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1

Saate
Tässä luvussa kuvataan Lomavuodenvaihde-tiedotteen sisältö.

1.1 Visma L7 ja lomavuodenvaihde
Lomavuodenvaihde lähestyy ja lomalaskenta on jälleen ajankohtaista. Olemme koonneet
tähän tiedotteeseen muistin virkistykseksi muutamia tärkeimpiä lomapalkkalaskentaan
liittyviä asioita Visma L7 -Palkanlaskennassa.
Vuosilomalaki muuttui 1.4.2020. Muutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa
täydentäviin
lisävapaapäiviin
siltä
osin,
kuin
työntekijän
täydeltä
lomanmääräytymisvuodelta ansaitsema vuosiloma alittaa 24 päivää sairaudesta tai
lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi (VLL 7 a §).
Lakimuutoksen mukaista lisävapaapäiväkäsittelyä ei tueta L7 lomapalkkalaskennassa.

1.2 Etäkoulutusmahdollisuus
Muistattehan, että teillä on mahdollista tilata myös etä-/puhelinkoulutusta haluamananne
ajankohtana lomapalkkalaskentaan liittyen. Halutessanne etäkoulutusta otattehan
mahdollisimman pian yhteyttä joko sovellustukeemme 02 48090422 tai omaan
vastuumyyjäänne. Voitte tehdä palvelutilauksen myös communityssa
http://teho.visma.fi/konsultointi.

Aurinkoisia kevätpäiviä!
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Asetukset ja ohjaukset
Tässä luvussa kuvataan Visma L7 -Palkanlaskennan lomien käsittelyyn liittyvät
yleisimmät asetukset ja ohjaukset.

2.1 Tuntipalkkaisten lomavuoden ansiokertymät
Tuntipalkkaisten lomavuoden ansiokertymää seurataan kumulatiivisella palkkalajilla 880,
jota kerryttävät ne syöttöpalkkalajit, joiden ohjauksessa on 80 (=tunnit lomavuoden
tunteihin) ja/tai 800 (=eurot lomavuoden ansioon). Palkkalajin 880 Nollaus-kentässä on
oltava ”lomavuosi”.
Palkkapussilla näkyvät kumulatiiviset lomavuoden ansiokertymät nollataan automaattisesti,
kun palkkoja lasketaan ensimmäisen kerran lomavuoden vaihteen tai PLNOLLAUS parametrilla (Palkanlaskenta | Perustiedostot | Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset)
annetun päivämäärän jälkeen.
Oletusarvoisesti kumulatiivisen kertymän nollaus tapahtuu laskettaessa palkkoja
ensimmäisen kerran 31.3.2021 jälkeen. Määrittelyä tarvitaan vain siinä tapauksessa,
että lomavuoden viimeiset palkat maksetaan vasta lomavuodenvaihteen 31.3.2021
jälkeen. Nollaus tehdään tosilaskennassa.
Huom! Päiväyksenä tulee olla lomavuoden viimeistä palkanmaksupäivää seuraava päivä
(esim. jos lomavuoden viimeiset palkat maksetaan 4.4.2021, PLNOLLAUS parametrille
tallennetaan 5.4.2021 ennen palkkojen laskenta-ajoa). Kyseinen parametrointi vaikuttaa
vain palkkalaskelmalla näkyvän kumulatiivisen lomavuoden ansion nollautumiseen,
ei itse lomapalkkalaskentaan.

PLNOLLAUS-parametri.
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2.2 Palkkalaji- ja palkkatunnusmääritykset
Palkanlaskenta | Perustiedostot | Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset -ikkunan
parametrin PLLOMA palkkalajimääritysten mukaisesti lasketaan lomapalkat ja -rahat ja
päivitetään tiedot tuntipalkkaisten henkilöiden palkkoihin ja kaikkien henkilöiden
kumulatiivisiin tietoihin.

PLLOMA-parametri.

2.3 Työsuhdetaulun lomalaskentaohjaukset
Henkilöt | Työsuhde -ikkunassa voidaan tehdä muutamia lomalaskentaan vaikuttavia
määrityksiä.

