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Teknisiä parannuksia 

Ylävalikon näkyminen eri kokoisilla näytöillä 
Fivaldi aloitussivun yläosaan on tehty parannuksia, jotta valikko näkyy oikein kaikilla eri 
kokoisilla näytöillä.  
 
Näkyvimpiä muutoksia käyttäjälle on nykyisen oikean yläkulman käyttäjätunnuksen nimen 
vaihtuminen käyttäjä-ikoniin sekä pienemmillä näytöillä vasemman yläkulman Visma Fivaldi - 
logon vaihtuminen koti-ikoniin. 

 
 

Sovellusikkunan tekstien suurentaminen 
Käyttäjän Omat tiedot -osioon on lisätty kaksi uutta vaihtoehtoa sovellusikkunan resoluution 
valintaan. Uusilla vaihtoehdoilla 160 DPI ja 200 DPI saadaan kasvatettua sovellusikkunan 
tekstien kokoa esimerkiksi suurilla näytöillä. (Omat tiedot -osio löytyy Fivaldi aloitussivun oikean 
ylänurkan “käyttäjäikonin” alta.) 
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Toisen kantaryhmän yritykseen siirtyminen  
Suorituskyvyn parantamiseksi, käyttäjän kantaryhmät haetaan nyt vain tarvittaessa. 
Kantaryhmien haku aktivoituu vasta kun hiiren vie kantaryhmä -valikon päälle. Käyttäjälle 
näytetään haun ajan teksti "Odota. Kantaryhmiä haetaan..." 
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Danske Bankin BIC-koodi DABAFIHX muuttuu 

DABAFIHH 
 

Ote Danske Bankin tiedotteesta: “Danske Bank ottaa uuden nimen ja tunnistetiedot käyttöön 

1.1.2018  alkaen. Danske Bank ja Swift hyväksyvät maksuja vanhalla BIC-koodilla 31.3.2018 

asti.” 

 

Danske Bankin tiedotteeseen viitaten, Visma Fivaldiin on tehty konversio jossa päivitetty vanhan 
BIC-koodin DABAFIHX tilalle DABAFIHH. Konversio koskee seuraavia Fivaldi sovelluksia:  
 

● Henkilötiedot 

● Laskujen välitys (Finvoicen välittäjät) 

● Palkansaajat  

● Sidokset 

● Yrityksen perustiedot 

● Yritysrekisteri (Pankkitilit, Laskujen välitystiedot) 
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Kausiveroilmoitus 

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus Tullilta 
Verohallinnolle 1.1.2018 
EU:n ulkopuolisen maahantuonnin arvonlisäverokäsittely siirtyy 1.1.2018 Tullilta Verohallinnolle. 
Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan tullauspäätöksen mukainen maahantuonnin arvo uudessa 
kentässä 310 ja siitä aiheutuva alv kentässä 304. Kohdekauden alv-vähennykset nousevat kenttään 
307. 

Uudet Visma Fivaldiin perustettavat yritykset 

Yrityksen perustiedot 

Maahantuonnin käsittelytavan muutoksen johdosta Yrityksen perustietojen Alv-määrityksiin lisättiin 
kolme uutta käsittelysääntöä maahantuonnille: 

● Maahantuonti EU ulkop Y % (24 %) 
● Maahantuonti EU ulkop A1 % (14 %) 
● Maahantuonti EU ulkop A2 % (10 %) 

Mallitilikartta-aineistot 

Lisäksi Liikekirjuri-tilikarttoihin lisättiin kolme uutta tiliä maahantuontia varten: 

● 4141 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa Y 24 % 
● 4142 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa A1 14 % 
● 4143 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa A2 10 % 

Communityn liikekirjuri-tilikarttaan on päivitetty EU:n ulkopuolisen maahantuonnin määritykset, joten 
päivitettyä tilikarttaa käyttäville uusille yrityksille asetukset tulevat käyttöön automaattisesti. 

Jo perustetut yritykset Visma Fivaldissa 

Olemassa oleviin yritysympäristöihin on seuraavat muutokset päivitettävä käsin.  

EU:n ulkopuolista maahantuonnin alv-käsittelyä varten on Fivaldiin luotava yhdestä kolmeen uutta 
alv-määritystä yrityksen tarpeiden mukaisesti. 

