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Visma L7 Tulorekisteri Kevan pakolliset lisätiedot 

Kuntien eläkevakuutusturvan ilmoituksia varten tarvitaan seuraavat pakolliset lisätiedot, jotka menevät 
palkkatietoaineistoon, kun työntekijän eläkevakuutusnumero alkaa Kevan yhtiötunnuksella 20. 
 
Lisätietoja https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/tulorekisteri/   

1.1 Keva -Palvelussuhteen laji – rekisteröinnin peruste 

 
Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset Palvelussuhteen lajien avaaminen 
 

 
Palvelussuhdetiedon tallettaminen henkilön lisätietoihin 

1.2 Ammattinumero 

Kunta-alan eläketurvan mukaan vakuutettujen palvelussuhteiden ammattinimikehaun löydät Kevan 
verkkosivuilta. 
https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/ammattinimikkeiden-haku/ 
 
Avaa yrityksessä/yksikössä tarvittavat ammattinumeroiden koodit Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset | 
Ammattinumero (kenttäkirjastokoodi HL08) 
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Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset Ammattinumero (kenttäkirjaston koodi HL08) 
 
Valitse ammattinumero henkilön lisätietoihin Ammattinumero –valinnalla, alkaen päivää ei aineiston 
muodostuksessa käytetä. 
 

 
Henkilöt | Lisätiedot | Ammattinumeron valitseminen 

1.3 Yrityksen (yksikön) tiedot 

Tulorekisteriaikana työnantajatunnuksen sijasta käyttöön tulee eläkejärjestelynumero, jonka löydät 
Kevan verkkopalvelusta työnantajan tiedoista Tallenna numero 20- alkuisena Henkilöt – Asetukset – 
Eläkevakuutukset –ruudulle.  
 
Lisäksi tulorekisteriaineistoon tarvitaan aliorganisaation tunnus, joka talletetaan toimintayksikkö -
tunnukseen Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset | Eläkevakuutus numero | Parametri Kevan 
toimintayksikkötunnus  (juridisessa ympäristössä tiedon voi tallettaa myös eläkevakuutukset –ruudulla). 
 
Tee yrityksen/yksikön tietojen muutokset vasta kun alat laskea 2019 maksupäivän palkkoja. 
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 Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset | Eläkevakuutuksen numero 
 

 
Eläkevakuutusten ylläpito –ikkuna juridisessa ympäristössä 

1.4 Palvelussuhteen päättymissyy 

Kun työntekijän työsuhteessa on päättymispäivämäärä ja 20 - alkuinen eläkevakuutusnumero, 
tulorekisteriaineistoon menee tulorekisterin päättymisen syyn lisäksi Kevan päättymisen syy 10. 

1.5 Työsuhteiden päättäminen 31.12.2018 

Vuodenvaihteen 2018/2019 yli jatkuvat palvelussuhteet pitää katkaista teknisesti 31.12.2018 
tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä. Kevan jäsenyhteisöillä käytettävä päättymissyykoodi on 81.  
 
Visma L7 8.8 versiossa KVTEL-palvelussuhdeilmoituksen siirtoaineistoon menee päättymispäivä 
31.12.2018 ja syykoodi 81, jos päättymispäivää ei työsuhteelle ole talletettu. 
 
Kevan asiointipalveluun syötettäessä tai eläketilastoista tulostettavaan raporttiin tulee tieto lisätä käsin 

1.6 Palkkatietoilmoitusaineisto 

Palkkatietoilmoitusaineisto muodostuu palkkojen tosilaskennassa. Tietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi 
voit avata aineiston esikatseluun palkkatapahtumien syötöstä tai Tulorekisteriaineistot –ohjelmasta. 
Jälkimmäisestä voit avata myös lähetettävän xml-tiedoston. 
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Työsuhteen päättymisen syy: 
type 3, tilastokeskuksen syykoodi 2 (muu syy) 
type 1, Kevan koodi, 10, päättynyt 

Ammattikoodit: 
type 1, tilastokeskus, 43110 
type 2, Kevan koodi, 54486 

Aliorganisaation tunnus 

Palvelussuhteenlaji 


