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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Palkanlaskenta 
Tulorekisteriin liittyvät muutokset – TÄRKEÄÄ!  
Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) kehittämä Tulorekisteri korvasi vuoden 
vaihteessa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka vielä vuonna 2018 annettiin erikseen 
Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. 
Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita 
varten.  
 

Erillisessä dokumentissa Tulorekisteritoteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 03/2019 
kerrotaan tarkemmin, miten tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle. 
Dokumentissa käydään läpi maaliskuun 2019 julkaisun yhteydessä julkaistut tulorekisteriin 
liittyvät muutokset. Dokumentin uusissa luvuissa on merkintä “uusi” ja muuttuneissa luvuissa 
merkintä “sisältöä tarkennettu”. Dokumentissa kuvataan myös kaikki aikaisemmissa julkaisuissa 
esitellyt toiminnallisuudet. Dokumentin uusin versio korvaa edelliset versiot. 

Kiinteistöhallinta 
Asukastiedotus  
Asukastiedotus on Visma Fivaldin Web-puolen sovellus. Sen avulla voidaan lähettää tiedotteita 
kirjeitse ja sähköpostitse. Tiedotteita voidaan lähettää valittujen yritysten (esim. taloyhtiöt) eri 
henkilöryhmille. Asukastiedotuksen ohjedokumentti löytyy täältä. 
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 

Palkanlaskenta 
Maksetuksi merkintä  
Palkkalaskelmien maksetuksi merkintä -toimintoon on lisätty seuraavat tarkistukset: 

● Maksetuksi merkintä estyy, jos palkkalaskelmalla esiintyy miinusrivejä sellaisilla 
palkkalajeilla, joilla niitä ei tulorekisterin määritysten mukaan saa olla (tulolajin 
yhteissumma ei saa olla negatiivinen, koska palkkatietoilmoitusta ei saataisi lähtemään). 

● Lisäksi aiemmin luotujen palkkalaskelmien, joiden palkanmaksupäivä on vuonna 2019 
tai sen jälkeen, pitää olla maksetuksi merkitty. 

○ Tarkistukseen on kuitenkin luotu viive, jonka aikana maksetuksi merkinnän teko 
sallitaan, vaikka avoimia laskelmia onkin. Tarkistus tehdään vasta yhden 
tilastokauden tai 30 päivän kuluttua maksupäivästä, sen mukaan kumpi ajanjakso 
on pidempi. 

○ Tänä aikana saa olla avoimia palkkalaskelmia eivätkä ne estä palkkalaskelman 
maksetuksi merkintää, mutta tarkistus ei päästä läpi enää mikäli henkilöllä jää 
vanhempia palkkalaskelmia maksetuksi merkitsemättä. 

 

Hyvityspalkkalaskelmia ei tarkisteta, koska niiden tietoja ei lähetetä tulorekisteriin. 
 

     HUOMIOI:  Jos ollaan maksetuksi merkitsemässä usean palkansaajan palkkalaskelmia 
samalla kertaa, niin yhdenkin palkkalaskelman kohdalta löytynyt estotilanne estää 
kaikkien näiden palkkalaskelmien maksetuksi merkitsemisen. 

 

     HUOMIOI:  Hyvityspalkkalaskelmana tehty korjauspalkkalaskelma jää myös tarkistamatta, 
joten niissä on edelleen oltava tarkkana mahdollisten miinuksen puolelle jäävien tulolajien 
osalta. 
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Palkanlaskenta / Tulorekisteri 
 

     HYVÄ TIETÄÄ:  Alla on kuvattu Tulorekisteriin liittyvät muutokset vain kursorisesti. 
Muutosten tarkemmat kuvaukset löytyvät Tulorekisteritoteutuksen muutokset Fivaldi 
palkanlaskentaan 03/2019 -dokumentista. 

 

Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovellus 
Lähetyserät-välilehdellä näytettävät erät muuttuneet 

Lähetyserät-välilehden toiminnallisuutta on muutettu siten, että näkymässä näytetään vain 
lähetyserät, joista XML-aineisto on muodostunut. Palkkatietoilmoitusten lähetyserät 
muodostuvat lähetyksen yhteydessä tasatunnein. Maksetuksi merkinnän jälkeen lähetyserän 
muodostuminen kestää siis 1-2 tuntia, ja lähetys tapahtuu sen jälkeen 15 min sisällä. 
Erillisilmoitusten lähetyserät muodostuvat heti, ja lähtevät myös matkaan noin 15 minuutin 
sisällä ilmoituksen tekemisestä.  

