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Tervetuloa Webinaariin!



Sisältö

● Erillisilmoitus Fivaldissa
● Ennakkokysymysten läpikäynti



Perustiedot - Käyttöoikeudet Q1 (1/1)

Tuleeko tulorekisteri kaikille itsestään näkyviin web-ikkunaan, vai onko 
käyttöoikeus lisättävä kaikille palveluhallinnassa?

● Oikeudet pitää lisätä kaikille Palvelunhallinta-sovelluksessa.
○ Web-sovellukset: “Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin”



Perustiedot - Käyttöoikeudet Q2 (1/1)

Jos palkanlaskenta perustetaan kesken vuoden, tarvitaanko vuoden alusta 
kertymiä enää muualle kuin verokortin tietoihin esim. TyEL ja Tvak?

● Ei tarvita tulorekisterin ilmoitusta varten. Vanhat tiedot on 
(tulisi olla) ilmoitettu edellisestä järjestelmästä.



Perustiedot - Varmenne Q3 (1/1)

Kuka varmenteen hakee? Tilitoimisto?

● Se joka käyttää palkanlaskentaa hakee varmenteen. 



Perustiedot - Varmenne Q4 (1/1)

Tarvitsemme varmenteen kahteen eri järjestelmään. Fivaldi käyttää viivästettyä, 
toinen järjestelmä sekä reaaliaikaista että viivästettyä. Tämän takia joudumme 
hakemaan uuden varmenteen. Tulorekisterin asiakaspalvelun mukaan voimme 
käyttää samaa varmennetta molemmissa, koska viivästetty ja reaaliaikainen WS ovat 
aina samalla varmenteella. Pitääkö tämä paikkansa? Voiko samaa varmennetta 
käyttää?

● Ei voi  käyttää samaa varmennetta, sillä Fivaldin varmennetta 
ei saa toiseen järjestelmään eikä päin vastoin. Eli pitää hakea 
molempiin omansa.



Perustiedot - Varmenne Q5 (1/1)

Entä varmennetta vaihtaessa, pitääkö kaikki asiakkaat ensin poistaa 
vanhalta varmenteelta?"

● Jos tarkoitetaan sitä, että yritys A siirretään varmenteelta X 
varmenteelle Y  samassa Fivaldi-ympäristössä, niin tulee 
ensin poistaa vanhalta varmenteelta.



Perustiedot - Varmenne Q6 (1/1)

Mistä näen että varmenne on ok?

● Varmenteen tilan näkee web-puolen “Tulorekisterin 
varmenne” -sovelluksesta.



Perustiedot - Varmenne Q7 (1/1)

Hakeeko tilitoimisto jokaiselle asiakkaalle oman varmenteen vai yhden 
varmenteen, jolla voi ilmoittaa asiakasyritysten tietoja?

● Voi noutaa vain yhden varmenteen ja kytkeä asiakasyritykset 
tälle varmenteelle.



Perustiedot - Varmenne Q8 (1/1)

Tilitoimiston varmenteella ilmoitetaan tulorekisteriin voiko asiakasyrityksen 
varmenteella tehdä erillisilmoituksen?

● Käytetään samaa varmennetta molempiin ilmoituksiin.



Perustiedot - Varmenne Q9 (1/1)

Uusiiko Fivaldi tilitoimistovarmenteen automaattisesti?

● Kyllä uusii.



Perustiedot - Varmenne Q10 (1/1)

Olen tilitoimiston alikäyttäjä, maksan itse palkat ja teen ilmoitukset. Haen siis 
varmenteen meille? Eikö sinne tarvittu teiltä jotain yhteystietoja?

● Kyllä, haet itse varmenteen. Hakemiseen ei tarvita meiltä 
muuta tietoa kuin, että valitsette "viivästetty web service".



Perustiedot - Varmenne Q11 (1/1)

Miten varmenne haetaan asiakkaiden taakse, jotka ovat eri kantaryhmässä 
kuin tilitoimisto?

● Normaalisti. Pitää olla oikeudet varmennne-sovellukseen 
kaikissa yrityksissä, joita varmenteelle lisätään. Kantaryhmä 
ei haittaa.



Perustiedot - Varmenne Q12 (1/1)

"Päätä varmenne" jos asiakassuhde päättyy?

● Esim. tällöin, mutta vasta kun kaikki ilmoitukset Fivaldista on 
tehty.



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(1/10)

Mitkä tiedot ovat pakollisia tietoja, erityisesti palkansaajan 
työsuhteet-välilehdellä?

● Palkanlaskennan perustiedot
○ Ohjaustiedot -välilehti

■ “Palkansaajille käytettävä ammattinimikekoodisto”



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(2/10)

● Palkanlaskennan perustiedot
○ Ohjaustiedot -välilehti

■ “Maksajan tyyppi” (tällä hetkellä tuettu vain 
“Tilapäinen työnantaja”



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(3/10)
● Palkanlaskennan perustiedot

○ Tulosteiden ohjaustiedot -välilehti
■ “Yhteystiedot (ilmoituksiin  ja tulosteisiin)



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(4/10)

● Palkanlaskennan perustiedot
○ “Konekieliset aineistot” -välilehti

■ “Maksajan aliorganisaatiotiedot” (pakollinen vain 
Kevalle)



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(5/10)
● Palkansaajat-rekisteri: “Henkilön perustiedot -välilehti”



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(6/10)
● Syntymäaika: Pakollinen tieto, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista 

asiakastunnistetta (suomalainen hetu tai y-tunnus).

● Sukupuoli: Pakollinen tieto, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista 
asiakastunnistetta (suomalainen hetu tai y-tunnus).

● Lisätieto: Pakollinen tieto,  jos tulonsaaja on jokin valikon vaihtoehdoista
○ Tällä hetkellä Fivaldissa tuetut vaihtoehdot: Osakeasemassa maksajaan, Osaomistaja, 

Avainhenkilö, Rajakunnassa työskentelevä henkilö, Urheilija, Esiintyvä taiteilija, Yhteisö.

● Osoitetiedot: Pitää olla voimassa oleva osoitetieto, jos tulonsaajalla ei ole 
suomalaista asiakastunnistetta (suomalainen hetu tai y-tunnus).



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(7/10)
● Palkansaajat-rekisteri: “Työsuhteet-välilehti”



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(8/10)

● Palkkatietoilmoitus ilmoitetaan asiointipalvelusta: Jos valintaruudussa on ruksi, 
kyseisen tulonsaajan tiedot eivät nouse tulorekisteri- ilmoitukselle, mutta ne 
näkyvät esikatselussa (eli Visma Fivaldi Web -puolen Palkkatietoilmoitus 
tulorekisteriin -sovelluksessa).

● Työehtosopimus: (ei pakollinen).

● Tulorekisteri päättymissyy: Tällä hetkellä ei pakollinen.

● Vakuutukset: Pakollinen, jos tulonsaaja on TyEL-, MYEL- tai YEL-vakuutettu
○ Tapaturmavakuutusta ei valita tällä hetkellä henkilötasolla.



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 
(9/10)

● Tulorekisteri ammattinimike: Pakollinen, jos palkansaaja on 
tapaturmavakuutettu; muulloin valitaan “ei ammattinimikettä”.

● Ammattinimike: Pakollinen kaikilla muilla paitsi niillä yrityksillä, joilla on 
Palkanlaskennan perustiedoissa valittu käyttöön TK10-koodisto.

● Rekisteröinnin perusteen tyyppi:  Pakollinen, jos käytössä on Keva:n tai Suomen 
pankin koodisto.

