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1 Visma Fivaldi – Info sivulta linkki -> Visma Community Asiakassi-

vustolle 

 

- Fivaldin Info – sivustolta on poistettu Uutiset, Päivitystiedotteet ja Visma Fivaldi –ohjeet sivustot. 

- Käyttäjän viestit ja Palvelutiedotteet löytyvät edelleen Fivaldi Info - sivulta. 

- Poistettujen sivustojen tiedot löytyvät nyt Visma Community Asiakassivustolta johon  

- siirrytään uudesta ”Siirry tästä” – linkistä. 
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Näkymä linkistä avautuvasta Communityn Visma Fivaldi etusivulta:  

 

 



  
 

13.03.2015 © Visma Software Oy 6 

2 Laskujen välitys 

 

2.1 Ennakkotietoa Visma Fivaldin AutoInvoice (Maventa) - yhteydestä 

  

- Fivaldi – ohjelmistossa aloitetaan tämän päivityksen myötä AutoInvoice (Maventa) –  

 yhteyden Asiakaspilotointi vaihe. 

- Tämän vuoksi Laskujen välitys – apuohjelmassa on jo näkyvissä uusi välitystavan  

 tyyppi: ”Maventa e-lasku”. 

- Uuden välitystavan käyttöönotto on tarkoitettu tässä vaiheessa ainoastaan  

 pilotointiin kuuluville yrityksille. Muissa yrityksissä tätä uutta välitystavan tyyppiä  

 ei tule vielä ottaa käyttöön.  

- Tiedotamme uudesta ominaisuudesta tarkemmin pilotointivaiheen päätyttyä. 

 

 

3 Pankkiyhteys 

 

3.1 Lisätty tuki Nordea Rahoituksen saapuville viitemaksuaineistoille 

 

Jos yritys lähettää laskuja Nordea Rahoitukseen, tarkista uuden saapuvan aineiston osalta seuraavat 
kohdat:  
 

 Palvelunhallinta / Pankkiyhteys / Saapuvat rahoituksen viiteaineistot  
 
Määrittele uuden aineiston käyttöoikeus tarvittaville käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille tarvittaviin yri-
tyksiin. Palvelunhallinnan oikeuksissa on uusi alakohta ”Saapuvat rahoituksen viiteaineistot”.  

 
 

 Pankkiyhteys / Perustiedot / Sopimukset Nordea / Rahoituksen viiteaineisto 
 
Merkkaa tarvittavien yritysten sopimukselle uusi aineisto käyttöön kohdassa ”Jaellaan tähän yrityk-
seen -> ”Rahoituksen viiteaineisto”.  

 

 Yrityksen perustiedot / Pankkitiedot  
 
Tarkista, että rahoituksesta saapuvien viitemaksujen kohdistuksen pankkitilin kohdalla on ruksi 
kohdassa ”Viitesuoritusten kohdistus myyntireskontra”. 
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4 Kirjanpito 

 

4.1 Lisätty verolomakkeet 6B, 4, 6C (2015) 

 

 Sisältää myös tililisäyksiä 6B:n (2015) laskentakaavoihin, kentät 334, 335, 337, 341, 370,  

 371, 374, 375, 376, 379, 380, 381, 384, 387,456. 

 

4.2 Lomake 70A lisätty päälomakkeille 5 ja 6A 

 

 Lomake 70A on lisätty päälomakkeille 6A ja 5 (Yhtymät sekä Liikkeen- ja ammatinharjoittajat). 

 

5 Palkanlaskenta 

 

5.1 Palkkalajit – uusien arvojen syöttöön parannuksia  

 

- Uusien arvojen syöttö palkkalajille -> ohjelma kysyy nyt halutaanko palkkalajin vanha  

 lisätieto säilyttää kun arvot uusitaan.  

- Aiemmin uusien arvojen teko palkkalajeille tyhjensi vanhan tiedon automaattisesti  

 aiheuttaen turhaa lisätyötä. 

