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1 Yleistä 

Tässä luvussa kerrotaan yleistä tulorekisteristä ja aineistojen lähetyksestä.  
 

1.1 Johdanto 

1.1.2019 alkaen työnantajan tulee ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista sekä 
mahdollisista muista etuuksista. Tiedot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella, joka annetaan 
kustakin tulonsaajasta erikseen. Ilmoitus on annettava viiden päivän kuluessa palkan 
maksupäivästä. 
 
Palkkatietoilmoitusten lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa kuukausittain tiedot maksamistaan 
sairausvakuutusmaksuista ja niistä mahdollisesti tehtävistä vähennyksistä. Nämä tiedot 
ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella, joka tulee antaa seuraavan kuukauden 
viidenteen päivään mennessä. 
 
Visma L7:n palkkojen laskenta-ajo muodostaa palkkatietoilmoitukset palkkojen laskenta-ajon 
yhteydessä automaattisesti. Työnantajan erillisilmoitukset muodostetaan käyttäjän toimesta 
palkkojen laskenta-ajossa kerättyjen tietojen perusteella.  
 

On erittäin tärkeää, että ennen aineistojen lähettämistä, on tarkastettu perustietojen 
oikeellisuus. Esimerkiksi että palkkalajien kohdistus tulorekisterin raportointikoodeihin on 
kunnossa ja että palkansaajien ammattiluokitus on tilastokeskuksen ammattiluokituksen 
mukainen. Tulorekisteri tarkistaa lähetetyt aineistot ja hylkää virheelliset ilmoitukset. 

 
Molemmat ilmoitukset lähetetään ensin AutoReportiin, josta ne lähetetään automaattisesti 
tulorekisteriin käyttämällä tulorekisterin teknistä rajapintaa. AutoReport on Visman pilvipalvelu, 
jota käytetään viranomaisraporttien välittämiseen. 
 
Ennen aineistojen lähetystä tulee huolehtia siitä, että lähettäjällä on voimassa oleva 
tulorekisterin myöntämä varmenne (sertifikaatti). Varmenne tilataan tulorekisterin sähköisestä 
asiointipalvelusta. Varmenteen aktivointi tehdään AutoReportissa. L7 8.8 versiossa varmenteen 
aktivointipyyntö on mahdollista tehdä myös L7:sta. Varmenne talletetaan AutoReportiin. 
Varmenteen avulla tulorekisteri tunnistaa yrityksen ja varmenteella varmistetaan aineiston 
muuttumattomuus. Käyttöönottoon liittyvät toimet on kuvattu tämän käyttöohjeen luvussa 2. 
 
Kaikkiin lähetettyihin ilmoituksiin liittyy tulorekisteristä saatavat vastaanottokuittaukset sekä 
palautteet, jotka saadaan AutoReportin kautta. Vastaanottokuittausten ja palautteen nouto 
tapahtuu AutoReportin tarjoaman viestijonon kautta, jota L7 kuuntelee. Aineistojen lähetystä 
kerrotaan lisää luvussa 3. 
 
Tulorekisteriin lähetettyjä aineistoja voi tarkastella ja tarvittaessa myös ylläpitää tulorekisterin 
sähköisessä asiointipalvelussa, josta on kerrottu tarkemmin luvussa 4. 
 

1.2 Tulorekisterin ohjeistus 

Tulorekisterin julkaisemat ja ylläpitämät yksityiskohtaiset ohjeet löydät alla olevasta linkistä: 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/ 
 
Aineistojen tietosisältöön liittyvät soveltamisohjeet löydät alla olevasta linkistä: 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/dokumentaatio/ 
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2 Käyttöönotto 

2.1 Yleistä 

Tulorekisteriaineistojen muodostamiseen ja lähetykseen liittyvät käyttöönottotoimet on 
suositeltavaa tehdä seuraavassa järjestyksessä: 
 
1) Ota AutoReport käyttöön, hyväksy käyttöedot ja anna käyttöoikeudet. 
2) Tilaa varmenne tulorekisteristä. 
3) Nouda varmenne AutoReportiin. 
4) Asenna Visma OPG (On Premises Gateway). 
5) Varmista, että työasemassa, josta aineistoja lähetetään, Microsoft Message Queueing 

(MSMQ) -palvelu on otettu käyttöön. 
6) Tee käyttöönottotoimet Visma L7:ssa 

a. Palkkalajien kohdistus tulorekisterin raportointikoodeihin 
b. Muiden perustietojen oikeellisuuden tarkistus 
c. Tulorekisteriaineistot -ruudun asetukset 
d. Henkilörekisterin nimikonversio 

 

Kaikki käyttöönottotoimet tulee olla tehty ennen ensimmäistä palkanlaskenta-ajoa, joka 
muodostaa palkkatietoilmoitukset. 