Yrityksen perustiedot 

Määritykset tehdään Yrityksen perustietojen Alv-määritykset -välilehdellä 

● Maahantuonti EU ulkop Y (24 %) 
● Maahantuonti EU ulkop A1 (14 %) 
● Maahantuonti EU ulkop A2 (10 %) 

Määritykset luodaan Uusi alv-määritys -painikkeella ja syöttämällä määrityksille seuraavat asetukset: 

● Kohde kausiveroilmoituksella -valinnassa valitaan "Tavaroiden maahantuonnit EU:n 
ulkopuolelta (304/310,307)" 

● Poikkeava käsittely -kohtaan valitaan Käännetty ALV. 
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● (Teknisesti tämä alv-käsittely toimii kuin käännetty alv.) 

Tilikartta 

Lisäksi tilikarttaan on luotava maahantuonnin käsittelyä varten uudet tilit 

Ryhmään Tuloslaskelma -> Materiaalit ja palvelut -> Aineet, tarvikkeet ja tavarat -> Ostot tilikauden 
aikana –> Tavaratuonti luodaan seuraavat uudet tilit yrityksen tarpeiden mukaan: 

● 4141 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa Y 24 % 
- Valitse tilin alv-käsittelyksi Maahantuonti EU ulkop Y 24 % 
● 4142 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa A1 14 % 
- Valitse tilin alv-käsittelyksi Maahantuonti EU ulkop A1 14 % 
● 4143 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa A2 10 % 
- Valitse tilin alv-käsittelyksi Maahantuonti EU ulkop A2 10 % 

 

Tarkemmat ohjeet kuvaruutuineen ja kirjausesimerkkeineen löytyvät Communityssä olevasta 
ohjeesta: 

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-keskustelut/Tullaus-siirtyy-verottajalle-1-1-2018-miten
-vaikuttaa/td-p/116621?attachment-id=1945  
 
 
 

Viestijono 

Tulostuspalveluun on tullut tuki Netpostille 22.12.2017 alkaen 
Tulostuspalveluun lähetetty tuloste ohjautuu Netposti palveluun seuraavin ehdoin: 
 

● Tulosteen vastaanottajalla on käytössä Netposti 
● Tulosteen vastaanottaja on valinnut omissa Netpostin asetuksissa, että vastaanottaa 

kaikilta lähettäjiltä tai ko. lähettäjältä kirjeet sähköisinä 
● Lähettävä yritys syntyy Netpostin “kirjeiden lähettäjät - listalle” ensimmäisen lähetyksen 

ohjautuessa Netpostiin 
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Kierrätysryhmät 

Kierrätysryhmien yrityssuhteen purku on nyt mahdollista 
jälkikäteen 
Kierrätysryhmien Yrityssuhde -välilehdelle on lisätty uusi toimintopainike ”Pura yrityssuhde”. 
Aiemmin esim. vahingossa kytkettyä yrityssuhdetta ei ollut mahdollista enää purkaa silloin kun 
yritykseen oli viety jo ostolaskuja. Tarvittaessa voit purkaa nyt yrityssuhteen klikkaamalla ”Pura 
yrityssuhde”.  
 
Uuden toiminnon ohjeet löytyvät Yrityssuhde-välilehden Help-ruudulta. 
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Ostoreskontran korjaukset 

Kassamaksun poisto 
Kassamaksun poistaminen ei aiemmin onnistunut, jos kassamaksu oli maksuerällä, jonka tila oli 
"Osittain hyväksytty". Tämä nyt huomioitu ja kassamaksun poisto onnistuu tarvittaessa myös 
tällaisessa tilanteessa. 

Maksatuksen muutokset  
Yleistä 
 
SEPA-maksun palautteiden käsittelyä on korjattu ja paranneltu lisää. Fivaldi tukee nyt Nordean, 
OP:n ja Dansken palautteiden käsittelyä. Myös osittain hyväksytyt palautteet käsitellään 
paremmin. 
 
Lisäksi Maksatuksen Erät-välilehden näkymään on tehty parannuksia. Näkymä suodattaa 
paremmin erät, jotka eivät vaadi enää käsittelyä. 
 
Päivityksen myötä turhaksi jäävien toimintojen suorittamiseen on tehty rajoituksia, joilla estetään 
virheellisten tilanteiden syntymistä. Esimerkiksi joitain maksatusruudun toimintoja, kuten 
“Hyväksy aineisto”, “Poista erä” ja “Lisää lasku” voi suorittaa vain, kun käsittely on mahdollista. 
 
