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UUDET TOIMINNALLISUUDET 
Palkanlaskenta 
Tulorekisteriin liittyvät muutokset 
Erillisessä dokumentissa Tulorekisteritoteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 06/2019 
kerrotaan tarkemmin, miten tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle. 
Dokumentissa käydään läpi kesäkuun 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. 

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

● Palkkalajit-rekisteriin on lisätty toiminnallisuus, joka mahdollistaa vakuuttamisen 
poikkeuksen määrittämisen manuaalisesti. Tämä määritys ohittaa muut vakuuttamisen 
poikkeustilanteen määritykset. 

○ Kun tulolajilla voi olla tulolajikohtainen poikkeus ja palkkalaji on linkitetty 
tällaiseen tulolajiin, palkkalajilla näkyy Palkkalajit-rekisterissä uusi 
Vakuutuspoikkeukset-painike. Vakuutuspoikkeukset-painikkeen avaamassa 
näkymässä käyttäjä pääsee määrittämään, käytetäänkö tulolajilla jotain 
vakuuttamisen poikkeusta vai ei. Näkymässä näytetään myös, mikä on 
tulorekisterin oletusmääritys tulolajille. 
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Ostolaskujen kierrätys 
Web-maksatus 
Web-maksatus on Fivaldi Ostolaskujen kierrätykseen luotu uusi maksatus-ominaisuus, jolla 
kierrätyksen laskulistasta voidaan valita ja lähettää maksukelpoiset laskut napin painalluksella 
pankkiyhteydelle maksettavaksi tai vaihtoehtoisesti kirjata maksetuksi kirjanpitoon. 

Kun Web-maksatus on käytössä, näkyvät kierrätyksen laskulistauksessa Vahvista valitut 
maksuun… ja Kirjaa valitut maksetuksi… -painikkeet, joista aukeaa vahvistusdialogi laskujen 
käsittelemiseksi. 

 

Web-maksatuksen tarkempi dokumentaatio löytyy Visma Fivaldi Ostolaskujen kierrätys 
-käsikirjan luvusta 5. 

Kyseessä on ensimmäinen versio sovelluksesta, jossa toimintoja voi käyttää turvallisesti. 
Tulemme kuitenkin vielä kiinnittämään huomiota tiettyihin parannuksiin käytettävyydessä, joista 
ei erikseen tarvitse raportoida sovellustukeen. Näitä ovat mm. 

● Huomautusten ja virheilmoitusten informatiivisuus 
● Maksuikkunan käyttäytyminen Jätä vahvistamatta -painikkeen osalta 
● Osittain maksettujen laskujen alkuperäisen summan näkyminen maksuikkunassa 
● Kirjaa valitut maksetuksi -ikkunan laskukohtainen peruuttaminen 
● Maksutoiminnon ja kirjaustoiminnon eriyttäminen omiksi käyttöoikeuksiksi 
● Pankkiyhteyden lähettämättömien aineistojen, joissa vanhentunut maksupäivä, 

huomiointi 
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Laskujen välitys 
Fivaldi yleislaskutuksen tuottamat Finvoice 2.0 aineistot on päivitetty 
versioksi Finvoice 3.0  
Versiomuutos koskee seuraavien laskutussovellusten tuottamia Finvoice-aineistoja: 

● Sopimuslaskutus 
● Tehtävienhallinta 
● Tilaustenkäsittely 
● WebLaskutus 

Laskujen välityksessä kyseisten aineistojen välitystapatyypit ovat: 
● Finvoice 
● E-lasku 
● AutoInvoice 
● AutoInvoice e-lasku 

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

Julkishallinto alkoi vastaanottamaan semanttisen mallin mukaisia verkkolaskuja huhtikuusta 
2019 alkaen. Samoin kaikki palveluntarjoajat ovat olleet Finvoice 3.0 version välitysvalmiudessa 
1.4.2019 alkaen. (Finvoice 3.0 kuvauksista lisätietoja: www.finanssiala.fi) 

