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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Palkanlaskenta 
Tulorekisteriin liittyvät muutokset 
Erillisessä dokumentissa Tulorekisteritoteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 04/2019 
kerrotaan tarkemmin, miten tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle. 
Dokumentissa käydään läpi huhtikuun 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. 

Huhtikuun 2019 julkaisun Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen uudet 
toiminnallisuudet lyhyesti (tarkemmat tiedot muutoksista löytyvät ylle linkatusta dokumentista): 

● Lista-välilehdelle taulukon yläpuolelle on lisätty päivitä-kuvake ( ), jota painamalla 
päivitetään kyseisen kauden lähettämättä olevin palkkatietoilmoitusten tulolajirivit. 
Kuvake toimii samalla tavalla kuin Henkilö-välilehdellä oleva kuvake. 

● Henkilö-välilehdelle on lisätty toiminnallisuus palkkatietoilmoituksen manuaaliseen 
hyväksyntään. Toiminnallisuus on tarkoitettu tapauksiin, joissa palkkatietoilmoitus on 
ilmoitettu asiointipalvelun kautta. Merkitse hyväksytyksi -painike tulee näkyviin, jos 
tulonsaajalla on työsuhteella valittuna "Palkkatietoilmoitus ilmoitetaan 
asiointipalvelussa". Manuaalinen hyväksyntä on mahdollista ilmoitukselle vain, kun 
palkkatietoilmoituksen tila on “Lähdössä”, tai kun ilmoitus on mennyt läpi tulorekisteriin, 
mutta sieltä on tullut Fivaldiin virhepalaute, jonka johdosta uudelleen lähetys tuottaa 
virheen “Maksajan viite on jo käytössä”. 

● Lisätty uusi Erillisilmoitusten massalähetys -välilehti. Välilehdellä näytetään kaikkien 
niiden yritysten tiedot, joissa käyttäjällä on oikeus Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin 
-sovellukseen. Välilehdeltä voi lähettää työnantajan erillisilmoitusten ensimmäiset versiot 
massalähetyksenä. Välilehdeltä voi myös tehdä ostolaskun työnantajasuorituksista 
kierrätykseen hyväksytyistä ilmoituksista massatoimintona. 

● Lisätty uusi Virheilmoitukset-välilehti. Välilehdellä näytetään palkkatietoilmoitukset ja 
erillisilmoitukset jotka ovat lähettämättä, joita ei ole hyväksytty, tai jotka eivät ole 
muodostuneet. Sieltä näkee siis kootusti asiat joihin käyttäjän tulisi puuttua. Välilehdellä 
näkyvät tiedot yrityksistä, joihin käyttäjällä on oikeudet. 

Kiinteistöhallinta 
Osakehuoneistorekisterin (ASREK) vaatimat muutokset  
Taloyhtiön perustiedot 
Taloyhtiön perustiedot > Taloyhtiön tiedot -välilehdelle on lisätty Osakehuoneistorekisteri 
käytössä -rasti, jolla ilmoitetaan yhtiön osakkeiden kuulumisesta Osakehuoneistorekisteriin. 
Oletuksena rasti ei ole päällä. 
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Huoneistot-rekisteri 
Huoneistot-rekisteriin on lisätty Osakeryhmätunnus-kenttä, jolla ilmoitetaan osakeryhmän 
kuulumisesta Osakehuoneistorekisteriin. 

 

Isännöitsijäntodistus 
Isännöitsijäntodistukselle on lisätty tulevan Osakehuoneistorekisterin (ASREK) vaatimat 
muutokset seuraavasti: 

● “Tietoja yhtiöstä” -kohtaan on lisätty “Osakehuoneistorekisteri käytössä” -rasti, jolla 
ilmoitetaan yhtiön osakkeiden kuulumisesta Osakehuoneistorekisteriin. Rasti on päällä, 
jos Taloyhtiön perustiedoissa on rastitettu Osakehuoneistorekisteri käytössä -valinta. 

