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1 Saate 
 
Tämä tiedote kertoo toimenpiteet, jotka tulee tehdä vuodenvaihteessa. 

 
1.1 Tiedotteesta 

 
Tässä tiedotteessa kerrotaan vuodenvaihteessa Visma Payroll -ohjelmassa huomioitavat asiat. 
Vaikka perustietoja ylläpidetään osin Visman toimesta, on tietyt toimenpiteet tehtävä myös 
yrityskohtaisesti. 
 
Tiedote on hyvä lukea läpi hyvissä ajoin ennen maksupäivältään vuoden 2019 ensimmäisen 
palkka-ajon muodostamista, jotta voit huomioida tehtävät muutokset oikea-aikaisesti.  
 
Vuoden 2019 alusta lähtien palkkatiedot ilmoitetaan kansalliseen tulorekisteriin. 
 
1.2 Huomioitavaa 
 
Tiedotteessa kerrotut vuoden 2019 prosentit ovat arvioituja. Tarkista vahvistetut prosentit 
Verohallinnolta ja omista vakuutusyhtiöistä. 
 
Lue ohjelman käyttöön liittyvät tarkemmat ohjeet Visma Payroll -käsikirjasta. 
 
 
 

Menestystä vuodelle 2019! 
   

 



 
 
 

6 

2 Perustiedot 
 
Perustietoja ylläpidetään vuodenvaihteessa osin Visman toimesta, mutta yrityksen palkanlaskijan vastuulle jää 
tiettyjen yrityskohtaisten muutosten tekeminen. 
 

2.1 Johdanto 
 
Vuodenvaihteessa muuttuvat työntekijältä perittävät maksut ja työnantajan maksut on päivitettävä 
ohjelmaan oikea-aikaisesti. Seuraavaksi luetellut uudet arvot tulee olla perustettuna ohjelmaan 
ennen sen palkka-ajon avaamista, jossa ne tulee olla huomioituna (esim. maksupäivä vuonna 
2018). Ohjelma ei huomioi palkka-ajon avaamisen jälkeen tehtyjä muutoksia ko. kaudella. 
 
 
2.2 Visman ylläpitämät tiedot 
 

2.2.1 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent. sosiaaliturvamaksu) 
 
Työnantajan sairausvakuutusmaksu on vuonna 2019 maksetuista palkoista 0,77 %. 
 
Visma on lisännyt vuoden 2019 prosentin ohjelmaan 3.4 -päivityksen yhteydessä joulukuussa 2018. 
 
Pääset tarkistamaan ja tarvittaessa muuttamaan määritetyn prosentin valinnalla Perustiedot | 
Parametrit | CONSTANTS | SOCSEC | Taso 3. 
 

2.2.2 Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)  
 
Työeläkevakuutusmaksu on vuonna 2019 keskimäärin 24,4 %, josta työnantajan osuus on 
keskimäärin 17,35 %. Työntekijän eläkevakuutusmaksu 17-52 –vuotiailta vuonna 2019 on 6,75 % ja 
53-62 -vuotiailta 8,25 %. 63-67-vuotiailla eläkevakuutusmaksu on 6,75 %.  68-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille ei eläkettä kartu eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja. Ikärajat on huomioitu 
Elakevahennys-laskentakaavassa. 
 
Huomioithan, että muiden kuin TyEL:n osalta tietojen ylläpito tapahtuu asiakkaan toimesta. 
 

2.2.3 Työttömyysvakuutusmaksu 
 
Vuonna 2019 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 % ja osa-omistajan vakuutusmaksu on 
0,78 %. 
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Visma on lisännyt vuoden 2019 prosentit ohjelmaan 3.4 -päivityksen yhteydessä. Pääset 
tarkistamaan ja tarvittaessa muuttamaan määritetyt prosentit valinnalla Perustiedot | Parametrit | 
CONSTANTS | UNEMP | Taso 3 .  Luku 1 –kentässä määritellään työntekijän prosentti ja Luku 2 
–kentässä osa-omistajan prosentti.  
 