 
Käyttöönottotoimista on kerrottu tarkemmin seuraavissa luvuissa.  

2.2 AutoReportin käyttöönotto 

AutoReport tulee ottaa käyttöön ennen aineistojen lähetystä. Jos käytössä on muita 
Visma.net tuotteita (esim. AutoPay), AutoReport on lisätty Visman toimesta osaksi Visma.net 
palvelua. Tällöin Visma.net pääkäyttäjän tulee aktivoida AutoReport käyttöön Visma.net-
palvelun Admin-osiossa. 
 

 
AutoReportin aktivointi 
 
Lisäksi pääkäyttäjän tulee antaa käyttöoikeudet niille henkilöille, joilla on oikeus tarkastella 
lähetettyjä aineistoja AutoReportissa. Erilaisten virhetilanteiden selvittelyä varten tällainen 
käyttöoikeus on hyvä antaa niille henkilöille, jotka tulorekisteriaineistoja lähettävät. 
 
Visma.net pääkäyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä Visma.net –Admin osiossa Lisää käyttäjä –
painikkeella. 
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Käyttäjien hallinta, uuden käyttäjän lisääminen Visma.net -palvelussa 
 
Jos käytössä ei ole Visma.net tuotteita, tilaa AutoReport ottamalla yhteys Visman 
tilaustoimistoon (orderoffice@visma.com). Ilmoita seuraavat tiedot AutoReportin tilaamista 
varten:   
 
  * Sopimusasiakkaan nimi 
  * Visma.net ensisijaisen yhteyshenkilön nimi ja sähköpostisoite (henkilö, joka hyväksyy 
Visma.net palveluehdot) 
  * Visma.net pääkäyttäjän nimi ja sähköpostiosoite (henkilö, joka hallitsee käyttäjiä ja yrityksiä) 
 
Jos AutoReport on jo käytössä, tulee varmenteen tilauksen jälkeen noutaa varmenne 
AutoReportiin ks. luku 2.3.2. 

2.3 Varmenteen hankinta 

Tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttö edellyttää tulorekisteristä saatavan varmenteen 
käyttöä. Varmenne tilataan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Varmenteen voi tilata 
vain sellainen henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Visma ei voi tilata varmennetta 
asiakkaan puolesta.  
 
Jos Visma L7 yritysympäristö koostuu useista yrityksistä, joiden on tarkoitus lähettää 
tulorekisteriaineistoja, riittää että hankitaan yksi varmenne, jota muut yritykset käyttävät. 
Tarvittaessa on kuitenkin mahdollista hakea varmenne kullekin yritykselle erikseen. 
 
Lisää tietoa varmenteen hankinnasta löydät alla olevasta linkistä: 
 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/ 
 
Varmenteen tilauksen yhteydessä tulee ilmoittaa teknisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite, 
johon tulorekisteri lähettää varmenteen siirtotunnuksen ja kertakäyttöisen salasanan. 
Käytännössä tämä henkilö on Visma.net pääkäyttäjä. 
 

Siirtotunnus ja salasana syötetään AutoReportiin tai vaihtoehtoisesti L7 8.8 versiossa 
varmenteen nouto AutoReportiin voidaan käynnistää myös L7:sta. Varmenne talletetaan 
AutoReportiin. 
 
Varmenne on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen AutoReport uusii varmenteen 
automaattisesti.   

2.3.1 Varmenne ja tulosyksikköympäristöt 

Jos käytössä on juridiset tulosyksikköympäristöt, tulee hakea vain yksi varmenne. Ko. 
varmenteelle tulee antaa oikeus lähettää aineistoja toisen yrityksen puolesta. Tämä tieto 
annetaan varmenteen tilauksen yhteydessä. L7:n kannalta varmenne ei siis voi olla 
tulosyksikkökohtainen. 
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2.3.2 Varmenteen nouto AutoReportissa 

Kirjaudu AutoReport:iin ja valitse se yritys, jonka nimiin varmenne on haettu. Siirry Asetukset-
osioon. Anna yrityksen y-tunnus sekä kopioi Verohallinnolta saamastasi sähköpostia tilaamasi 
varmenteen Siirtotunnus ja Salasana ja syötä ne niille varattuihin kenttiin. 
  

