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Yleistä
Tässä dokumentissa kuvataan tulorekisteriin liittyviä vakuuttamisen erikois- ja poikkeustilanteita
Visma Fivaldissa.

Muu tulorekisteri-dokumentaatio
Muita tulorekisteriin liittyviä Visma Fivaldi -dokumentteja:
● Tulorekisteri-toteutuksen muutokset Visma Fivaldin palkanlaskentaan.
○ Kuukausittain päivittyvä dokumentti, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki
tulorekisteriin liittyvät muutokset Visma Fivaldissa.
● Tulorekisteriin liittyvät palkanlaskennan asetukset.
● Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa.
● Lähetyksen tilanteet.
Verottajan tulorekisteri-sivusto:
● https://www.vero.fi/tulorekisteri
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Tulorekisteriin liittyvät vakuuttamisen poikkeustilanteet
Tässä dokumentissa käsitellään seuraavat erikois- ja poikkeustilanteet:
● Tyel-vakuuttamisen poikkeustilanne
● Tapaturmavakuutuksen poikkeustilanne
● Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä

Tyel-vakuuttamisen poikkeustilanne
Tyel-vakuuttamisen poikkeustilanteen saattaa aiheuttaa esimerkiksi hallituksen jäsen, joka ei ole
Tyel-vakuutuksen alainen. Tarvittavat määritykset ovat silloin seuraavanlaiset:
1. Palkansaajan perustietoihin (Visma Fivaldin Java-puolella Palkat > Palkansaajat,
Työsuhteet-välilehti) ei valita Tyel-vakuutusta kohtaan Vakuutukset.
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2. Palkanlaskennassa (Palkat > Palkanlaskenta)) palkansaajalla ei saa olla Tyel-vakuutuksen
palkkalajia.

Tulorekisteri-ilmoituksen lähetys onnistuu seuraavissa tilanteissa:
● Palkansaaja-rekisteriin ei ole valittu Tyel-vakuutuksen tietoa Vakuutukset-kenttään, eikä
palkanlaskennassa ole Tyel-vakuutuksen tapahtumariviä.
● Palkansaaja-rekisteriin on valittu Tyel-vakuutuksen tieto Vakuutukset-kenttään ja
palkanlaskennassa on Tyel-vakuutuksen tapahtumarivi.
Tulorekisteri-ilmoituksen lähettäminen ei onnistu seuraavissa tilanteissa:
● Palkansaaja-rekisteriin ei ole valittu Tyel-vakuutuksen tietoa Vakuutukset-kenttään, mutta
palkanlaskennassa on Tyel-vakuutuksen tapahtumarivi.
● Palkansaaja-rekisteriin on valittu Tyel-vakuutuksen tieto Vakuutukset-kenttään, mutta
palkanlaskennassa ei ole Tyel-vakuutuksen tapahtumariviä.
Jos yllä olevat määritykset ovat väärin, tämä aiheuttaa ilmoituksen hylkääntymisen, jolloin
esikatselun Henkilö-välilehdellä näkyy seuraava virheilmoitus:
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Tapaturmavakuutuksen poikkeustilanne
Tapaturmavakuutuksen määritykset riippuvat siitä, käytetäänkö tapaturmavakuutuksella
oletuksena olevaa prosenttia vai onko tapaturmavakuutuksella manuaalisesti määritetty
yrityskohtainen prosentti.
Tapaturmavakuutuksen poikkeustilanteen muodostuminen tulorekisteri-ilmoitukselle voidaan
myös estää palkansaajakohtaisesti valitsemalla “Palkansaajat”-rekisterin “Työsuhteet”-välilehdellä
kohta “Ei tapaturmapoikkeusta”.

Valittuna oletuksena oleva prosentti
Kun Tapaturmavakuutus-rivin “Arvot”-sarakkeeseen on valittu “Tapaturmavakuutus”, käytetään
oletusprosenttia eli 1,0%.
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Palkanlaskenta-sovelluksessa näkee Lisätiedot-välilehdeltä tiedot tapaturmavakuutuksen osalta.
Tulorekisteri-ilmoitukselle ei nouse tietoa vakuuttamisen poikkeustilanteesta, jos “Summa yht.”
-kentän arvo on suurempi kuin 0,00.