Työsuhde-ikkuna.
Ei lomaa: Ko. henkilön lomalaskenta voidaan estää valitsemalla kohta ”Ei lomaa”.
Lomapäivät: Mikäli henkilölle on käsin syötetty kertyneiden lomapäivien lukumäärä tähän
kenttään, käyttää lomapalkkalaskenta suoraan tätä tietoa, eikä tarkastele henkilön
palkkajaksojen työpäiviä. Tietoa tarvitaan lähinnä silloin, kun ohjelmiston käyttöönotetaan
kesken lomavuoden.
Lomapalkka-%: Mikäli henkilölle on määritelty lomapalkkaprosentti tähän kenttään,
lasketaan henkilön lomapalkka kyseisen prosentin perusteella lomavuoden ansiosta.
Lomapalkkalaskentaan menevät ne summat, jotka on maksettu palkkalajilla, jonka
ohjauksessa on muistipaikka 800.
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Kuukausipalkkaisen henkilön poikkeukselliseen prosenttiperusteiseen lomapalkan
laskentaan on omat määrityksensä. Tutustuthan tällöin L7-manuaaleista löytyvään
erillisohjeeseen ‘Vuosilomalain muutokset versio L7.11’

2.4 Lomaoikeus perinteisessä lomalaskennassa
Jos henkilön Työsuhde-ikkunassa ei ole tallennettu kertyneiden lomapäivien lukumäärää
Lomapäivät-kenttään, eikä lomalaskentaa ole ’Ei lomaa’ -ohjauksella estetty, lasketaan
henkilön lomaoikeus seuraavasti:
Henkilön lomavuoteen kuuluvilta palkkajaksoilta haetaan työpäivien lukumäärät Työpv I -ja
Työpv II -kentistä. Jos kuukaudessa on vähintään 14 työpäivää, kertyy henkilölle
vuosilomaa ko. kuukaudelta joko 2 tai 2,5 päivää työsuhteen kestosta riippuen. Jos
työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden lomavuoden loppuun
mennessä, kertyy lomaa 2,5 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
Palkkajaksoilta
kertyneet
työpäivät
henkilöittäin
voi
halutessaan
tarkastaa
Palkkatapahtumien syöttö | Toiminnot | Raportit |
Työpäivät kuukausittain
(HJAKSO10.rpt) -raportilta.

2.5 Lomaoikeus TES-kohtaisessa lomalaskennassa
Oletuksena lomalaskenta toimii perinteisen tavan mukaan (esitetty edellisessä kohdassa
2.4). Visma L7 Palkanlaskennassa on kuitenkin mahdollista ottaa käyttöön myös ns. TESkohtaiset lomaohjaukset, jolloin käytettävät lomaoikeustaulukot ja lomalaskentakaavat
voidaan määritellä työehtosopimuksittain. Tällöin lomapäivien määrä haetaan erillisistä
lomaoikeustaulukoista ja lomapalkat lasketaan annettujen laskentakaavojen
mukaisesti.
TES-kohtaisen lomalaskennan asetukset on määriteltävä ennen lomalaskentaa.
Käyttöönottoon suosittelemme erillistä käyttöönottokoulutusta joko etäkoulutuksena
puhelimitse tai tilaamalla konsultti paikan päälle. Halutessanne koulutusta otattehan
mahdollisimman pian yhteyttä joko asiakaspalveluumme tai omaan vastuumyyjäänne.

2.5.1 Palkansaajien lomalaskentaohjaukset
Henkilön lisätietoihin (Henkilöt | Ikkuna | Lisätiedot) arvolle Lomaoikeustaulukon
ohjaus määritellään henkilöllä sovellettava lomapäivien laskentatapa. Ellei ohjausta löydy,
lasketaan lomaoikeus perinteisellä tavalla ohjelman oletusarvoja käyttäen.

Lomapäivätaulukon ohjaus henkilön lisätiedoissa.
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Lomapäivien kertymille on mahdollista määritellä omat, työkokemuksen pituudesta
riippuvat lomaoikeustaulukot. Lomalaskennassa mahdollisesti huomioitava työkokemus
muiden työnantajien palveluksessa voidaan tallentaa valinnalla Henkilöt | Ikkuna |
Lisätiedot arvolle Lomalaskennan edell. työsuhdepäivät muodossa ”vv kk pp”.

Lomalaskennan edelliset työsuhdepäivät henkilön lisätiedoissa.

