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Yleistä 
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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Kirjanpito 

Verolomakkeisiin korjauksia (23.4.2018) 

Verolomake 4 
●  Tilikauden tulos ohjataan nyt kenttään 259 

Verolomake 4 liitelomake 62 
● Luotu tilikartassa Asuintalovaraukset tiliryhmään uusi ryhmäsumman nimi 

“asuintalovaraukset” ja korjattu kentän 877 kaavaa siten, että tiliryhmän arvot ohjataan 
kenttään 877 

Verolomake 6A 
● Korjattu tilin 9540 "Vero- ja viivästysseuraamukset" arvo ohjautumaan kenttään 367 

"Muut vähennyskelvottomat kulut" 
● Ennen korjausta arvo ohjautui kenttään 366 "Sakot ja muut rangaistukset" 

 

Yhteistilikartan uusien vientilajien toiminta korjattu 
Yhteistilikarttaan perustettuja uusia vientilajeja ei voinut käyttää tilikartan “alayrityksissä”. Virhe 
on korjattu ja uudet vientilajit toimivat nyt tilikartan pääyrityksen kautta.  

Pankkiyhteys 

Pankkiyhteyteen suorituskykyparannus (25.4.2018) 
Pankkiyhteyteen on toteutettu 25.4.2018 suorituskykyparannus, joka nopeuttaa aineistojen 
keräämistä Fivaldi pankkiyhteyden siirtojonoon.  
 

Reaaliaikasaldot-raportin tietojen lajittelujärjestystä 

parannettu 

Reaaliaikasaldot-raportin tietojen tulostus tapahtuu nyt seuraavassa järjestyksessä:  
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- Yritystunnus 
- Pankki (swift) *) 
- Pankkitili 

 
*) Saman pankkiryhmän tilit ovat nyt raportilla allekkain. Aiemmin järjestys tässä kohtaa vain 
pankkitilin mukaisesti. 
 
 

Palkanlaskenta 
Verkkopalkan lähetys ja tekstiviestit (korjaus) 
Jos verkkopalkan lähetys oli epäonnistunut, tekstiviesti oli jäänyt Viestijonoon virheellisesti 
Lähetyksessä-tilaan. Nyt myös tekstiviestin lähetys merkitään epäonnistuneeksi.  
Vastaavasti jos verkkopalkka poistetaan lähetyksestä, myös tekstiviesti merkitään nyt 
poistetuksi. 
 

“Palkkalista (lyhyt) palkkakausittain” raporttiajon virhe 

korjattu 

Arkistomallissa olleen virheen vuoksi, mallista käyttöönotetut “Palkkalista(lyhyt) 
palkkakausittain”-raporttiajot ovat epäonnistuneet marraskuun 17.11.2017 päivityksen jälkeen. 
 
Tällöin Raportti-dokumenttityypille määriteltiin pakollisiksi kentiksi Kausi- ja Tilikausi-kentät. 
Näissä on ollut virheelliset arvot jonka vuoksi raporttiajot ovat epäonnistuneet. 
 
Arkistomalliin ja sieltä käyttöönotetuille ajoille on nyt korjattu Kausi- ja Tilikausi-kenttiin oikea 
arvo "Korvaussäännöstä". 
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Epäonnistuneet ajot merkitään päivityksessä myös uudelleen ajettaviksi. 
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Myyntireskontra 

Visma Duetto - rajapintaan parannuksia 

Velallisen asiointikieli lisätty aineistoon 
- Velallisen asiointikieli siirtyy nyt perintäaineiston mukana Visma Duetolle 
- Asiakkaan kielikoodi määritellään yritysrekisterissä (FIN, SWE, ENG). Jos tyhjä, 

käytetään yrityksen kieltä 
 

Velallisen puhelinnumero - kentän pituutta kasvatettu 
- Asiakkaan puhelinnumero - kentän pituutta kasvatettu aineistoon niin, että myös 

maatunnuksen (esim. +358) sisältävä numero siirtyy aineistoon kokonaan 
 

Ostoreskontra 

RF-viitteestä johtuneet maksatuksen ongelmat korjattu 
- Kausiveroilmoituksesta kierrätykseen luotu RF-viitteellinen lasku nousee nyt oikein 

maksatukseen 
- Jos on syötetty sekä kansallinen, että RF-viite, käytetään maksatuksessa ensisijaisesti 

RF-viitettä 
- Toimittajan taakse tallennettu RF-muotoinen oletusviite toimii oikein eikä aiheuta virhettä 

maksuerien luomisen yhteydessä 
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Henkilötietojen käsittely (GDPR) 

Uusi sovellus henkilötietojen hakuun 

Yleistä 
 
Henkilötietojen käsittely sovelluksella täytetään 25.5.2018 voimaantulevan  EU:n 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.  
 