 

● “Tietoja huoneistosta” -kohtaan on lisätty “Osakeryhmä huoneistorekisterissä” -rasti, jolla 
ilmoitetaan osakeryhmän kuulumisesta Osakehuoneistorekisteriin. Rasti on päällä, jos 
Huoneistot-rekisteriin ko. huoneistolle on syötetty Osakeryhmätunnus. 

 

Ostolaskujen kierrätys 
Tiliöintiehdotukset 
Ostolaskujen kierrätykseen on tullut nyt uutena ominaisuutena tiliöintiehdotukset, joka 
hyödyntää Visma AutoSuggest -koneoppimista (Machine Learning) sekä tekoälyä (Artificial 
Intelligence).  

Tiliöintiehdotukset perustuvat aiemmin käsiteltyjen verkkolaskujen tietoihin ja tehtyihin 
tiliöinteihin, joista AutoSuggest tekee tekoälyä hyödyntäen ehdotuksia saapuvien 
verkkolaskujen tiliöinteihin. Visma Fivaldi siis oppii aiemmin tekemiesi tiliöintesi perusteella ja 
näin nopeuttaa tiliöintityötä merkittävästi. 

Ehdota tiliöintejä -painike tulee näkyviin Ostolaskujen kierrätys -sovelluksen Laskun syöttö 
-välilehden Laskurivit-osion ylälaitaan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: 

● Yritykselle on kertynyt tarpeeksi sähköisiä laskuja, jotta alkuopetus on saatu suoritettua.  
● Laskulla on tiliöimättömiä rivejä. 
● Käyttäjällä on oikeus tiliöidä rivi. 
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● Käyttäjällä on muutosoikeudet ostolaskujen kierrätykseen. 
● Askeleella on mahdollista muokata Tili-kenttää. 

Painike näkyy ei-aktiivisena seuraavissa tilanteissa (syy miksi painike ei ole aktiivinen kerrotaan 
vihjetekstissä, jonka saa näkyviin viemällä hiiren osoitin painikkeen päälle):  

● Lasku ei ole verkkolasku (sähköinen lasku). 
● Laskulle saadut tiliöintiehdotukset eivät ole tarpeeksi luotettavia/laadukkaita. 
● Tiliöintiehdotuksia ei ole vielä noudettu laskulle. 

Tiliöintiehdotukset saa näkyviin napsauttamalla Ehdota tiliöintejä -painiketta (ehdotukset 
luodaan aina kaikille näkymässä oleville laskuriveille, joilta puuttuu tili): 

 

Samalla Ehdota tiliöintejä -painike muuttuu Hylkää tiliöintiehdotukset -painikkeeksi. 
Ehdotukset sisältävät tällä hetkellä tili-tiedon ja siihen mahdollisesti liittyvän verokanta-tiedon. 
Vaikka tiliöintiehdotukset pyritään luomaan mahdollisimman hyviksi, ne ovat silti aina vain 
ehdotuksia ja ne pitää tarkistaa ennen hyväksymistä. Ehdotukset eivät tallennu ennen laskun 
tallentamista tai hyväksymistä. Mikäli tiliöintiehdotukset halutaan hylätä, tämän voi tehdä 
napsauttamalla Hylkää tiliöintiehdotukset -painiketta (poistaa aina kaikki ehdotukset):  
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Uudelle laskulle on saatavissa tiliöintiehdotuksia noin 15 minuutin kuluessa siitä, kun laskun 
toimittajatieto on valittu. Tiliöintiehdotukset toimivat vain sähköisissä laskuissa.  
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 

Palkanlaskenta 
Sähköpostivälitystapa on poistettu käytöstä 
Sähköpostivälitystapa on poistettu käytöstä. Vielä palkansaajilla olleet sähköpostivälitystavat on 
nyt muutettu välitystapaan “Tulostus”. 

