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1 Arkisto 
1.1 Ostolaskut-aineiston alkupäivä 1.1.2001 
Aikaisemmin ostolaskut, joiden aineiston alkupäivämäärä on ollut 1.1.2001, eivät ole 

arkistoituneet. Nyt kyseisellä aloituspäivämäärällä olevien aineistojen ostolaskut arkistoituvat. 

 

1.2 Dokumenttityyppien hakukenttiä pakollisiksi 
Tilikausi- ja Hakemistokenttä-hakukentät on nyt määritelty pakollisiksi arkistomalliin ja jo 

käytössä oleville dokumenttityypeille. Näillä muutoksilla ehkäistään sitä, että arkistoon ei enää 

muodostuisi [Ei Selitettä]-kansioita puutteellisten tuontitietojen takia. Esimerkiksi ennen kun 

sovelluksesta arkistoitiin raportti kaudelle, jota ei oltu avattu, muodostui arkistoon [Ei 

Selitettä]-kansio. Nyt kun sovelluksesta viedään raportti avaamattomalle kaudelle, käyttäjälle 

näytetään virheilmoitus: "Arkistoon vienti epäonnistui! Arkiston kenttien tallennuksessa virhe". 

Kun syy on korjattu esim. tilikausi on avattu, yöllinen automaattiajo muodostaa raportin 

arkistoon. 

Tilikausi-hakukenttä on nyt määritelty pakolliseksi seuraaville dokumenttityypeille: 

● Hallituksen asiakirja 

● Isännöitsijätodistuksen liite 

● Kausiveroilmoitus 

● Kirjanpidon tositteen liite 

● Lääkärintodistus 

● Myyntilasku 

● Ostolaskut 

● Palkanlaskennan tosite 

● Raportti 

● Talous/laina dokumentti 

● Talousasia 

● Tilinpäätöksen asiakirja 

● Tiliote 

● Yhtiökokous asiakirja 
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Hakemistokenttä-hakukenttä on nyt määritelty pakolliseksi seuraaville dokumenttityypeille: 

● Myyntilasku 

● Ostolaskut 

Esimerkki Ostolaskut-dokumenttityypin pakollisiksi määritellyistä hakukentistä 

 

 

1.3 Arkiston ylläpitotoiminnot 
Nyt Arkiston pääkäyttäjällä on haun jälkeen mahdollisuus tehdä ylläpitotoimintoja, joilla voi 

esimerkiksi poistaa arkistoituja aineistoja, päivittää tiedostojen hakukenttiä ja uudelleen 

järjestellä tiedostoja dokumenttityyppien mukaan. 

Haun tekemisen jälkeen pääkäyttäjälle näytetään osio: “Hakutuloksen tiedostojen käsittely”, 

jossa on seuraavat toiminnot: 
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● Poista 

● Päivitä hakukenttiä 

● Uudelleenjärjestele 

 

 

Toiminnot: 

● Poista 

○ Tällä toiminnolla arkiston pääkäyttäjä pystyy poistamaan hakutuloksessa 

löytyneet tiedostot arkistosta. 

■ HUOM! Tämä toiminto poistaa kaikki hakutuloksessa löytyneet tiedostot. 

○ Poista-painiketta painettaessa, käyttäjältä kysytään vielä varmistus, jotta käyttäjä 

tietää mitä on tekemässä. Varmistusikkunassa käyttäjällä on mahdollista valita 

poistetaanko myös tyhjäksi jääneet kansiot. Oletuksena on päällä valinta, jossa 

tyhjäksi jääneet kansiot poistetaan. 
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● Päivitä hakukenttiä 

○ Hakukenttien päivittäminen onnistuu vain silloin, kun hakutuloksen tiedostot ovat 

samaa dokumenttityyppiä. Jos tiedostot ovat eri dokumenttityyppiä, “Päivitä 

hakukenttiä"-painike ei ole aktiivinen. 

 

 

○ “Päivitä hakukenttiä”-toiminnolla arkiston pääkäyttäjä pystyy päivittämään 

kaikkien hakutuloksessa olleiden tiedostojen hakukenttien arvoja. 

■ HUOM! Tämä toiminto päivittää kaikille hakutuloksille sen kentän arvon, 

joka on muutettu. Esim. Jos tilikausi vaihdetaan toiseen arvoon (2016 - 

01.01.2016 - 31.12.2016 → 2017 - 01.01.2017 - 31.12.2017), tallennuksen 

jälkeen kaikilla hakutuloksen tiedostoilla hakutuloksen kentässä sama 

tilikausi (2017 - 01.01.2017 - 31.12.2017). 
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○ Tiedostojen hakukenttien päivitysruudulla näytetään käyttäjälle hakukenttien 

arvot seuraavasti: 

○ Jos kaikilla tiedostoilla on sama arvo, näytetään kentässä kyseinen arvo: 
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○ Jos tiedostoilla on eri arvo, näytetään kentässä yleinen selite: Useita arvoja. 

 

○ Jos hakukentän arvona on: "Useita arvoja", tallennuksessa tätä arvoa ei 

tallenneta hakukentälle. Alkuperäinen arvo säilyy hakukentässä. 

■ HUOM! Jos kentässä näkyvän arvon: "Useita arvoja" poistaa, 

tallennetaan kaikkien tiedostojen hakukenttiin tyhjä arvo. 

 

● Uudelleenjärjestele 

○ Uudelleenjärjestele-toiminnolla arkiston pääkäyttäjä pystyy järjestämään 

hakutuloksessa olleet kaikki tiedostot uudelleen arkistoon dokumenttityyppien 

tallennuskohteiden mukaan. 

■ HUOM! Tämä toiminto tekee uudelleenjärjestelyn kaikille hakutuloksissa 

oleville tiedostoille. 

○ Uudelleenjärjestele-ikkunassa listataan hakutuloksessa olleiden tiedostojen 

dokumenttityypit ja tiedostojen määrät. Käyttäjällä on mahdollista valita 

poistetaanko myös tyhjäksi jääneet kansiot. Oletuksena on päällä valinta, jossa 

tyhjäksi jääneet kansiot poistetaan. 