Sovelluksen toiminnallisuus jakautuu kolmeen eri käyttötapaukseen: 
 

● Yksittäisen henkilön tietojen haku ja raportin tulostaminen 
Esimerkkejä: 

○ Asukas pyytää isännöitsijätoimistolta hänestä tallennettuja tietoja taloyhtiöön 
liittyen. 

○ Palkansaajaa pyytää hänestä palkkajärjestelmään tallennettuja tietoja. 
 

● Yksittäisen henkilön tietojen poistaminen järjestelmästä (EI VIELÄ TÄMÄN 
PÄIVITYKSEN YHTEYDESSÄ) 
Esimerkkejä: 

○ Asukas pyytää isännöitsijätoimistolta poistamaan hänestä tallennetut tiedot 
○ Palkansaajaa pyytää poistamaan hänestä palkkajärjestelmään tallennetut tiedot 

Poistaminen on mahdollista vain, jos ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta säilyttää tietoja 
 

● Vanhojen henkilötietojen poistaminen (EI VIELÄ TÄMÄN PÄIVITYKSEN YHTEYDESSÄ) 
Tietojenkäsittelijä (esim. tilitoimisto, isännöitsijätoimisto) haluaa poistaa tietokannasta 
kaikki vanhentuneet henkilötiedot 
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Sovelluksen käyttöoikeudet 
Sovelluksen käyttöoikeuksia hallitaan Visma Fivaldin palvelunhallinnassa. Pääkäyttäjä myöntää 
käyttöoikeudet henkilötietopyyntöjä käsitteleville tahoille. Oikeuksia annettaessa sovellus löytyy 
Web-sovellusten alta. 

 
HUOM! Mikäli käytössä on yhdistetty Kiinteistöhallinnan henkilörekisteri tai Yritysrekisteri, pitää 
käyttöoikeudet antaa myös näiden pääyhtiöihin. 
 

Henkilötietojen käsittely -sovellus 
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Yksittäisen henkilön tiedonhaku 
 
Valitse yritys, josta henkilötietoja haetaan.  
HUOM! Mikäli käytössä on yhdistetty Kiinteistöhallinnan henkilörekisteri tai Yritysrekisteri, pitää 
haku suorittaa näiden pääyhtiöstä. 
 
Henkilötietojen haku voidaan suorittaa nimen, syntymäajan tai henkilötunnuksen mukaan. Haku 
käynnistyy, kun vähintään kolme merkkiä on syötetty hakukentään. 
 

 
 
Haku kohdistuu kaikkiin kolmeen Fivaldin rekisteriin, joihin henkilötietoja on voitu tallettaa 
 

● Kiinteistöhallinnan henkilörekisteri 
● Palkansaajat 
● Yritysrekisteri 

○ Yritysrekisterissä haetaan vain oletettuja henkilöitä (Y-tunnus kentässä ei ole 
suomalaista y-tunnusta talletettuna) 

 
Haku palauttaa myös henkilöitä, jotka on Fivaldissa merkitty poistetuiksi. 
Mikäli käytössä on yhdistetty Kiinteistöhallinnan henkilörekisteri tai Yritysrekisteri, pitää haku 
suorittaa näiden pääyhtiöstä. 
 
Hakutulos hakee kaikki henkilöt, joista löytyy haettu merkkijono. 

● Ensin henkilöistä näytetään: 
○ Nimi 
○ Syntymäaika / Henkilötunnus 
○ Rekisteri mistä henkilö on löytynyt 

● Klikkaamalla henkilöä haetaan tarkemmat tiedot: 
○ Sähköpostiosoite 
○ Pääasiallinen postiosoite 
○ Henkilön roolit ko. yrityksessä 
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Henkilötietoraportin tulostaminen 
 

Klikkaamalla ikonia  muodostuu henkilötiedoista PDF-tuloste. 
 

 
 

Lisätietoja 
 
Tarkempaa tietoa kuinka Vismassa käsitellään yksityisyyttä: 
https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/ 
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