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Palkanlaskenta 
Katso tästä Tulorekisteriin liittyvät muutokset - TÄRKEÄÄ! 
Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, 
työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan 
yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Lue lisää 
dokumentista: Tulorekisteri toteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 09/2018 jossa 
kerrotaan tarkemmin miten kansallinen tulorekisteri toiminnallisuus näkyy Fivaldissa käyttäjälle.  

Kerrointaulukon arvot kuuden desimaalin tarkkuuteen 

● Pyöristysvirheiden minimoimiseksi, perustietojen kerrointaulukon arvot esitetään nyt 
kuuden desimaalin tarkkuudella. (Aiemmin neljä desimaalia.) 

● Sama muutos on tehty myös Palkkalaskelmat - ruudulle sekä palkkalaskelma raporttiin. 
Myös lisäkerroin näytetään kuudella desimaalilla.  

● Käytössä olevien kerrointaulukkojen muunnosajo tehdään Visman toimesta päivityksen 
yhteydessä. Desimaalitarkennuksesta johtuen, osalla henkilöistä voi näkyä pieni ero 
lomapalkkalaskelmalla. Tämä näkyy, jos verrataan muutoksen jälkeen maksettuja 
lomapalkkoja aiemmin maksettuihin lomapalkkoihin. Muutokset eivät aiheuta 
toimenpiteitä käyttäjälle. 
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Lomapalkkalaskennan KTA-käsittely palkkalaskelmalle 
syötettyjen lomapalkkarivien käsittelyssä 
 
Korjattu lomapalkkalaskennan KTA-käsittely palkkalaskelmalle syötettyjen lomapalkkarivien 
käsittelyssä. 
 
Lomavuoden valinta palkkalaskelmarivin päiväyksellä huomioi siis nyt seuraavat asiat: 
 

● syötetään vuoden ensimmäiselle päivälle. Jos halutaan kohdistaa lomavuoden 2017 
päiviin, syötetään tapahtumarivin päivämääräksi 1.1.2017 Päiväys-kenttään 

● kuluttaa päiväyksen mukaisen lomavuoden lomapäiviä 
● osaa poimia kerrointaulukosta kyseisen lomavuoden ansaittujen lomapäivien mukaisesti 

oikea kerroin, jos palkkalajin taakse on asetettu kerrointaulukko asentoon 
"Lomanmääräytymisvuoden ansaittujen lomapäivien perusteella". (Huom. 
Palkkalaskelman syöttörivillä  oikea vuosiloman kerroin päivittyy vasta tallennuksen 
yhteydessä.) 

● osaa hakea henkilön keskiansioista kyseisen lomavuoden KTA-arvon 
 

Verkkopalkka-aineiston muodostus tyhjästä 
palkkalaskelmasta estetty 
 
Estetty mahdollisuus muodostaa verkkopalkka-aineisto täysin tyhjästä (rivittömästä) 
palkkalaskelmasta. Aiemmin tällaisen laskelman lähetys oli mahdollista ja se jäi epäonnistunut 
tilaan. 
 

Palkanlaskennan ylävalikkoon uusi valinta “Poissaolojen 
tuonti ja laskelmien teko” 
Fivaldi-palkkojen Palkanlaskenta-ylävalikossa alkaa päivityksestä lähtien näkyä uusi valinta 
“Poissaolojen tuonti ja laskelmien teko”. Tämä toiminto on osa myöhemmin julkaistavaa 
palkkojen poissaolorekisteriä, eikä se ole vielä käytössä. Toiminnon käyttö näyttää ruudulla 
ilmoituksen, että ominaisuutta ei ole vielä julkaistu. 
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Henkilön palkkalajit -näkymään on lisätty poissaolorekisteriin liittyviä valintoja (mm. 
Poissaololaskelmaan -ruksi ja Poissaolo-filteri), jotka eivät vielä tee mitään. Samoin 
palkanlaskennan perustietojen ohjaustiedot-ikkunan Lomapalkkalaskenta-alueen valinnat 
toimivat vasta poissaolorekisterin julkaisun jälkeen. 