Maksuerän Hyväksy aineisto -ikkunaa on hieman muutettu 
 
Käsiteltävän maksun rivillä oikeassa reunassa näytetään maksun nykyinen tila. Tila on sama 
kuin maksuerän Tapahtumat-välilehdellä. Tilan muutos -valikon valinnoilla voidaan muuttaa 
maksuerän tila hyväksytyksi tai hylätyksi/poistetuksi, jos nykyinen tila ei ole jo “Hyväksytty” tai 
“Hylätty”. Eli, jos hylätylle tapahtumalle jätetään Tilan muutos = Hyväksytään ja yritetään 
käsitellä tapahtuma uudelleen, ei Fivaldi tee tapahtumalle mitään, koska se oli jo hylätty. 
Samoin jos yritetään hylätä jo hyväksyttyä tapahtumaa, niin Fivaldi ei tee tapahtumalle mitään. 
 
Hyväksymisikkunassa oletusvalintana on “Hyväksytään”. Jos et halua muuttaa tapahtuman 
tilaa, muista vaihtaa tilaksi “Ei muuteta” tai tyhjä valinta. Kertaalleen asetettua tilaa ei pääse 
enää uudestaan muuttamaan. 
 
Maksatuksen Erät-välilehden hakumuutokset 
 
Maksuerälistauksen ruudulle on lisätty hakuvalinta hylätyille erille. Tämä toimii samaan tapaan 
kuin jo aiemmin käytössä ollut “Hyväksytyt”-valinta. Valintaa käytettäessä listalla näkyvät 
ainoastaan hylätyt erät sekä erät, joissa on yksi tai useampi hylätty maksutapahtuma. 
“Hylätyt”-valinnalla näkyvät siis myös ne erät jotka ovat osittain hyväksytty -tilassa, mikäli ne 
sisältävät myös hylättyjä tapahtumia. 
 
Päivämäärärajaus suodattaa valittua maksupäivää edeltävät erät pois näkyvistä.  
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“Kaikki”-valinnalla näkyvät käsittelemättömien lisäksi myös hyväksyt ja hylätyt maksuerät 
valitulta päivämäärältä ja sen jälkeen, kuten aiemminkin. 
 
Hylkäyspalautteet ja laskujen lähettäminen uudelleen maksuun 
 
Tämän päivityksen jälkeen myös erätason hylkäyspalautteet (RJCT) toimivat niin, että saldo 
palautetaan avoimeksi maksuerän laskuihin, jolloin ne voidaan hakea uudelle maksuerälle. 
Hylätty maksuerä on tällöin käsitelty kokonaan. Hylättyä maksuerää ei siis tarvitse enää poistaa 
Pankkiyhteyden siirtohistoriasta ja Maksatuksen Erät-välilehdeltä, vaikka poistaminen on 
toistaiseksi vielä mahdollista. Huomioitava kuitenkin, että poisto on tuettu ainoastaan siinä 
tapauksessa, että erästä ei ole maksatuksessa hyväksytty yhtään tapahtumaa. 
 
Ilmoitusviestit 
 
SEPA-palautteiden jakelijalle lähetetään poikkeusviesti seuraavista tapauksista: 
 

● Maksuerään tai -tapahtumaan tulee hylkäyspalaute 

● Maksuerään tai -tapahtumaan tulee hyväksyntä tai hylkäys kun erä tai tapahtuma on jo 

käsitelty sanomasta poikkeavalla tavalla 

● Maksuerään tai -tapahtumaan tulee ‘Odottaa varoja’ palaute 

● Maksutapahtumaan tulee hyväksyntä tai hylkäys, kun maksutapahtumasta on aiemmin 

jo poistettu maksutosite 

 

Poikkeusviestit avataan web-ikkunan oikean yläkulman kirjekuori-kuvakkeesta 

 

Bugikorjauksia 

 

● “Tapahtumat” -välilehti on korjattu toimimaan oikein tapahtuman saldon ollessa 

miinuksella 

● Estetty mahdollisuus lähettää sama maksuerä uudelleen pankkiin tapauksissa, joissa 

erä on jo lähetetty pankkiin ja sen jälkeen poistettu siirtohistoriasta 

● Maksupäivää ei voi enää muuttaa, kun aineisto on jo lähetetty pankkiin 

● Nordean tapahtumatasolle annettu koko erään viittaava RJCT-sanoma tunnistetaan nyt 

erätason hylkäykseksi 

● “Osittain hyväksytty” -tilassa olevat erät katoavat nyt maksuerälistalta 

päivämäärärajauksella, kun erässä ei ole enää käsittelemättömiä tapahtumia 

● Maksuerän käsittely "Hyväksy valitut"-painikkeella toimii samalla tavalla kuin "Hyväksy 

aineisto"-valinta hiiren oikealla. Toiminnon voi suorittaa, jos erässä on vielä 

käsittelemättömiä maksutapahtumia 
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● Osasuoritusten hylkäyksessä saldo palautuu avoimeksi oikein 

● Kassa-alennetun maksun hylkäyksessä saldo palautuu avoimeksi oikein 

● SEPA-koontimaksut joissa kassa-ale maksuehtoisia laskuja, aiheuttivat ostoreskontran 

ruuduilla alennuksen osuuksiin ja saldoihin virheitä. Tämä korjattu ja päivitetty 

tuotantoon 1.2.2018. 