Fivaldin tuottamaan Finvoice 3.0 aineistoon on huomioitu julkishallinnon verkkolaskun 
vähimmäisvaatimukset. 
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Fivaldi-käyttäjälle päivityksen jälkeen näkyvät muutokset: 
1. Visma Fivaldin Java-puolen Yrityksen perustietojen Yksiköt-välilehdelle on lisätty uusi 

EU-normin mukainen yksikön koodi -kenttä. 
○ Mikäli laskun vastaanottaja vaatii laskun yksiköille EU-koodin, tämä on 

semanttisen mallin mukaan pakollinen tieto. Syötä pyydetty arvo kyseiseen 
kenttään. 

○ Muussa tapauksessa uusi kenttä ei aiheuta minkäänlaisia toimenpiteitä. 
○ Lisätietoja löytyy napsauttamalla välilehden Help-kuvaketta ( ). 
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2. Visma Fivaldin Java-puolen Yritysrekisterin Laskujen välitys -välilehdelle on lisätty 
seuraavat uudet kentät: 

○ EU-normin mukainen verkkolaskukoodi 
○ Asiakkaan alueellinen yksikkö 
○ Turvalaskun koodi 
○ Turvalaskun selite 
○ Sopimus 
○ Asiakkaan ilmoittama viite 
○ Tiliöintiviite 
○ Tarjouspyynnön viite 

 

■ Näihin uusiin kenttiin syötetyt arvot siirtyvät kyseisen asiakkaan 
yleislaskutuksen Finvoice-aineistoon, mutta eivät vaikuta laskun 
PDF-tulosteeseen. 

■ Mikäli laskun vastaanottaja vaatii jonkin näistä arvoista, tämä on 
semanttisen mallin mukaan pakollinen tietoa antaa. Syötä pyydetty arvo 
kyseiseen kenttään. 

■ Muussa tapauksessa uudet kentät eivät aiheuta minkäänlaisia 
toimenpiteitä. 

■ Lisätietoja löytyy napsauttamalla välilehden Help-kuvaketta ( ). 
 

     HYVÄ TIETÄÄ:   Laskun osoitteiden maa – Semanttisen mallin mukaan laskun osoitteiden 
maakoodi on aineistossa pakollinen. Jos osoitteen maa on puuttunut ja laskun saaja tätä 
vaatii, osoitteen maa on pakollinen tieto antaa. 

 Vinkki: kun osoitteiden maat on tallennettu jo yritysrekisterissä, maakoodit siirtyvät 
laskulle ja aineistoihin aina automaattisesti. 
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3. Visma Fivaldin Java-puolen Yrityksen perustietojen Alv-määritykset-välilehti, 
Verokoodi Finvoice-aineistoon -kenttä: 

○ Finvoice-aineistoissa siirtyy nyt myös rivikohtainen verokoodi (aiemmin siirtyi vain 
laskutason verokoodi) 

○ Kyseisen valintalistan aiempi otsikko Arvonlisäverottomien laskujen peruste 
on muutettu kuvaavammaksi: Verokoodi Finvoice-aineistoon. 

○ Listalta voidaan valita ALV-parametrille sitä koskeva verokohtelukoodin selite, 
jonka jälkeen uusiin Finvoice-laskuaineistoihin siirtyy automaattisesti kyseinen 
verokoodi-merkintä. 

○ Verokoodi on semanttisessa mallissa pakollinen tieto. 
○ Lisätietoja löytyy napsauttamalla välilehden Help-kuvaketta ( ). 
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4. Laskujen välityksen Erän laskut -välilehdeltä tulostettavan laskun kuvan tyylitiedosto on 
päivitetty versioksi 3.0. 

○ Erän laskut -välilehden ”i-painikkeen” kautta tulostettavan laskun kuvan 
tyylitiedosto on päivitetty versioksi 3.0. 