Palkanlaskennan perustietojen Tulosteiden ohjaustiedot -välilehdellä on muutettu painike 
Vaihda palkansaajien sähköpostivälitystavat verkkopalkkaan uuteen muotoon Vaihda 
palkansaajien tulostuslähetystavat verkkopalkkaan. Painikkeen avulla voi helposti vaihtaa 
palkansaajien palkkalaskelmien lähetystavan tulostuksesta Visma verkkopalkkaan. Tarkempi 
käyttöönotto-ohje vaatimuksineen löytyy Palkkalaskelmien sähköinen jakelu -käsikirjasta (linkki). 

Muutokset, kun verkkopalkka otetaan käyttöön painikkeen avulla: 
● Yritykselle asetetaan, jos ei etukäteen asetettu: 

○ SMS viesti lähetetään verkkopalkkalaisille -valinta päälle. 
○ SMS viestin lähettäjä -kenttään laitetaan yrityksen nimestä ensimmäiset 11 

merkkiä. 
○ Verkkopalkan sms viesti -kenttään luodaan sisältö. 
○ Oletuslähetystapa-valinnaksi muutetaan Visma Verkkopalkka, jos se on ollut 

tulostus tai sähköposti. 
● Palkansaajalle asetetaan, jos edellytykset täyttyvät: 

○ Välitystavaksi Visma Verkkopalkka. 
■ (Verkkopalkka ei enää vaadi, että palkansaajalle on täytetty osoite.) 

○ Yhdelle puhelinnumerolle SMS-ruksi. 
● Ilmoitetaan käyttäjälle: 

○ Kuinka monen palkansaajan välitystapa muutettiin.  
○ Kuinka monen palkansaajan välitystavan muutos ei onnistunut puutteellisten 

tietojen takia. 
○ Mahdollisuus tulostaa selaimelle palkansaajat, joiden välitystapaa ei muutettu. 

Tiedot voi myös viedä Exceliin.  

CSV-tiedoston lataus 
Korjattu palkansaajatietojen mallin CSV-tiedostossa ollut virhe otsikkotiedoissa. Otsikko 
TYOSUHDE_LOPPUPVM tulee nyt oikein mallitiedostoon. 

Tulorekisteri 
Perusteettoman edun syöttämiseen on tehty tarkistus, joka estää negatiivisen perusteettoman 
edun tallentamisen, koska sellaista ei voi lähettää tulorekisteriin. 
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Kausiveroilmoitus 
Kausiverosovellus 
Nyt on mahdollista lähettää kausiverosovelluksesta TAS-ilmoitus versiona 2 sen jälkeen, kun on 
jo lähetetty ALV versiona 1. 

     HUOMIOITAVIA ASIOITA:  
● Tulorekisterimuutosten vaikutuksesta tietyissä tilanteissa kausiveroruudulla ja 

kausiveroraportissa on harhaanjohtavasti "Ilm. verottajalle:..." -teksti, silloinkin 
kun ALV-ilmoitusta ei ole kuitattu onnistuneesti. Samassa tilanteessa voi 
kausiveroruudun  i-painike olla vihreä, vaikka ALV-ilmoitus on hylätty. Tästä 
johtuen pyydämme aina tarkistamaan ALV-ilmoituksen tilan i-napin alta. Ilmoitus 
on hyväksytty, jos viestin alussa lukee "Kuitattu...". Pyrimme selkeyttämään 
tilatietoja mahdollisimman pian. 

● TAS-ilmoituksen ensimmäinen versio voidaan luoda Palkkatietoilmoitus 
tulorekisteriin -sovelluksesta yrityskohtaisesti Erillisilmoitus-välilehdeltä, tai 
massalähetyksenä Erillisilmoitusten massalähetys -välilehdeltä (molemmissa 
Lähetä erillisilmoitukset -painikkeella). 
Myöhemmät TAS-ilmoituksen versiot pitää tehdä Erillisilmoitusten massalähetys 
-välilehdeltä ( Luo ostolaskuja -painikkeella). 

● Ostolaskut voidaan tehdä joko kausiveroilmoituksella (ensimmäinen versio), tai 
Erillisilmoitusten massalähetys -välilehdeltä Luo ostolaskuja -painikkeella 
(myöhemmät versiot). 