2.5.2 Lomaoikeuksien ylläpito
Lomanmääräytymistaulukko aktivoituu, kun avataan palkanlaskennan ohjaukset valinnalla
Palkanlaskenta | Perustiedostot | Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset. Ikkunan voi sulkea
ilman toimenpiteitä.
Lomaoikeustaulukot ja lomaohjaukset perustetaan ja niitä ylläpidetään Palkkatilastot |
Asetukset | Lomataulukot -ikkunassa.

Lomaoikeustaulukoiden ja lomaohjausten ylläpito.
Ikkunan yläosassa ylläpidetään lomaoikeustaulukoita, joita voi olla rajaton määrä.
Vasemmassa alakulmassa näkyvät lomaohjaustunnukset liitetään palkansaajaan
(Henkilöt | Lisätiedot -ikkunassa). Oikeassa alakulman taulukossa kytketään kuhunkin
lomaohjaukseen tarvittava määrä lomaoikeustaulukoita käytettäväksi loma- tai
lomakorvauspäivien laskennassa riippuen työsuhteen pituudesta. Myös lomarahan
kertymisprosenttia voidaan ohjata lomaoikeustaulukolla.
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2.5.3 Laskentakaavojen ylläpito
Lomalaskennassa käytettävät kaavat määritellään TES-kohtaisesti Palkkatilastot |
Asetukset | Lomakaavat -ikkunassa. Kaavat määritellään palkkataustavoittain erikseen
tunti- ja kuukausipalkkaisille työntekijöille. Kaavan saa ylläpidettäväksi valitsemalla ikkunan
yläreunasta halutun työehtosopimuksen, palkkaustavan sekä kaavan nimen. Kaava
aktivoidaan Käytössä-valintaruudun avulla, jolloin ko. kaavaa käytetään laskennassa
vanhan ohjelmassa olevan kiinteän laskentakaavan sijasta.
Lomapalkkakaavat ovat käytössä kaikissa tulosteissa, myös lomapalkkavelkaa
laskettaessa. Laskentakaavoissa voidaan käyttää henkilön palkkaa, palkkakirjauksia sekä
työsuhteeseen tallennettuja tietoja, joten lomapalkkalaskennan muokkaaminen on
mahdollista useille eri aloille.

Lomapalkkojen laskentakaavan ylläpito. Kuvassa energia-alan kuukausipalkkaisten
lomapalkan päivähinnan laskentakaava, jossa huomioidaan kk-palkan korotukset
palkkalajilta 971 (maksetut lisät vuoro- ja sunnuntaitöistä).
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Lomalaskennan työnkulku
Tässä luvussa käydään läpi lomalaskennan työnkulku sekä ilman Lomat-sovellusta
että Lomat-sovelluksella tehtynä.

3.1 Ilman Lomat-sovellusta
3.1.1 Rajaukset
Mikäli erillistä Lomat-sovellusta ei ole käytössä, tehdään lomalaskenta Palkanlaskenta |
Palkkatilastot -sovelluksella. Ruudulla valitaan kohta Lomapalkkalaskenta, annetaan
lomavuoteen kuuluvien palkkojen maksupäiväväli, valitaan henkilöt sekä asetetaan
palkkatunnus, jolle tuntipalkkaisten lomakeskituntiansio päivitetään. Palkkatunnukselle
voidaan myös määritellä prosentti, jolla laskettua loma-KTA:ta korotetaan.
Lomapalkkalaskenta kannattaa ajaa ensin koeajona Koe-ruudun ollessa aktivoituna ja
varmistua tietojen oikeellisuudesta ennen tosiajon suorittamista.
Huom! Lomapalkkalaskenta-ajo päivittää uudet lomatiedot henkilöiden kumulatiivisiin
vanhojen tietojen päälle. Tämän vuoksi ennen lomapalkkalaskentaa tulee ehdottomasti
tulostaa Palkkatilastoista raportti ”Maksamattomat lomapalkat”, jotta nähdään, mitä
edellisen vuoden lomia on vielä mahdollisesti maksamatta.

Lomapalkkalaskenta Palkkatilastoissa.

