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1 Verolomakkeet 
Vuoden 2017 verolomake 6B ja sen liitteet 7A, 8A, 12A, 18, 62, 65, 66 ja 71A on julkaistu Visma 

Fivaldiin. 

Muut 6B:n liitteet sekä lomakkeet 4 ja 6C julkaistaan sitä mukaa kun ne valmistuvat. 

Muutoksista ei ole tehty erillistä listaa. Jos haluat katsoa mitä muutoksia lomakkeisiin on tullut, 

se selviää Vero.fi sivujen tietuekuvauksista, kohdasta "Muutokset edelliseen vuoteen": 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat/Tietuekuvaukset/Tie

tuekuvaukset__Tuloveroilmoitus(14544) 

 

2 Dashboard 
2.1 Pankkitilien saldo-widget 

● Limiittitieto päivitetään nyt myös TITO-aineistosta. Jos TITO:ssa tuleva saldotieto on 

tuoreempi kuin reaaliaikasaldoilla noudettu, päivitetään se pankkitilin taakse. 

 

Muutos parantaa pankkitilin saldon tietoa ainakin seuraavissa toiminnoissa: 

○ Dashboard pankkitilien saldot -widget. 

○ Reaaliaikasaldot-raportti. 

○ Ostoreskontran maksatuksessa pankkitilien saldon huomioimisessa. 

○ Isännöitisijäntodistuksen muodostamisessa limiittitilien saldon noudossa. 

2.2 Muut 

● Kaikkiin widgeteihin, joissa näytetään summia, on lisätty tuhat erotin. 

○ Esimerkiksi summa 1234567,89 → näytetään nyt muodossa 1 234 567,89 
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3 WebLaskutus 
3.1 WebLaskutukseen tuki verollisten hintojen käsittelyyn 

3.1.1 WebLaskutuksen uudet summakentät: 

● Tuoterivien lisäys -näkymään on lisätty veroton yksikköhinta -kentän lisäksi verollinen 

yksikköhinta sekä rivin yhteensä summan veroton ja verollinen -kentät. 

● Tuoteriviä koskeva summa voidaan syöttää missä tahansa neljässä hintakentässä. 

● Muut kentät päivittyvät automaattisesti annetun summakentän tiedon perusteella. 

 

 

● Kenttien tarkemmat kuvaukset löytyvät ohjelman Help-ruudulta:  

Web_sovellukset/WebLaskutus/Toimintoja/Lisää_tuoterivi.htm  

● Myyntilaskun rivit -näkymään on lisätty näkyviin ”Verollinen yksikköhinta”

 

3.1.2 Yrityksen perustiedoissa (Web) uusi parametri 

● Yrityksen perustiedoissa on uusi parametri, jolla voidaan valita näytetäänkö 
laskutulosteen rivisummat verottomana (oletus) vai verollisena. 

● Valittua käytäntöä voidaan muuttaa milloin tahansa → muutos vaikuttaa aina uusiin 

laskuihin. 

● Myös ”Laskuttamaton”-tilassa olevat laskuluonnokset tulostuvat aina laskutushetken 

parametrivalinnan mukaisesti. 
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3.1.3 Vaikutus Tilaustenkäsittelyyn 

● Tilaustenkäsittelyn laskuja koskeva ”verolliset hinnat” -parametri ei enää vaikuta 

WebLaskutukseen. 

● Myynnin perustietojen ”verolliset hinnat” -parametri voidaan ottaa nyt käyttöön 

Tilaustenkäsittelyyn vaikka yritys käyttäisi myös WebLaskutusta. 
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4 XML-aineiston muodostus 
● Fivaldin XML-aineiston muodostukseen on lisätty tuki kiinteistöhallinnon henkilöille tiedot 

lähetysryhmistä sekä välitystavoista (eLasku-osoitteet). 

 

Uusi schema on saatavissa päivityksen jälkeen oheisesta linkistä: Fivaldi XML schema 

 

● Fivaldi XML-aineiston myyntihistorian uloslukuun on lisätty seuraavat tiedot: 

○ Yritysryhmä 

○ Asiakassegmentti 

○ Tuoteryhmä 

○ Rivikohtaiset seurantakohteet 

○ Myyntisaamistili 

○ Rivin lisätieto 

● Poistetut kirjanpidon tositteet eivät enää tule XML-rajapinnan kautta haettuun aineistoon. 

● Fivaldi XML rakennuksien seurantakohteet muodostetaan nyt aineistoon. Samalla 

yhtenäistetty elementin tyypit maksulajien kanssa. Elementti oli aikaisemmin tyyppiä 

FVFollowUpType nyt elementti on tyyppiä FVPostingAccountType. 