● Erillisilmoitusten massalähetys -välilehdeltä tehdyistä ostolaskuista ei (vielä) 
tule ostolaskuihin liitettä. 

● Ostolaskun luonti Erillisilmoituksen massalähetys -välilehdeltä ei tällä hetkellä 
vähennä liikaa maksettuja ALV:eja laskusta. Vastaavasti kausiveron puolelta ei 
tällä hetkellä vähennetä liikaa laskettuja ALV:eja TAS:seista, eikä liikaa maksettuja 
TAS:seja ALV:eista. 

● Kausiverolaskun liitteessä oleva maksettava summa ja edellisten versioiden 
summat kannattaa tarkistaa, ne saattavat olla joissakin tapauksissa virheellisiä. 
Korjaus tähän on tulossa. 

Kirjanpito 
Verolomake 4 / 2019 
Toteutettu verohallinnon tietuekuvauksen mukaiset vuosimuutokset: 

● Muutettu vuosiluku tietoon 000 Tietuetunnus 
● Poistettu tieto: 020 Verovelvollisen nimi 
● Lisätty tekninen tieto: 014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto 
● Päivitetty muuttuneet tarkistukset tietuekuvauksen mukaisesti 
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Linkki tietuekuvaukseen: 
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2019_4.pdf 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Verolomake 6B / 2019 
Toteutettu verohallinnon tietuekuvauksen mukaiset vuosimuutokset: 

● Muutettu vuosiluku tietoon 000 Tietuetunnus 
● Poistettu kentät: 

○ 020 Verovelvollisen nimi 
○ 329 Vähennyskelpoinen osuus (EVL 18 a §) 

● Lisätty kentät: 
○ 014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto 
○ 398 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18 a §) 
○ 399 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §) 

● Muutettu tiedon kuvausta: 
○ 339 Korkotuotot etuyhteysveloista => Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta 
○ 328 Korkokulut etuyhteysveloista => Korkokulut konserniyhteysosapuolille 

(EVL18a) 

Linkki tietuekuvaukseen: 
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2019_6b.pdf 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Verolomake 6C / 2019 
Toteutettu verohallinnon tietuekuvauksen mukaiset vuosimuutokset: 

● Muutettu vuosiluku tietoon 000 Tietuetunnus 
● Poistettu tieto: 020 Verovelvollisen nimi 
● Lisätty tekninen tieto: 014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto 

Linkki tietuekuvaukseen: 
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_2019_6c.pdf 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Veroliitelomake 7A / 2019 
Toteutettu 2019 vuosimuutokset: 

● Muutettu vuosiluku tietoon 000 Tietuetunnus 
● Poistettu tieto: 020 Verovelvollisen nimi 
● Lisätty uutena tietona: 

○ 014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto 
○ 566 Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta 
○ 567 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 
○ 568 Muut korkotuotot 
○ 575 Korkokulut konserniyhteysosapuolille 
○ 576 Korkokulut omistusyhteysyrityksille 
○ 577 Muut korkokulut 
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○ 578 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut 
○ 579 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §) 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Veroliitelomakkeet 8A, 18, 65, 66, 71A, 71B, 73, 75 vuodelle 2019 
Toteutettu verohallinnon tietuekuvauksen mukaiset vuosimuutokset: 

● Muutettu vuosiluku tietoon 000 Tietuetunnus 
● Poistettu tieto: 020 Verovelvollisen nimi 
● Lisätty tekninen tieto: 014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto ** 

Linkki tietuekuvaukseen: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset
__tuloveroilmoitu/ 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Veroliitelomakkeet 12A, 62, 70, 79 ja 79A vuodelle 2019 
Toteutettu verohallinnon tietuekuvauksen mukaiset vuosimuutokset: 

● Muutettu vuosiluku tietoon 000 Tietuetunnus 
● Poistettu tieto: 020 Verovelvollisen nimi 
● Lisätty tekninen tieto: 014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto** 