 
Varmenteen siirtoon tarvittavien tietojen antaminen AutoReportissa 
 
Tämän jälkeen paina Lähetä pyyntö -painiketta 
 

 
Varmenne ruutu –AutoReportissa sen jälkeen, kun varmenne on noudettu 
 

2.3.3 Visma Gateway Installer 

 
L7:n ja AutoReportin välinen liikennöinti tapahtuu Visma On Premises Gatewayn (OPG) avulla. 
OPG on jo asennettu, mikäli Visma AutoPay on käytössä.  
 
Mikäli OPG:ta ei ole asennettu, Gateway -ohjeet ja asennusohjelman voit ladata osoitteesta: 
http://static.visma.net/ipp/current/opg_installer/opg_installer.zip 
 
Tallenna ja pura zip-arkiston sisältämät tiedostot palvelimelle/työasemalle, jonka kautta 
hoidetaan liikennöinti Visman On Demand -palveluihin. Palvelimelta/työasemalta tulee olla 
pääsy Internetiin. Tyypillisesti tämä on tietokone, jolle Visma L7 -tietokantapalvelin sekä Master-
tiedostot on asennettu. Aloita asennus suorittamalla Gateway Installer -hakemistosta löytyvä 
Setup.exe.  
 
Visma Gateway Installer -työkalulla voit myös poistaa asennettuja komponentteja 
tietokoneesta. 
 
Huom! Työkalun tekemät järjestelmäpäivitykset voivat vaatia tietokoneen uudelleen 
käynnistämistä. Tämä on hyvä tiedostaa, mikäli asennuksia tehdään ajankohtana, jolloin 
tietokoneella, esim. tietokantapalvelimella, on aktiivisia käyttäjiä. 
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2.3.3.1 On Premises Gateway asennus 

On Premises Gateway (OPG) on palvelu, joka tulee asentaa jollekin ympäristönne 
palvelimelle/työasemalle. Palvelun tehtävä on huolehtia salatun ja suojatun yhteyden 
luomisesta Visman verkossa toimiviin On Demand –palveluihin (AutoReport). 
 
OPG-asennus suoritetaan edellä mainitulla Visma Gateway Installer -sovelluksella. Tarkemmat 
ohjeet asennuksesta löytyvät Visma Gateway Installer -asennusoppaasta. 
 
Huomaa, että asennusprosessi pyytää Visma.net pääkäyttäjätunnusta. 
 

2.3.3.2 Visma Update -asennus 

Onnistuneen On Premises Gateway -palveluasennuksen jälkeen samaan koneeseen tulee 
asentaa Visma Update -sovellus. Tämän sovelluksen tehtävä on päivittää On Premises 
Gateway -palvelua niin, että sinun ei tarvitse hakea ja asentaa päivityksiä. 
 
Visma Update -asennus suoritetaan edellä mainitulla Visma Gateway Installer -sovelluksella. 
Tarkemmat ohjeet asennuksesta löytyvät Visma Gateway Installer –asennusoppaasta 

2.4 MSMQ-palvelun käyttöönotto 

Visma L7:n ja AutoReportin välinen liikennöinti edellyttää, että työasemassa, josta 
tulorekisteriaineistoja lähetetään, on MSMQ-palvelu aktivoitu. 
 
Voit tarkistaa asian Windowsin Ohjauspaneelista. Valitse Ohjauspaneeli | Ohjelmat | Ohjelmat 
ja toiminnot: Ota Windowsin ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä. Valitse Microsoft 
Message Queue (MSMQ), ja mikäli palvelu ei ole päällä, aktivoi se OK-painikkeella.  

2.5 Aineistojen lähetykseen liittyvät käyttöönottotoimet L7:ssa 

2.5.1 Käyttäjän oikeudet: ARADMIN lukko 

Tulorekisteriaineistot -ruudun asetusten ylläpitoon on oikeus vain henkilöillä, joille on annettu 
kirjoitusoikeus ARADMIN-lukkoon.  
 