 

 

Muut aineistomuutokset: 
● Lisätty uutena elementtinä mm. laskun saajan kielikoodi (jos arvo on tyhjä, viedään 

yrityksen kieli). 
● Uusi versio sisältää paljon muitakin uusia elementtejä, jotka muodostuvat 

automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä. 
● Katso tarvittaessa Help-ruudulta Yleislaskutuksen Finvoice-esimerkki, jossa on mainittu 

yleislaskutuksen tuottamat Finvoice 3.0 elementit sekä Fivaldin kentät josta kyseinen 
arvo muodostuu. 
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET 

Kausiveroilmoitus 
Kausiveroilmoitusraportin muutokset 
Kausiverosovelluksesta tulostettavaan kausiveroraporttiin on toteutettu tulorekisterimuutoksista 
johtuvia tarkennuksia. TAS-ilmoituskohdassa näytetään kausiverosovelluksen TAS-tiedot 
vasemmassa sarakkeessa ja tulorekisteriin ilmoitetut, maksuun menevät arvot, oikeassa 
sarakkeessa. Raportin alaosan Yhteensä-alueen toimintaa tarkistettu, eri verotyypit eroteltu 
toisistaan ja ulkoasua selkeytetty.  

Raportin parannukset selkeyttävät tilannetta niille asiakkaille, jotka eivät käytä ostolaskujen 
kierrätystä oma-aloitteisten verojen maksujen luonnissa, vaan tarvitsevat maksutiedot raportilla.  
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Sarake 1 
Työnantajasuoritusten tiedot alueella Vanha TAS (v1) -sarakkeessa (1) näytetään 
kausiveroilmoituksen ensimmäisen TAS-version tiedot.  

Sarake 2 
Tulorekisteri (Maksuun) -sarakkeessa (2) näytetään tulorekisteriin ilmoitetut viimeisen 
erillisilmoitusversion mukaisesti yhteensä maksettavat TAS-summat. Sarakkeiden arvot eroavat 
toisistaan, jos tulorekisteriin on ilmoitettu ensimmäisen erillisilmoitusversion jälkeen muuttuneita 
ennakonpidätys-, lähdevero- tai sairausvakuutusarvoja. Kyseiset muutokset eivät näy 
vasemmassa sarakkeessa. 

Tulorekisterin erillisilmoituksen on oltava hyväksytty, ennen kuin tiedot alkavat näkyvät 
kausiveroraportin 2-sarakkeessa. 

 
Laatikko 1 
Yhteenvetorivillä (1) näkyvät maksukauden ilmoitusten ALV-, TAS-ja Muut oma-aloitteiset verot. 
ALV ja Muut ilmoitetaan Fivaldin kausiverosovelluksesta ja TAS-ilmoitukset menevät nykyään 
tulorekisterin palkkatieto- ja erillisilmoituksella. 

Summa kenttään kootaan maksukauden kaikkien oma-aloitteisten verojen yhteissumma. 
Sen jälkeen samalla rivillä näkyvät eriteltynä maksukauden ALV-, TAS- ja Muut-summat. Tiedot 
haetaan viimeisisistä ilmoituksista. 

Laatikko 2 
Alempana kohdassa 2 näkyvät kausiverosovelluksesta ilmoitetut ALV- ja Muut-verojen summat 
ilmoituskertaversioittain eriteltynä. 

Ensimmäisellä rivillä (uusin versio) näytetään summana muutos edelliseen versioon. Tätä 
edeltävät ilmoituskerrat näyttävät ilmoituskerran kokonaissumman. 