Linkki tietuekuvaukseen: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset
__tuloveroilmoitu/ 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Veroliitelomake 74 / 2019 
Toteutettu 2019 vuosimuutokset: 

● Muutettu vuosiluku tietoon 000 Tietuetunnus 
● Poistettu tieto: 020 Verovelvollisen nimi 
● Lisätty tieto: 014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto 
● Muutettu kenttien tekstit muotoon: 

○ 245 Lainkäyttöalueen maakoodi 
○ 215 Vähentäkää osuus kymmenen edellisen vuoden tappiosta siltä osin kuin 

osuutta tappiosta ei ole aikaisempina vuosina vähennetty 
○ 216 Osuus väliyhteisön tuloon (Yhteisöt siirtävät pääveroilmoituksen 

Tuloverolaskelman kohtaan Osuus väliyhteisön tuloon) 
○ 222 Veronalainen osuus osingosta tai muusta voitonjaosta yhteensä (Yhteisöt 

siirtävät pääveroilmoituksen Tuloverolaskelman kohtaan Saadut 
osingot/Veronalainen osuus) 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 
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KORJAUKSET 
Kirjanpito 
Verolomake 6B / 2018 
Muutettu verottajan tietuekuvauksessa virheellisenä ollut kentän 178 seliteteksti oikeaan 
muotoon "Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja 
kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (2=ei, 1=kyllä)". 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Verolomake 6C / 2018 ja  6C / 2019 
Korjattu IV-kohdan otsikkotekstiä verottajalta tarkistettuun oikeaan muotoon "Erittelyt 
verovapaasta tavara- ja palvelumyynnistä". 

Poistettu liitelomake 7A valittavien lomakkeiden listasta. 

(Viety tuotantoon 5.4.2019.) 

Palkanlaskenta  
Poissaolorekisteri 
Poissaolorekisterin “Poissaolojen palkkalajit” -sovelluksen nimi muutettu kuvaavampaan 
muotoon “Poissaolosyykoodien ja palkkalajien linkitykset”. 

Tulorekisteri 
Visma Fivaldin Tulorekisteri-toiminnallisuuteen on tehty seuraavat korjaukset: 

● Korjattu virhe, joka esti perusteettoman edun kohdistamisen suljetulle kaudelle. 
● Korjattu virhe, jonka johdosta Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen 

Henkilö-välilehdellä näytettiin tulonsaajan sukupuoli väärin. Palkkatietoilmoituksella 
sukupuoli on kokoajan liikkunut oikein. 

● Jos Fivaldissa palkkalajiluokkien Luontoisedut ja verovapaat korvaukset -palkkalajit ovat 
palkkalaskelmassa ilman määrätietoa, ohjelma tulkitsee määrän olevan yksi. Nyt myös 
palkkatietoilmoitukselle siirtyy määränä yksi. 

● Korjattu virhe, jonka johdosta palkkatietoilmoitukselle nousi virheellisesti työsuhteen 
alkupäivä, vaikka oli valittuna "Ei työsuhteessa". 

● Korjattu tilanne, jossa autoetuun liittyvien kilometrien määrä ei noussut 
palkkatietoilmoitukselle. 

○ Jos työntekijän autoedun käyttökustannukset lasketaan kilometrikohtaisena 
arvona kuukausikohtaisen arvon sijaan, työnantajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin 
Auton kilometrimäärä -tieto. Kilometrimäärä luetaan palkkatietoilmoitukselle 
palkkalaskelmalta palkkarivin “Määrä”-kentästä, kun määrä on suurempi kuin 1. 
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○ Kuukausikohtaisen autoedun kilometrimäärä luetaan Palkansaajat > 
Luontoisedut ja ulosottotiedot -välilehden Luontoisedut-taulukon 
luontoisedun “Kilometrimäärä”-sarakkeesta. 