● Rekisteröinnin perusteen tunniste: Pakollinen, jos “Rekisteröinnin perusteen 
tyyppi” -kenttään on valittu jotain.



Perustiedot - Pakolliset tiedot Q13 (10/10)

● Palkansaajat-rekisteri: “Luontoisedut ja ulosottotiedot -välilehti”
○ Valitse palkansaajan käytössä olevat luontoisedut



Perustiedot - Maksajan tiedot Q14 (1/1)

Mitä eroa on eri ammattikoodistoissa? Mitä niistä kuuluu käyttää?

● Normaalisti TK10 jos tulonsaajat ovat tapaturmavakuutettuja. Jos 
tulonsaajissa on esim. Kevassa eläkevakuutettuja, valitaan Keva.

● Lisää infoa www.tulorekisteri.fi

http://www.tulorekisteri.fi


Perustiedot - Maksajan tiedot Q15 (1/1)

Laitetaanko Ohjaustietoihin kohtaan "Palkansaajille käytettävä 
ammattinimikekoodisto" TK10 vai Keva, jos yrityksessä on Kevalaisia ja 
Ilmarisen vakuutettuja?

● Jos yrityksessä on molempia, valitaan Keva.



Perustiedot - Maksajan tiedot Q16 (1/1)

Ja mainitsitte, että tilapäisestä työnantajasta menee tarkempia tietoja 
tulorekisteriin - mitä tietoja siis?

● Osoitetiedot.



Perustiedot - Maksajan tiedot Q17 (1/1)

Näkyykö asiakkaan tiedoissa, että asiakasyritys on tilitoimiston 
asiakas?

● Ei näy.



Perustiedot - Maksajan tiedot Q18 (1/1)

Tarkoittaako tuo teidän "tilapäinen työnantaja" sellaista työnantajaa, joka ei 
ole merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin?

● Tilapäinen työnantaja on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan 
tekemättä vakuutussopimusta. Tilapäisenä työnantajana voi toimia vain, 
jos työnantajan palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja jonka 
määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden 
ajalta maksamat palkat ovat yhteensä alle erikseen säädetyn eurorajan.



Perustiedot - Maksajan tiedot Q19 (1/1)

Valitaanko maksajan aliorganisaatiotiedot kohtaan Kevan ilmoittajakoodisto 
jos osat yrityksen palkansaajista ovat VAEL alaisia?

● Kyllä valitaan.



Perustiedot - Maksajan tiedot Q20 (1/1)

Onko Kevan rekisteröinnin perusteen tunniste aina 10?

● Ei ole, tämä oli valittuna esimerkissä. Kevasta saa oikean 
tunnistetiedon.



Perustiedot - Palkansaajat Q21 (1/1)

Mistä tietää, jos henkilötiedoista puuttui jotain, mitä pitäisi olla Tulorekisteriä varten? 

● Esikatselussa näytetään jos pakollisia tietoja puuttuu.

Tuleeko henkilötietoihin pakollisiksi tiedoiksi tiedot, jotka Tulorekisterissä pitää olla?

● Tarkistuksia on tulossa.



Perustiedot - Palkansaajat Q22 (1/1)

Kun osoitetiedot ja käytettävä työehtosopimus eivät ole pakollisia tietoja 
henkilötiedoissa, niin miksi palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin tulee 
virheilmoitukset.  Eikö niitä saa mitenkään pois?

● Kyseessä on varoitus (keltainen varoituskolmio), joka 
huomauttaa asiasta. Tämä varoitus ei estä ilmoittamista.



Perustiedot - Palkansaajat Q23 (1/1)

Missä ilmoitetaan osa-aikaisuus?

● Tällä hetkellä ei ole tuettu. Tämä on vapaaehtoinen lisätieto.



Perustiedot - Palkansaajat Q24 (1/1)

Näkyykö tuo työsuhde välilehden lisätieto -kohta muualla kuin itsellä eli meneekö 
tieto tulorekisteriin?

● Kyseinen tieto ei mene tulorekisteriin.



Perustiedot - Palkansaajat Q25 (1/1)

Työkorvauksen käsittely.

● Kun työnsuorittajana muu kuin luonnollinen henkilö, 
valitaan tulonsaajalle “Henkilön perustietoihin” 
“Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Yhteisö”. Muuten menee 
normaalina palkanlaskentana.



Perustiedot - Palkansaajat Q26 (1/1)

Miten keinohetua käyttävien työntekijöiden tiedot pitäisi avata palkanlaskentaan 
jotta tulorekisteri hyväksyisi henkilön eikä tulisi virheilmoitusta?

● Maksajan itsensä keksimiä keinotekoisia tunnisteita ei saa 
käyttää ilmoittamisessa.



Perustiedot - Palkansaajat Q27 (1/1)

Rajakunnassa työskentelevän palkkatietojen ilmoittaminen !!! 

● Valitaan tulonsaajalle “Henkilön perustietoihin” 
“Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Rajakunnassa työskentelevä 
henkilö”. Muuten menee normaalina palkanlaskentana.



Perustiedot - Palkansaajat Q28 (1/1)

Kevan eläkevakuuttamat asiakkaat. Palkkatietoilmoituksen lähettäminen ei onnistu millään. 
Tyel-vakuutetut menevät onnistuneesti. Saisiko vielä yksityiskohtaiset ohjeet, mitä tulee olla 
missäkin kentässä valittuna, kun asiakas on Kevan vakuuttama.

● Palkansaajan tiedot
○ Vakuutukset
○ Tulorekisterin ammattinimike
○ Ammattinimike
○ Rekisteröinnin peruste
○ Rekisteröinnin perusteen tyyppi

● Maksajan tiedot
○ Palkansaajille käytettävä ammattinimikekoodisto
○ Maksajan aliorganisaatiotiedot



Perustiedot - Työehtosopimus Q29 (1/1)

Työehtosopimuskenttä: entäs jos ei ole työehtosopimusta? Mitä siihen 
silloin laitetaan?

● Jätetään kyseinen kenttä tyhjäksi.



Perustiedot - Työehtosopimus Q30 (1/1)

Jos ei ole laitettu tessiä, niin herjaa koko ajan. Miten sen herjan saa torpattua 
pois, ettei sen takia tarvitse tarkistaa kaikkia?

● Tutkitaan, miten tämän pystyy toteuttamaan.



Perustiedot - Työehtosopimus Q31 (1/1)

Mitä valitaan jos mikään tulorekisterin ammattinimike ei vastaa 
työntekijän ammattia?

● Valitaan listasta sopivin ammattinimike.



Perustiedot - Ammattinimikkeet Q32 (1/1)

Onko numero pakollinen ammattinimikkeessä?

● On pakollinen.
● Huom! Kyseinen kenttä ei ole pakollinen, jos käytössä on 

TK10-koodista (Tilastokeskus)



Perustiedot - Ammattinimikkeet Q33 (1/1)

Pitääkö omistajan kohdalla olla ammattinimikettä?

● Kyllä pitää. Esim. “Ei ammattinimikettä”



Perustiedot - Ammattinimikkeet Q34 (1/1)

Miksi ammattinimikettä ei voi hakea, pitää valita selailemalla?

● Voi hakea, mutta vain numerolla.



Perustiedot - Ammattinimikkeet Q35 (1/1)

Vanhat ammattinimikkeet-kohta. Emme ole Keva. Mutta näitähän 
tarvitaan tapaturmavak. ilmoitukseen ainakin 2018, ehkä myös 2019. 
Näitä ei voi siis poistaa > haittaako?