○ Jos dokumenttityypille ei ole määritelty tallennuskohdetta, näytetään ilmoitus ja 

kyseisen dokumenttityypin tiedostoja ei järjestetä uudelleen.  Tämä ei estä 
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muiden dokumenttityyppien uudelleenjärjestelyä. 

 

 

 

● Esimerkki käyttötapaus uusista toiminnoista 
1. Yrityksen arkistossa on paljon myyntilaskuja [Ei selitettä] -kansioissa, koska 

tilikausitieto puuttuu. 

2. Huomataan, että tilikauden alussa tilikausi ei ole ollut vielä avattuna. 
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3. Haetaan Arkiston Haku-toiminnolla dokumenttityyppiä Myyntilasku ja rajataan 

laskupäivä-hakukentän avulla tilikauden laskut. 

● Esimerkiksi Laskupäivä 1.1.2017 - 31.12.2017 

4. “Päivitä hakukenttiä”-toiminnolla päivitetään kaikille hakutuloksen tiedostoille 

Tilikausi-hakukenttään oikea tilikausi 2017 - 01.01.2017 - 31.12.2017. 

● Tämä voidaan tehdä, koska haussa on rajattu, että hakutuloksessa on 

vain yhden tilikauden laskuja. 

5. Uudelleenjärjestele-toiminnolla voidaan nyt viedä tämän tilikauden myyntilaskut 

uudelleen arkistoon, jolloin ne näkyvät selailussa oikean tilikauden alla. 

● Kun poistetaan tyhjäksi jäävät kansiot eli “Poistetaan tyhjäksi jäävät 

kansiot”-valinta jätetään päälle, niin turhat [Ei selitettä]-kansiot poistetaan 

arkistosta. 

 

1.4 Automaattisen raporttiajon määritys kumulatiiviseksi 
Automaattisille raporttiajoille, joilla ajon tyyppinä on Kausikäsittely, on lisätty mahdollisuus 

määrittää ne uudella parametrilla kumulatiivisiksi tilikaudella. 
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Tällä uudella parametrilla pyritään estämään tilanteet, joissa arkistosta ei löydykään tilikauden 

viimeisen kauden raportti, kun kaikki kaudet ovat suljettuja. 

Jos raporttiajo on määritetty kumulatiiviseksi, niin ajovaiheessa tarkastetaan, että samalle 

tilikaudelle ei ole myöhemmälle kaudelle onnistunutta ajoa. Jos löytyy myöhemmän kauden 

onnistunut ajo, merkataan ajo epäonnistuneeksi saatetekstillä: "Kumulatiivinen raportti - 

Myöhemmän kauden raportti ajettu". Tällöin ei synny tilannetta, jossa arkistosta löytyy raportti, 

jossa ei ole kaikkien suljettujen kausien tietoja. 
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Arkistomalliin lisätty seuraaville raporttiajoille päälle Kumulatiivinen raporttiajo -parametri: 

● Laskupäiväkirja (myre)tilikausittain 

● Päiväkirja Tilikausittain 

● Pääkirja seurantakohteilla Tilikausi 

● Tililuettelo Tilikausittain 

Näille raporttiajoille ajettu myös Kumulatiivinen raporttiajo -parametri päälle, jos otettu 

arkistomallista käyttöön. 

 
 

2 Fivaldi-valikko 
2.1 Käyttäjäviestit korvataan Ilmoitus-toiminnallisuudella 
Kaikki aikaisemmin käyttäjäviesteihin syntyneet ilmoitukset syntyvät jatkossa uuteen 

Ilmoitus-toiminnallisuuteen. Toiminnallisuus löytyy Fivaldin valikossa olevan kirjekuoren takaa. 

Uusien ilmoitusten määrä näkyy kirjekuoren päällä. 

 

Vanha käyttäjäviestit-toiminnallisuus säilyy vielä näkyvissä, mutta uusia viestejä sinne ei enää 

tule. 

Muutos koskee seuraavia viestejä: 
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● Neuvontaoikeuspyynnöt 

● Ulkopuolisen käyttäjän kytkentäpyyntö 

● Palkanlaskennan muistutukset 

● Ostolaskujen käsittelyn viestit 

● TYVI-sanomien virheilmoitukset 

  

2.2 Fivaldin valikkoon lisätty raporttihaku 
Fivaldin valikkoon on lisätty raporttihaku. Tämän haun kautta voidaan hakea raportteja ilman, 

että siirrytään raportteihin. Hakukenttä avautuu Fivaldin valikon suurennuslasi-ikonista. 

 

 

3 DashBoard 
3.1 Myyntisaamiset- ja Ostovelat-widgetit 
Myyntisaamiset- ja Ostovelat-widgeteihin on lisätty uutena ominaisuutena kaikkien laskujen 

yhteensäsumma-painike, josta pääsee porautumaan kaikkiin laskuihin yhdellä kertaa. 

 

Painike näkyy widgetin alalaidassa, jos yrityksellä on myyntisaamisia/ostovelkoja. 
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3.2 Reaaliaikasaldot-raportti ja Pankkitilit-widget 
Reaaliaikasaldot-raportista sekä Pankkitilit-widgetistä on nyt rajattu pois pankkitilit, joihin ei ole 

päivitetty saldotietoa viimeisen 60 päivän aikana.  

Saldotiedot päivittyvät joko reaaliaikasaldoaineistoista tai TITO-aineistoista. 

 

 

4 Kirjanpito 
4.1 Talousarvion selailunäyttö 
Parannettu Talousarvion selailunäytön toimintaa siten, että lukitustilannetta ei enää pääse 

syntymään. 
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5 Verolomakkeet 
5.1 Verolomake 5 2017 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_5.pdf 

● Lomakkeeseen 5 ei tullut tänä vuonna kuin vuosimuutos tietovirran nimeen. 

● Toteutettu tietuekuvauksen mukaiset tarkistukset kenttiin 909, 319 ja 328. 

● Lisäksi parannettu 2017 lomakkeessa kentän 364 laskentaa. Nyt kenttään 364 

summataan arvot kentistä 392 ja 388. 