● Urheilijan tapaturma- ja eläketurva on järjestetty erillisellä urheilijan tapaturma- ja 
eläketurvasta annetulla lailla. Urheilijan osalta nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 
tulonsaajasta poikkeavalla tavalla. Näiden tietojen ilmoittaminen on nyt mahdollista: 

○ Tietoryhmää “Työeläkevakuutus” (PensionInsurance) ei ilmoiteta. 
○ Tulonsaajan lisätietona ilmoitetaan “Urheilija”. 
○ Peritty eläkevakuutusmaksu ilmoitetaan tulolajilla “413 Työntekijän 

työeläkevakuutusmaksu”. 
○ Tulorekisteriin ilmoitetaan vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit: 

■ Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus), 
■ Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). 

○ Jos tulo ei ole työttömyysvakuutuksen alaista, ilmoitetaan myös vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi: 

■ Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus). 

Fivaldissa edellä kuvatun muotoinen palkkatietoilmoitus muodostetaan kun tulonsaajan 
lisätiedoksi on valittu "Urheilija". Sen lisäksi muut tulonsaajan tiedot on täytetty 
asianmukaisesti. 

● Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Lähetyserät-välilehden kalenteri ei 
toiminut Firefox-selaimen ESR-versiossa. Kalenterin toimintalogiikkaa on korjattu ja nyt 
kalenteri tukee myös tätä selainversiota. 

● Korjattu virhe tilanteessa, jossa sovellusikkunassa (Visma Fivaldin Java-puolella) 
yrityksen vaihtamisen jälkeen Palkanlaskennan Palkkatietoilmoitus-painike avasi 
näkymän virheellisesti yritykseen, jolla Fivaldiin oli kirjauduttu. Nyt palkkatietoilmoitus 
avautuu oikeaan yritykseen. 

Kaikki Fivaldin tuottamat Finvoice-aineistot  
Fivaldin Finvoice-aineistojen rivityksiin on tehty parannuksia 

● Vapaata tekstiä sisältävien elementtien rivinvaihtojen aiheuttamat ongelmat on korjattu. 
Rivinvaihdot eivät aiheuta enää aineistossa rivin katkeamista toiselle riville. Esimerkki 
Fivaldi-laskun ”Loppu2”-tekstiosion sisällöstä: 

<InvoiceFreeText>Puh: 020 123 456 Y-tunnus: 1377058-1 Kotipaikka: Helsinki</InvoiceFreeText> 

<InvoiceFreeText>Sähköposti: laskuttaja@laskuttaja.fi Kotisivut: www.laskuttaja.fi</InvoiceFreeText> 

● Myös tyhjät elementit muodostuvat nyt aina yhdelle riville sisältäen ”lopputägin”. 
Esimerkki laskun sisältämästä tyhjästä tekstirivistä: 

<RowFreeText/> 

Aineistomuutokset koskevat sekä yleislaskutuksen että kiinteistöhallinnan tuottamia 
Finvoice-aineistoja. Muutokset eivät aiheuta toimenpiteitä Fivaldi-käyttäjille. 
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MUUTA HUOMIOITAVAA 
Ennakkotiedote: Fivaldi Finvoice 3.0 päivityksen aikataulu 
Fivaldi yleislaskutuksen tuottamat Finvoice 2.0 aineistot päivitetään kesän aikana 
versioksi Finvoice 3.0. 
Versiomuutos tulee koskemaan seuraavien laskutussovellusten kaikkia Finvoice-aineistoja: 

● Sopimuslaskutus 
● Tehtävienhallinta 
● Tilaustenkäsittely 
● WebLaskutus 

Fivaldi-käyttäjälle näkyvät muutokset julkaistaan tulevan päivityksen yhteydessä (uusi 
aikatauluarvio kesäkuu). 

● Uusi versio sisältää uuteen EU-verkkolaskudirektiiviin liittyvät julkishallinnon 
vähimmäisvaatimukset, sekä mm. paljon kysytyt elementit: AgreementIdentifier 
(Sopimus) sekä BuyerReferenceIdentifier  (Asiakkaan ilmoittama viite). 

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. Fivaldin ostolaskujen käsittelyssä on varmistettu 
toimivuus 2.0, 2.01 ja 3.0 versioiden osalta (päivitys 03/2019). 

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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