 

6 Kausiveroilmoitus 

 

6.1 Ei Alv-toimintaa / Ei Tas-toimintaa korjaukset 

 

 Ei alv-toimintaa / Ei palkanmaksua (054-057) kenttien arvot tulevat nyt automaattisesti  

 vain jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 

 - kentissä ei ole nollasta poikkeavia arvoja 

 - yrityksellä on aiemmin ollut nollasta poikkeavaa onnistuneesti lähetettyä tietoa (alv / tas) 

 - kohdekaudella ei ole edellä mainittujen lisäksi myöskään maksamattomia palkkoja (tas) 

 

 

6.2 Neljännesvuosi ja vuosi-ilmoitusten kausien automaattitäyttöön korjauksia 

 

- Kvartaali ilmoituksessa kaudet (kentät 054 ja 056) ovat nyt muodossa:   
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 1 (tammi-maaliskuu), 2 (huhti-kesäkuu), 3 (heinä-syyskuu), 4 (loka-joulukuu).  

- Vuosi ilmoituksessa vain vuosi täytetään (kentät 055 ja 057)  

 

 

7 Yritysrekisteri 

 

7.1 Yrityshakuun on lisätty uutena hakukriteerinä ”Y-tunnus” 

 

- Yritysrekisterin yrityksiä voidaan etsiä nyt myös Y-tunnuksen perusteella 
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8 Ostolaskujen kierrätys 

 

8.1 Laskun syöttötilassa näkyvää ”Poista lasku” – toimintoa on kehitetty 

 

 Ongelman alkuperäinen kuvaus 

 

- Ostolaskujen kierrätyksen poistettujen laskujen liitteet tulevat uudelleen ”tyrkylle” uusien laskun syöt-

töön. Näin tapahtuu silloin jos kierrätyksen perustietojen ruksia ”Poista liitteet pysyvästi” ei ole ruksattu. 

Ongelman pystyy ohittamaan poistamalla vielä erikseen ko. liitteen arkistosta.  

 

 Poista lasku – toiminto nyt tilanteessa kun perustietojen parametria ”Poista liitteet pysyväs-

ti” EI ole ruksattu 

 

- Kun käytetään Lisää toimintoja - valikon alla olevaa ”Poista lasku” – toimintoa, ohjelma ilmoittaa ensin 

”Lasku poistettu (id: X).” 
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- tämän jälkeen laskun liite on siirtynyt arkistossa Uudet - kansion alla olevaan ”Poistettu” nimiseen ala-

kansioon, eikä liite tule enää automaattisesti uusien laskujen syöttöön 

 

- tarvittaessa, arkiston käyttäjä voi muuttaa poistetun liitteen ostolaskun tyypiksi ”Uusi” jolloin liite saa-

daan halutessa takaisin laskujen syöttöön 
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 Poista lasku - toiminto tilanteessa kun perustietojen ruksi ”Poista liitteet pysyvästi”  

 on aktivoitu 

 

- liitteet poistetaan aina pysyvästi eivätkä ne siirry arkiston ”poistettu” -tilaan  

 

 

 

 Tämä ominaisuus ei koske kierrätyksen seuraavia toimintoja 

- kierrätykseen itse tuotujen liitteiden kohdalla syöttötilassa näkyvä ”Poista valittu liite” - toiminto poistaa 

aina liitteen ”pysyvästi”, ei liity perustietojen parametriin tai Poista lasku – toimintoon. 

- käsittelyssä olevien laskujen Lisää/poista liite – toiminto eli liity myöskään tähän, vaan tässä toimin-

nossa poistettu liite tulee aina oletuksena takaisin uusien laskujen syöttöön. Liite poistetaan vain ko. 

laskulta.  
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9 Ostoreskontra 

 

9.1 Liitteiden lisäys – toimintoa korjattu 

 

Laskutositteen liitteistä puuttui satunnaisesti tilikausitieto vaikka tilikausi 

oli jo avattu 

 

- Ongelman pystyy toteamaan vertaamalla arkiston haussa vastaavan ajan liitteiden tulosmäärää  

 hakukriteerillä ”laskun päivästä – laskun päivään” ja hakutulosta pelkällä ”Tilikausi” - rajauksella. 