Jotta ohjelma perii osa-omistajien työttömyysvakuutusmaksun palkasta edellä mainitulla 
prosentilla, osaomistajan palkkatapahtumissa tulee käyttää 8061 Työttömyysvakuutusmaksu, 
osaomistaja  –palkkalajia palkkalajin 8060 Työttömyysvakuutusmaksu sijaan. Vaihda palkkalaji 
osaomistajan vakiotapahtumaksi työsuhteen Palkkalajit-välilehdellä, jolloin se muodostuu henkilön 
palkkakausille automaattisesti. 
 

2.2.4 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 
 
Vakuutetun sairausvakuutuksen päivärahamaksu sisältyy verokortin pidätysprosenttiin ja sen osuus 
tulostuu palkkaerittelylle.  
 
Vuonna 2019 päivärahamaksu on 1,54 % ja YEL/MYEL-työtulon päivärahamaksuprosentti on 1,77 %. 
Ohjelma laskee maksun korkeammalla prosentilla, jos henkilön työsuhteen laji on Päätoimi (yrittäjä) 
tai Sivutoimi (yrittäjä). 
 
Visma on lisännyt vuoden 2019 prosentit ohjelmaan 3.4 -päivityksen yhteydessä. Pääset 
tarkistamaan ja tarvittaessa muuttamaan määritetyt prosentit valinnalla Perustiedot | Parametrit | 
CONSTANTS | PERDIEM | Taso 3 . Luku 1 –kentässä määritellään työntekijän prosentti ja Luku 2 
–kentässä YEL/MYEL-vakuutetun prosentti. 
 
 
2.3 Yrityskohtaisesti ylläpidettävät tiedot 

 
Yritysrekisterien muokkaaminen vaatii Palkanlaskennan pääkäyttäjä –roolin. Henkilön perustietoja 
pääsee muokkaamaan myös Palkanlaskija-roolilla. Oikeuksien muuttamiseksi ota yhteyttä 
yrityksenne Payroll-pääkäyttäjään. 
 

2.3.1 Verokortit 
 
Verohallinto on ilmoittanut, että verokorttiin tulee muutoksia vuodelle 2019. Jatkossa verokortissa 
on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron 
lisäprosentin mukaan. Verohallinnon tiedotteen mukaan vuoden  2019 verokortit tulevat voimaan 
1.2.2019. 
 
Jokaisella työsuhteella tulee olla tallennettuna voimassa oleva verokortti. Jos henkilöllä ei ole 
voimassaolevaa verokorttia, ohjelma laskee ennakonpidätyksen automaattisesti 60 %:n mukaan. 
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Lisätietoa ennakonpidätyksen toimittamisesta ja verokorteista löydät Verohallinnon 
internet-sivuilta. 
 
Yhden tulorajan verokorttia varten ohjelmassa tulee käyttää verokorttia Yhden tulorajan verokortti 
(B) . 
 

2.3.1.1 Tammikuun ennakonpidätyksen laskenta 
 
Tulorajojen seuranta aloitetaan alusta tammikuussa. Toisin sanoen edellisenä vuonna ansaituilla 
tuloilla ei ole vaikutusta ennakonpidätykseen tammikuussa. Tämän vuoksi henkilön työsuhteille 
tulee perustaa uudet verokortit, jotka ovat voimassa ajalla 1.1.2019 – 31.1.2019. Jos työntekijä 
toimittaa muutosverokortin, joka on voimassa esimerkiksi 1.1.2018 alkaen, tulee tammikuun 
ennakonpidätys toimittaa tämän verokortin mukaan.  
 
Voit perustaa tammikuun verokortit automaattisesti valinnalla Päivitysajot | Luo tammikuun 
verokortit. Ohjelma avaa tammikuun verokortit automaattisesti niille henkilöille, joilla on 
joulukuussa 2018 voimassa oleva verokortti. Voit halutessasi valita listalta pois työsuhteita, joille et 
halua perustaa tammikuun verokorttia automaattisesti tällä ajolla. Valitse lopuksi Talleta. Tarkista 
tammikuun verokorttitiedot henkilöiden työsuhteilta ajon jälkeen. Jos henkilö on toimittanut 
muutosverokortin, joka on voimassa tammikuusta 2019 alkaen, tee muutokset henkilön työsuhteen 
verokorttitietoihin ajon jälkeen. 
 