 
Asennusohjelman mukana asentuva ARDMIN-lukko 
 
Käyttäjien ja profiilien ylläpito –sovelluksessa oikeus tähän lukkoon kannattaa antaa esim. L7:n 
pääkäyttäjälle. Tämän jälkeen henkilön, jolle kirjoitusoikeus on annettu, tulee tehdä loput 
tulorekisteriaineistojen lähetykseen liittyvät käyttöönottotoimet Tulorekisteriaineistot-ruudun 
Asetukset | Ohjaukset –valinnalla. 
 



Tulorekisteriaineistot ja niiden lähetys 20.11.2018 

 

 

Tulorekisteriaineistot ja niiden lähetys sivu 7 

Lähetysoikeutta on mahdollista rajoittaa ARSEND lukolla, mutta tämä lukko ei mene 
asennuksen mukana. Yleensä ARADMIN lukon käyttö riittää. 

2.5.2 Tulorekisteriaineistot-ruudun asetukset 

Käyttäjän, jolle on annettu oikeudet ARDMIN lukkoon, tulee tehdä seuraavat käyttöönottotoimet 
Tulorekisteriaineistot-sovelluksen Asetukset | Ohjaukset –valinnalla avautuvalla ruudulla. 

2.5.2.1 Visma.net yhteys 

OPG-palvelin kenttään tulee kirjoittaa sen koneen tunnus, johon OPG on asennettu. Lisäksi 
tulee antaa koneen portti, josta liikennöinti tapahtuu, sekä odotusaika. 
 

 
Visma.net yhteys -asetukset 
 

2.5.2.2 Visma.net asiakkuus  

Visma.net asiakkuus -tietoja varten kirjaudu Visma.net -palveluun ja kopioi sieltä aktivointiavain 
ja asiakastunniste. 
 

 
 
Asennustunnisteen löydät Visma.net Settings -näkymästä. 
 

 
 
Kirjoita nämä tiedot Visma.net asiakkuus -välilehdelle. Anna lisäksi Visma.net pääkäyttäjän 
sähköpostiosoite. Integraatioyrityksesi tulee valita oma yritys ja lisäksi tulee antaa maakoodi 
(fi). Jos samaa AutoReport tiliä käytetään useammasta yritysympäristöstä, 
Integraatioyritykseksi valitaan joku näistä yrityksistä.  Tämän jälkeen paina Rekisteröi-
painiketta.  
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Visma.net asiakkuuden tiedot 
 

2.5.2.3 Visma.net AutoReport  

Aktivoi AutoReport Visma.net AutoReport –välilehdellä. Tämän lisäksi rekisteröi viestijono. 
Valitse lisäksi Viestijonokuuntelija on käytössä. Viestijonon nimikenttään ei kirjoiteta mitään. 
Sovellus näyttää siinä viestijonon nimen, sitten kun viestijono on rekisteröity. 
 

 
Visma.net AutoReport-välilehden asetukset 

2.5.2.4 Sovelluskohtaiset 

Sovelluskohtaiset-välilehdellä anna Y-tunnus kenttään sen yrityksen y-tunnus, jonka nimiin 
varmenne on tilattu.  
 

Huomaa, että varmenne ei ole tulosyksikkökohtainen. Yrityksellä, jolle varmenne on haettu, 
tulee olla oikeus lähettää aineistoja myös toisen yrityksen puolesta. Tämä tieto annetaan 
varmenteen tilauksella. 

 
Jos käytössä on erillinen palkkayritys, valitse palkkayritys pudotusvalikosta. Tällöin 
palkkatietoilmoitukset lähetetään molemmista yrityksistä joissa palkkoja lasketaan, mutta 
työnantajan erillisilmoituksia varten ohjelma kerää tiedot myös tässä valitulta Palkkayritykseltä. 
 

 
Sovelluskohtaiset-asetukset 
 
Jos varmennetta ei ole aktivoitu AutoReportin kautta, varmenteen siirtotunnus ja salasana on 
mahdollista syöttää myös tätä kautta.  
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Varmenteen siirtotunnus ja salasana 

  

2.6 Perustietoihin liittyvät käyttöönottotoimet 

2.6.1 Palkkalajien ja tulorekisterin tulolajien kohdistus 

 
Palkkatiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin käyttämällä tulorekisterin määrittelemiä tulolajeja. 
Käytettävät tulolajikoodit on kerrottu Tulorekisterisivuston julkaisemassa Koodistot 
dokumentissa: 
 
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot-tulolajit.versio_1.05.pdf  
 

Huom! Ennen ensimmäistä palkkojen laskenta-ajoa, jossa palkkojen maksupäivä on vuonna 
2019, tulee huolehtia siitä, että tarvittavat palkkalajien ja tulorekisterin tulolajien väliset 
vastaavuudet on määritelty.  