 
Kaikista muutoksista on kerrottu tarkemmin erillisessä dokumentissa: 
 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-uutiset/Ylimaarainen-paivitys-Visma-Fivaldissa-1-
2-2018-klo-17-jalkeen/ba-p/126170?attachment-id=2137 
 
 
 

Palkanlaskennan muutokset 

Lomapalkkakertymien laskentaa muutettu 
Palkkalaji 1600 voi nyt olla kertymään vaikuttavana palkkalajina lomapäiväkertymässä sekä 
lomapalkkakertymässä. Aikaisemmin lomapalkkakertymässä tuli aina olla oma palkkalaji. 

Verkkopalkkalaskelma 
Korjattu kauden kertymätietojen näyttäminen verkkopalkkalaskelmalla.Tilastokauden tietojen 
sijaan, näytetään kyseisen palkkakauden kertymätiedot. 

Vuosi-ilmoitus 
Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitukselle (vsraerie) sekä Saajakohtaisen vuosi-ilmoitukselle 
(vspserie) nousee nyt vain sallitun suorituslajin tietoja. Aiemmin suorituslajin tarkistus ei toiminut 
kaikilta osin. 

Saajakohtaisen vuosi-ilmoituksen poistoilmoitus 
Saajakohtaisen vuosi-ilmoituksen poistoilmoitukseen on lisätty verottajan pakolliseksi asettama 
aikaleima-kenttä. Kentän puuttumisen vuoksi, poistoilmoituksia ei ole tämän vuoden aikana 
voinut lähettää. 
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Arkiston toimintoihin korjauksia 

Hakutuloksen tiedostojen käsittelyn Poista-toiminto 
Poista-toiminto epäonnistui jos poistettavalla dokumentilla oli useampi sijainti arkiston 
“puunäkymässä”. Tämä nyt huomioitu ja Poista-toiminto onnistuu huolimatta dokumentin 
useasta polusta arkistossa.  
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Käyttöoikeuksien määrittely tilitoimiston asiakkaan 
ympäristössä  
Asiakkaan omaan ympäristöön*) siirrettyjen yrityksien käyttöoikeuksien määrittelyn ongelmat on 

korjattu. Ongelma ilmeni niin, että tilitoimiston asiakkaan ympäristön arkistossa ei pystynyt 

määrittelemään oikeuksia tilitoimiston käyttäjäryhmälle. Tilitoimiston käyttäjäryhmät näkyvät nyt 

myös asiakkaan ympäristön arkistossa.  

 

Toinen ongelma joka ilmeni oli, että tilitoimiston käyttäjälle annetut suorat oikeudet tallentuivat, 

mutta eivät jääneet näkyviin. Annetut oikeudet tulevat nyt näkyviin myös asiakkaan ympäristön 

arkistossa. 

 

*) = Koskee niitä tilitoimistoja joissa yhteiskäyttöasiakkaiden lajittelu omiin ympäristöihin on jo 

Palvelunhallinnassa aloitettu. Ko. projekti etenee vaiheittain Virta yhteyshenkilön johdolla. 
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Tulos-widgetin asetuksiin korjaus 
 
Asiakkaan omaan ympäristöön*) siirrettyjen yritysten Tulos-widgetin asetuksissa ollut 
virhetilanne on korjattu.  
 
Ongelma ilmeni niin, että asiakkaan ympäristössä, Tulos-widgetin tilikauden vaihtamisen 
muutos ei tallentunut. Tulos-widgetin asetuksiin tehty nyt korjaus ja tilikauden vaihtaminen onnistuu 
myös tilitoimiston asiakkaan ympäristön yrityksillä normaalisti. 
 