Tammikuun verokortit tulee avata ennen sen palkka-ajon muodostamista, jonka maksupäivä on 
tammikuussa 2019. 
 

2.3.1.2 Vuoden 2019 verokortit ja verokorttien suorasiirto 
 
Verohallinnon tiedotteen mukaan vuoden 2019 verokortit tulevat voimaan 1.2.2018. Voit avata uudet 
verokortit henkilöiden työsuhteille manuaalisesti tai voit pyytää työntekijöiden uudet 
verokorttitiedot Verohallinnolta sähköisesti. Voit muodostaa verokorttien pyyntöaineiston valinnalla 
Päivitysajot | Verokorttien suorasiirto.  
 
Pyyntöaineisto voidaan muodostaa luonnollisista henkilöistä, joilla on suomalainen 
henkilöturvatunnus. Voit rajata aineistoon tulevia henkilöitä Ryhmät-valikolla ja taulukossa 
henkilöiden edessä olevalla valintamerkillä. Voit valita aineistoon mukaan vain aktiiviset työsuhteet 
tai kaikki työsuhteet ikkunan oikean laidan painikkeilla. Verottajalta pyydetään henkilölle joko pää- 
tai sivutoimen verokorttia. Ohjelma ehdottaa henkilölle pyydettävää verokortin lajia henkilön 
viimeisimmän voimassaolevan verokortin mukaisesti. Tarvittaessa voit muuttaa pyydettävää 
verokorttia henkilöittäin vielä esikatselutaulukossa muokkaamalla riviä. Kun mukaan otettavat 
henkilöt on valittu, valitse Talleta. Tallenna ohjelman muodostama tiedosto työasemallesi ja lähetä 
se Verohallinnolle esim. Tyvi- tai Ilmoitin.fi–palvelulla. Suorasiirtopyyntö tulee tehdä Verohallinnolle 
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31.1.2019 mennessä, mutta kuitenkin niin, että verottaja ehtii palauttaa aineiston ajoissa ennen 
maksupäivältään olevia helmikuun palkkoja. 
 
Huom! Verokorttien suorasiirto tulee tehdä verottajalle luomalla suorasiirto Payrollin 3.4 versiolla eli 
16.12.2018 alkaen, kun uusin versiopäivitys on julkaistu. 
 
Kun olet saanut verottajalta täydennetyn tiedoston, voit lukea henkilöiden verokorttitiedot 
ohjelmaan, jolloin ne päivittyvät henkilöiden työsuhteille. Koska vuodesta 2019 alkaen käytetään 
vain yhtä verokorttia, tiedoston sisäänluvussa ohjelma avaa vuoden 2019 verokortit kaikille 
henkilöille yhden tulorajan mukaisesti. Ohjelma muodostaa verokortin käyttäen yhden tulorajan 
B-verokorttia. 
 
Lue aineisto sisään valitsemalla Päivitysajot | Verokorttitietojen tuonti. Selaa verottajalta saatu 
tiedosto työasemaltasi Selaa-painikkeella. Valitse Verokortti voimassa alkaen –päivämäärä ja klikkaa 
Tapahtumien tuonti. Kun tuonti on tehty ja verokorttitiedot on päivitetty, ohjelma ilmoittaa siitä. 
Tarkista henkilöiden verokorttitiedot sisäänluvun jälkeen. Jos aineistossa on verokorttitietoja, joita 
ei voitu tuoda ohjelmaan, ohjelma ilmoittaa siitä näytöllä. Käy läpi näiden henkilöiden 
verokorttitiedot ja tallenna verokorttitiedot tarvittaessa henkilöiden työsuhteille manuaalisesti. 
1.2.2019 voimaan tulevat uudet verokortit tulee lisätä työsuhteille ennen sen palkka-ajon 
muodostamista, jonka maksupäivä on 1.2.2019 tai myöhemmin. 
 

2.3.2 Minipidätys 
 
Niissä kansainvälisissä tilanteissa, joissa voidaan soveltaa ns. kuuden kuukauden sääntöä, palkasta 
pidätetään minipidätys. Minipidätys on vuonna 2019 maksetuista palkoista 1,54 %. 
 