Lähetyserät-välilehdelle lisätty uusia hakumahdollisuuksia 

Lähetyserät-välilehdelle on lisätty mahdollisuus hakea tietoa aikarajauksen ja hakusanan 
perusteella. 

Lista-välilehdellä virhekuvakkeen vihjetekstissä lisätietoja 

Kursorin siirtäminen Lista-välilehdellä “Ilmoituksen tiedot” -sarakkeen punaisen virhekuvakkeen 
päälle tuo vihjetekstin näkyviin. Virheiden osalta vihjetekstiin on sisällytetty vakavimman virheen 
kuvaus. Kun näkyvä virhe on korjattu, kuvakkeen vihjeteksti näyttää seuraavan virheen, mikäli 
ilmoituksen tila ei ole vieläkään kelvollinen. 
 

  

Palkkatietoilmoitus 
Palkkatietoilmoitukselle on lisätty työsuhdetietoja 

Palkkatietoilmoitukselle on lisätty työsuhdetietoja kaikille palkansaajille sekä työsuhteen 
päättymistietoja. 

Työsuhdetiedot nousivat aineistoon aiemmin ainoastaan Kevalaisilla, nyt ne nousevat kaikilla. 
Työsuhteen päättymissyytä voi täyttää sekä TK10- että Keva-koodistoa käyttäen. Jos on 
Kevalainen, pitää täyttää molempia. 
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Palkkatietoilmoitukseen ei enää haeta nollasummaisia rivejä 

Kun palkkatietoilmoitus muodostetaan, mahdolliset nollasummaiset rivit jätetään pois. Mikäli 
palkkalaskelmalla ei ole yhtään riviä jossa on summa muu kuin 0, palkkatietoilmoitusta ei siis 
muodosteta. 

Palkkatietoilmoitusaineistoon nousee tyhjä ‘määrä’ nyt arvolla 1 

Palkkatietoilmoitusaineistoon nousee tyhjä ‘määrä’ nyt arvolla 1. Esikatseluruudulla se näkyy 
kuitenkin edelleen tyhjänä. Eli jos esimerkiksi palkkalaskelmaan on laitettu km-korvaus ilman 
määrää, niin aineistoon menee 1 km määränä. Mikäli määrä on tyhjä, mutta on täytetty yksikkö 
ja a-hinta, tulee nyt näkyviin nämä lisätiedot ja määränä näkyy 1. Mikäli yksikkö tai a-hinta 
puuttuu, näitä lisätietoja ei tulosteta aineistoon. 

Työsuhteet 

Uusi Palvelusuhteen päättymisen syykoodi -valintakenttä 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdelle on lisätty Palvelusuhteen päättymisen syykoodisto 
-valintakenttä. Valinnalla määritetään palkkatietoilmoituksella käytettävä syykoodisto. 

Uusi Ei palvelusuhteessa -valintaruutu 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdelle on lisätty valintaruutu Ei palvelusuhteessa. Kun tämä 
tieto valitaan, tulorekisteriin välittyy tieto että tulonsaaja ei ole palvelusuhteessa 
tulonmaksajaan.  

Uusi Osa-aikaisuuden prosentti -kenttä 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdelle on lisätty kenttä Osa-aik. %. Kenttään voi syöttää 
tulonsaajan osa-aikaisuuden prosenttiluvun. 

Uusi Ei tapaturmapoikkeusta -valintaruutu 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdelle on lisätty valintaruutu Ei tapaturmapoikkeusta. 
Valinnalla estetään tapaturmavakuuttamisen poikkeuksen muodostuminen 
palkkatietoilmoitukselle, vaikka palkkalaskelmalla ei olisi tapaturmavakuutuspalkkalajia.  

Uusi Palkkaustapa-valintakenttä 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdelle on lisätty valintakenttä Palkkaustapa. Valinnalla 
ilmoitetaan tulorekisteriin palkkauksen muoto. 

Pankkiyhteys 
Ostolaskujen kierrätys  
Fivaldin ostolaskujen käsittelyssä Finvoice-laskujen osalta on varmistettu toimivuus 2.0, 2.01 ja 
3.0 versioiden osalta. Samalla Finvoice-laskun näyttämiseen käytettävä tyylitiedosto on 
päivitetty version 3.0 mukaiseksi. 
 