 
Palkkalajien ja tulorekisterin tulolajien vastaavuuksia pääset ylläpitämään Palkkalajit-ruudun 
Asetukset | Tulorekisterin koodit –valinnalla. 
 

2.6.1.1 Tulolajien kohdistamisikkuna ja sen asetukset 

Tulolajien kohdistaminen –ruudun vasempaan taulukkoon on listattu L7:aan talletetut 
palkkalajit. Keskellä olevassa taulukossa näytetään tulorekisterin tulolajit ja oikealla tulolajeihin 
mahdollisesti liittyvät tarkenteet.   
 
Taulukoiden sarakkeet kannattaa asetella sopivan levyisiksi. Valitse hiiren kakkospainikkeella 
Sovita sarakeleveydet tai käytä kunkin taulukon alareunassa olevaa sarakeleveys-painiketta. 
Näin saat sovitettua sarakeleveydet automaattisesti.  

 

 
Tulolajien kohdistamisruudun sarakeleveyksien automaattinen sovittaminen 

 
Kussakin taulukossa on rajausrivi, jonka avulla voi suodattaa taulukon tietoja. Voit myös 
järjestää rivejä minkä tahansa sarakkeen mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen 
sarakeotsikkoa klikkaamalla. 
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Tulolajeista rajattu ruudulle ne, joiden nimessä esiintyy *palkkio* 
 

2.6.1.2 Tulolajin kohdistaminen palkkalajiin 

Valitse vasemmalta palkkalaji ja sille sopiva tulolaji keltaisella pohjalla olevasta Tulolaji-
taulukosta. Kytke tulolaji palkkalajiin tuplaklikkaamalla tulolajiriviä tai käyttämällä ruudun 
keskellä olevaa kaksoisnuoli vasemmalle –painiketta. 
 
Voit valita CTRL-näppäin pohjassa myös useamman palkkalajin, mikäli ne kytketään samaan 
tulolajiin. 

 

 
Saman tulolajin kytkeminen valituille palkkalajille 
 

Voit poistaa tulolajikytkennän palkkalajilta kaksoisnuoli oikealle –painikkeella.  
 

 
Tulolajin poistaminen palkkalajilta 
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2.6.1.3 Tulolajin tarkenne 

Päiväraha ja luontoisedut tulolajeille tulee valittavaksi tarkenne, jonka avulla 
tulorekisteriaineistoon talletetaan maksetusta edusta yksityiskohtaisempaa tietoa.  
 
Valitse Päiväraha –palkkalajeille Päiväraha –tulolaji ja lisäksi sopiva tarkenne Tulolajin 
tarkenteet -taulukon riviä tuplaklikkaamalla. Huomaa, että valinta tulee näkyviin Palkkalaji-
taulukon Tulolajin tarkenne –sarakkeeseen. 
 

 
Kokopäiväraha –palkkalajille valittu päiväraha -tulolaji ja lisäksi Kokopäiväraha -tarkenne 
 

Autoetu –tulolajille tulee valittavaksi kaksi tarkennetta, jotka tulee valita erikseen (ei 
monivalintana). Valitse ensin tuplaklikkaamalla Alalajin koodin selite -sarakkeesta Vapaa 
autoetu tai Käyttöautoetu ja valitse sitten tuplaklikkaamalla auton ikäryhmä. Valintojen jälkeen 
Palkkalajit-taulukon Tulolajin tarkenne -sarakkeeseen tulee näkyviin CarBenefitCode() ja 
AgeGroupCode(). Huomaa, että valinta ei jää muistiin Tulolajin tarkenteet -listalle. 
 

 
Autoetu –palkkalajille Autoetu -tulolajin tarkenteiden valitseminen 
 
Tulolajin tarkenne tulee valita myös muille luontaiseduille 
 

2.6.1.4 Tulolajien muokkaaminen 

Tulolajien kohdistaminen –ruudulla voit tarvittaessa muokata tulolajilistaa valitsemalla 
Toiminnot | Muokkaustila. Tulolajimuokkausta joudut tekemään esim. silloin kun Tulorekisteri 
julkaisee uusia tulolajeja tai tulorekisteristä poistuu tulolajeja. 
 