● Ei haittaa.



Perustiedot - Ammattinimikkeet Q36 (1/1)

Jätetäänkö As. Oy:n kokouspalkkioden maksussa ammattinimikekoodisto 
tyhjäksi?

● Valitaan “Ei ammattinimikettä”.



Perustiedot - Ammattinimikkeet Q37 (1/1)

Mikä on osayrittäjän ammattikoodi?

● Valitaan sopivin ammattinimike tai “Ei ammattinimikettä”, 
jos ei ole tapaturmavakuutettu.



Perustiedot - Ammattinimikkeet Q38 (1/1)

Saako jostakin printattua Fivaldissa olevan tulorekisterin 
ammattinimikkeistön?

● Ei saa. Lista löytyy Tilastokeskuksen sivuilta: 
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-1
5/index.html

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html


Perustiedot - Luontoisedut Q39 (1/1)

Meillä ei ole ollut Palkansaajien takana Luontoisedut ja 
ulosottotiedot-välilehdellä tietoja luontoiseduista. Pitääkö nyt tulorekisteriä 
varten kaikille?

● Pitää valita kaikille, joilla on luontoisetuja.



Perustiedot - Vakuutukset Q40 (1/1)

Täytyykö tapaturmavakuutusyhtiö tieto lisätä vaikka ei olisi kuin yksi 
vakuutusyhtiö?

● Yrityskohtaisesti pitää lisätä vakuutuksiin. Tieto ilmoitetaan 
erillisilmoituksella.



Perustiedot - Vakuutukset Q41 (1/1)

Miksi tapaturmavakuutusyhtiö ei näy tulorekisterissä vaikka kaikki tiedot on Fivaldissa 
ohjeiden mukaisesti? Muista ohjelmista tai suoraan tulorekisteristä lähetettäessä 
vakuutustieto näkyy ilmoituksella myös Tulorekisterissä.

● Tapaturmavakuutustiedot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella 
tulorekisteriin vain jos yrityksessä on käytössä useampia 
tapaturmavakuutuksia. Muuten tiedot menevät erillisimoituksen 
mukana. Useamman tapaturmavakuutuksen tuki, jolloin 
tapaturmavakuutus sidotaan tulonsaajaan, tulee Fivaldiin  
myöhemmin



Perustiedot - Vakuutukset Q42 (1/1)

Yrityksellä on useampi tapaturmavakuutus, miksi tallennetaan vain 
yksi, eikä nosteta työntekijätasolle, mistä vakuutusyhtiö tietää 
muodostaa oikean tapaturmavakuutus prosentin ja maksun?

● Tulonsaajakohtainen toteutus tulee keväällä.



Perustiedot - Vakuutukset Q43 (1/1)

Onko mitään haittaa, jos tapaturmavakuutuksen on kytkenyt henkilöille? 
Täytyykö kytkennät poistaa?

● Ei haittaa tässä vaiheessa, mutta jatkoa varten suositellaan  
poistamaan.



Perustiedot - Vakuutukset Q44 (1/1)

Voiko tyel - vakuutusnumeron vaihtaa lennosta uudeksi. Vai pitääkö entinen 
päättää ja aloittaa uudella?

● Muutos vasta sen jälkeen kun vanhalla vakuutusnumerolla 
on kaikki maksettu. Perustetaan uusi vakuutus perustietoihin 
ja käydään valitsemalla palkansaajille.



Perustiedot - Vakuutukset Q45 (1/1)

Kun Vakuutukset-välilehdelle perustetaan YEL-vakuutus, laitetaanko mitään 
Ilmoitukset-kohtaan vai jätetäänkö tyhjäksi?

● Tiedon voi  jättää tyhjäksi.



Perustiedot - Vakuutukset Q46 (1/1)

Jos on kaikki vanhatkin TyEL vakuutunumerot vielä järjestelmästä pitääkö 
poistaa kaikki vanhat ja jättää vain se mikä on voimassa?

● Vanhoja vakuutustietoja ei ole pakko poistaa perustiedoista. 
Niistä pitää kuitenkin tyhjentää tieto kentästä “Tieto 
työeläkevakuutuksesta”.



Perustiedot - Vakuutukset Q47 (1/1)

Onko Tulorekisterin ammattinimike henkilön työsuhteet välilehdellä se, joka 
määrittelee miten Tapaturmavakuutus jatkossa laskuttaa?

● Ei liity tapaturmavakuutuksen laskuttamiseen.



Perustiedot - Vakuutukset Q48 (1/1)

Missä muodossa tapaturmavakuutusnumero pitää ilmoittaa? Väliviivat vai 
ei??

● Tätä ei ole tulorekisterin toimesta määritetty, mutta TYEL 
ilmoitetaan viivan kanssa aina 11 merkkiä pitkänä

● Tapaturmavakuutuksen numero Max. 20 merkkiä.



Perustiedot - Vakuutukset Q49 (1/1)

Yrityksessä on kaksi YEL-vakuutuksen alaista henkilöä, joilla molemmilla on eri 
vakuutusyhtiö. Miten tieto ohjataan oikeiden henkilöiden taakse, jos Palkanlaskennan 
henkilöt -> Työsuhteet -välilehdelle ei laiteta samanlaista tietoa YEL-vakuutuksesta 
kuin TyEL-vakuutuksesta. Vai laitetaanko?

● Molemmat Yel-vakuutukset perustetaan perustiedoissa ja 
valitaan palkansaajalle Työsuhteet-välilehdellä samalla 
tavalla kuin Tyel-vakuutus muille palkansaajille.



Perustiedot - Vakuutukset Q50 (1/1)

Miten Yel-palkansaan palkka merkitään ettei työntekijöiden 
tapaturmavakuutusnumero tule ilmoitukseen?

● Tapaturmavakuutuksen numero näkyy esikatselun 
"Henkilö"-välilehdellä myös YEL-vakuutetuilla. Tämä tieto ei 
kuitenkaan mene tulorekisteriin.



Perustiedot - Vakuutukset Q51 (1/1)

Tyel- ja tapaturmavakuutusten vakuutusnumeroiden pituus?

● Tyel: 11 merkkiä.
● Tapaturma: max 20 merkkiä.



Perustiedot - Vakuutukset Q52 (1/1)

Lisäksi YEL vakuutuksen perustamisesta: ohjelma ei anna laittaa 
vakuutusnumeroa, kun se on 13 merkkiä pitkä. Tuleeko tähän korjaus?

● On tulossa.
● Numeroa ei välitetä tulorekisteriin tällä hetkellä, joten 

toistaiseksi voitte laittaa lyhyemmän numeron, esim. 0.



Perustiedot - Vakuutukset Q53 (1/1)

Entäs kun TyEL ja YEL vakuutukset ovat Versossa? Sitä ei löydy listasta.

● Päivitys tulossa.



Perustiedot - Vakuutukset Q54 (1/1)

Miksi YEL-vakuutetulla näkyy työeläkevakuutusnumero (vaikka se onkin 
yel-vakuutusnumero ja tapaturmavakuutusnumero?

● Tällä hetkellä tälle ei ole esikatseluun lisätty omaa kohtaa. 
Mahdollisesti lisätään myöhemmin.



Perustiedot - Vakuutukset Q55 (1/1)

Syötetäänkö yrityksen maksama YEL euromäärä johonkin?

● Ei, tietoa ei välitetä tulorekisteriin.