 

5.2 Verolomake 5 / 2017 liitelomakkeet 8B, 18B, 70A ja 79A 
Liitelomake 8B: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_8b.pdf 

● Lomakkeeseen ei muutoksia, vain vuosimuutokset tietovirran nimeen. 

● Kenttään 789 uusi pakollisuustarkistus. 

Liitelomake 18B: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_18b.pdf 

● Lomakkeeseen ei muutoksia, vain vuosimuutokset tietovirran nimeen. 

● Kenttään 791 uusi ehdollinen pakollisuustarkistus. 

Liitelomake 70A: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_70a.pdf 

● Lomakkeeseen ei muutoksia, vain vuosimuutokset tietovirran nimeen. 

Liitelomake 79A: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_79a.pdf 

● Lomakemuutokset: 

○ Lisätty tieto lähettävästä ohjelmasta. 
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○ Muutettu rahatiedot esitettäväksi kahdella desimaalilla. 

○ Ohjelmiston tuottama aikaleima muutettu pakolliseksi. 

○ Poistettu tieto välityspalvelun versiosta. 

5.3 Verolomake 6A 2017 
● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_6a.pdf 

● Kenttään 903 tekstimuutos ja tietovirran nimeen vuosimuutos. 

● Päivitetty tietuekuvauksen mukaiset uudet ja muuttuneet tarkistukset. 

 

5.4 Verolomake 6A / 2017 liitelomakkeet 7B, 7C, 35 ja 73B 
Liitelomake 7B: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_7b.pdf 

● Lomakkeeseen ei tullut muutoksia, vain vuosimuutokset tietovirran nimeen. 

● Tarkistukset kenttiin 777, 782, 786 ja 787. 

Liitelomake 7C: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_7c.pdf 

● Päivitetty tekstimuutos kenttään 444 ja vuosimuutos tietovirran nimeen. 

Liitelomake 35: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_35.pdf 

● Päivitetty vuosimuutos tietovirran nimeen. 

Liitelomake 73B: 

● https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuekuvaus_

2017_73b.pdf 

● Lomakkeeseen ei tullut muutoksia, vain vuosimuutokset tietovirran nimeen. 
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5.5 Verolomake 7A 2017 
● Kenttään 514 ei lasketa mukaan edellisten vuosien tappioita kentästä 475. 

 

6 Laskujen välitys 
6.1 Vastaanottoilmoitusten kohdistusta yrityksiin parannettu 
Aikaisemmin yhtiö sekä laskujen välitystapa määräytyi pelkästään aineistoissa olevan 

SenderInfoIdentifier-elementin mukaan. Tämä aiheutti tilanteen, että aina järjestelmää 

vaihdettaessa Fivaldiin on ollut pakko lähettää uudet laskuttajailmoitukset. Jatkossa kohdistus 

tehdään muillakin vastaanottoilmoituksen tiedoilla, jos SenderInfoIdentifier-elementti ei ole 

Fivaldin muodostama. 

Muutokset käsinkohdistuksessa 

● Jos vastaanottoilmoituksen vastaanottava yhtiö on pystytty tunnistamaan, mutta 

välitystapa ei ole tiedossa, voi välitystavan valinnan tehdä kohdistusvaiheessa. 

● Tehty myös tarkistus, että valittu välitystapa on käytössä rekisterissä johon 

vastaanottoilmoitus kohdistetaan. 

Muut parannukset 

● Aikaisemmin vastaanottoilmoitukset ovat jääneet kohdistumatta Fivaldissa tehdyn 

operaattorivaihdoksen jälkeen väärin tulkitun SenderInfoIdentifier-elementin vuoksi. 

● Pankkiyhteyteen tulevan palauteviestin sisältöä myös paranneltu. 

 

6.2 Finvoice-aineistoon lisätty tuki sähköpostielementeille 
Lähtevien laskujen Finvoice-aineistoon on lisätty tuki sähköposti elementeille: 

InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier ja BuyerEmailaddressIdentifier. Tämä tarkoittaa, että 

esim. AutoInvoicen kautta lähetettävään verkkolaskuaineistoon tulee vastaanottajan 

sähköpostiosoite. 

 

Sähköposti elementtien käyttö: 

● Finvoice-aineistoon lisätään elementti BuyerEmailaddressIdentifier, jos Yritysrekisterin 

"Sähköpostiosoite"-kentän arvo on validi. 
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● Finvoice-aineistoon lisätään elementti InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier, jos 

Yritysrekisterin "laskujen sposti"-kentän arvo on validi. 

Sähköpostiosoite ei nouse Finvoice-aineistoon, jos osoite ei ole Fivaldin tulkinnan mukaan 

validi. 

Jos Yritysrekisterissä muuttaa virheellisen sähköpostin validiksi, se saadaan lisättyä 

laskutettuun aineistoon, jos Laskujen välityksessä laskusta tehdään tiedosto tai laskut eivät ole 

siirtyneet automaattisesti pankkiyhteyteen. 

 

7 Ostoreskontra 
7.1 SEPA-maksujen kolmannen asteen palautteet 
SEPA-maksun kolmannen asteen palautetoiminnallisuus on korjattu ja sen toimintaa 

paranneltu.  SEPA-palautesanomien tuki on Nordean, OP:n ja Dansken palautteissa. Myös 

osittain hyväksytyt palautteet toimivat nyt oikein. Tulkinnoissa ei tehdä pankkikohtaisia eroja 

vaan saapuneet SEPA-palautteet käsitellään pankista riippumatta. 

 

 

Maksuerien tilatiedot näkyvät Ostoreskontrassa kolmessa paikassa: 

Ostoreskontran maksatuksessa Erät-välilehti näyttää maksuerän tilan 

Alla olevan kuvan kohdassa 1 näkyvät maksuerän tilan tulkinnat. Sinisellä merkittynä alempana 

olevassa kohdassa 2 näkyvät valitun erän tila ja maksutila (SEPA-palautteen koodi), johon 

tulkinnat perustuvat. 