Mikäli näiden liitelukumäärässä on eroa, yhtä monesta liitteestä puuttuu tilikausitieto.    

- Ongelma syntyi satunnaisesti tilanteissa kun laskun kuva oli lisätty jälkikäteen ostoreskontran  

 ruudun kautta Lisää liite – toiminnolla.  

- Tällöin liitteestä jäi joissakin tilanteissa arkistossa tilikausi tyhjäksi  

 (ongelma poistuu tallentamalla liitteelle ko. tilikauden):  

 

 

 

- Uusille liitteille ostoreskontran liitteiden lisäys osaa nyt viedä aina ko. tilikauden  

 (olettaen, että yrityksen tilikausi on avattu). 
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10 Raporttitulostin 

 

10.1 Kirjanpito 

 

Tase kuukausittain – raporttiin lisätty otsikoiden kielituki (ruotsi ja englanti) 

 

Avoimet laskut (minireskontra) - raporttiin lisätty näkyviin tositenumero sekä vienti-

selite suoritusvienteihin 

 

10.2 Palkanlaskenta 

 

Saajakohtainen erittely (vuosi-ilmoitus) – raporttiin lisätty yhteenveto 

  

Palvelusvuodet - raporttiin lisätty uusi rajaus ”Näytä myös vanhemmat työsuhteet” 

- Valitsemalla ”Kyllä” saadaan raportille myös kaikki aiemmat (jo päättyneetkin) työsuhteet. 

 

Palkkakortti – raporttiin lisätty uusi rajaus ”Vero- vai työpäivät” 

 

- Oletus on ”Veropäivät” 

- Valitsemalla ”Työpäivät”, voidaan tulostaa todelliset työpäivät 

 

AY-maksulaput – raporttiin toimintoihin parannuksia  

 

- Maksupäivärajaus - toimintoa muutettu siten, että tulostetaan vain yksi maksulappu  

 per henkilö / viite / saajan pankkitili.  

- Aiemmin summa saattoi jakaantua useaan maksulappuun, eli eriteltynä palkkakauden mukaan. 

- Yhdistetyt palkkakaudet on lueteltu maksulappuun. 

- Ruotsinkieliset ja englanninkieliset versiot maksulapuista toimivat nyt, vaikka kyseisen kielen  

 selitteet puuttuisivatkin. Raportti ilmoittaa jos selitteet puutteelliset. Siinä tapauksessa käy  

 lisäämässä puuttuvat tiedot ruudulla: Palkansaajat / Perustiedot / Ammattiliitot. 
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10.3 Tilikartta 

 

Tililuettelo – raportissa uusi rajaus ”Vain tilit joissa alayrityskohtaisia arvoja” 

 

- Tililuettelo - raporttiin on lisätty uusi rajaus "Vain tilit joissa alayrityskohtaisia arvoja". 

- Tämä mahdollistaa tilikartan alayrityksessä listauksen ainoastaan niistä kirjanpidon tileistä joille  

 on määritelty tilikartassa alayrityskohtaisia arvoja.  

- Kun raportti ajetaan tilikartan pääyrityksessä, saadaan lista niistä tileistä joille löytyy  

 vähintään yhdessä alayrityksessä omia arvoja. 

 

 

- Jos raportti ajetaan yrityksessä jolla ei ole yhteistilikarttakytköksiä, valinta ”kyllä” ei tulosta  

 yhtään tiliä (toisin sanoen uudella rajauksella ei ole tällaisessa yrityksessä merkitystä) 
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10.4 Työmaarekisteri 

 

Erämiesraportti CSV (laskutiedot) – raportti (UUSI) 

 

- Palvelunhallintaan on lisätty uusi ”Erämies csv (laskutustiedot)” – raportti Työmaarekisterin  

 raportteihin. Raportin käyttöönotto vaatii, että pääkäyttäjä lisää uuden raportin käyttö-  

 oikeuden halutuille käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille tarvittaviin yrityksiin.  