Tulorekisteri-ilmoitukselle nousee tieto vakuuttamisen poikkeustilanteesta, jos “Summa yht.”
-kentän arvo on 0,00 tai kyseistä riviä ei ole ollenkaan.
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Valittuna manuaalisesti määritetty yrityskohtainen prosentti
Kun “Tapaturmavakuutus”-rivin “Arvot”-sarakkeeseen on valittu “tyhjä”, syötetään prosenttiarvo
manuaalisesti. Lisäksi Alkupvm-kenttään voidaan syöttää päivämäärä mistä alkaen prosentti on
voimassa. Jos prosentti vaihtuu, syötetään edelliseen prosenttiin päättymispäivä ja tehdään uusi rivi
uudella alkupäivällä.

Palkkalajit-rekisterin (Palkat > Palkkalajit) Tilastoryhmät-välilehdeltä pitää löytyä tulolajiryhmä
tapaturmavakuutusta varten. Jos sitä ei ole vielä perustettu, perustaminen tehdään seuraavasti:
1. Valitaan kohta “Kaikki”ja napsautetaan “Uusi”-kuvaketta (

).
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2. Nimetään tulolajiryhmä “Selite”-kenttään ja valitaan “Kielikoodi”-alasvetovalikosta haluttu
kieli. Tämän jälkeen napsautetaan “Tallenna”-kuvaketta (

).

3. Napsautetaan Valitse palkkalajit -painiketta.

4. “Palkkalajien valinta” -ikkuna avautuu. Yrityksessä käytettävän tapaturmavakuutuksen
palkkalajin pitää olla valittuna oikeanpuoleisessa Valittu-listauksessa. Palkkalaji voidaan
siirtää sinne vasemmanpuoleisesta Valitsematta-listauksesta napsauttamalla > -painiketta.
Kun valinta on tehty, ikkuna suljetaan.
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5. Laitetaan Tilastoryhmät-välilehdellä ruksi Eritellään-kohdan Tulorekisteri
-valintaruutuun.

6. Valitaan Ilmoitus jonka kentät näytetään alla -kenttään tieto “Tulorekisteri:
Tapaturmavakuutus”.
Valitaan Ilmoituksen kenttä johon tilastoryhmä on kytketty -kenttään tieto “TAP
Tapaturmavakuutusmaksu”.
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7. Palkanlaskenta-sovelluksessa näkee Lisätiedot-välilehdeltä tiedot tapaturmavakuutuksen
osalta. Tulorekisteri-ilmoitukselle ei nouse tietoa vakuuttamisen poikkeustilanteesta, jos
“Summa yht.” -kentän arvo on suurempi kuin 0,00.

Tulorekisteri-ilmoitukselle nousee tieto vakuuttamisen poikkeustilanteesta, jos “Summa
yht.” -kentän arvo on 0,00 tai kyseistä riviä ei ole ollenkaan.
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Ei tapaturmapoikkeusta -valinta
Tapaturmavakuutuksen poikkeustilanteen muodostuminen tulorekisteri-ilmoitukselle voidaan
estää palkansaajakohtaisesti “Palkansaajat”-rekisterin (Palkat > Palkansaajat)
Työsuhteet-välilehdellä valitsemalla kohta Ei tapaturmapoikkeusta. Jos tämä valinta on päällä,
vakuuttamisen poikkeustilanne ei nouse palkansaajalla koskaan tulorekisteri-ilmoitukselle, eli
valinta yliajaa kaikki muut poikkeustilanteen nousemiseen vaikuttavat asiat.
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Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä
Jokaiseen tulolajiin on liitetty oletus sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Jos tulo maksetaan
tulolajin oletuksen mukaisena, ilmoittaessa ei tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.
Alla olevassa taulukossa on esitetty tulolajien vakuuttamisen oletus:

Jos näihin oletuksiin tulee poikkeuksia syntyy vakuuttamisen poikkeustilanne. Seuraavissa
esimerkeissä kuvataan, miten tieto vakuuttamisen poikkeustilanteesta saadaan mukaan
tulorekisteri-ilmoitukselle.