 

5 Laskujen välitys 
● Finvoice-aineiston muodostamista on muutettu. Aikaisemmin erilliset nimi ja lähiosoite 

kentät yhdistettiin ja vietiin yhteen elementtiin. Nyt jokaiselle kentälle tehdään oma 

elementti. Jos elementin koko on pienempi kuin Fivaldi-kentän, sen arvo katkaistaan. 

 

Muutetut elementit: 

○ Laskuttajan nimi <SellerOrganisationName> 

○ Laskutettavan nimi <BuyerOrganisationName> 

○ Laskutettavan lähiosoite <BuyerStreetName> 

○ Toimitusosoitteen nimi <DeliveryOrganisationName> 

○ Toimitusosoite <DeliveryStreetName> 

 
● Sähköposti lähetystavan toiminnallisuuteen on tehty parannuksia / korjauksia. 

Poikkeavana välitystapana voi jatkossa käyttää joko tulostusta tai tulostuspalvelua. 
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Nämä muutokset koskevat Tilaustenkäsittelyä sekä Sopimuslaskutusta. 

 

Tulostuspalvelun käyttö 
Kun poikkeavana välitystapana on valittu tulostuspalvelu. Lasku jää alkuperäiseen 

välitystapaan, mutta välitetään valitulla laskupohjalla tulostuspalvelun kautta. 

 

Tulostuksen käyttö 
Kun poikkeavana välitystapana on valittu tulostus. Lasku poistetaan alkuperäisen 

välitystavan erästä ja tulostetaan käyttäjän ruudulle. Tulostus tapahtuu vaikka käyttäjät 

poistuvat Tulostus välitystapa valinta ikkunasta, peruuta -napin kautta. 

 

Tilaus/sopimus ilman välitystapaa 
Jatkossa myös ilman välitystapaa olevat laskut tulostuvat vaikka Tulostus välitystapa 

ikkunasta poistutaan peruutusnapin kautta. 

● Laskujen välityksen perustiedoissa korjattu vaihtoehtoisen välitystavan sekä kirjeluokan 

tallennusta. Aikaisemmin nämä eivät tallentuneet oikein. 

 

6 Arkistointi 
● Aineiston tai dokumenttityypin tallennuskohteen taakse määritellyt oikeudet eivät enää 

ylikirjoita olemassa olevilta hakemistoilta oikeusmäärittelyitä. 

 

7 Yritysrekisteri 
● Holvi-pankki (rahalaitostunnus 799, BIC-koodi HOLVFIHH) on lisätty Fivaldin 

pankkiryhmiin 

 

8 Yrityksen alustus 
Yrityksen alustukseen on tehty seuraavia muutoksia: 

 

1. Alustusyrityksen kierrätyksen pääyrityksenä itse alustusyritys 
○ Alustettavalle yritykselle laitetaan kierrätyksen pääyritykseksi alustettava yritys. 
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○ Yrityksen alustamisessa ei näytetä kierrätysryhmien valintaa: 

 

 

2. Alustusyrityksellä toinen yritys kierrätyksen pääyrityksenä 
○ Alustusyritykselle voidaan valita pääyrityskäsittely tai ohittaa kierrätysryhmien 

valinta. 

■ Jos valitaan kierrätyksen pääyritys, toimii kuten ennenkin. 

■ Jos kierrätysryhmien valinta ohitetaan, pääkierrätykseksi laitetaan 

alustettava yritys. 
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9 Henkilötiedot 
● Henkilöryhmätiedon poiston jälkeen henkilö nousee XML-siirtoaineistoon mukaan. 

 

10 Kiinteistönpito 
● Kiinteistönpidon tehtävägraafin näytetään silloin, kun Kiinteistönpidon asetukset on tuotu 

toiselta yhtiöltä. 

 

11 Palveluportaali 
● Tehtävienhallintaan on lisätty tehtävän pakollisten kenttien tarkastus Palveluportaalin 

osalta. Nyt tehtävän pakolliset kentät tarkastetaan Palveluportaalissa samalla tavalla 

kuin sovelluksen puolella, eli toimintojen perusteella. Virheellinen lomake näytetään 

käyttäjälle uudestaan ja virheilmoitukset näkyvät käyttäjälle kenttien alapuolella. 

● Käytettäessä yhdistettyä henkilörekisteriä, palveluportaalin korvaussäännöt osaavat nyt 

hakea henkilöryhmiin kuuluvat henkilöt. 
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12 Tehtävienhallinta 
● Tehtävienhallinnan listan suorituskykyä on parannettu. 

● Tehtävienhallinnan laskutuksen ikkunoihin lisätty vierityspalkit, jotta laskutusnapit 

näkyvät käyttäjälle ja laskutus onnistuu. 

 

Tämä on päivitetty tuotantoon aamulla 23.3. 
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