Päivitä vuoden 2019 prosentti Perustiedot | Palkkalajit | 8020 Minipidätys | Määrä  –kenttään 
ennen sen palkka-ajon muodostamista, jossa vuoden 2019 prosenttia tulee noudattaa. Huomaa, että 
desimaalierottimena tulee käyttää pistettä. 
 

2.3.3 Ammattiyhdistysjäsenmaksut / Ay-maksut 
 
Valitse Yritys | Ammattiliitot. Muista ylläpitää perustettujen liittojen laskentasääntöjä niiden 
muuttuessa. Yrityksen tulee itse ylläpitää käytössä olevien ammattiliittojen laskentasääntöjä. 
 
Tarkista myös mahdolliset työntekijäkohtaiset poikkeukset kohdasta Henkilöt | Työsuhde | 
Ammattiliitto | Poikkeukset ja tee niihin tarvittavat muutokset.   
 
Ay-maksu on mahdollista vähentää henkilön palkasta, jos työsuhteelle on määritelty ammattiliitto. 
Lisätietoa löydät ohjelman käyttöohjeesta. 
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Voit perustaa tarvitsemasi uudet ammattiliitot valinnalla Yrityksen asetukset | Ammattiliitot. 
Tarkemmat ohjeet ammattiliiton perustamiseen löydät käyttöohjeesta. Muista ylläpitää 
työntekijäkohtaisia poikkeuksia ja itse perustamiesi liittojen laskentasääntöjä. 
 

2.3.4 Ulosotto 
 
Tarkista velallisen suojaosuus mahdollisesta uudesta maksukiellosta. Ulosoton suojaosuuden 
määrittelet henkilön työsuhteen palkkatiedoissa MINNET/Ulosoton suojaosuus e/pv 
-palkkatekijälle. Lisää uusi arvo henkilölle ennen palkka-ajon muodostamista vuodelle 2019. 
Palkkatekijälle voit määritellä minimi- ja maksimi-määrän, jotka ohjelma ottaa huomioon 
laskiessaan velalliselta ulosmitattavaa määrää. Jos maksukiellossa on määrätty, että ulosottoon 
tilitettävästä rahamäärästä on jätettävä velalliselle lisäksi jokin euromäärä, tallenna se 
Suojaosuuden lisäksi jätettävä määrä –kenttään. 
 

 
Ulosoton suojaosuus henkilön työsuhteen palkkatiedoissa. 

 
 
Muistutus: Palkkojen laskennassa palkkatapahtumat hinnoitellaan sen palkkatunnuksen mukaan, 
joka on voimassa palkkakauden alkupäivänä. Esimerkiksi, jos joulukuun 2018 palkka maksetaan 
tammikuun 2019 puolella, uuden suojaosuuden tulee olla voimassa palkkakauden alkupäivästä 
alkaen. 
 
Ulosottotilityksen tulostamista ajatellen tallenna MINNET-palkkatekijälle myös ulosottoviraston 
nimi ja pankkiyhteystiedot sekä maksun viitenumero. 
 

2.3.5 Laskennalliset sivukulut 
 

Laskennallisissa sivukuluissa on oletuksena määritelty työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent. 
sosiaaliturvamaksu). Yrityskohtaisesti on tiliöintisäännöille voitu määritellä myös muita sivukuluja. 
Kaikki prosentit tulee päivittää yrityskohtaisesti kohdassa Perustiedot | Tiliöintisäännöt. Huomaa, 
että desimaalierottimena tulee käyttää pistettä.  
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Visma Payroll 1.15-versiosta alkaen tiliöintisäännön prosentti-kentässä on voinut viitata myös 
laskentakaavaan. Mallipohjasta on päivitettävissä Sotupros-laskentakaava, joka huomioi henkilön 
iän sairausvakuutusmaksu-tiliöinneissä. Prosentti-kenttään tulee kirjoittaa seuraava kaava: return 
Sotupros(); Muutos on voimassa seuraavasta palkkakirjauksesta alkaen. Laskentakaava hakee 
prosentin automaattisesti Perustiedot | Parametrit | CONSTANTS | SOCSEC –parametrin Tasolta 3 
palkkajakson maksupäivän mukaan. 
 