Esimerkki 1: Palkansaajille maksetaan kahta eri tyyppistä aloitepalkkiota
Osalle palkansaajia maksetaan aloitepalkkiota, mikä huomioidaan kaikkien sivukulujen
laskentaperusteeseen ja osalle maksetaan aloitepalkkiota, mistä ei huomioida minkään sivukulun
laskentaperusteeseen. Aloitepalkkio linkitetään tulolajiin “202 - Aloitepalkkio” ja sen oletuksena
tulolajiin linkitetyt palkkalajit ovat kaikkien vakuutusten alaisia.
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Uuden aloitepalkkio-palkkalajin perustaminen
Jos aloitepalkkion palkkalajia ei löydy vielä Palkkalajit-rekisteristä, aloitetaan perustamalla uusi
palkkalaji “normaalille” aloitepalkkiolle, mikä huomioidaan kaikkien sivukulujen
laskentaperusteeseen. Palkkalaji perustetaan seuraavasti:
1. Napsautetaan Visma Fivaldin Java-puolen Palkat > Palkkalajit -näkymässä Uusi-kuvaketta.

2. Määritetään palkkalajille seuraavat asiat:
○ Selite
○ Kielikoodi
○ Tunnus
○ Debet (Palkkalajin tiliöinti -osiossa)
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3. Oletuksena kaikkien sivukulujen “Prosentin perusteeksi” on määritetty Palkkalajiluokan
jälkeen -valintakentässä tieto “Luontoisedut”.

Tämä valinta huomioi perusteeseen palkkalajiryhmän “Luontoisedut” sekä
“palkkalajipuussa” ylempänä olevat palkkalajiryhmät (“Rahapalkka” ja “Työkorvaus”).
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4. Poikkeukset-painiketta napsauttamalla voidaan avata ikkuna, jossa voi tarkistaa ja
tarvittaessa valita palkkalajit, joita ei haluta huomioida mukaan kyseisistä
palkkalajiryhmistä.

Avautuvan ikkunan oikeanpuoleisessa “Valittu”-laatikossa näkyvät poikkeavat palkkalajit.
Esimerkin palkkalaji “1300 Aloitepalkkio” huomioidaan kaikkien vakuutusten
laskentaperusteeseen, joten sitä ei valita poikkeavaksi palkkalajiksi.
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Aloitepalkkio-palkkalajin linkittäminen tulolajiryhmään
Kun palkkalajin asetukset ovat kunnossa, linkitetään palkkalaji oikeaan tulolajiryhmään.
1. Siirrytään palkkalajien Tilastoryhmät-välilehdelle. Valitaan haluttu tulolajiryhmä näkymän
vasemman reunan Tilastoryhmä-listasta; tässä esimerkissä käsitellään aloitepalkkion
palkkalajia, joten linkitys tehdään tulolajiryhmään “202 Aloitepalkkio”. Tulolajiryhmän
valinnan jälkeen napsautetaan Valitse palkkalajit -painiketta.

2. “Palkkalajien valinta” -ikkuna avautuu. Linkitys tapahtuu siirtämällä aloitepalkkion
palkkalaji “Valittu”-ruutuun >-painikkeella.
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Vakuuttamisen poikkeustilanteen aiheuttavan palkkalajin perustaminen
Seuraavaksi perustetaan vakuuttamisen poikkeustilanteen aiheuttava palkkalaji. Tämä palkkalaji
voidaan perustaa samalla tavalla kuin aiemman esimerkin palkkalaji “1300 - Aloitepalkkio”, eli
napsauttamalla Palkat > Palkkalajit -näkymässä Uusi-kuvaketta (
). Vaihtoehtoisesti palkkalaji
voidaan luoda myös kopioimalla, käyttäen “1300 Aloitepalkkio” -palkkalajia pohjana. Kopiointi
tapahtuu seuraavasti:
1. Valitaan kopioinnin pohjana käytettävä palkkalaji aktiiviseksi Palkkalajit-välilehdellä ja
napsautetaan sitä hiiren kakkospainikkeella. Tämän jälkeen valitaan avautuneesta valikosta
“Kopioi palkkalaji”.