Perustiedot - Vakuutukset Q56 (1/1)

Eikö palkanlaskennan perustiedot-kohtaan, vakuutukset-välilehdelle tarvitse 
laittaa ollenkaan tuota työttömyysvakuutusta? Eli siihen kohtaan, missä myös 
tyel ja tapaturma ja niiden vakuutusnumerot ovat.

● Ei tarvitse laittaa. Tietoa ei ilmoiteta.



Perustiedot - Vakuutukset Q57 (1/1)

En pysty tekemään tuota yrityskohtaista tapaturmavakuutusta, koska tulee 
virheilmoitus.

● Valitse “Ilmoitukset”-kenttään “Tulorekisteri: 
tapaturmavakuutus”. Tallennus onnistuu vasta tämän 
valinnan jälkeen.



Perustiedot - Vakuutukset Q58 (1/1)

Jos yrittäjällä on eri tapaturmavakuutus kuin työntekijöillä, jätetäänkö 
yrittäjän tapaturmavakuutus merkitsemättä?

● Molemmat lisätään, henkilökohtainen kohdistus toteutetaan 
kevään aikana.



Perustiedot - Vakuutukset Q59 (1/1)

Miten merkitään vakuutus, jos yrittäjä ei ole yel tai tyel-vakuutuksen alainen eli toisin 
sanoen on yli 68-vuotias? Herjaa palkkailmoituksella, jos jättää tyhjäksi.

● Virheeseen on tulossa parannuksia. Virhe ei haittaa sen ollessa 
esikatselun “Henkilö”-välilehdellä, mutta jos virhe näkyy myös 
“Lista”-välilehdellä, kyseinen tieto ei lähde ilmoituksen mukana.

● Jos palkkalaskelmalla ei ole esim. tyel-palkkalajin rivejä, ilmoitus 
lähtee ok vaikka näyttää virhettä “Henkilö”-välilehdellä.



Perustiedot - Vakuutukset Q60 (1/1)

Miten saadaan ohitettua vakuutustieto henkilön takana? Kyseessä yritys.

● Jätetään “Työsuhteet”-välilehdellä “Vakuutukset”-valinta tyhjäksi.

● Jos palkkalaskelmalla ei ole vakuutuksen palkkalajin rivejä, 
ilmoitus lähtee ok, vaikka näyttää virhettä “Henkilö”-välilehdellä.



Perustiedot - Vakuutukset Q61 (1/1)

Vakuutuksista: Onko tapaturmavakuutus pakollinen ilmoitustieto? Voiko 
vakuutusyhtiö kentät jättää kokonaan tyhjäksi jos palkkionsaajat eivät ole tyel:n eikä 
tapaturmavakuutuksen piirissä?

● Voi jättää tyhjäksi. Tällöin laskelmalla ei myöskään ole ko. 
palkkalajeja ja ilmoittaminen onnistuu.



Perustiedot - Vakuutukset Q62 (1/1)

Miten saa "tyhjän" työeläkevakuutuksen vakuutusrekisteriin niille, jolla ei ole 
vakuutusta ? Nyt ei anna tyhjää tallentaa.

● Jos palkansaajalle on virheellisesti valittu 
Työsuhteet-välilehdellä vakuutustieto, poistaminen 
tapahtuu valitsemalla poistettava tieto aktiiviseksi ja 
klikkaamalla yläpalkista “Tietue” -> “Poista”.



Perustiedot - Vakuutukset Q63 (1/1)

Osaomistajat maksavat työttömyysvakuutusmaksua eri prosentilla, miten 
tulorekisteri ymmärtää kuka on osaomistaja?

● Tämä tieto saadaan palkkalajien määrityksistä. Tulonsaajalle  
valitaan “Henkilön perustietoihin” “Lisätieto-kenttään” tieto 
“Osaomistaja”.



Perustiedot - Vakuutukset Q64 (1/1)

Miten tulorekisteriin saadaan ilmoitettua tilapäiset Tyel-vakuutusten alaiset 
työntekijätiedot? Jos ei siis ole tyel-vakuutusta yrityksellä.

● Kuten Tyel-alaiset, mutta Tyel-vakuutusnumero on 
vakuutusyhtiön tätä varten perustama vakuutusnumero, 
jonka saatte vakuutusyhtiöltänne.



Perustiedot - Vakuutukset Q65 (1/1)

Kevalainen eläkeläinen josta maksetaan tapaturmavakuutus mutta ei Kuel-maksua.

● Palkansaajan “Työsuhteet”-välilehdellä ei saa olla valittuna 
vakuutusta. Tämän lisäksi vakuutuksen palkkalaji pois 
palkkalaskelmilta.



Perustiedot - Vakuutukset Q66 (1/1)

Mistä löytyy vakuuttamistiedon tyyppi? Kokouspalkkiot (ei työsuhteessa) 
yms. jotka eivät ole Tyelin alaisisia palkkoja?

● Ei varsinaisesti näy Fivaldissa tällä hetkellä. Hoidetaan 
automaattisesti palkkalajien määritysten pohjalta.

● Tulorekisteri-toteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 
-dokumentissa tämä on käyty läpi.
○ https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/T

ulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?atta
chment-id=3896

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896


Palkkalajit / Tulolajit Q67 (1/1)

Mistä bruttopalkasta menee mikäkin henkilösivukulu?

● Tähän emme ota kantaa. Tulorekisteristä tai verottajalta 
voitte kysyä lisää tietoja.



Palkkalajit / Tulolajit Q68 (1/1)

Mistä löytyikään paras lähdetieto, mihin tulorekisterin luokkiin erityyppiset 
palkkalajit kuluvat?

● https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulolajien-ja-t
uloista-vahennettavien-erien-selitteet.pdf

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulolajien-ja-tuloista-vahennettavien-erien-selitteet.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulolajien-ja-tuloista-vahennettavien-erien-selitteet.pdf


Palkkalajit / Tulolajit Q69 (1/1)

Onko Communityssä selkeä ohje uuden palkkalajin luomiseen ja saamiseen 
näkyviin kaikkiin tarvittaviin paikkoihin?

● Tulorekisteri-toteutuksen muutokset Fivaldi 
palkanlaskentaan -dokumentissa tämä on käyty läpi.
○ https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorek

isterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3
896

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896


Palkkalajit / Tulolajit Q70 (1/1)

Pitäisikö tuon tilastoryhmän toimia heti?

● Toimii heti kun palkkalajit on linkitetty.
○ Huom! Jos palkkalaskelmia on tehty ennen 

tilastoryhmien linkitystä, näiden kausien tiedot eivät 
automaattisesti nouse ilmoituksille.

● Sääntö 1: Ensin linkitys ja vasta sitten palkanlaskentaan.
● Sääntö 2: Kun palkat on laskettu, tarkistetaan ilmoituksen 

esikatselu ja maksetaan palkat vasta kun ilmoitus on ok.



Palkkalajit / Tulolajit Q71 (1/1)

Tuleeko esim. tilastoryhmät uuden yrityksen alustuksessa?

● Kyllä tulee. Aiemmin käyttöön otetuille yrityspaikoille 
voidaan kopioida samat oletustilastoryhmät tai jonkin muun 
yrityksen määritykset.



Palkkalajit / Tulolajit Q72 (1/1)

Tilastoryhmät ==> tulorekisteri-täppä päällä, mutta alhaalla kohdassa “Ilmoitus” jonka 
kentät näytetään alla näkyy valvontailmoitus eikä tuo vaihdu vaikka siirrytään 
aikapalkasta bonuspalkkaan yms.