Kirjanpito 

Tase (virallinen) - raporttiin uusia rajauksia “Pitkä/Lyhyt” 
Lisätty mahdollisuus tulostaa raporttia myös rajauksilla Pitkä/Lyhyt. Oletuksena edelleen valinta 
“Virallinen”. 
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Vanhaan Alv-laskelmaan liittyvät osiot poistettu näkyvistä 
Kirjanpidon “Alv-laskelma määritykset” - ruutu sekä siihen liittyvä vanha raportti “Alv-laskelma” 
on poistettu näkyvistä. Kyseisen raportin tuki on loppunut Fivaldissa vuonna 2010.  
(Kyseiset ilmoitukset hoidetaan Fivaldi Kausiveroilmoitus - sovelluksen kautta.) 
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Ostolaskujen kierrätys 

“Suoraan askeleelle viedyt Finvoice-laskut” - toimintoon 
korjauksia  
 
Kun asetukset on määritelty niin, että ostolaskujen syöttövaihe ohitetaan ja laskut viedään 
suoraan ensimmäiseen askeleeseen;  
 

● Liitteen lisäys arkistoon aiheutti asiakirjojen numerojärjestykseen virhetilanteen. 
Tämä näkyi käyttäjälle niin, että kierrätyksessä näkyi ensin liite ja sitten vasta lasku. 
Ongelma koski saapuvia Finvoice - laskuja lukuunottamatta niitä jotka tuotiin Autoinvoice 
yhteyden kautta. Ongelma korjattu. 

 
● Kierrätysryhmän arkisto-oikeudet laskuun jäivät puuttumaan, jollei käyttäjällä ollut 

erikseen kaikkien laskujen lukuoikeutta. Tämä näkyi käyttäjälle niin, että laskun kuva ei 
näkynyt. Virhe korjattu ja kierrätysryhmä saa nyt oikeudet automaattisesti myös tässä 
toiminnossa.  
 

Myyntilaskutus 

Finvoice - aineistojen muodostuksessa ollut (Ale%) virhe 
korjattu 
 

● Jos tuoterivin alennusprosentin arvo oli alle 1%, Finvoice laskuaineiston muodostus ei 
onnistunut ja laskua ei voitu lähettää sähköisesti. (PDF-tulostusta ongelma ei koskenut.) 

● Virhe korjattu ja Finvoice-aineistoja voidaan nyt muodostaa myös laskurivin 
alennusprosentin arvoilla 0,1-0,9. 

 

Pankkiyhteys 

Siirtopäiväkirja-raportin Siirtopäivään-kentän käsittely 
 

● Korjattu Siirtopäiväkirja-raportin Siirtopäivään-kentän käsittely 
● Raportti listaa nyt pankkiyhteydellä siirretyt aineistot oikein pvm-rajauksen mukaisesti. 

Ennen korjausta viimeisen rajauspäivän tiedot eivät nousseet mukaan. 
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Kiinteistöhallinta 

Tehtävienhallinta 

Listanäkymään suorituskykyparannus  
● Listanäkymään mentäessä, näytetään vain avoimet tapahtumat jolloin listan 

avautuminen on nyt nopeampaa.  
● Tehtävät listataan luontiaika järjestyksessä (uusin tehtävä ensin). 
● Haku voidaan edelleen kohdistaa kaikkiin tehtäviin (avoin, työnalla, valmis, kaikki). 

 

 
 

Vie haku - toiminto korjattu 
● Vie haku - toiminnon aineistossa ollut virhe korjattu ja tiedot voidaan käsitellä nyt 

Excelissä normaalisti. 
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Muut päivitykset 

Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa 
ruutunäkymän häiriön 

Ohje tilanteen korjaamiseen 
 
Päivityksen jälkeen Fivaldi Web –sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä satunnaisia 
häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näitä voi tapahtua silloin kun Fivaldin etusivuun tai 
web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä. Käyttäjien selaimet ottavat välimuististaan 
käyttöön osittain vanhoja versioita. 
 
Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi: 
1.) Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla ja/tai 
2.) Tyhjennä selaimen välimuisti 
(Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.) 
 
Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin näihin 
tilanteeseen. 
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