● Avoin = Erä on muodostettu, mutta ei ole vielä Pankkiyhteydessä. A + FV 

● Lähdössä = Erä on lähetetty Pankkiyhteyteen. L + FV 

● Saapunut pankkiin = Saapunut pankkiin teknisesti oikeassa muodossa. L + ACTC 

● Pankissa käs:ssä = Erä on pankissa maksukäsittelyssä, esimerkiksi odottaa 

maksupäivää. L + ACCP 

● Pankissa ositt käs = Pankissa osittain käsitelty. Tarkoittaa tilannetta, jossa vähintään 

yksi tapahtuma on käsitelty, mutta mitään ei ole hyväksytty. L + PART 

● Osittain hyväksytty = Vähintään yksi erän maksutapahtumista on hyväksytty, muut 

tapahtumat voivat olla vielä käsittelyssä tai hylätty. H + PART 
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● Hylätty pankissa = Koko erä on hylätty. L + RJCT 

 

 

 

Ostoreskontran maksatuksessa Tapahtumat-välilehti näyttää yksittäisten 
maksutapahtumien tilan 

Maksutila-sarakkeessa (punainen laatikko 1) näkyvät erän maksutapahtumien tilat palautteen 

tapahtumakohtaisen koodin perusteella. Kaikissa tapauksissa ei tapahtumakohtaista palautetta 

saada. 

● PDNG = Odottaa varoja 

● RJCT = Hylätty 

● ACSP = Jos Osuuspankki: Hyväksytty, Muuten: Käsittelyssä  

● ACSC = Hyväksytty 

Saldo (kuvan kohta 2) on nolla, kun maksu lähtee pankkiin. Jos tapahtumalle saadaan 

hylätty-palaute, Fivaldi palauttaa alkuperäisen summan, jonka jälkeen maksu voidaan nostaa 

uuteen erään. 
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Ostoreskontran Tiliote-välilehti 

Kuvassa punaisella ympyröitynä näkyvät maksuerän maksut, joista kaksi hyväksyttyä maksua 

on kuitattu reskontraan maksetuiksi ja yksi pankissa hylätty maksu on ilman kuittausriviä, jolloin 

se nousee uudelleen maksuerälle (saldo näkyy samana kuin alkuperäinen summa).  
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SEPA-maksupalautteiden yhteydessä on huomioitava, että tulkintoja tehdään ainoastaan 

tulleiden palautteiden perusteella, ei tulematta jääneiden. 

Nordealla, OP:llä ja Danskella on siis eri käytäntöjä palautekoodien kanssa, joten palautteet 

eivät ole identtisiä ja niiden kirjo on suuri. Esimerkiksi: Nordea kuittaa hyväksymisen ACSC:llä, 

OP ACSP:llä, kun taas Danske lähettää ensin ACSP:n ja lopullisen hyväksymisen ACSC:llä. 

  

Ostoreskontran maksuerän Hyväksy aineisto -ikkunassa muutoksia 

Maksuerän Hyväksy aineisto -ikkunaa on muutettu. Hyväksyttävän maksun rivin 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. Maksua ei voi hyväksyä, jos se on jo hylätty eikä hylätä, jos se on jo 

hyväksytty. Jos hylätylle tapahtumalle laitetaan Tilan muutos = Hyväksytään, Fivaldi ei siis tee 

tapahtumalle mitään, koska se oli jo hylätty. Samoin jos yritetään hylätä jo hyväksyttyä, niin 
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Fivaldi ei tee tapahtumalle mitään. (Mikäli oikeasti halutaan hylätä jo hyväksyttyä tapahtumaa, 

täytyy poistaa kuittaustosite ja mikäli oikeasti halutaan hyväksyä jo hylättyä tapahtumaa täytyy 

nostaa tapahtuma uuteen erään ja hyväksyä se.) 

Mikäli tällä ruudulla halutaan hyväksyä tai hylätä joku tapahtuma, mutta jättää joku vielä 

odottamaan, odotustapahtumalle laitetaan Tilan muutos = Ei muuteta. 

Vaihtoehdot Hylätään ja Poistetaan on yhdistetty, koska aiemminkin nämä menivät teknisesti 

ihan samalla tavalla. Eli käytännössä valinta on tapahtuman hylkäys. 

 

 
Jos erän tila on ‘Osittain hyväksytty’, lisää hyväksymisiä/hylkäyksiä ei pääse tekemään napin 
‘Hyväksy valitut’ alta (eikä ole ennenkään päässyt), mutta yksittäisestä erästä hiiren oikealla 
pääsee ‘Hyväksymään aineistoa’, jos aineistossa on käsittelemättömiä maksuja. 
 

8 Ostolaskujen kierrätys 
8.1 Päivämääräkenttiin lisätty tarkistuksia 
Kun Laskupäivä- tai Kirjauspäivä-kenttään syötetään päivämäärä, joka on yli vuoden päässä 

nykyhetkestä, näytetään käyttäjälle ilmoitus: "Päivämäärä yli vuoden päässä". Tällä pyritään 

estämään, että laskuja ei vahingossa kirjata pitkälle tulevaisuuteen. 
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Ilmoitus on pelkästään tieto käyttäjälle, se ei estä laskun kiertoon laittamista tai hyväksymistä.  

 

 

 

8.2 AutoInvoice-laskulla muutettu aineistojen järjestystä 
AutoInvoicesta noudettujen aineistojen järjestystä on nyt muutettu siten, että laskulla näytetään 

ensimmäisenä laskun kuva PDF-tiedostona. Järjestyksen muutos näkyy vain laskuilla, jotka ovat 

saapuneet Ostolaskujen kierrätykseen päivityksen jälkeen. 

AutoInvoicesta noudettujen aineistojen järjestys on nyt seuraava: 

1. Laskun kuva (PDF) 

2. Laskun XML 

3. Laskun liitteet n kpl 

 

 

8.3 Varahenkilön käyttäjäviestit siirretty ilmoitus-toimintoon 
Ostolaskujen kierrätyksen viestit varahenkilöille käsittelyyn siirtyneistä laskuista on siirretty 

käyttäjän viesteistä ilmoituksiin. Saapuneet ilmoitukset löytyvät Fivaldin valikon kirjekuori-ikonin 

takaa. 