- Kyseessä on Suomen Tilaajavastuu Oy:n kuvausten mukainen erämies-CSV-raportti  

 (lisätietoja: www.tilaajavastuu.fi ). Tiedot tuotetaan Fivaldi - Ostoreskontrasta CSV-muotoon. 

 

 1. ) Valitse raportin rajauksissa PDF – muodon tilalle CSV  

 2. ) Lisäksi JOS kyseessä on yritys jossa käytetään ostojen alv:n bruttokäsittelymenettelyä,  

 valitse listalta oikea verokanta. Nettomenettely-yrityksessä verokannan valintaa ei erikseen  

 tehdä, koska tiedot saadaan automaattisesti laskulta. 

 

 

 

 

http://www.tilaajavastuu.fi/


  
 

13.03.2015 © Visma Software Oy 16 

Ostot/Myynnit työmaittain – raporttiin verottomien sekä verollisten summien näyttö  

 

 Raportoinnissa näytetään nyt aina molemmat summat sekä verollinen että veroton:  

- Myynnit työmaittain raportointiin on lisätty näkyviin verollinen summa (aiemmassa versiossa  

 näytettiin vain veroton summa). 

- Ostot työmaittain raportointiin on lisätty näkyviin veroton summa (aiemmassa versiossa  

 näytettiin vain verollinen summa). 

 

 Huomioitavaa kun kyseessä on yritys jossa käytetään ostojen arvonlisäveron  

 bruttokäsittelyä / ostojen verottomien summien laskenta? 

- kun ostojen alv-parametrit on merkattu ”bruttokäsittely kirjanpidossa” parametrilla, tulee  

 käyttäjän huomioida ostojen raportoinnissa oikean alv-parametrin valinta  

- raportin rajauksissa on tätä laskentaa varten uusi kohta ”Ostojen verokanta (bruttokäsittely)” 

- käyttäjän tulee valita listalta oikea Alv % jonka perusteella raportti laskee ostojen  

 verottomat summat  

- tämä siksi, että laskuriveillä tätä tietoa ei ole silloin kun kyseessä on bruttomenettely 

 

Bruttomenettely yrityksen ”Ostojen verokanta (bruttokäsittely)” - rajauksen listalla näkyy valittavissa olevat 

ostojen verokannat:  
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Nettomenettely yrityksen ”Ostojen verokanta (bruttokäsittely)” - rajauksen listalla näkyy tieto ”Laskulta”. Netto-

menettelyssä uudella rajauksella ei siis ole merkitystä, koska veroton summa voidaan hakea aina laskuriveiltä 

(toisin kuin bruttomenettelyssä).  

 

 

11 Visma Fivaldi kiinteistönhallinta 

 

11.1 Palveluportaali 

 

Arkistolinkki palveluportaalin tiedotteisiin ja sivuille 

 

 Sivuille ja tiedotteisiin on lisätty ”Lisää liite” – toiminallisuus jolla voidaan tuoda arkiston liitteitä  

 Liitteet voidaan näyttää listana sivun lopussa tai hakea korvaussäännöllä tekstiin 

 

11.2 Kiinteistönpito  

 

Parannuksia suunnittelunäkymän ulkoasuun ja hankkeiden toimintaan 
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11.3 Tehtävienhallinta 

 

Laskutusyhtiölle ja kohdeyhtiölle haetaan tiedot nyt eri yritysrekistereistä 

 

Aiemmin tiedot haettiin aina kohdeyhtiön yritysrekisteristä. Muutoksen myötä tiedot voidaan nyt hakea myös 

laskutusyhtiön yritysrekisteristä.  

 

Aiempi listalla näkynyt ”Yritysrekisteri” on nyt ”Kohdeyhtiön yritysrekisteri”. Uutena listalla näkyy ”Laskutusyhtiön 

yritysrekisteri”:  

 

 

 


