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UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET 

Palkanlaskenta 

Työehtosopimus 
Päivitetty Työehtosopimusten koodistojen vuosimuutokset 2020. 

Palkkatietoilmoitus 
Päivitetty Palkkatietoilmoituksen vuosimuutokset 2020. 
 
Tulorekisterissä on lisätty tarkistus tilanteeseen, jossa Maksajan tyyppi on Tilapäinen 
työnantaja. Tällöin eläkejärjestelynumeron on oltava Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tiedon 
mukainen tilapäisen työnantajan yleinen eläkejärjestelynumero. Muun eläkejärjestelynumeron 
käyttäminen aiheuttaa ilmoituksen hylkääntymisen tulorekisterissä. 
 
Fivaldiin on lisätty Tilapäinen työnantaja (Palkanlaskennan perustiedot > Ohjaustiedot) 
valinnan yhteyteen huomautus oikean eläkejärjestelynumeron käyttämisestä ja oikean 
eläkejärjestelynumeron varmistamisesta omalta vakuutusyhtiöltä. 

Palkansaajat 
Uudelle palkansaajalle asetetaan jatkossa oletuksena valinta "Ei tapaturmavakuuttamisen 
poikkeusta". Sama valinta asetetaan oletuksena päälle myös uudelle työsuhteelle. 
Jos jatkossa on tarve ilmoittaa tulonsaajakohtainen tapaturmavakuuttamisen poikkeus, 
poistetaan valinta. 
 
Päivitetty Tulorekisteriin vuoden 2020 alusta tulleita muutoksia. 
 
Lisätty Palkansaajat > Henkilön perustiedot > Lisätieto -valintalistaan kaksi uutta arvoa. 

● Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö 
○ Tieto ilmoitetaan, kun tulonsaaja saa palkkaa, joka on tienattu Ahvenanmaan 

maakuntahallituksen alaisella maantielautalla. Tulonsaajan lisätiedon tyyppiä 
käytetään vain siihen osaan palkkaa, joka on tienattu Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen alaisella maantielautalla. Jos tulonsaajalle maksetaan myös 
muuta tuloa, siitä pitää antaa erillinen palkkatietoilmoitus ilman tätä tulonsaajan 
lisätiedon tyyppiä. 

● Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta 
○ Tieto ilmoitetaan, kun tulonsaaja täyttää yrittäjän eläkelain 3 §:ssä säädetyt 

edellytykset, mutta jolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta yrittäjän eläkelain 4 §:n 
nojalla. Tieto ilmoitetaan myös tulonsaajasta, joka täyttää maatalousyrittäjän 
eläkelain 3 §:ssä säädetyt edellytykset, mutta jolla ei ole mainitun lain perusteella 
vakuuttamisvelvollisuutta.Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun 
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yritystoiminta on niin pienimuotoista, ettei yrittäjällä ole velvollisuutta ottaa YEL- 
tai MYEL-vakuutusta,tai yrittäjä on iältään alle tai yli laissa säädettyjen ikärajojen. 
Näissä tilanteissa maksajalla ei ole velvollisuutta maksaa tulonsaajan palkasta 
työnantajan sairausvakuutusmaksua. Maksaja ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon 
tyyppinä Yrittäjä, ei YEL-tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta ja lisäksi ilmoittaa, 
ettei tulonsaajasta ole vakuuttamisvelvollisuutta sairausvakuuttamisen osalta. 
Näiden tietojen perusteella Verohallinto määrää sairausvakuutusmaksut oikein.  

 
● Lisäksi on lisätty mahdollisuus ilmoittaa poikkeava vakuuttamistiedon tyyppi seuraaville 

tulolajeille 
○ 209 Kilometrikorvaus (veronalainen) 
○ 419 Vähennys ennen ennakonpidennystä 

Palkkakausihaku 
Palkkakausi-hakuruudulla on järjestystä muutettu. Ennen muutosta ensimmäisenä näytettiin 
palkkakausi, jonka alkupäivämäärä oli vanhin. Muutoksen jälkeen näytetään ensimmäisenä 
palkkakausi, jonka maksupäivä on uusin. Saman maksupäivän palkkakausista näytetään 
ensimmäisenä palkkakausi, jonka tilastokausi on uusin. Jos vielä tiedot ovat yhtenevät 
näytetään ensimmäisenä palkkakausi, jonka alkupäivämäärä on uusin. 