● Alasvetovalikossa näkyy aina oletuksena “Valvontailmoitus”, 
koska se on valikossa ensimmäisenä. Tämä ei siis ole 
automaattisesti kytkentä tulolajiryhmään.

● Kun listalta valitaan “Tulorekisteri: Palkkatietoilmoitus”, 
alemmassa valikossa näkyy kytkentä, esim. “201 Aikapalkka”.



Palkkalajit / Tulolajit Q73 (1/1)

Mistä saan raportin palkkalajeista, joista puuttuu tulorekisterin tilastoryhmät?

● Raporttia palkkalajeista, joilta puuttuu linkitys ei tällä 
hetkellä ole. Esikatselu ilmoittaa jos linkitys puuttuu.



Palkkalajit / Tulolajit Q74 (1/1)

Mistä pitäisi tarkistaa jos tulee virheenä plaji tupla palkkalajilla 3400 
enemmän kuin yksi tulolajikiinnitys?

● Ilmoituksen esikatselussa voi tarkistaa, mihin tulolajiryhmiin 
kyseinen palkkalaji on linkitetty. Tämän jälkeen käydään 
Palkkalaji-rekisterin Tilastoryhmissä poistamassa linkitys 
väärästä tulolajiryhmästä.

● Myös raportti “Ilmoitusten määritykset”



Palkkalajit / Tulolajit Q75 (1/1)

Mihin tulolajille kytken ennakkopalkan?

● Varsinaisen palkkaennakon maksaminen poistuu tulorekisterin myötä. 
Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut palkat kun niitä maksetaan eli voitte 
käyttää normaalia palkkalajia osan maksamiseen ja maksaa esim. 
osakuukauden palkan. Normaalina palkkapäivänä maksetaan loput.

● Täältä voitte katsoa linkitysapua: 
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulolajien-ja-tuloista-vahe
nnettavien-erien-selitteet.pdf

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulolajien-ja-tuloista-vahennettavien-erien-selitteet.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulolajien-ja-tuloista-vahennettavien-erien-selitteet.pdf


Palkkalajit / Tulolajit Q76 (1/1)

Voiko tietylle palkkalajille määritellä ansaita-ajan pakolliseksi tiedoksi?

● Ei voi.



Palkkalajit / Tulolajit Q77 (1/1)

Miksi 201 on linkitetty edelleen palkkaennakko?

● Aiemmin palkkaennakon palkkalaji oli linkitetty  
tulolajiryhmään 201. Jos palkkalaji sieltä löytyy, sen voi itse 
poistaa.

● Teoriassa tällä linkityksellä ei ole merkitystä, koska 
palkkaennakkoa ei saa enää maksaa.



Palkkalajit / Tulolajit Q78 (1/1)

Kuinka esim. kk -palkkalaiselle maksettu sair.ajan palkka saadaan kytkettyä 
niin, että se automaattisesti pienentää vastaavalla summalla kk -palkkaa 
(molemmissa tulolaji 201)?

● Kytketään myös oikaiseva palkkalaji samaan 
tulolajiryhmään.



Palkkalajit / Tulolajit Q79 (1/1)

Mikä ero on iltatyökorvauksella ja iltavuorolisällä tulorekisterin 
palkkalajeissa? Tieto ei auennut tulorekisterin ohjeista.

● "Iltatyökorvaus”-tulolajilla ilmoitetaan työaikakorvaus, joka 
maksetaan iltatyöstä. Iltatyökorvausta voidaan maksaa 
säännölliseltä työajalta tai säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

● “Iltavuorolisä”-tulolajilla ilmoitetaan vuorotyökorvaus, joka 
maksetaan iltavuorosta."



Palkkalajit / Tulolajit Q80 (1/1)

Miten ilmoitetaan kilometrien määrä kilometrikorvauksissa? Ilmoitukselle ei 
tule lukua, joka on palkkalaskelmalla.

● Kilometrit otetaan kilometrikorvausrivin määrästä.



Palkkalajit / Tulolajit Q81 (1/1)

Voiko Tyel-tulon maksaa palkkalajilla 1000 ja samoin YEL-tulon samalla palkkalajilla - 
vai tuleeko käyttää eri palkkalajeja Tyel ja Yel-tuloille?

● Voi maksaa samalla palkkalajilla.



Palkkalajit / Tulolajit Q82 (1/1)

Miten linkitän Ulosotot?

● “408 - Nettopalkasta vähennettävä muu erä”



Palkkalajit / Tulolajit Q83 (1/1)

Mihin kytketään lainanlyhennys?

● Lainalyhennystä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Asuntolainan 
korkoedulle on olemassa tulolaji “302  - Asuntolainan 
korkoetu”.



Palkkalajit / Tulolajit Q84 (1/1)

Miten vapaaehtoiset eläkevakuutukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

● Linkitetään ko. palkkalaji tulolajiin “418 - Vapaaeht. 
yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu”.

● Huom! Tämä tieto ei ole vielä tuettu ilmoittaessa, tulossa 
myöhemmin.



Palkkalajit / Tulolajit Q85 (1/1)

Tulorekisterin tulolaji 215 luottamustoimipalkkio ohjaussaannöissä ilmoitetaan että 
oletuksena se ei ole vakuutusmaksujen alainen mutta on sava-maksun alainen. Tälle 
tulolajille on vakuuttamistiedon tyyppi sallittu. Miten ilmoitetaan tämän palkkalajin 
kanssa se jos se poikkeuksellisesti ei olisikaan savan alainen?

● Luodaan palkkalaji, joka ei ole Sava-maksun alainen (ei ole vakuutuksen 
laskentaperusteena palkanlaskennassa), muuten kuten normaali 
palkkalaji.

● Tarkempi ohjeistus löytyy täältä: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjee
t-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896


Palkkalajit / Tulolajit Q86 (1/1)

Entä jos Tulolaji 210 kokouspalkkio maksetaankin työsuhteessa olevalle eli 
poikkeuksellisesti ohjaussääntöjen vastaisesti se olisi kaikkien maksujen alainen? 
Miten nämä tulee ottaa huomioon Fivaldissa?

● Luodaan palkkalaji siten, että se on vakuutusten laskentaperusteena, 
muuten kuten normaali palkkalaji.

● Tarkempi ohjeistus löytyy täältä: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjee
t-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896


Palkkalajit / Tulolajit Q87 (1/1)

Mikä palkkalaji kun ilmoitetaan yksityiset vapaaehtoiset eläkemaksut työntekijälle? 
Mihin se linkitetään tulorekisterissä?

● "Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu ilmoitetaan tulolajilla Vapaaehtoisen 
yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu (418).

● Työnantajan maksama tulonsaajan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksu voidaan ilmoittaa tulorekisteriin maksuittain, jos tämä on mahdollista. Jos 
maksu on esimerkiksi yhteissumma, eikä suorituksen maksaja tiedä, mikä osuus 
maksusta kohdistuu kuhunkin vakuutettuun, suorituksen maksajan on 
ilmoitettava tiedot, kun ne saadaan vakuutusyhtiöltä."



Palkkalajit / Tulolajit Q88 (1/1)

Voiko tulolajin 201 sisällä olla miinusmerkkinen palkkarivi? Esim kk-palkka 
1000 e ja omana rivinään palkattomat päivät 3 x -50 = -150 e.

● Kyllä voi, luvut lasketaan yhteen.



Palkkalajit / Tulolajit Q89 (1/1)

Mihin tulolajiin ay-maksu kohdistetaan?