Ilmoitus lähetetään tilanteissa, joissa laskun varsinainen käsittelijä on merkitty poissaolevaksi tai 

laskua ei ole käsitelty kierrätyksen perustietoihin merkittyyn aikarajaan mennessä. 

Käyttäjälle tulee vuorokaudessa enintään yksi ilmoitus, joka voi täydentyä päivän mittaan 

uusista käsittelyyn tulleista laskuista. Näissä tilanteissa, jos ilmoitus on jo kuitattu niin se 

merkitään automaattisesti kuittaamattomaksi. 
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8.4 Laskulistan vienti CSV-tiedostoon 
Laskulistan vientiä CSV-tiedostoon on parannettu poistamalla tiedoston luonnissa käytetty 

merkistökonversio, koska tämä aiheutti satunnaisesti CSV-tiedoston luonnin epäonnistumisen. 

 

8.5 Liitteen poistaminen laskun kuvan yläpuolelta 
Ennen kun käsittelyssä olevasta laskusta poistettiin liite laskun kuvan yläpuolella olevasta 

toiminnosta: "Lisää/poista liite", meni liite arkistossa "Uudet / [ Ei selitettä]"-kansioon. Tällöin 

poistettu liite näkyi kierrätyksen “Laskun syöttö”-toiminnossa arkiston pääkäyttäjälle uutena 

liitteenä. 

Nyt liitteen poistamisen yhteydessä ei enää muodostu [Ei selitettä]-kansiota. Liite joko 

poistetaan kokonaan tai laitetaan arkistossa "Uudet / Poistettu"-kansioon. 

 

 

Liitteen poistamisen käsittelytapaa voidaan ohjata ostolaskukohtaisella asetuksella: "Poista 

liitteet pysyvästi". 
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“Poista liitteet pysyvästi”-asetuksen toiminta: 

● Poista liitteet pysyvästi täpätty: 

○ Liitteet poistetaan pysyvästi ja niitä ei enää löydy arkistosta. 

● Poista liitteet pysyvästi ei ole täpätty: 

○ Liitteet menevät arkistossa "Uudet / Poistettu"-kansioon. 

 

8.6 Ostoreskontrassa muutettu summa päivittyy laskulistaan 
Ostoreskontrassa laskun summan muuttaminen päivittyy nyt Ostolaskujen kierrätyksen 

laskulistaan sen jälkeen, kun haku on tehty uudestaan. Ennen laskun summan muuttaminen ei 

päivittynyt laskulistaan vaikka tehtiin uusi haku. 

 

8.7 Aineiston sisäänluvussa poistetaan 0-viite 
Lasku aineiston mukana tuleva 0-viite poistetaan nyt lasku aineiston sisäänluvussa. Jos 

aineiston mukana tulee esim. Viite: 00000000000000000000, aineiston sisäänluvun jälkeen 

Ostolaskujen kierrätyksen Viitenumero-kenttä jätetään tyhjäksi. 
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Ennen laskuaineiston mukana tullut 0-viite hyväksyttiin kierrätyksessä ja Ostoreskontraan vienti 

onnistui. Kun 0-viitteellisestä laskusta muodostettu maksatusaineisto lähetettiin pankkiin, se 

hylättiin pankin toimesta. 

 

8.8 AutoInvoice-laskut suoraan käsittelyyn 
AutoInvoicen kautta tulevat laskut menevät nyt suoraan käsittelyyn, jos seuraava asetus on 

laitettu päälle: "Finvoice - ja ostolaskupalvelun laskut viedään yrityksen oletuskierrätysryhmään". 

Asetus löytyy seuraavasta paikasta: Kierrätysryhmät | Kierrätysryhmät | Ostolaskukohtaiset 

perustiedot 

 

9 AutoInvoice 
9.1 Laskujen nouto: Liitteen nimen maksimimerkkimäärä 100 
Noudettavan liitteen nimi katkaistaan nyt 100 merkkiin, jos noudettavan liitteen nimi on yli 100 

merkkiä. Ennen liitteen nimen ollessa yli 100 merkkiä, laskujen nouto epäonnistui. 

 

10 Palkanlaskenta 
10.1 Palkanlaskennan muistutukset 
Palkanlaskennan muistutukset on siirretty käyttäjän viesteistä Ilmoitus-toimintoon. Saapuneet 

ilmoitukset löytyvät Fivaldin valikosta oikean yläkulman kirjekuoren takaa. 

Uusien/kuittaamattomien viestien määrä näkyy kirjekuoressa. 

 

 

10.2 Ulkomaalaisen työntekijän Hetu 
Ulkomaalaisen työntekijän Hetun loppuosa vaihtelee seuraavasti: 

● Verohallintoon lähetettäessä: Miehelle XX1X ja naiselle XX2X. 

● Eläkevakuutusyhtiölle lähetettäessä: Miehelle M ja naiselle N (=nainen) tai K (=kvinna) 
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Hetun loppuosa muutetaan nyt automaattisesti XX1X → M ja XX2X → N lähetettäessä 

eläkevakuutusyhtiölle. 

Vastaavasti rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksissa muodostetaan kaikista loppuosista 

oikeanmuotoinen henkilötunnus ilmoituksen lähetyksen yhteydessä. 

 

10.3 KTA-laskentaan parannuksia 
Keskiansiokausiin on lisätty "Voimassaoloaika KTA-laskennassa"-tieto ja keskiansiokausien 

hakua on yksinkertaistettu. 

Huom! Voimassaoloaikaa ei ole tuettuna lomapalkkalaskennassa. 

Kun käytetään KTA:n voimassaolopäiviä, tulee niiden olla kaikissa käytössä olevissa 

KTA-kausissa. Mikäli voimassaolopäiviä ei ole lisätty KTA-laskenta toimii kuten ennenkin. 