Kiinteistöhallinnan asetukset 
Uuteen Kiinteistöhallinnan asetukset Web-sovellukseen on tehty käytettävyysparannuksia. 

● Taloyhtiön oletustilat tulevat jatkossa suoraan alustuksessa. Toiminnallisuus oli ennen 
sovellusikkunassa Oletustilat-napin painalluksen takana. 

● Korjauksissa voi hakea myös pelkästään Taloyhtiön korjaukset. Tällöin osakkaiden 
teettämät huoneistojen korjaukset jäävät listauksen ulkopuolelle. 

● Korjaukset on nyt listattuna uutuusjärjestyksessä, eli uusin korjaus on valmistumisajan 
perusteella ylimpänä. 

● Aiemmin luotu korjaus on mahdollista kopioida uudeksi korjaukseksi. 
● Aiemmin luotu tontti on mahdollista kopioida uudeksi tontiksi. 
● Käytössä olevia Osakesarjoja, Tontteja ja Rakennuksia ei voi poistaa ja tästä annetaan 

käyttäjälle ilmoitus seuraavasti 
○ Osakesarjat 

■ Tätä osakesarjaa ei voi poistaa, koska se on käytössä yhdellä tai 
useammalla huoneistolla. 

○ Tontit 
■ Tätä tonttia ei voi poistaa, koska sillä sijaitsee yksi tai useampi rakennus. 

○ Rakennukset 
■ Tätä rakennusta ei voi poistaa, koska se on määritelty yhdelle tai 

useammalle huoneistolle. 
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Yritysrekisteri 
Lisättiin yritysrekisterin pankkitilin valuuttamaksujen palvelumaksut -valintalistalle tarkentava 
teksti “ei käytössä” niihin valintoihin, jotka eivät enää ole suomalaisissa pankeissa käytössä. 
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KORJAUKSET 

Raportit 
Raporttien lähetyksestä korjattu CSV-, RTF- ja HTML-tiedostomuotojen lähetys sähköpostiin. 

Palkanlaskenta 
Korjattu seuraavat asiat palkanlaskentaan liittyen: 

● Korjattu virhe, joka esti ulkomaalaisen palkansaajan syntymäajan näkymisen 
palkkatodistuksella ja palkkalaskelmalla. 

● Kasvatettu palkkalaskelmalla näytettävän Palkanlaskennan yhteyshenkilön 
sähköposti -kentän pituus vastaamaan palkanlaskennan perustiedoissa olevan 
Yhteyshenkilön sähköposti -kentän pituutta. 

Ostolaskujen kierrätys 
Korjattu ongelma, joka aiheutti laskujen sisäänluvun välillä valitsevan voimassa olevan 
prosentin väärin verokannan sisältä. 

Ostoreskontra 
Korjattu seuraavat asiat ostoreskontraan liittyen: 

● Korjattiin ulkomaanmaksujen ongelma, joka aiheutti "Ohjeita pankille" tekstin jäämisen 
pois maksuaineistolta. Nyt tieto välitetään elementissä <InstrForDbtrAgt>. 

● Kasvatettiin Clearingkoodi -kentän pituutta 20 merkistä 35 merkkiin, joka mahdollistaa 
nyt myös ruplamaksujen tietojen syöttämisen. 

● Korjattiin ulkomaanmaksujen virhe, joka aiheutti kurssisopimuksen kohdistumisen 
väärään elementtiin maksuaineistossa. Kurssisopimus voidaan nyt lukea pankissa oikein 
elementistä <CtrctId>. 

● Korjattiin ostoreskontran virhetilanne, joka aiheutui siitä, kun RF-viite oli tallennettu 
yritysrekisterin toimittajan vakioviitteeksi. 

● Korjattiin ostoreskontran kausien sulkemisen ongelma, joka esti ostoreskontran 
maksujen kausien sulkemisen, kun maksuaineistolla ollut lasku oli poistettu.  
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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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