 
 

*) = Koskee niitä tilitoimistoja joissa yhteiskäyttöasiakkaiden lajittelu omiin ympäristöihin on jo 

Palvelunhallinnassa aloitettu. Ko. projekti etenee vaiheittain Virta yhteyshenkilön johdolla.  
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Raporttiajot  

Raporttiajojen näkyminen 
Raporttiajojen näkyvyyttä korjattu niin, että tilitoimiston käyttäjä näkee automaattiset raporttiajot 
myös asiakkaan omassa ympäristössä*). 

Automaattisten raporttiajojen käyttäjät 
Automaattisiin raporttiajoihin tehty korjaus niin, että asiakkaan omassa ympäristössä*) on 
mahdollista valita myös tilitoimiston käyttäjiä ajojen käyttäjiksi. 
 

 

 

*) = Koskee niitä tilitoimistoja joissa yhteiskäyttöasiakkaiden lajittelu omiin ympäristöihin on jo 

Palvelunhallinnassa aloitettu. Ko. projekti etenee vaiheittain Virta yhteyshenkilön johdolla.  
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Kirjanpito 

Liitetietotositteiden tallennusongelma yli 20 merkkiä pitkällä 
käyttäjätunnuksella korjattu 
 
Liitetietotositteen tallennus kaatui ORA-virheeseen, jos käyttäjän Fivaldi tunnus oli yli 20 merkkiä 
pitkä. Virhe korjattu ja tallennus onnistuu nyt myös pitkillä Fivaldi käyttäjätunnuksilla.  
 
Korjaus päivitetty tuotantoon erillisenä päivityksenä 5.2.2018. 

 

  
 

Laskujen välitys 

Autoinvoice e-lasku -välitystavalla tehtyjen suoramaksujen 
peruutusaineistot korjattu 
 
AutoInvoice e-lasku -välitystavalla tehtyjen  suoramaksujen peruutussanoma ei muodostunut 
oikein jos peruutus sisälsi useamman kuin yhden suoramaksun peruutuksen. 
 
Nyt peruutuksia voidaan luoda samalla kertaa useista suoramaksuista ja jokaisesta 
peruutuksesta muodostuu oma sanomansa.  
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Kiinteistöhallinta 
Henkilön verkkolaskuosoitteet -raportti (Uusi) 
Kiinteistöhallinnan raportteihin on lisätty uusi raportti “Henkilön verkkolaskuosoitteet”.  

Jotta raportti tulee näkyviin, pääkäyttäjän tulee ensin lisätä Palvelunhallinnassa käyttöoikeus 

halutuille käyttäjille kaikkiin tarvittaviin yhtiöihin. 
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Henkilön verkkolaskuosoitteet -raportti löytyy Kiinteistöhallinnan raporttien “Listauksia” -osiosta. 

Raportti voidaan tulostaa yhtiökohtaisesti PDF:nä sekä CSV:nä.

 

 

Esimerkki PDF - tulosteesta 
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Palveluportaalin tiedotteiden tekstiosio 
Tiedotteiden tekstiosiota parannettu niin, että siihen ei enää tuoda esimerkiksi Wordistä 
kopioidun tekstin muotoiluja mukana.  
 
Marraskuussa 2017 julkaistun turvallisuuspäivityksen jälkeen, tällaiset muotoilut aiheuttivat 
ongelmia asukkaan Palveluportaaliin.  
 
Tämän päivityksen jälkeen, ylimääräiset HTML-merkit poistuvat asukkaan näkymästä.  

Tehtävienhallinta  

Lomakkeiden tekstin muotoilu 

Lomakkeiden tekstiosiota on parannettu niin, että seuraavat tekstin muotoiluun liittyvät 
HTML-merkit ovat jälleen sallittuja: <h1>, </h1>, <h2>, </h2>, <h3>, </h3>, <h4>, </h4>, <br>, 
<br/>, <b>, </b>, <i>, </i>, <u>, </u>. 
 
Marraskuussa 2017 julkaistun turvallisuuspäivityksen jälkeen, HTML-merkeillä tehdyt tekstin 
muotoilut hävisivät asukkaan Palveluportaalin lomakkeilta. 
 
Tämän päivityksen jälkeen, sallittujen merkkien muotoilut näkyvät jälleen asukkaan 
Palveluportaalin lomakkeissa (esimerkiksi vikailmoitukset). 

Pakolliseksi merkityt kentät 

Pakolliseksi määriteltyjen kenttien toiminta korjattu ennalleen. Jos pakolliseksi määritellyn 

kentän jättää asukkaan näkymässä täyttämättä, tulee "Pakollinen kenttä" -ilmoitus jälleen 

näkyviin normaalisti (esimerkiksi vikailmoitukset).  
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