3.1.2 Laskenta-ajon suorittamat toimenpiteet
Lomapalkkalaskennan suorittamat toimenpiteet:
1. Tuntipalkkaiset työntekijät
Tuntipalkkaisille työntekijöille lasketaan lomavuodelta kertyneiden lomapäivien
lukumäärä, jonka perusteella saadaan työehtosopimuksen mukainen lomakerroin
(Kenttäkirjasto X314 tai Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset | LOMAKER). Lisäksi
lasketaan lomavuodelta loma-ansioon kuuluvat tunnit sekä ansiot, joista saadaan
lomavuoden
keskituntiansio.
Lomapalkka
lasketaan
kertomalla
loma-kta
lomakertoimella. Mikäli käytetään TES-kohtaisia lomaoikeustaulukoita sekä
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lomalaskentakaavoja, lasketaan lomapäivät ja lomapalkat niiden mukaisesti, jolloin
esimerkiksi tuntipalkkaisilla ei käytetä lomakertoimia.
Lomapäivät, lomapalkka sekä lomarahan määrä päivitetään henkilöiden viimeisen
lasketun palkkajakson kumulatiivisiin tietoihin PLLOMA-parametrin ohjausten
mukaisesti. Henkilöt | Palkat -ikkunaan päivitetään lomavuoden keskituntiansio ennen
laskennan käynnistämistä annetulle palkkatunnukselle sekä yhden lomapäivän hinta
PLLOMA-parametrilla annetulle palkkatunnukselle.
2. Kuukausipalkkaiset työntekijät
Kuukausipalkkaisille lasketaan lomavuodelta ainoastaan kertyneiden lomapäivien
lukumäärä, joka PLLOMA-parametrin ohjausten mukaisesti tallennetaan henkilön
viimeisen
lasketun
palkkajakson
kumulatiivisiin
tietoihin.
Maksettaessa
kuukausipalkkaiselle henkilölle lomapalkkaa tai -rahaa tapahtuu lomapäivän hinnoittelu
maksupalkkalajin Palkkatunnus-kentän mukaisesti. Mikäli käytetään TES-kohtaisia
lomaoikeustaulukoita sekä lomalaskentakaavoja, lasketaan lomapäivät ja lomapalkat
niiden mukaisesti.
Kun erillistä Lomat-sovellusta ei ole käytössä, tapahtuu lomapalkkojen ja -rahojen
maksaminen syöttämällä loma-ajankohtina lomapalkat ja -rahat näiden maksupalkkalajeilla
henkilöille avatuille palkkajaksoille palkkatapahtumiksi.

3.2 Lomat sovelluksella
3.2.1 Parametrit
Lomapäivien kuluminen eli täysien viikkojen lauantaikorvaus sekä vajaiden viikkojen
irtopäivälaskenta voidaan parametroida TES-kohtaisesti kenttäkirjaston parametrilla X317
TYÖEHTOSOPIMUS käsiteltävän työehtosopimuksen Teksti-kentän arvoilla LAKORV() ja
IRTOPV(). Käytettävissä olevat arvot ovat:
LAKORV(1) = Täyden viikon lauantai ei kulu koskaan lomapäivänä.
LAKORV(2) = Täyden viikon lauantai kuluu lomapäivänä, jos se on arkipäivä. Lauantai ei
kulu lomapäivänä, jos se on arkipyhä.
LAKORV(3) = Täyden viikon lauantai kuluu lomapäivänä, jos se on arkipäivä. Lauantai ei
kulu lomapäivänä, jos ko. viikolla on yksikin arkipyhä.
IRTOPV(1) = Lasketaan irtopäiviä ja joka 5. lomapäivä kuluttaa lauantain lomapäivänä.
Näin riippumatta siitä, onko lauantai arkipyhä vai ei.
IRTOPV(0) = Ei lasketa irtopäiviä.
Henkilön työehtosopimukselle annettuja ohjauksia käytetään ensisijaisesti. Jos ko. TES:ltä
puuttuvat ohjaukset, käytetään oletus-TES:lle määriteltyjä ohjauksia. Jos mitään
määrityksiä ei ole annettu, lomalaskenta toimii kuten ennenkin: lasketaan irtopäiviä ja
täyden viikon lauantai kuluu lomapäivänä, jos ko. viikolla ei ole yhtään arkipyhää.