 
Muokkaustilan valitseminen 
 
Tulolajeja voi lisätä tai poistaa ruudulla näkyvillä + ja – painikkeilla. 
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Tulolajin lisääminen 
 
Jos yrität poistaa tulolajia, sovellus varmistaa poiston. 
 

 
Tulolajin poistaminen 

 
Muokkauksen jälkeen poistu muokkaustilasta valitsemalla Toiminnot | Muokkaus tila - uudelleen 
(tulolajin kohdistaminen palkkalajiin kohdistaminen ei ole mahdollista muokkaus tilassa). 
 

2.6.1.5 Tulorekisterin tulolajitiedot Palkkalajien ylläpito –ruudun sarakkeisiin 

Voit lisätä tulorekisterin tulolajitiedot omiksi sarakkeiksi Palkkalajien ylläpito –ruudulle. Valitse 
palkkalajitaulukon päällä hiiren kakkosvalinnalla Valitse sarakkeet. 
 

 
Palkkalajitaulukon uudet sarakkeet 
 

2.6.2 Muut pakolliset perustiedot 

Palkkatieto- ja erillisilmoituksissa ilmoitetaan pakollisia tietoja, joiden oikeellisuuden tulorekisteri 
tarkistaa aineistojen vastaanottovaiheessa. Tulorekisteri hylkää aineistot, mikäli tiedot eivät ole 
oikein.  
 
Tarkista erityisesti seuraavat tiedot: 
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2.6.2.1 Tilastokeskuksen ammattiluokituksen koodit 

Ammattiluokituskoodit tulee olla tilastokeskuksen ammattiluokituksen TK 10 mukaiset. Siinä 
ammattikoodi on viisi merkkiä pitkä numeerinen tieto. TK 10 mukainen ammattiluokituskoodi 
tarvitaan tulorekisteriin työtapaturmavakuutusta varten. 
 
Tilastokeskuksen TK 10 ammattiluokituksen löydät alla olevasta linkistä: 
https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html 
 
Ammattiluokituskoodeja ylläpidetään Henkilörekisterin Asetukset | Eläkevakuutukset –
valinnalla. Avaa uudet Ammattikoodit Työtapaturma-välilehdelle.  
 
Henkilön työsuhteen tietoihin TK 10 mukainen ammattilukituskoodi kannattaa valita 
vasta sen jälkeen, kun viimeinen vuoden 2018 palkkajakso on avattu.  
 

 
Tilastokeskuksen TK 10 ammattiluokituksen mukainen ammattikoodi 
 

2.6.2.2 Työ- ja tapaturmaeläkevakuutusten numerot 

Työeläke- ja tapaturmavakuutusten numeroita ylläpidetään Henkilörekisterin Asetukset | 
Eläkevakuutukset –valinnalla. Tarkista, että vakuutusnumerot on syötetty ja että ne ovat oikein. 
Lisäksi tulee olla valittuna työtapaturmavakuutusyhtiö. 
 

 
Eläkevakuutusten ylläpito 
 

 
Ammattinimikkeiden ja työtapaturmavakuutustietojen ylläpito 
 
Tulosyksikköympäristöissä eläkevakuutusnumerot annetaan tulosyksikkökohtaisesti.  
 

2.6.2.3 Työehtosopimusten tulorekisterikoodit 

Kullekin käytössä olevalle työehtosopimukselle tulee määritellä tulorekisterin 
työehtosopimuskoodi. Työehtosopimusten tulorekisterikoodeja pääset ylläpitämään 
Henkilörekisterin Asetukset | Ohjaukset -valinnalla 
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Tulorekisterin työehtosopimusten koodit 

 

2.6.3 Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) piirissä olevien palkansaajien 
pakolliset lisätiedot 

Työntekijä kuuluu KEVA:n eläkevakuutuksen piirin silloin kun, työntekijän työsuhteen tietoihin 
on valittu 20-alkuinen eläkevakuutusnumero. Tällöin tulorekisteriaineistoon talletetaan 
KEVA:an liittyviä pakollisia lisätietoja. Tarkista seuraavat tiedot: 
 

2.6.3.1 KEVA:n eläkevakuutusnumero 

KEVA:n eläkevakuutusnumeron löydät Henkilörekisteri | Asetukset | Eläkevakuutukset –
valinnalla.  Eläke-välilehdellä KEVA:n eläkevakuutuksen tunnus on KVE. Tarkista 
eläkevakuutusnumeron oikeellisuus. 
 