● 408 tai ei ollenkaan eli Fivaldin oma tulolaji 999. Ay-tietoja ei 
tarvitse ilmoittaa tällä hetkellä, koska ammattiyhdistykset 
eivät ole ilmoitusten käyttäjinä.



Palkanlaskenta Q90 (1/1)

Mitä nuo tähdet palkkalajilla?

● Erottaa, että palkkalajilla on tulorekisteriin liittyvissä 
kentissä tietoja.



Palkanlaskenta Q91 (1/1)

Tulorekisterin tyyppi miten saadaan automaattiseksi nousemaan 
palkkalaskelmalle (vai onko oletus aina tyhjä)? Tulorekisteri kausi ==> miten 
saadaan nousemaan automaattisesti palkkalaskelmalle (ja muutetaan vain 
poikkeukset)?

● Kentät tulee itse valita kun niiden käyttöön on tarve. Kenttiä 
ei käytetä aina, joten ei voida määrittää automaattiseksi 
valinnaksi.



Palkanlaskenta Q92 (1/1)

Työsuojeluvaltuutetun korvaus on osa henkilön kokonaispalkkaa, jos ilmoittaa 
tulorekisteriin koodilla 215 voiko tiedon vakuuttamisesta hoitaa Fivaldissa?

● Kyllä voi. Ohjeistus löytyy tulorekisteriohjeesta 
(tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne).
○ https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorek

isterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3
896

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896


Palkanlaskenta Q93 (1/1)

Voiko ansainta-ajan syöttää kerralla useammalle riville/palkansaajalle?
 

● Ei voi.



Palkanlaskenta Q94 (1/1)

Luontoisedut pitää ilmoittaa käyttökuukaudelle. Miten toteutetaan palkassa 
joka maksetaan seuraavan kuukauden aikana esim. palkka 1.2019 ja autoetu 
1.2019 maksupäivä 5.2.2019?

● Tammikuun luontoisedut ilmoitetaan tammikuun 
palkkalaskelmalla, vaikka maksupäivä on helmikuussa. Jos 
luontoisetu maksetaan helmikuun palkkalaskelmalla, edut 
tulisi kohdistaa tammikuulle.



Palkanlaskenta Q95 (1/1)

Merkitäänkö ansainta-aika aina jos maksetaan jälkikäteen jotain esim. 
maksetaan tammikuussa joulukuun päivärahoja?

● Voi laittaa halutessaan, on vapaaehtoinen tieto



Palkanlaskenta Q96 (1/1)

Mutta eikö siihen laiteta ajanjakso? Esim jos kela tarvii tulotietoja 
helmikuulta.

● Ansainta-ajan alku/loppu pvm:n voi lisätä, mutta ei ole 
pakollinen, jos kyseessä on normaali palkkalaji eikä esim. ole  
kyse takaisin perinnästä.



Palkanlaskenta Q97 (1/1)

Kuinka tärkeää on esim. kirjoituspalkkiota maksettaessa valita "kertakorvaus"?

● Tämä on vapaaehtoinen lisätieto.



Palkanlaskenta Q98 (1/1)

 Ja miten merkitään lounasvähennys (ei luontoisetu) palkkalaskelmalle, jotta se näkyy 
oikein tulorekisterissä. Ohjeistuksen mukaan palkasta vähennettävä summa 
merkitään normaalisti ja se kääntyy toisen merkkiseksi myöhemmin?

● Toimii juuri näin.



Palkanlaskenta Q99 (1/1)

Miten sairasajan palkka kannattaa jatkossa esittää palkkalaskelmalla kk ja 
tuntipalkkalisilla Kelaa ajatellen?

● Tallennetaan tapahtumat normaalisti. Tämän lisäksi voidaan 
syöttää ansainta-ajan alku- ja loppupvm. 



Palkanlaskenta Q100 (1/1)

Miten korjataan virheellisesti käsitelty palkkalaskelma?

● Tästä aiheesta on tulossa erillinen “Täsmädokumentti” Communityyn, 
missä käydään läpi erilaisia korjaustilanteita, esim:
○ Maksettu liikaa palkkaa

■ Ei peritä vielä seuraavissa palkoissa takaisin
■ Peritään seuraavissa palkoissa takaisin

○ Maksettu liian vähän palkkaa
○ Maksettu palkkaa väärällä palkkalajilla

■ Palkkalajit on linkitetty samaan tulolajiryhmään
■ Palkkalajit kuuluvat eri tulolajiryhmiin



Ilmoittaminen Q101 (1/1)

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tiedot kahdella tavalla.

● Fivaldissa on käytössä tapa 2 eli tarkempi ilmoittaminen.



Ilmoittaminen Q102 (1/1)

Kun otan palkanlaskennasta palkkatietoilmoituksen ennen maksamista merkintää 
tarkastaakseni sen, miksi ohjelma ei automaattisesti avaa WEB-sivulle oikeaa yritystä?

● Tiedossa oleva ongelma. Korjaus tulossa.



Ilmoittaminen Q103 (1/1)

Miten tehdään korvaava ilmoitus tapauksessa, jos työntekijä palauttaa 
palkkaa?

● “Perusteeton etu” -ilmoitus + Takaisinperintä.



Ilmoittaminen Q104 (1/1)

Kuinka tulorekisteristä saa poistettua kokonaan virheellisen ilmoituksen?

● Lähettämällä kyseisen ilmoituksen mitätöinnin.



Ilmoittaminen Q105 (1/1)

Miten ja voiko/pystyykö tekemään tulorekisteri-ilmoituksia muun kautta kuin 
palkkaohjelmasta. En tarkoita paperiversiota. Mitä kautta?

● Tulorekisterin asiointipalvelusta käsin.



Ilmoittaminen Q106 (1/1)

Pystyykö edelleen ilmoittamaan palkat Suomi.fi:n kautta suoraan verohallintoon, 
ilman varmenteita ja rajapintoja, vai onko jotenkin ongelmallista?

● Pystyy. Huomaa valita tulorekisteri-ilmoittaminen.



Ilmoittaminen Q107 (1/1)

En käytä Fivaldia palkanlaskennassa, vaan toista ohjelmaa, onko minun 
huomioitava kuitenkin jotain?

● Ei Fivaldin osalta



Ilmoittaminen Q108 (1/1)

Saako Fivaldista haettua täsmäytysraportin tulorekisterissä sijaitsevista tiedoista ja 
siitä, mitä työntekijän palkkakortilla esimerkiksi on? Saako tällaisen yhteenvedon 
täsmäytysta varten jos vain kirjautuu tuloreksiterin asiointipalveluun?

● Tällä hetkellä saa vain asiointipalvelusta. 
Täsmäytysraporttien tilaaminen tulee myöhemmin.



Ilmoittaminen Q109 (1/1)

Jos asiakas ei ole hyväksynyt suomi.fi valtuutta, lähteekö palkkatiedot 
Fivaldista tulorekisteriin Katso tunnisteella 2019 vuoden loppuun?

● Fivaldista ilmoitukset ilmoitetaan teknistä rajapintaa 
käyttäen kun olette tehneet palvelusopimuksen 
tulorekisterin kanssa ja hakeneet varmenteen. Suomi.fi 
-valtuuksia tarvitsette, jos ilmoitatte asiointipalvelusta tai 
käytte siellä katsomassa, mitä rajapinnan kautta on 
ilmoitettu.



Ilmoittaminen Q110 (1/1)

Pitääkö korjaukset tehdä aina palkanlaskennassa rajapinnan kautta vai voisiko jonkun 
yksittäisen korjauksen tehdä suoraan tulorekisterissä? Vai onnistuuko edes?