 

 

 

Kausien haku -osiossa haetaan kaikki ne KTA-kaudet, joissa hakualkupäivä on ennen 

ansaintajakson tai voimassaoloajan alkupäivää sekä hakuloppupäivä ansaintajakson tai 

voimassaolopäivän loppupäivän jälkeen. 
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Palkkarivin Päiväys-kentällä määritetään mitä keskituntiansiota käytetään. Käytettävä 

keskituntiansio on se, jonka voimassaoloaikaväliin päiväys kuuluu. 

 

 

 

Käsin rivejä syötettäessä, ilman päiväystä tai jos keskituntiansiota ei jostain syystä ole laskettu, 

käytetään viimeisintä laskettua keskituntiansiota. CSV- ja XML-siirroissa käytetään aineistossa 

olevan päivämäärän mukaista keskituntiansiota. Siirto toimii vanhaan tapaan, jos 

voimassaoloaikoja ei ole määritetty tai keskituntiansiota ei ole laskettu. 

 

10.4 EK-tilastointiin parannuksia 
Fivaldin EK-tilastoinnin yleisimpään kenttäjonoyhdistelmään on mahdollista saada tiedot 

suoraan Fivaldista. Poikkeuksena "Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso)", jonka 

automaattista täyttöä ei tueta. Sarake saadaan nousemaan Exceliin, johon tiedot voi 

manuaalisesti täyttää. 

Yleisin kenttäjono: 

Vuosi;Kuuk;OsastoId;YritysId;VastId;KuntaNro;PKL;Hetu;OmaHeNro;SP;TsAlkPvm; 

TsKesto;TsMuut;AmmId;AmmSanal;SVTAika;PalkkPer;PrVaatAm;TaulPalk;KkPalkka; 

LisTAika;LisJakso;LuonEdut;SuorPalk;Ylitun;YliPalk;TulosJaV 

Tilastointiin huomioidaan työntekijät joiden työsuhde on ollut voimassa 1.9. - 30.9. välisen ajan. 

Laskentaan huomioidaan ne rivit, joissa päiväys tai maksupäivämäärä on syyskuussa. 

Tilastointikuukaudeksi on muutettu syyskuu. 

Palkansaajan Työsuhteet-välilehdelle on lisätty kolme uutta kenttää EK-tilastointia varten. 

Muuten tietojen hakuun käytetään olemassa olevia kenttiä sekä tilastoryhmillä tehtäviä 

määrittelyjä. 
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Tarkemman kuvauksen löydät erillisestä ohjeesta Visma Communityssa nimellä 

“EK-tilastointi 2017”, tai klikkaamalla tästä  

 

10.5 TYVI-ilmoitukset siirretty Ilmoitus-toimintoon 
TYVI-ilmoitukset on siirretty käyttäjän viesteistä Ilmoitus-toimintoon. Tämä koskee Postitusjonon 

kautta lähetettäviä AY- ja Tyel-ilmoituksia. 

Saapuneet ilmoitukset löytyvät nyt Fivaldin valikosta oikean yläkulman kirjekuoren takaa. 

Uusien/kuittaamattomien viestien määrä näkyy kirjekuoressa. 
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10.6 Tapahtumien sisäänlukuun parannuksia 
Palkanlaskennan sisäänluvun yhteydessä tapahtuvassa työsuhteen tarkistuksessa huomioidaan 

vain aktiivinen työsuhde. 

10.7 TyEL-ilmoitus: työsuhteen alkupäivän merkitseminen 
TyEL-ilmoituksen lähetyksessä muutetaan alle 18-vuotiaana työsuhteen aloittaneiden 

työsuhteen alkupäiväksi 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. 

17-vuotiaan palkansaajan työsuhteen alkupäiväksi ei kuitenkaan aseteta päivämäärää 

tulevaisuuteen seuraavalle vuodelle. 

 

10.8 Verkkopalkkaan tehty lisäyksiä 
Verkkopalkassa on nyt mukana muutkin kuin lomakertymät, esim. pekkaset. 

 
 

11 Viestijono 
11.1 Käyttäjäviestit epäonnistuneista raporteista poistettu 
Käyttäjä on aikaisemmin saanut käyttäjäviestejä, kun tausta-ajossa dokumentin nouto on 

epäonnistunut. Viesti on syntynyt joka kerralla, kun dokumenttia on yritetty muodostaa. 

“Käyttäjän viestit”-toiminnon poistumisen vuoksi näiden viestien muodostuminen on nyt 

poistettu. 

Epäonnistuneista viestijonon tapahtumista on jo 16.6 päivityksen jälkeen syntynyt ilmoitukset 

käyttäjälle uuteen Ilmoitus-toimintoon. Ilmoitukset löytyvät nyt Fivaldin valikon oikean yläkulman 

kirjekuoren alta. 

Uudet viestit ovat informatiivisempia sekä ne syntyvät vain tilanteessa, kun lähetys on kokonaan 

epäonnistunut. 

 

11.2 Sähköpostin lähetys tapahtuu Viestijonon kautta 
Sähköpostin lähetys tulostusikkunasta tehdään jatkossa Viestijonon kautta kuten muutkin 

Fivaldista lähetettävät sähköpostit. 
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Muutoksen myötä sähköpostilähetysten toimintavarmuus on parempi, ja niiden tilaa on 

mahdollista seurata Viestijonon kautta. Muutos koskee kaikkia sovellusikkunan sovelluksia, 

joissa on mahdollista tulostaa aineistoa tulostusikkunan kautta. 

Muutoksen vuoksi Vastaanottaja-kenttään voi jatkossa syöttää vain yhden sähköpostiosoitteen. 