3.2.2 Laskenta-ajon rajaukset
Mikäli erillinen Lomat-sovellus on käytössä, tehdään lomalaskenta Lomat |
Lomapalkkalaskenta -ohjelmalla. Ruudulla annetaan lomavuoteen kuuluvien palkkojen
maksupäiväväli, valitaan henkilöt sekä asetetaan palkkatunnus, jolle tuntipalkkaisten
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lomakeskituntiansio päivitetään. Palkkatunnukselle voidaan myös määritellä prosentti, jolla
laskettua loma-KTA:ta korotetaan.

Lomapalkkalaskenta Lomat-sovelluksella.
Lomapalkkalaskenta kannattaa ajaa ensin koeajona Koe-valinnan ollessa aktivoituna ja
varmistua tietojen oikeellisuudesta ennen tosiajon suorittamista.

3.2.3 Laskenta-ajon suorittamat toimenpiteet
Lomapalkkalaskennan suorittamat toimenpiteet:
1. Tuntipalkkaiset työntekijät
Tuntipalkkaisille työntekijöille lasketaan lomavuodelta kertyneiden lomapäivien
lukumäärä, jonka perusteella saadaan työehtosopimuksen mukainen lomakerroin
(Kenttäkirjasto X314 tai Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset | LOMAKER). Lisäksi
lasketaan lomavuodelta loma-ansioon kuuluvat tunnit sekä ansiot, joista saadaan
lomavuoden
keskituntiansio.
Lomapalkka
lasketaan
kertomalla
loma-kta
lomakertoimella. Mikäli käytetään TES-kohtaisia lomaoikeustaulukoita sekä
lomalaskentakaavoja, lasketaan lomapäivät ja lomapalkat niiden mukaisesti, jolloin
esimerkiksi tuntipalkkaisilla ei käytetä lomakertoimia.
Lomapäivät, lomapalkka sekä lomarahan määrä päivitetään henkilöiden viimeisen
lasketun palkkajakson kumulatiivisiin tietoihin PLLOMA-parametrin ohjausten
mukaisesti. Kertyneet lomapäivät viedään lisäksi Lomat | Lomarekisteri -ohjelmaan.
Henkilöt | Palkat -ikkunaan päivitetään lomavuoden keskituntiansio ennen laskennan
käynnistämistä annetulle palkkatunnukselle sekä yhden lomapäivän hinta PLLOMAparametrilla annetulle palkkatunnukselle.

2. Kuukausipalkkaiset työntekijät
Kuukausipalkkaisille lasketaan lomavuodelta ainoastaan kertyneiden lomapäivien
lukumäärä, joka PLLOMA-parametrin ohjausten mukaisesti tallennetaan henkilön
viimeisen lasketun palkkajakson kumulatiivisiin tietoihin. Kertyneet lomapäivät viedään
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lisäksi Lomat | Lomarekisteri –ohjelmaan. Maksettaessa kuukausipalkkaiselle
henkilölle lomapalkkaa tai -rahaa tapahtuu lomapäivän hinnoittelu maksupalkkalajin
Palkkatunnus-kentän
mukaisesti.
Mikäli
käytetään
TES-kohtaisia
lomaoikeustaulukoita sekä lomalaskentakaavoja, lasketaan lomapäivät ja lomapalkat
niiden mukaisesti.
Huom! Lomapalkkalaskenta-ajo päivittää uudet lomatiedot henkilöiden kumulatiivisiin siellä
ennen laskenta-ajoa mahdollisesti olleiden vanhojen tietojen päälle. Jos vanhat lomat
halutaan säilyttää ja uudet lisätään niihin, niin Henkilöt / Asetukset / Ohjaukset /
Lomapalkkojen ohjaukset/ kumulatiiviset lomapäivät – tähän arvokenttään ’Kyllä’,
Tämä asetus pitää olla ennen tosilaskenta-ajoa. Lomarekisterissä aiempien lomavuosien
pitämättömät lomapäivät säilyvät tallessa joka tapauksessa.

Lomarekisterin ylläpito.

3.2.4 Loma-ajankohtien merkitseminen
Lomat | Lomaraportit -ohjelmalla saa tulostettua Lomasuunnitelmat-raportin eli ns.
lomalistan henkilöstölle loma-ajankohtien merkitsemistä varten (raporttiruudulla Lomat raportti).