 
  

14.03.2019 © Visma Software Oy 6 
 



 
 

KORJAUKSET 
Kirjanpito, Lainaosuuslaskenta 
Kirjanpidossa on nyt estetty lainaosuuslaskennan tositteiden poisto. Kirjanpidossa kuuluu 
käsitellä vain kirjanpidon omia tositteita.  
 

Tämä mahdollisuus oli aiheuttanut ongelmia erityisesti lainaosuuslaskennan koron laskennassa. 
Esimerkiksi Lainaosuuden kautta suljettaessa oli tullut virheilmoitus: 
 

"Laina XX - Vanhoja poistamattomia korkoja löytyi pankkilainalle Pankkilaina 
(555555-12345678). Uusien vienti ei onnistu!" 

Kirjanpito 
Verolomake 5 / 2018 
Korjattu tilanne, jossa kenttään 653 syötetty arvo muodostui tiedostoon vain yhdellä 
desimaalilla, vaikka arvo olisi syötetty tarkemmin, esimerkiksi 1,00. Verottajan tietuekuvauksen 
mukaan arvon pitää olla kahdella desimaalilla. 
 

Poistettiin lomakkeelta kentästä 806 tarkistus “#423; 806=800+801-802-804-805”, joka on 
jäänyt poistamatta vuosimuutosten yhteydessä. 

Verolomake 6A / 2018 
Lomakkeella 6A / 2018 osatietoryhmän kaikkiin 619-kenttiin sallittu negatiivisten arvojen syöttö. 
Ennen korjausta vain osatietoryhmän ensimmäiseen 619-kenttään sallittiin negatiivinen arvo. 

Palkanlaskenta  
Erillisilmoitus 
Muutettu toiminnallisuutta siten, että erillisilmoituksen lähettäminen on nyt mahdollista myös 
yrityksestä jossa palkanlaskentaa ei ole otettu käyttöön. (Päivitetty tuotantoon 26.2.2018 klo 
16:15.)  

Verkkopalkkalaskelma 
Korjauksen jälkeen verkkopalkkalaskelmallla näytetään palkkatapahtumien tiedot (määrä, 
kerroin, jne.) oikeissa sarakkeissa. 
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Muut 
Sovellusikkunan “Tulostus”-ruudulla vaihdettu sähköpostin Aihe-kenttä yksiriviseksi 
syöttökentäksi, koska rivinvaihtoja ei sallita sähköpostin otsikoissa. 
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MUUTA HUOMIOITAVAA 
Ennakkotiedote Fivaldi laskutussovelluksia käyttäville 
asiakkaille 
Fivaldi yleislaskutuksen tuottamat Finvoice 2.0 aineistot päivitetään kevään aikana 
versioksi Finvoice 3.0. 
Versiomuutos tulee koskemaan seuraavien laskutussovellusten kaikkia Finvoice-aineistoja: 

● Sopimuslaskutus 
● Tehtävienhallinta 
● Tilaustenkäsittely 
● WebLaskutus 

Finvoice 3.0 versiossa on huomioitu julkisen sektorin sähköistä laskutusta koskevan EU:n 
verkkolaskudirektiivin 2014/55 aiheuttamat muutokset. 

Julkishallinto alkaa vastaanottamaan semanttisen mallin mukaisia verkkolaskuja huhtikuusta 
2019 alkaen. Samoin kaikki palveluntarjoajat ovat Finvoice 3.0 version välitysvalmiudessa 
1.4.2019 mennessä. 

Fivaldin tuottamaan Finvoice 3.0 aineistoon on huomioitu julkishallinnon verkkolaskun 
vähimmäisvaatimukset. 

Fivaldi-käyttäjälle näkyvät muutokset julkaistaan tulevan päivityksen yhteydessä 
(huhti-toukokuun aikana). 

Huomioitavaa 
Fivaldi yleislaskutusta käyttävien yritysten on suositeltavaa informoida Finvoice 3.0 muutoksesta 
ennakkoon asiakkaitaan, jotka vastaanottavat sähköisiä laskuja. Tämä siitä syystä, että he 
voivat olla yhteydessä ostolaskujärjestelmänsä toimittajaan ja varmistaa vastaanoton toimivuus 
myös Finvoice 3.0 version aineistoille. 

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