● Voi tehdä asiointipalvelun kautta, mutta tämän jälkeen 
kaikki korjaukset ko. kauteen asiointipalvelusta, koska 
versionumerointi menee sekaisin.



Ilmoittaminen Q111 (1/1)

Voiko siis maksetuksi merkinnän tehdä heti, kun palkat on lähetetty pankkiin?

● Periaatteessa voi, mutta vahvasti suositellaan ensin 
tarkistamaan, että rahat ovat lähteneet tililtä.



Ilmoittaminen Q112 (1/1)

Kun palkat on laskettu niin miten aineisto tulorekisteriin luodaan ja 
lähetetään?

● Lähtee automaattisesti maksetuksi merkinnän jälkeen kello 
02:00 jälkeen suoritettavissa massa-ajoissa. Maksetuksi 
merkintä tulee olla tehtynä ennen 22:00, jotta ehtii tuohon 
seuraavan yön erään mukaan., muuten siirtyy 
automaattisesti seuraavaan lähetykseen. Lähettäminen ei 
siis vaadi maksetuksi merkinnän lisäksi muuta.



Ilmoittaminen Q113 (1/1)

Eikö mistään siis näe lähetysaikaa, jolloin henkilö on lähettänyt tiedoston eteen päin? 
Kerroitte, että se lähtee todellisuudessa 5 h jälkeenpäin, yöllä tai joskus muulloin 
mutta mistä näkee todellisen lähetysajan, joilloin henkilö on lähetyksen eli maksetuksi 
merkinnän tehnyt?

● Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksesta näkee 
lähetysajan. Joko henkilö- tai lähetyserä -välilehdeltä.



Ilmoittaminen Q114 (1/1)

Jos tarkistuslista tulee näkyville vasta lähettämisen jälkeen, niin miten se hyödyttää 
meitä. Okei saamme tietää että virhe on miutta ilmoitus meni jo. Miten voimme 
suorittaa tarkastuksen ENNEN maksetuksia merkintää ja lähettämistä ???

● Palkkatietoilmoitukset ovat näkyvissä esikatselussa heti kun 
palkkalaskelmat on tehty.



Ilmoittaminen Q115 (1/1)

Tuleeko ohjelmaan jokin hälytys, jos on jokin avoin "yli-ikäiseksi" menevä kausi 
sulkematta ja ilmoitus lähettämättä?

● Ei tällä hetkellä.



Ilmoittaminen Q116 (1/1)

Tulorekisterissä näkyy palkansaajan kohdalla merkintä "vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi". Tämä tulee, kun palkanlaskennan perustiedoissa on 
yhteisrekisterin tapaturmavakuutus%:n sijaan käytetty yrityksen toimialan mukaista 
tapaturmavak.prosenttia. Onko tällä merkitystä?

● Korjattu viime viikon päivityksessä.
● Ohjeet  tarvittaviin toimiin: 

https://community.visma.com/t5/Tarkeat-tiedotteet/Tapatu
rmavakuutukselle-vakuuttamisen-poikkeustilanne-mikali/ba
-p/198108

https://community.visma.com/t5/Tarkeat-tiedotteet/Tapaturmavakuutukselle-vakuuttamisen-poikkeustilanne-mikali/ba-p/198108
https://community.visma.com/t5/Tarkeat-tiedotteet/Tapaturmavakuutukselle-vakuuttamisen-poikkeustilanne-mikali/ba-p/198108
https://community.visma.com/t5/Tarkeat-tiedotteet/Tapaturmavakuutukselle-vakuuttamisen-poikkeustilanne-mikali/ba-p/198108


Ilmoittaminen Q117 (1/1)

Palkkatietoilmoituksessa on virhe: vain yksi työeläkenumero sallittu. Miten 
saamme korjattua?

● Ei ole välttämättä virhe. Jos palkansaajalta ei peritä 
eläkevakuutusmaksua, ei palkanlaskennassa käytetä vakuutuksen 
palkkalajia. Esikatselun Henkilö-välilehdellä tulee tuo herja, jos 
palkkalaskelmalla ei ole vakuutuksen palkkalajia. Jos herjaa ei näy 
Lista-välilehdellä, se ei estä ilmoituksen lähettämistä.



Ilmoittaminen Q118 (1/1)

Olisiko palkkatietojen lähetyserät -listausnäytölle mahdollista saada päivämäärä- 
rajaus? Voisi nopeasti tarkistaa että esim. 15.päivän palkoista on kaikilta silloin 
palkkoja maksaneilta yrityksiltä ilmoitukset lähtenyt.

● Tulossa lisää rajauksia.



Ilmoittaminen Q119 (1/1)

Poistuuko lähetetyt erät lähetyserät-listalta jossain vaiheessa? Tai voiko sen 
tyhjentää jollain tavalla?

● Ei poistu eikä voi poistaa. Uusimmat ilmoitukset ovat 
ylimpänä.



Ilmoittaminen Q120 (1/1)

Eikö henkilöitä voi hakea Webin puolella muulla tavalla kuin nuoli taakse tai nuoli 
eteen (eikä esim. nimellä)? Nm. jos palkansaajia on esim. 80 tai 120… kiva naputella 
nuolia????

● Palkansaajia voi hakea henkilöhaulla.



Ilmoittaminen Q121 (1/1)

Kun palkkakausi on joulukuu ja maksupäivä tammikuu, onko tämä 
ensimmäinen tulorekisteri-ilmoitus?

● Kyllä.



Ilmoittaminen Q122 (1/1)

Jos palkkalaskelma merkattu maksetuksi mutta silti näyttää punaista.

● Jatko sen jälkeen kun ilmoitus palautettu hylättynä, riippuu 
mikä virhe on. Virhe tulee korjata ja sen jälkeen tehdä 
epäonnistuneen ilmoituksen uudelleen lähetys.



Ilmoittaminen Q123 (1/1)

Kun yhdistys maksaa vain hallituksen kokouspalkkioita, miten ilmoitetaan 
tulorekisteriin, että henkilöllä ei ole palvelussuhdetta?

● Tällä hetkellä ei ole tuettu toiminto.
● Tämä on vapaaehtoinen lisätieto.



Ilmoittaminen Q124 (1/1)

Eikö ohjelmaan saisi automaattista uudelleen lähetystä?

● Ei toteuteta, käyttäjä tietää parhaiten milloin kaikki pitäisi 
olla kunnossa uudelleen lähetystä varten.



Ilmoittaminen Q125 (1/1)

Eikö nuo virheheilmoituskoodit/tekstit saisi Suomeksi?

● Fivaldin virheet ovat suomeksi, tulorekisterin virheet tulevat 
ainakin toistaiseksi englanniksi.



Ilmoittaminen Q126 (1/1)

Jos tulorekisterin tilastoryhmä on puuttunut palkkalajilta, antaako maksetuksi 
merkintä herjan? Jos ei ja maksetuksi merkintä toteutuu ja ilmoitus syntyy, mutta siinä 
on ”punainen virhe” Web-ikkunassa, onko ilmoitus silti lähtenyt eteenpäin 
tulorekisteriin vai voiko ilmoitusta täydentää web-ikkunassa ja lähettää tämän jälkeen 
eteenpäin.

● Esikatselu herjaa jos palkkalajilta puuttuu linkitys tai on 
linkitetty useampaan tulolajiin. Nämä virheet estävät 
kyseisen palkansaajan ilmoituksen lähettämisen kyseisen 
lähetyserän mukana.