Lomasuunnitelmat-raportti.
Loma-ajankohdat tallennetaan ohjelmaan joko lomarekisterin ylläpidossa tai
vaihtoehtoisesti graafisesti Lomakalenteri-ohjelmassa. Lomarekisterin ylläpidossa Ei
lomarahaa -kentällä voidaan estää lomarahojen maksu esimerkiksi tilanteessa, jossa
henkilö vaihtaa lomarahansa joko kokonaan tai osittain vapaaksi.
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Lomakalenteri.
Lomajaksot lisätään janoina haluttuun kohtaan kalenteri -näkymässä seuraavasti hiiren ja
näppäimistön avulla:
Shft + hiiren ykköspainike (yl. vasen)
janan piirto tai sen pituuden muutos
Ctrl + hiiren ykköspainike (yl. vasen)
janan siirto
Delete
aktivoidun janan poisto (ohjelma varmistaa toiminnon)
Lomajaksot voidaan antaa myös klikkaamalla + -merkkiä henkilönimen perässä, jolloin
avautuu kalenterinäkymä, josta voidaan lomajakso antaa klikkaamalla kalenterista halutut
Alkaen
–
Päättyen
päivät.

3.2.5 Lomarekisteri
Lomarekisterin ylläpidossa ja selauksessa saa Asetukset | Merkintäohjaus | Näytä
merkintäinfo -toiminnolla näkyville laskennassa käytetyn ohjauksen sekä merkittyjen
lomapäivien laskentavaiheet.
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Merkintäinfo Lomarekisterin ylläpidossa.

3.2.6 Lomapalkkojen maksatus
Loma-ajankohtien merkitsemisen jälkeen lomapalkkojen ja -rahojen maksatus tapahtuu
erillisellä Lomat | Lomapalkkojen maksatus -ohjelmalla. Toiminto muodostaa maksuun
valituille henkilöille palkkajaksot sekä lomapalkka- ja lomarahatapahtumat.

Lomapalkkojen maksatus.

3.2.7 Lomarahojen maksatus
Visma L7 –järjestelmässä on toiminnallisuus, jonka avulla lomarahat voidaan maksaa
erillään lomapalkkojen maksusta.
Kun käyteteään lomataulukoita ja halutaan maksaa lomarahat kerralla, riippumatta
lomapalkkojen maksatuksesta, parametroidaan lomarahojen maksukuukausi TESkohtaisesti kenttäkirjaston koodille X317. Teksti-kenttään kirjoitetaan LOMARAHAKK(n),
jossa n on maksukuukauden numero.
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Lomarahojen erillismaksu tehdään Lomapalkkojen maksatus-sovelluksella valitsemalla
Asetukset | Lomarahojen maksu (asetus on istuntokohtainen eli ei jää voimaan).
Lomarahat voidaan maksaa ennen kuin yhtään lomapäivää on pidetty tai kun lomapäiviä
on jo pidetty.
Henkilöiden valinta ja maksatuksen käynnistäminen tapahtuvat kuten lomapalkkojen
maksatuksessa. Lomarahojen maksu tekee henkilön vakioihin lomarahan sille
kuukaudelle, joka on parametrilla X317 annettu. Perustettaessa henkilölle palkkajakso,
jonka ajalle vakion päiväys osuu, lomaraha tulee tapahtumaksi ko. palkkajaksolle. Kun
lomaraha on jo henkilön vakioissa, se ei enää näy lomavarauslistalla.
HUOM. Jos käytössä on useita lomapalkkalajeja kuukausipalkkaisille palkansaajille,
suosittelemme hyödyntämään palkkajakoja. Tällöin kunkin henkilön taakse tehdään
lomapalkkalajin 100%:n palkkajako halutulle kirjanpidon tilille. Tämä mahdollistaa
esimerkiksi eri henkilöryhmien lomapalkkojen erittelyn kirjanpidossa ja varmistaa kuitenkin
lomapalkkaohjausten eheyden.
Tarkemmat ohjeet Lomat-sovelluksen käytöstä sekä sovellukseen liittyvistä asetuksista
ja ohjauksista löydätte Visma L7:n erillisestä Lomapalkat -käsikirjasta sekä Lomapalkkojen
käyttöönotto-oppaasta.
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