○ Suojelujohtaja 

● Tilintarkastaja 
○ Tilintarkastaja 

● Toiminnantarkastaja 
○ Toiminnantarkastaja 

Ympäristön ohjaustiedot 
Kiinteistöhallinnan asetukset -toiminnallisuuteen on lisätty Taloyhtiön perustietojen ja 
Taloyhtiön ohjaustietojen lisäksi Ympäristön ohjaustiedot -kokonaisuus. Tämä pitää sisällään 
Osapuolityypit ja Päähenkilöryhmät. 
 

 
 

● Osapuolityypit 
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○ Uusia osapuolityyppejä voidaan luoda ja muokata 
○ Harmaat osapuolityypit ovat kiinteitä arvoja, joita ei pääse muokkaamaan 

● Päähenkilöryhmät 
○ Päähenkilöryhmien ja henkilöroolien hallinta on yhdistetty yhteen näkymään 
○ Uusia päähenkilöryhmiä voidaan luoda ja olemassa olevia muokata 
○ Taloyhtiöitä voidaan hakea seuraavilla tavoilla 

■ Kaikki 
■ Henkilöroolilliset 
■ Henkilöroolittomat 
■ Etsiä taloyhtiön nimellä tai numerolla 

○ Taloyhtiön kohdalla henkilörooleja lisättäessä ne voidaan lisätä 
■ Kaikkiin taloyhtiöihin, joihin käyttäjällä on oikeudet 
■ Vain kyseiselle taloyhtiölle 

Palkanlaskenta 
● Palkkatietoilmoituksella nolla-arvoinen maksu palkkalaskelmalla ei enää aiheuta väärää 

Kyllä-poikkeusta tulolajeihin (esim mikäli henkilö ei ole vakuutusten alainen, yli 
68-vuotias), vaikka palkkalajiin olisi määritetty Kyllä-poikkeuksia. 

● Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Erillisilmoitus-välilehdellä Luo uusi 
erillisilmoitus -painikkeen valintalistassa näytettävien kuukausien rajausta on muutettu. 
Muutos tulee voimaan uusille yrityspaikoille, joissa on tehty palkanlaskennan alustus 
kesäkuun päivityksen jälkeen.  
Aikaisemmin näytettiin kaikki kuukaudet alkaen tammikuusta 2019. Nyt näytetään 
kuukaudet alkaen ensimmäisestä luodusta palkkakaudesta tai jos yhtään palkkakautta ei 
ole vielä luotu, näytetään edeltävä kuukausi, jolloin voi lähettää myös Ei 
Palkanmaksua-tiedon Erillisilmoituksella sille kuukaudelle. (Jos ensimmäinen 
palkkakausi luodaan tulevaisuuteen, edeltävä kuukausi poistuu listoilta, kun ajallisesti 
ollaan varsinaisessa palkanlaskenta kaudessa.) 

● Erillisilmoituksessa lähetetään jatkossa TyEL-vakuutustietoja vain mikäli kuukaudelle 
on valittu Ei palkanmaksua. Tällä vältetään ongelma, että vakuutus ei ole se kulloinkin 
voimassa oleva Tulorekisterin mukaan. Muutos ei koske KuEL- tai VaEL-vakuutusten 
piiriin kuuluvia ilmoittajia, näillä, sekä Ei palkanmaksua-tietoa lähettävillä yrityksillä pitää 
vakuutus olla voimassa ilmoituspäivänä. 

● Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovellukseen on lisätty kielituki Englanniksi ja 
mahdollistettu siirtyminen raportteihin valikon Raportit-osion linkeistä. 

● Poissaolot-sovellukseen on lisätty kielituki Englanniksi ja mahdollistettu siirtyminen 
raportteihin valikon Raportit-osion linkeistä 

● Poissaolosyykoodien ja palkkalajien linkitykset -sovellukseen on lisätty kielituki 
Englanniksi ja mahdollistettu siirtyminen raportteihin valikon Raportit-osion linkeistä 

● PayrollFI-linkki nousee Fivaldin Palkat-valikkoon, jos käyttöoikeus sovellukseen Visma 
Payroll Finland on lisätty käyttäjälle Fivaldin palvelunhallinnassa. 

● Estetty Visma Payroll Finland -sovelluksen käyttöönotto, jos sovelluksen lisenssiä ei 
ole vielä aktivoitu lisenssijärjestelmässä. 