2.6.3.2 Maksajan aliorganisaation tunnus 

Maksajan aliorganisaation tunnusta ylläpidetään Eläke-välilehden Toimintayksiköntunnus –
kentässä. Tarkista että aliorganisaation tunnus on oikein. 
 

  
Eläkevakuutustiedot tulosyksikköympäristössä 
 

2.6.3.3 Palvelussuhteen laji – rekisteröinnin peruste 

Palvelusuhteen lajeja ylläpidetään Henkilörekisterin Asetukset | Ohjaukset –valinnalla. 
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Palvelusuhteen laji –tiedot Kenttäkirjastossa 
 
KEVA:n piireissä olevilla työntekijöillä palvelusuhteen laji tulee tallettaa henkilön tietoihin 
Henkilörekisterin Ikkuna | Lisätiedot –valinnalla avautuvalla ruudulla. 
 
Tarkista ja tarvittaessa päivitä palvelusuhteen laji henkilön lisätietoihin. Valitse Ryhmä-
sarakkeesta Palvelusuhteen laji ja sille arvo Lisätietoteksti-sarakkeesta. 
 

 
Palvelusuhteeseen liittyviä tietoja 

 

2.6.3.4 Ammattinumero 

KEVA:n piirissä olevilla työntekijöille tulee tallettaa ammattinumero. Ammattinumeroita 
ylläpidetään Henkilörekisterin Asetukset | Ohjaukset –valinnalla. Perusta tänne tarvittavat 
ammattinumerot. 
 

 
Ammattinumeroiden ylläpito –ruutu 
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Talleta ammattinumero henkilön lisätietoihin. Valitse Ryhmä-sarakkeesta Ammattinumero ja 
sille arvo Lisätietoteksti-sarakkeesta. 
 

 
Ammattinumero henkilön lisätiedoissa 
 

2.6.3.5 Työsuhteen päättymisen syy 

Jos KEVA:n piiriin kuuluvan henkilön työsuhde on päättynyt, tulorekisteriaineistoon talletetaan 
KEVA:n työsuhteen päättymissyykoodiksi 10. Päättymissyyn koodia ei voi ylläpitää L7:ssa. 
 

2.6.4 Vapaaehtoisia täydentäviä tietoja 

Työsuhteen päättymisen syitä ylläpidetään Henkilörekisterin Asetukset | Ohjaukset –valinnalla. 
Jos työsuhteen päättymisen syy on annettu, se talletetaan palkkatietoilmoitukselle. 
 

 
Työsuhteen päättymisen syyt 

2.7 Aineistoon talletettavia muita tietoja 

2.7.1 Palkansaajan etu- ja sukunimi 

Palkkatietoilmoitukselle talletetaan palkansaajan etu- ja sukunimi. Visma L7:ssa nämä tiedot 
ovat samassa Henkilön nimi –kentässä. Henkilörekisterin nimikonversion avulla nimitiedot 
saadaan tulorekisterin edellyttämään muotoon. 
 

2.7.1.1 Henkilörekisterin nimikonversio 

Kun käynnistät Henkilörekisterin ensimmäisen kerran 8.8. version päivityksen jälkeen, sovellus 
ilmoittaa konversion käynnistyksestä. Konversio päivittää nykyiset samassa kentässä olevat 
sukunimi ja etunimi -tiedot omiin kenttiin. 
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Nimikonversion käynnistys 
 
Konversiossa tähän saakka henkilön nimi -kentässä oleva tieto jaetaan etu- ja sukunimeen siten 
että ensimmäinen osa oletetaan olevan sukunimi ja loppuosat etunimiä. Konversion jälkeen 
Henkilörekisteri näyttää kuvan mukaiselta. 
 

 
Henkilörekisteri nimikonversion jälkeen 

2.7.2 Ansaintajakso 

Palkkatapahtumien ylläpidossa voit tarvittaessa syöttää palkkajaksosta poikkeavan 
ansaintajakson. Ansaintajaksotieto talletetaan palkkatietoilmoitukselle. Ansaintajakso on 
vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto, jota kuitenkin useat tulorekisteriin talletettujen 
tietojen käyttäjät tarvitsevat. Siksi tulorekisterin suositus on, että ansaintajaksot ilmoitetaan, jos 
ne ovat tiedossa. 
 

 
Ansaintajakso palkkatapahtumien ylläpidossa 
 

 