Erillisilmoitusten edellisten versioiden summat tulee katsoa Fivaldin tulorekisteripuolelta 
erillisilmoituksen massalähetystoiminnolla/omasta ostoreskontrasta. 
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Palkanlaskenta 
Palkkalaskelmat voi lähettää uudelleen, jos lähetys on epäonnistunut 
Palkanlaskentaan on lisätty mahdollisuus lähettää sähköisen jakelun kautta lähetetyt 
palkkalaskelmat (verkkopalkat ja tulostuspalvelu) uudelleen, jos aikaisempi lähetys on jostain 
syystä epäonnistunut. Uudelleen voidaan lähettää joko kaikki palkkalaskelmat, tai vain 
postijonosta poistetut palkkalaskelmat, tai vain jo lähetetyt palkkalaskelmat. Lisäksi uudelleen 
voidaan lähettää myös yhden tulonsaajan palkkalaskelma. 

Maksuaineistoa ei voi muodostaa yhdessä uudelleen lähetyksen kanssa. 

Rajapinnat 
Lisätty tuki Kirjanpidon tositeaineistolle 
Fivaldiin on lisätty tuki Kirjanpidon tositeaineiston ulosluvulle: 

● WebServices -kanavaan kumppanikäyttäjälle (parametri = journal) 
● XML-aineiston muodostus -sovellukseen Fivaldi käyttäjälle 

WebServices -kanava tukee kaikkien tositerivien noutoa sekä annetun päivämäärän jälkeisien 
tositerivien noutoa. Web Services -rajapintojen koko dokumentaatio löytyy tällä hetkellä Visma 
Fivaldi Web Services -rajapinnat -käsikirjasta. 

Visma Fivaldin Web-puolen XML-aineiston muodostus -sovellus tukee yllä mainittujen lisäksi 
valitun seurantakohteen sisältävien rivien noutoa, jos XML-aineistojen perustiedot 
-sovelluksessa on valittu seurantakohdetaso, jonka arvojen perusteella rajataan aineistoa. Jos 
tätä ei ole valittu, ei myöskään valintaa näy itse XML-aineistojen muodostus -sovelluksessa 
Kirjanpidon tositeaineiston kohdalla. 
 

06.06.2019 © Visma Software Oy 12 
 

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Web-Services-rajapinta/ta-p/226858
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Web-Services-rajapinta/ta-p/226858


 
 

 

06.06.2019 © Visma Software Oy 13 
 



 
 

Visma AutoInvoice 
AutoInvoice-yrityksen linkittämistä Fivaldi-yritykseen on paranneltu  
AutoInvoice-yrityksen linkittämistä Fivaldi-yritykseen on paranneltu. Jatkossa kytkennän voi 
tehdä aina, kun käyttäjällä on tiedossa yrityksen Company UUID sekä käyttäjän API key. 
Kytkentä tehdään Visma Fivaldin Web-puolella (Ostot > AutoInvoice-palvelu > Yrityksen 
tilitiedot -näkymä). 

Jos AutoInvoice-yritys on ollut kytkettynä toiseen Fivaldi-yritykseen aikaisemmin, vanha sidos 
puretaan ja muodostetaan uuteen Fivaldi-yritykseen. 

Myös AutoInvoicen rekisteröidyn yrityksen kytkeminen Fivaldiin on poistettu erillisenä 
toimintona. Kytkennän voi jatkossa tehdä Yrityksen tilitiedot -näkymässä. Samalla 
AutoInvoice-käyttäjän sähköpostin manuaalinen päivitysmahdollisuus poistettu, koska 
manuaalisesti syötetyn tiedon oikeellisuutta ei ole mahdollista tarkistaa riittävällä varmuudella.  

Laskun liitteiden sallittua yhteiskokoa on nostettu 5 megatavuun  
Laskun liitteiden sallittua yhteiskokoa on nostettu 1 MB → 5 MB. Tämä koskee kaikkia 
välitystapoja, joissa liitteitä voidaan välittää (tulostuspalvelu, AutoInvoice sekä sähköposti). 
Liitteitä on mahdollista liittää tilaustenkäsittelyssä sekä Web-laskutuksessa. 
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KORJAUKSET 
AutoInvoice 
Hae palvelutiedot -painikkeen toiminnallisuus korjattu (Visma Fivaldin Web-puolen Ostot > 
AutoInvoice-palvelu -sovelluksen Yrityksen tilitiedot -näkymässä).  