● Palvelunhallinnan käyttöoikeusnäkymässä yksinkertaistettu Fivaldi Payrollin 
käyttäjäroolivalintaa siten, että on vain yksi valinta: Käyttö. 
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Lähetysjono 
Lisätty kielituki Englanniksi ja mahdollistettu siirtyminen raportteihin valikon Raportit-osion 
linkeistä. 

Kausiveroilmoitus 
● Mikäli TAS-kausia ei ole määritelty kaudelle, Tulorekisteristä ei puhuta mitään i-napissa, 

eikä se tällöin sekoita nappien värejä. Jos yritys haluaa hoitaa TASsit ja niiden laskun 
teon kokonaan Tulorekisteriruudulla, voi siis lopettaa TAS-kauden Kausiveroruudun 
perustiedoissa siten että syötetään riville loppupäivä ja tehdään uusi rivi pelkälle ALVille. 

● Mikäli vain ALV:t on käsittelyssä, mutta sitä ei ole ilmoitettu, lukee ilmoituksessa nyt 
Ilmoittamatta eikä Ilm. verottajalle niin kuin sellaisessa tilanteessa on voinut lukea jos 
ALV-ilmoituksen tiedot eivät ole olleet ylimpänä-napin alla. 

Tapahtumalaskutus 
● Rajoitettu valittavien kuukausien maksimimääräksi 12. 
● Muutettu CSV-tiedostossa olleet Englanninkieliset termit Suomeksi. 
● Sovellukseen lisätty oikeaan yläkulmaan Yhteensä-ikkuna, jossa näkyvät yhteissummat 

ei-laskutetuista ja laskutetuksi merkityistä tapahtumista. 
● Lisätty tapahtumatyyppien lajittelumahdollisuus, jolla voidaan rajata haettuja tapahtumia. 

 
Linkki Tapahtumat-sovelluksen käsikirjaan. 
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KORJAUKSET 

Arkisto 
Rajattu Arkiston yöajoista pois laskut, jotka eivät ole Myyntireskontrassa. Esimerkiksi 
korkolaskut on mahdollista ajaa reskontran ulkopuolella.  

Myynninhallinta 
Parannettu Myynninhallinnan käyttöä Microsoft Edge-selaimella. Asiakaskortin 
IBAN-tilinumeron syöttö korvasi aikaisemmin jo kirjoitettuja merkkejä. Nyt tilinumeron syöttö 
toimii myös Edgellä. 
 
Korjattu Tuoterekisterin vapaalla tekstillä rajauksen toimintaa. Aikaisemmin rajaus poistui 
mikäli tuote poistettiin Toiminnot-napin takaa. 

Ostolaskujen kierrätys 
Korjattu ostolaskujen sisäänluvun tilien valinnassa ollut ongelma, jonka vuoksi osalla yhteistä 
yritysrekisteriä käyttäneistä yrityksistä sisäänluku kaatui virheeseen. 

Tapahtumalaskutus 
Rajattu Ei-tuetut AutoInvoice-tapahtumat haun ulkopuolelle. 

Web-maksatus 
Korjattu ongelma Web-maksatuksen maksupäivän oletusvalinnassa, jonka vuoksi edellisen 
kerran käytetty maksupäivävalinta oli valittuna vain ensimmäisen maksuaineistoon valitun 
yrityksen maksuille. Korjauksen myötä maksupäiväksi tarjotaan käyttäjäkohtaisesti nyt viimeksi 
käytettyä maksupäivävalintaa: Maksa samana päivänä / Maksa eräpäiväkohtaisesti 
 
Korjattu ongelma, joka aiheutti virheilmoituksen sovellusikkunan Ostoreskontran 
maksatuksessa. Virheilmoituksen syynä oli oletusmaksupäivävalinnan tyhjeneminen 
Web-maksatuksen maksupäivävalinnan johdosta. 

Fivaldin valikko 
Korjattu raportteihin siirtyminen Fivaldin uusimpien sovellusten osalta. Siirtyminen raportteihin ei 
enää katkaise käyttäjän Fivaldi-istuntoa. 
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MUUTA HUOMIOITAVAA 

Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa 
ruutunäkymän häiriön 
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä 
satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin kun Fivaldin 
etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska käyttäjien selaimet ottavat 
välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita. 

Ohje tilanteen korjaamiseen 
Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi: 

● Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai 
● Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.) 

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin 
välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin. 
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