Vastaanottaja voidaan valita myös Poimi-napin takaa niissä sovelluksissa, joissa poiminta on 

tuettuna. Jos sähköposti halutaan lähettää usealle vastaanottajalle, on se tehtävä yhdelle 

vastaanottajalle kerrallaan. 
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12 Yrityksen perustiedot (Web) 
12.1 Pankkitiedot lisätty Yrityksen perustietoihin (Web) 
Webin puolen Yrityksen perustietoja on laajennettu Pankkitiedot-osiolla. Tämä muutos 

mahdollistaa nyt Yrityksen perustietojen pankkitietojen käyttämisen selaimella. Yhteiskäyttö 

sovellusikkunan pankkitietojen kanssa on edelleen mahdollista, mutta webin puolella joitakin 

kenttiä on poistettu, koska niiden käyttö ei ole enää nykypäivänä tarpeen sekä joidenkin kenttien 

otsikoita on selkeytetty. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu kenttien otsikot, jotka ovat muuttuneet ja niiden vastaavuus 

webin ja sovellusikkunan välillä: 

Web Sovellusikkuna 

Pankin nimi Pankin virallinen nimi  

Pankin nimi laskulla Nimi tilisiirrolle 

Tilinumero laskulle Laskulle tilisiirto 

Tilinumero laskun viivakoodiin Laskulle viivakoodi 

Verkkolaskujen lähetyksen 
sopimuspankkitili 

Finvoice-tunnus  

Tilinumero kiinteistöhallinnan tulosteisiin KH tulos. tilisiirto  

Tilinumero kiinteistöhallinnan tulosteiden 
viivakoodiin 

KH tulos. viivakoodi 

 

 

Seuraavat kentät on poistettu web-puolen pankkitiedoista: 

● Valuuttamaksun asiakastunnus 

● Asiakastunnuksen lisäosa 

● C2B XML 

● Tilinumero 

Web-puolen pankkitietoihin on lisätty enemmän tausta-automatiikkaa. Esimerkiksi 

BBAN-tilinumerokenttää ei enää näytetä käyttäjälle vaan se muodostetaan taustalla 
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IBAN-tilinumerosta. Käyttäjän ei myöskään tarvitse enää rastittaa C2B XML (SEPA-aineisto) 

vaihtoehtoa vaan se laitetaan taustalla päälle kaikille uusille pankkitileille. 

 

 

13 Yritysrekisteri (Web) 
13.1 Yritysrekisteriä (Web) laajennettu useammalla osiolla 
Web-puolen Yritysrekisteriä on nyt laajennettu seuraavilla osioilla: 

● Ostotiedot 

● Ostotilaustiedot 

● Pankkitilit 

● Saapuvat verkkolaskut 
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Laajennuksen yhteydessä web-puolen Yritysrekisteriin on lisätty tuki yhteisen yritysrekisterin 

käyttämiseen. 

● HUOM! Toistaiseksi Yritysrekisterin yrityssuhdetta ei pysty muuttamaan webin puolelta. 

Tämä tullaan toteuttamaan myöhemmin ja siitä tiedotetaan päivitystiedotteessa. 

Yhteiskäyttö sovellusikkunan Yritysrekisterin kanssa on edelleen mahdollista, mutta webin 

puolella joitakin kenttiä on poistettu, koska niiden käyttö ei ole enää nykypäivänä tarpeen sekä 

joidenkin kenttien otsikoita on selkeytetty. 

 

Ostotiedot-osio 
● Sovellusikkunan puolella tässä osiossa on Ostotilauksiin liittyviä kenttiä. Selkeyttämisen 

takia Ostotiedot-osioon on nyt jätetty vain ostoihin liittyvät kentät ja Ostotilauksiin liittyvät 

kentät on sijoitettu omaan osioon: Ostotilaustiedot. 

 

Ostotilaustiedot 
● Ostotilaustiedot on uusi osio, johon on laitettu Ostotiedoissa olleet Ostotilauksiin liittyvät 

kentät. 

● Tämä osio on näkyvissä, jos käyttäjällä on oikeus yrityksen Ostotilaus-sovellukseen. 

● Tähän osioon on sijoitettu seuraavat kentät: 

○ Oma asiakastunnus 

○ Tiliöintiryhmä 

○ Toimitustapa 
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○ Toimitusehto 

 

Pankkitilit-osio: 
● Pankkitilit-osion käyttö on laitettu oman oikeuden taakse eli se on näkyvissä vain 

käyttäjille, joille on lisätty oikeudet Yrityksen pankkitileihin. Tällä pystytään rajaamaan 

käyttäjät, jotka saavat tehdä muutoksia toimittajien pankkitileihin. 

● Oikeus määritellään Palvelunhallinnassa seuraavassa paikassa: Web-sovellukset | 

Yritysrekisteri | Yrityksen pankkitilit 

 

 

● Kenttien nimiin on tullut muutoksia. Seuraavaan taulukkoon on koottu kenttien otsikot, 

jotka ovat muuttuneet ja niiden vastaavuus webin ja sovellusikkunan: 

Web Sovellusikkuna 

Pankkitilin maa Maa 

Valuuttamaksun palvelumaksu Val.maks. palvelumaksut 

 

● Seuraavat kentät on jätetty pois web-puolen Pankkitilit-osiosta: 

○ Finvoice-tunnus 

○ Suoraveloituksen tili 
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Saapuvat verkkolaskut -osio 

● Web-puolen Saapuvat verkkolaskut -osiosta on jätetty pois: Tiliöintiehdotuksen tulkinta 

aineistosta, koska se ei ole ollut käytössä nykyisessä Ostolaskujen kierrätyksessä. 

 

14 Tuoterekisteri (Web) 
14.1 Web-puolen tuoterekisterin parannukset 

● Web-puolen Tuoterekisteriin on korjattu tuotekoodin käsittelyä siten, että siinä käytetyt 

erikoismerkit kuten + eivät enää aiheuta ongelmia tietojen täyttämiseen ja osaan 

toiminnoista. 

● Web-puolen Tuoterekisterissä ostohinnan muokkaus on sallittu vain, kun Katelaskenta 

on "Tuotteelle annettu veroton omakustannushinta". Tuotetta vaihdettaessa disabloidaan 

/ enabloidaan Omakustannushinta-kenttä. Jos kenttä on disabloitu, käyttäjälle näytetään 

ohjaava info. 

 

15 WebLaskutus 
15.1 Käänteisen alv-prosentin toimintaan muutos 
WebLaskutuksessa on rakennusalan käänteisen alv-prosentin toimintaa muutettu. 

Rakennusalan käänteinen alv-prosentti toimii nyt oikein laskun riviä muokattaessa vaikka 

alv-määrityksissä olisi ohjeistuksen vastaisesti annettu prosenttiluku. 

