
Tulorekisteri – Visma L7
Valmistelevat toimet osa 1: 

Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin



Tulorekisteri tulee 1.1.2019

● Valtionvarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke 

● Reaaliaikainen tietovarasto, johon tiedot ilmoitetaan maksukohtaisesti

● Tietojen ilmoittamisaika maksupäivä + 5 kalenteripäivää 

● Tulee voimaan 1.1.2019 lähtien ja koskee kaikkia työnantajia

● Katso korvataan Suomi.fi –palveluilla

● https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu 

https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu


● Korvaa kerran kuussa annetut ilmoitukset oma-aloitteisista veroista 
(aikaisemmin tas-kausiveroilmoitus) sekä vuosi-ilmoitukset mm. verottaja, eläke, 
tvr jne. 

● Ilmoitettavat tiedot eivät juuri muutu, tiedot toimitetaan yhteen paikkaan 
yhdellä ilmoituksella

● Tietojen ilmoittaminen rekisteriin maksutonta ja tiedot maksuttomasti 
hyödynnettävissä

● Ilmoittaminen mahdollista rajapinnan kautta, käyttöliittymän kautta ja 
erityisestä syystä paperilla 

Tulorekisteri



● Sähköinen asiointipalvelu, jossa tietojen ilmoittaja (työnantaja/tilitoimisto) ja 
ansioiden saaja voivat tarkastella tietoja 

● www.tulorekisteri.fi

Seuraa tapahtumia ja muutoksia
 

Tulorekisteri

http://www.tulorekisteri.fi/


● Webinaarit

○ Tulolajikoodiston kohdistus palkkalajeihin 5.9.2018 klo 13-14

○ AutoReportin käyttöönotto ja varmenteen noutaminen 23.10.2018 klo 9-10 

○ Palkkailmoittamisen toimenpiteet Visma L7:ssa 12.12.2018 klo 13-15

● Hyvää yleistietoa myös Visma Talent-oppimisympäristössä: Tulorekisteri ja 
Palkkahallinnon muutos 23.8.2018 pidetyn webinaarin tallenne ja tukimateriaali

Tulorekisteri



Perustietojen muutoksia Visma L7

•Työtapaturmavakuutustiedot
○ v. 2020 ilmoitetaan Tilastokeskuksen ammattiluokituksella 

•Työsuhteen päättymisen syy, vapaaehtoinen tieto
○ Henkilöt - Asetukset - Ohjaukset - Työsuhdesyy

•Palkkalajien kohdistaminen tulorekisterin tulolajeihin 



● Visma L7 versio 8.7 (julkaistu toukokuussa)

● Sarakkeiden lisäys palkkalaji –sovelluksessa
Hiiren kakkospainike -> valitse sarakkeet..

Perustietojen muutoksia Visma L7



Palkanlaskenta – Perustiedostot – Palkkalajit – Asetukset – Tulorekisterin koodit
Valitse palkkalaji ja yhdistä siihen sopiva tulolaji nuolinäppäimellä tai tulolajia kaksoisklikkaamalla

Palkkalajien kohdistaminen tulolajikoodeihin



Palkanlaskenta – Perustiedostot – Palkkalajit - Asetukset - Tulolajikoodit

Päivärahoille ja luontoiseduille tulee valita tarkenne

Palkkalajien kohdistaminen tulolajikoodeihin



Palkanlaskenta – Perustiedostot – Palkkalajit

Palkkalajien kohdistaminen tulolajikoodeihin



Tulorekisteri.fi: Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/dokumentaatio/

Palkkalajien kohdistaminen tulolajikoodeihin

https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/dokumentaatio/


Tulolajeja voit ylläpitää Toiminnot -valikon Muokkaus tilassa

Lopuksi Muokkaus tila pois päältä

Tulolajien muokkaus



Aineiston muodostus 

• Palkkojen tosilaskenta muodostaa jokaisesta lasketusta jaksosta xml- tiedoston 
palkkalaskelmien PDF –hakemistoon.

• Maksatuksen jälkeen lähetettävissä



Tulorekisteriaineistojen ylläpito

• Palkkatietoilmoitukset
• Työnantajan erillisilmoitukset, kerran kuussa (ent. kausiveroilmoitus, sittemmin 

ilmoitus oma-aloitteisista veroista)



Aineiston esikatselu

• Esikatselu



Aineiston lähettäminen 

• Visma L7:sta aineisto toimitetaan tulorekisteriin AutoReportin välittämänä. 
Tarvitaan varmenne (Sertifikaatti)

• Varmenteen noutamiseen tarvitaan Suomi.fi valtuutus

• Valtuudet toimivat Verohallinnon asiointikanavissa 1.11.2018 

https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu



● Aloita tulolajien kohdistus mahdollisimman pian!  

● Webinaaritallenteet sekä kysymys-vastauspatteristot tulevat saataville Visma 
Communityyn heti tilaisuuksien jälkeen, Lataa materiaalia-osioon. 

Tulolajien kohdistus



● Palkkalajien kohdistus tulolajeihin vaatii palkanlaskennan osaamista ja 
yrityskohtaista tietoa, miten ja mihin ko. palkkalajia on yrityksessä käytetty. 

● Visma Communitysta löydät ohjeen, miten kohdistus tehdään ohjelmassa
● Lisätietoa saa tarvittaessa tulorekisteri.fi –sivustolta
● Ohjelmiston käyttöön voi tilata konsultointiapua 

osoitteesta: http://teho.visma.fi/konsultointi
● Mahdollisissa ohjelmiston toimintaan liittyvissä ongelmatilanteissa voi kääntyä 

Visma L7 Sovellustuen puoleen

Tulolajien kohdistus

https://community.visma.com/t5/Visma-L7-keskustelut/Tulolajien-kohdistus-palkkalajeihin/m-p/171312
http://tulorekisteri.fi/
http://teho.visma.fi/konsultointi


● Verohallinnon Tulorekisteriyksikön Tulolajien tehopäivät 
Palkkahallinnon palkkalajit kohdennetaan tulorekisteriaikana tulorekisterissä 
käytössä oleviin tulolajeihin. Kuinka vanhojen palkkalajien yhdistäminen 
tulolajeihin onnistuu? Tarvitsetko neuvoja?  

Tulolajien tehopäivässä tulorekisterin asiantuntijat neuvovat ja vastaavat 
kysymyksiin tulolajeista chatissa. Chat on auki kahtena aamupäivänä 10.9. ja 
14.9. klo 9-12. 
Chatissa kysytyt kysymykset vastauksineen julkaistaan tulorekisteri.fi -sivustolla 
syyskuun loppuun mennessä.

Tulolajien tehopäivät