2. Määritellään kopioidulle palkkalajille seuraavat asiat:
○ Selite
○ Kielikoodi
○ Tunnus
○ Debet (Palkkalajin tiliöinti -osiossa)
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3. Tässä esimerkissä kyseistä palkkalajia ei huomioida minkään sivukulun
laskentaperusteeseen, joten kaikille sivukulujen palkkalajeille (Tyel, Työttömyysvakuutus,
Tapaturmavakuutus, Ryhmähenkivakuutus ja Sotumaksu) määritetään poikkeussääntö.
Tämä määritys tehdään jokaiselle palkkalajille erikseen. Esimerkki poikkeussäännön
määrittämisestä PL5029 TyEL- eläkevakuutusmaksulle:
i.

Valitaan palkkalaji jolle poikkeussääntö halutaan määritellä.

ii.

Napsautetaan Poikkeukset-painiketta.
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iii.

Avautuvassa ikkunassa siirretään haluttu poikkeava palkkalaji oikeanpuoleiseen
“Valittu”-laatikkoon.

Kohdat i-iii toistetaan tarvittaville sivukulujen palkkalajeille palkkalajikohtaisesti.
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Vakuuttamisen poikkeustilanteen aiheuttavan palkkalajin linkittäminen tulolajiryhmään
Kun palkkalajin asetukset ovat kunnossa, linkitetään palkkalaji oikeaan tulolajiryhmään.
1. Siirrytään palkkalajien Tilastoryhmät-välilehdelle. Valitaan haluttu tulolajiryhmä näkymän
vasemman reunan Tilastoryhmä-listasta; tässä esimerkissä käsitellään aloitepalkkion
palkkalajia, joten linkitys tehdään tulolajiryhmään “202 Aloitepalkkio”. Tulolajiryhmän
valinnan jälkeen napsautetaan Valitse palkkalajit -painiketta.

2. “Palkkalajien valinta” -ikkuna avautuu. Linkitys tapahtuu siirtämällä aloitepalkkion
palkkalaji “Valittu”-ruutuun >-painikkeella.
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Esimerkki 2: Palkansaajille maksetaan kahta eri tyyppistä hallituspalkkiota
Palkansaajille maksetaan kahta eri tyyppistä hallituspalkkiota. Osalle palkansaajia maksetaan
hallituspalkkiota, jota ei huomioida minkään sivukulun laskentaperusteeseen ja osalle maksetaan
hallituspalkkiota, joka huomioidaan eläkevakuutusmaksun laskentaperusteeseen, mutta ei muiden
sivukulujen. Hallituspalkkion palkkalajit linkitetään tulolajiin “308 - Hallintoelimen jäsenyydestä
maksettu palkkio” ja sen oletuksena tulolajiin linkitetyt palkkalajit eivät ole minkään vakuutuksen
alaisia.

Uuden normaalin hallituspalkkio-palkkalajin perustaminen
Jos hallituspalkkion palkkalajeja ei ole vielä Palkkalajit-rekisterissä, aloitetaan perustamalla uusi
palkkalaji “normaalille” hallituspalkkiolle, jota ei huomioida minkään sivukulun
laskentaperusteeseen.
1. Napsautetaan “Uusi”-kuvaketta.

2. Määritetään palkkalajille:
○ Selite
○ Kielikoodi
○ Tunnus
○ Palkkalajin tiliöinti
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3. Oletuksena kaikkien sivukulujen “Prosentin perusteeksi” on määritetty tieto
Palkkalajiluokan jälkeen arvolla “Luontoisedut”.

Tämä valinta huomioi perusteeseen palkkalajiryhmän “Luontoisedut” sekä näkymän
vasemman reunan “palkkalajipuussa” sitä ylempänä olevat palkkalajiryhmät (Rahapalkka ja
Työkorvaus).
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4. Poikkeukset-painiketta napsauttamalla voidaan tarkistaa ja tarvittaessa valita palkkalajit,
joita ei haluta huomioida mukaan kyseisistä palkkalajiryhmistä.
Tässä esimerkin palkkalajia “PL1301 - Hallituspalkkio (ei sivukuluja)” ei huomioida minkään
sivukulun laskentaperusteeseen, joten kaikille sivukulujen palkkalajeille (Tyel,
Työttömyysvakuutus, Tapaturmavakuutus, Ryhmähenkivakuutus ja Sotumaksu) määritetään
poikkeussääntö. Tämä määritys tehdään jokaiselle palkkalajille erikseen valitsemalla ensin
kyseinen palkkalaji aktiiviseksi. Tässä esimerkissä palkkalajiksi valitaan “5029 TyELeläkevakuutusmaksu”.