15.2 Hintojen uudelleenlaskentaan parannuksia 
Muutettaessa arvoja kentissä: Määrä, Veroton yksikköhinta, Verollinen yksikköhinta, Yht. 

veroton, Yht.verollinen tai Alennus, kenttien uudelleenlaskenta toimii tuotekoodin sisältäessä 

"%", "&" - merkkejä. 

 

16 Myyntireskontra 
16.1 Duetto parannukset 
Luottotappiokirjaus ei enää lähetä Myyntireskontran ohimaksuaineistoa Duetolle. 
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17 Yrityksen alustus 
17.1 Uusille yrityksille kiinteistöhallinnon oletusperustiedot 
Jatkossa kaikille perustettaville yrityksille perustetaan kiinteistöhallinnon vaatimat 

oletusperustiedot. Tällä varmistetaan, että ko. yrityksessä kiinteistöhallinto voidaan jälkikäteen 

ottaa käyttöön. 

Muutos ei vaikuta jo perustettuihin yrityksiin. 

 

17.2 Automaattinen Yhtiön ohjaustietojen kopiointi 
Alustettavan yrityksen ollessa kiinteistöhallinnan yritys, seuraavat tiedot kopioidaan 

alustusyritykseltä automaattisesti: 

● Yhtiön ohjaustiedot → Ohjaustiedot-välilehti → Tavoitteet ja viitesuoritukset 

-kohta  

○ Eräpäivä (Tämä muokattavissa wizardissa) 

○ Viitteen loppu 

○ Viitteen alku 

○ Viitteeseen yritystunnus 

○ Viitteeseen kausi 

○ As.tuki tilisiirtoihin viitenumerot 

○ Oletustuloste 

○ Kohdistusjärjestys erääntyvissä saatavissa 

○ Ei automaattista kohdistusta tavoitteisiin 

○ Jos maksettu perinnän viitteellä tulouta perintäkulut 

○ Jos maksettu perinnän viitteellä tulouta viivästyskorot 

○ Isännöitsijätoimiston tiedot laskulle 

○ Yhtiön tyyppi 

○ Täsmäytystili vastaavaa 

○ Täsmäytystili vastattavaa 

● Yhtiön ohjaustiedot → Ohjaustiedot II -välilehti → Yleisiä parametrejä -kohta  

○ Näytä isännöitsijäntodistuksella teksti "Ei lainoja" 

○ Isännöitsijäntodistuksen liitteet (1/rivi) 

● Yhtiön ohjaustiedot → Ohjaustiedot II -välilehti → Maksutyypit-kohta  
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○ Selite 

○ Tili 

● Yhtiön ohjaustiedot → Huoneistolaadut ja vakuusrahat -välilehti → 

Vakuusrahat-kohta  

○ Selite 

○ Summa 

○ Oletus 

○ Vakuusrahamaksun eräpäivä ennen sidoksen alkua 

○ Vakuusrahatili 

○ Teksti tilisiirrolle 

● Yhtiön ohjaustiedot → Perintä ja korot -välilehti  

○ Kaikki tämän välilehden tiedot (eli kaikki mahdolliset perintäkierrokset, niiden 

tulosteet ja tekstit) 

● Yhtiön ohjaustiedot → Tuloste ja lähetysryhmät -välilehti → Lähetysryhmät-kohta  

○ Kaikki tämän otsakkeen alla olevat kentät 

● Kirjanpidon Tositesyötön perustiedot -ikkuna → Yrityskohtaiset asetukset -kohta 

○ Edellisten tilikausien voittovaratili 

○ Tilinpäätösvientien tositelaji 

○ Ensimmäinen kausi joka näkyy selausruudulla 

○ Reskontrakuittaus useasta laskusta kerralla 

○ Alv jakoprosentti sk-kohteen takaa bruttolas... 

● Kirjanpidon Tositesyötön perustiedot -ikkuna → Jaksotus-kohta  

○ Jaksotuksen siirtovelkatili 

○ Jaksotuksen siirtosaamistili 

○ Jaksotuksen tositelaji 

 

18 Palveluportaali 
18.1 Palveluportaalin parannukset 

● Palveluportaalin tehtävienhallinnan listassa toimivat nyt kaikki erityyppiset arvot, jotka on 

määritelty otsikoksi. 

● Palveluportaalissa käyttäjä saa nyt Osakas-roolin, kun seuraavat sidoksen ehdot 

osakkaan kohdalla täyttyvät: 

○ Sidos voimassa 
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○ Sidostyyppi on Omistaja 

○ Omistusosuus ei ole tyhjä 

 

19 Tehtävienhallinta 
● Korjattu Tehtävienhallinnan laskutuksessa ollut virhe, joka toi tuoterivin laskulle 

keskimmäiseksi riviksi. Nyt tuoterivi tulee tekstien jälkeen. 

● Tehtävienhallinnan korvaussääntöjä on laajennettu seuraavilla: 

○ Kohdeyhtiön rakennusten kaikki osoitteet 

○ Tehtävän luontiaika 

 

20 Vuokrareskontra 
20.1 Lindorff-perintätoimeksiannon suorituskykyä parannettu 
Korjattu tilanne, missä Vuokrareskontran Lindorff-perintätoimeksiannot jäivät jumiin. 

 

21 Suoraveloitukseen liittyviä kenttiä poistettu 
Suoraveloitukseen liittyviä kenttiä on poistettu seuraavista sovelluksista: 

Yritysrekisteri: 

● Yritystiedot-välilehden Myyntitiedot-kohdasta on poistettu suoraveloitussopimus valinta. 

● Pankkitilit-välilehdellä "suoraveloituksen tili" valinta on poistettu. 

Sopimuslaskutus: 

● Perustiedoista on poistettu "Suoraveloituserän suurin eräpäiväväli". 

Laskujen välitys: 

● Perustiedot, E-laskujen tiedot: Suoraveloituksen muuntokirje -välilehti on poistettu. 

● Yläpalkin Laskujen välitys valikosta on poistettu Vastaanottoehdotukset valinta. 

● E-lasku tiedoista on poistettu suoraveloitus-kenttä. 
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