Palkanlaskenta 
Tulorekisteri 
Visma Fivaldin Tulorekisteri-toiminnallisuuteen on tehty seuraavat korjaukset. 

Kohdistuskauden maksupäivä 
Palkanlaskenta-sovelluksessa on muokattu kohdistuskauden maksupäivän tarkistusta siten, että 
samaan palkkakauteen ei voi kohdistaa, vaan kohdistaminen on mahdollista vain aikaisemmin 
maksettuihin palkkakausiin. Eli palkkarivin korjauksen kohdistaminen on mahdollista vain 
palkkakauteen, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin sen palkkakauden maksupäivä jossa 
palkkarivin kohdistusta tehdään. 

Palkansaajan työsuhteen Tyyppi-kenttä 
Korjattu virhe, jonka johdosta Palkansaajan työsuhde -välilehdellä Tyyppi-kentän arvo saattoi 
muuttua. 

Palkkatietoilmoituksen Lista-välilehti 
Korjattu virhe, jonka johdosta Palkkatietoilmoituksen Lista-välilehdelle nousi 
Keva-ympäristöissä ei-Kevalaisille tulonsaajille virhe puuttuvasta rekisteröinnin perusteen 
tyypistä. Henkilö-välilehdelle ei virhettä noussut. 

Tulolajille nouseva tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne 
Fivaldissa vakuuttamisen tulolajikohtaiset poikkeusmääritykset hoidetaan automaattisesti. On 
havaittu, että joissain erikoisissa tapauksissa tämä ei kaikkien vakuutusten osalta ole 
mahdollista, joten nyt on lisätty toiminnallisuus, joka mahdollistaa vakuuttamisen poikkeuksen 
määrittämisen manuaalisesti. Tämä määritys ohittaa muut vakuuttamisen poikkeustilanteen 
määritykset. 
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Kun tulolajilla voi olla tulolajikohtainen poikkeus ja palkkalaji on linkitetty tällaiseen tulolajiin, 
palkkalajilla näkyy Palkkalajit-rekisterissä uusi Vakuutuspoikkeukset-painike. 

 

Vakuutuspoikkeukset-painikkeen avaamassa näkymässä käyttäjä pääsee määrittämään, 
käytetäänkö tulolajilla jotain vakuuttamisen poikkeusta vai ei. Näkymässä näytetään myös, mikä 
on tulorekisterin oletusmääritys tulolajille. Fivaldin mukainen -valinnalla poistetaan käyttäjän 
poikkeusvalinnat. 

  

06.06.2019 © Visma Software Oy 16 
 



 
 

Jos halutaan, että TyEL:stä nousee poikkeus Tulorekisterin oletukseen verrattuna, valitaan 
näkymässä Poikkeus. Jos halutaan estää poikkeuksen nousemista, valitaan Ei poikkeusta. 
Jos Fivaldin palkkalajimääritykset ovat riittäviä jotta poikkeukset menisivät oikein 
automaattisesti, valintana pitää olla Fivaldin mukainen. 

 

Korjattu virheitä palkkatietoilmoituksen muodostamisessa 
Seuraavat virheet palkkatietoilmoituksen muodostamisessa on korjattu: 

● Autoedulle ei enää nouse km-lukemaa palkkariviltä, jos palkkarivin määrä on 1. 
● Jos Lähdevero-valinta on ollut ruksattuna verokortilla ja se poistetaan, XML-aineistoon 

nousee nyt tieto subtowithhold = true .  
● YEL-tieto nousee palkkatietoilmoitukselle nyt oikein, vaikka vakuutusnumero on nolla. 
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Palveluportaali 
Tehtävienhallinnassa määritellyt Palveluportaalin kohteen huoneistot listataan 
Palveluportaalissa huoneiston järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä. 
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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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