Ilmoittaminen Q127 (1/1)

Henkilö-välilehdellä on Virhe PLAJI palkkalajilla 5002 puuttuu tulolaji-linkitys mutta 
java-puolella kyseinen palkkalaji on linkitetty kohteeseen 402 ennakonpidätys. Mikä 
siis on väärin?

● Esikatselua ei ole päivitetty linkitysmuutoksen jälkeen.
○ Klikkaa Henkilö-välilehdellä päivityspainiketta 



Ilmoittaminen Q128 (1/1)

Jos henkilölle on maksettu palkkaennakkoa vuonna 2018 ja sitä peritään takaisin 
vuonna 2019, miten se ilmoitetaan tulorekisteriin?

● Ilmoitetaan takaisinperinnän yhteydessä "normaalisti".



Ilmoittaminen Q129 (1/1)

Miten korjataan jos huomataan tammikuussa virhe aikaisemman vuoden 
palkoissa? Tuleeko näkyä?

● Jos maksetaan lisää, se ilmoitetaan maksun hetkellä. 
Takaisin perittäessä ansainta-aika tulee olla ko. viime 
vuoden kausi.



Ilmoittaminen Q130 (1/1)

Miten nämä korjaukset ed. palkkakausille näkyvät itse palkkalaskelmalla joka 
annetaan työntekijälle?

● Tällä hetkellä palkkalaskelmalla näkyvät kaikki palkkalajit, jotka 
on määritetty näkymään palkkalaskelmilla. Koskee myös 
tulorekisteri-ilmoituksen korjaamiseen liittyviä palkkalajirivejä.

● Tähän mahdollisesti tulossa muutosta myöhemmin.



Ilmoittaminen Q131 (1/1)

Miten se korjattiin, jos palkkalaskelman ajanjakso on väärin ja on jo merkitty 
maksetuksi? Pystyykö korjaamaan palkanlaskennan perustiedoissa kun merkitty 
maksetuksi? Korjaantuuko myös palkkalaskelmalle oikea jakso?

● Mitätöimällä vanha ilmoitus, korjaamalla tiedot 
palkkakauden tietoihin (palkanlaskennan perustiedot) ja 
lähettämällä uusi ilmoitus.



Ilmoittaminen Q132 (1/1)

Negatiiviset palkkalaskelmat.

● Negatiivisia summia voi ilmoittaa tulorekisteriin vain tietyistä 
tulolajeista. Esim. hyvityspalkkalaskelmaa ei ilmoiteta 
tulorekisteriin vaan ko. palkkakauden perustietoihin 
laitetaan valinta "ei ilmoiteta tulorekisteriin".



Ilmoittaminen Q133 (1/1)

Kevan ohjeistuksesta: "Vuodenvaihteen 2018/2019 yli jatkuvat palvelusuhteet pitää 
katkaista teknisesti 31.12.2018. Kannattaa tarkistaa palkkajärjestelmätoimittajalta, 
hoituuko katkos automaattisesti järjestelmästä vai edellyttääkö se toimenpiteitä". 
Pitääkö tehdä jotain?

● Hoidetaan Kevan palveluissa. Fivaldista ei tehdä palveluun 
loppumis/jatkumisilmoitusta Kevaan.



Ilmoittaminen Q134 (1/1)

Voiko vakuuttamisen poikkeustilanteet tarkistaa palkkatietoilmoitukselta 
ennen tulorekisteriin lähetystä?

● Ei tällä hetkellä. Päivitys mahdollisesti tulossa myöhemmin.



Ilmoittaminen Q135 (1/1)

Kun palkansaajalle on tehyt korvaavia sekä aikaisempien ilmoitusten mitätöintejä, 
ovatko kaikki versiot tarkaseltavissa Fivaldissa? Entä asiointipalvelussa? Näkeekö 
työntekijä itse asiointipalvelussa kaikki ilmoitetut versiot omasta 
palkanmaksukerrasta?

● Fivaldissa on kaikki versiot selattavissa. Tulorekisterissä on 
vain viimeisin eli voimassa oleva versio.



Ilmoittaminen Q136 (1/1)

Miten lähetetään korvaava ilmoitus, mitätöinti jne?

● Näistä aiheista on tulossa erilliset “Täsmädokumentit” Communityyn, missä 
käydään läpi erilaisia tilanteita, esim:
○ Ensimmäisen ilmoituksen lähettäminen

■ Ilmoitus kokonaan hyväksytty
■ Ilmoitus kokonaan hylätty tulorekisterin vastaanotossa
■ Osa ilmoituksesta ei nouse lähetyserään

○ Maksamisen virheet
■ Maksettu liikaa palkkaa
■ Peritty liikaa tai liian vähän sosiaalimaksuja
■ Peritty liikaa tai liian vähän ennakonpidätystä



Ilmoittaminen Q137 (1/1)

Missä tilanteissa lähetetään uusi korvaava ilmoitus ja toisaalta missä tilanteissa 
aiempi ilmoitus pitää mitätöidä ja tämän jälkeen lähettää uusi ilmoitus?

● Ohjeistus löytyy täältä: 
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjee
t-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896

● Aiheeseen liittyvä erillisdokumentti tulossa.

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865?attachment-id=3896


Ilmoittaminen Q138 (1/1)

Entä jos tammikuun ilmoituksia tehtäessä Fivaldiin on tallennettu 
tapaturmavakuutusnumero väärin, pitääkö ilmoitukset tehdä uudelleen? Vaikka siis 
tuota vakuuttamisvelvollisuutta ei edes tulorekisteriin saa näkyviin. Vai onko 
odotettavissa vuoden kuluttua taas oma show, kun selvitellään vakuutusyhtiöille 
sitten kuitenkin palkkoja, vaikka vakuutusyhtiöiden pitäisi tiedot saada 
tulorekisteristä?

● Tallennetaan numero oikein ennen erillisilmoituksen 
lähettämistä, jonka yhteydessä numerot siirtyvät 
tulorekisteriin.



Ilmoittaminen Q139 (1/1)

Mitä tietoja Fivaldista ei voi Tulorekisteriin ilmoittaa suoraan? Mitä tietoja 
tulee Tulorekisterin sivuilla ilmoittaa?

● Ainakin nämä pitää ilmoittaa asiointipalvelun kautta:
○ Merityötulo
○ Sijaismaksaja
○ Kansainväliset tilanteet
○ Ulkomaisen työnantajan edustaja
○ Lisätiedot ulkomaan työskentelystä
○ Lisätiedot pohjoismaisessa työskentelyssä



Ilmoittaminen Q140 (1/1)

Miten ilmoitetaan tulorekisteriin palkka, kun tulo jää alle TyEl-kuukausirajan?

● Tällä hetkellä nollataan työnantajan maksun osuus 
Palkanlaskennassa lisätiedot-välilehdeltä.
○ Muista laittaa syöttö-täppä päälle.



Muut aiheet Q141 (1/1)

Kannattaako palkansaajia tiedottaa tulorekisteri-ilmoittamisesta? Mitä heille 
on suositeltava kertoa? Onko käytettävissä jonkinlaista mallipohjaa?

● Palkansaajille ei ole mallipohjaa.
● Tilitoimiston asiakkaille löytyy Tulorekisterin sivuilta malleja 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tieto
a-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/tilitoim
istot/

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/tilitoimistot/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/tilitoimistot/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/tilitoimistot/


Suuret kiitokset 
kaikille kysymyksiä 
lähettäneille!