Seuraavaksi napsautetaan Poikkeukset-painiketta.
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5. “Palkkalajien valinta” -ikkuna avautuu. Tässä näkymässä siirretään kyseinen palkkalaji
oikeanpuoleiseen “Valittu”-laatikkoon.

Tämä toistetaan kaikille sivukulujen palkkalajeille palkkalajikohtaisesti.
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Sivukulun laskentaperusteessa huomioitavan toisen hallituspalkkio-palkkalajin perustaminen
Seuraavaksi perustetaan uusi palkkalaji (jos ei ole vielä perustettu) hallituspalkkiolle, joka
huomioidaan eläkevakuutusmaksun laskentaperusteeseen, mutta ei muiden sivukulujen.
1. Napsautetaan “Uusi”-kuvaketta.

2. Määritetään palkkalajille:
○ Selite
○ Kielikoodi
○ Tunnus
○ Palkkalajin tiliöinti

3. Valitaan eläkevakuutuksen palkkalaji aktiiviseksi ja napsautetaan Poikkeukset-painiketta.
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4. “Palkkalajien valinta” -ikkuna avautuu. Koska kyseisestä palkkalajista halutaan pidättää
eläkevakuutusmaksu, palkkalajia ei siirretä oikeanpuoleiseen laatikkoon.

Myöhemmin tässä ohjeessa kytketään hallituspalkkion palkkalajit tulolajiryhmään “308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio”. Tulolajiryhmän oletuksena on, ettei siihen
kytkettyjä palkkalajeja huomioida minkään vakuutuksen laskentaperusteeseen. Nyt
palkkalaji “1302 - Hallituspalkkio (vain Tyel)” on määritetty Tyelin alaiseksi ja tämä määritys
aiheuttaa vakuutuksen poikkeustilanteen tulorekisteri-ilmoituksella.
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Toisen hallituspalkkio-palkkalajin määrittäminen poikkeukseksi muille sivukulujen palkkalajeille
Seuraavaksi määritetään palkkalaji “1302 - Hallituspalkkio (vain Tyel)” muiden sivukulujen
palkkalajeille poikkeukseksi, jotta sitä ei huomioida niiden laskentaperusteeseen.
1. Tässä esimerkkipalkkalajina on työttömyysvakuutus. Valitaan palkkalaji aktiiviseksi ja
napsautetaan Poikkeukset-painiketta.
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2. “Palkkalajien valinta” -ikkuna avautuu. Siirretään palkkalaji “1302 - Hallituspalkkio (vain
Tyel)” oikeanpuoleiseen laatikkoon.

Sama toistetaan myös tapaturmavakuutuksen, ryhmähenkivakuutuksen ja sotumaksun
palkkalajeille.
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Hallituspalkkion palkkalajien linkittäminen tulolajiryhmään
Kun palkkalajien asetukset ovat kunnossa, linkitetään palkkalajit oikeaan tulolajiryhmään.
1. Siirrytään palkkalajien Tilastoryhmät-välilehdelle. Valitaan haluttu tulolajiryhmä näkymän
vasemman reunan Tilastoryhmä-listasta; tässä esimerkissä käsitellään hallituspalkkion
palkkalajeja, joten linkitys tehdään tulolajiryhmään “308 - Hallintoelimen jäsenyydestä
maksettu palkkio”. Tulolajiryhmän valinnan jälkeen napsautetaan Valitse palkkalajit
-painiketta.
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2. “Palkkalajien valinta” -ikkuna avautuu. Linkitys tapahtuu siirtämällä hallituspalkkion
palkkalajit “Valittu”-ruutuun >-painikkeella.