 
Sivukulujen määritys. 
 
Kun palkkatapahtumat muodostetaan, syntyy samalla myös kirjanpitotapahtumat palkkalajeille 
valittujen tiliöintisääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi sinun tulee muuttaa sivukuluprosentit ennen 
sen palkka-ajon avaamista, jossa kirjanpidon tapahtumien tulee muodostua uusien prosenttien 
mukaan. 
 
Palkka-ajon tiliöintejä voi myös muuttaa avatulle palkka-ajolle. Palkka-ajon tila tulee olla tällöin 
Avoin. Palkka-ajon yhteenveto-sivulla on Tee tiliöinti -painike, joka muodostaa uudet 
palkkatapahtumien tiliöinnit voimassa olevien tiliöintisääntöjen mukaisesti. 
 

2.3.6 Verovapaat matkakustannusten korvaukset 
 
Päivärahojen ja kilometrikorvausten yksikköhintoja ylläpidetään palkkalajeilla.  
 
Visma on päivittänyt vuoden 2019 yksikköhinnat mallipohjien palkkalajeille 3.4 -päivityksen 
yhteydessä. Uudet arvot ovat päivitettävissä palkkalajeille Päivitä mallin muutokset –toiminnolla. 
Voit päivittää yksikköhinnat myös manuaalisesti Perustiedot | Palkkalajit . Vaihda uusi arvo 
palkkalajin Yksikköhinta-kenttään. Huomaa, että desimaalierottimena tulee käyttää pistettä. 
 
Tarkista vahvistetut korvausten verovapaat enimmäismäärät Verohallinnon internet-sivuilta. 

2.3.7 Henkilön palkkatiedot 
 
Päivitä tarvittaessa henkilöiden palkkatiedot. Huomioi myös Verohallinnon ohjeistus luontoisetujen 
laskentaperusteista vuodelle 2019. 
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Kun henkilölle muodostetaan palkka-ajo, palkkatapahtumat luodaan automaattisesti 
vakiopalkkalajien mukaan. Jos olet ehtinyt muodostaa palkkakaudet ennen henkilöiden 
vakiopalkkalajien tai palkkatekijöiden muutosta, käy virkistämässä tapahtumarivi palkkakaudella. 
 
Muistutus: Palkkojen laskennassa palkkatapahtumat hinnoitellaan sen palkkatunnuksen mukaan, 
joka on voimassa palkkakauden alkupäivänä. 

 

2.3.8 Kalenterikuukausien työpäivät vuodelle 2019 
 
Parametrilla WORK_DAYS_MONTHLY kerrotaan kalenterikuukausien työpäivät. Määriteltyjä 
työpäiviä voidaan hyödyntää laskentakaavoilla, kun lasketaan esimerkiksi kuukausipalkkaisten 
päivähintaa eri kalenterikuukausina. 
 
Jos yrityksessänne on perustettu oma laskentakaava, joka viittaa em. parametriin, tulee teidän 
lisätä parametrille vuoden 2019 työpäivien lukumäärät. Jos arvoja ei lisätä, ohjelma ei osaa laskea 
esim. edellä mainittua päivähintaa vuoden 2019 palkkakausilla. 
 

 
Työpäivien määritys vuodelle 2019. 
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Voit lisätä vuoden 2019 työpäivät yritykseesi Päivitä mallin muutokset –toiminnolla. Tarkista 
päivityksen jälkeen mahdolliset yrityskohtaiset erot ja tee tarvittavat muutokset Perustiedot | 
Parametrit | WORK_DAYS_MONTHLY | 2019. 
 
Voit lisätä työpäivät myös manuaalisesti. Lisää Tasolle 2 vuosi 2019, ja tämän jälkeen Tasolle 3 
kunkin kalenterikuukauden työpäivät. Koodi-kenttään tallennetaan kalenterikuukauden 
järjestysnumero, ja Luku 1 -kenttään työpäivien lukumäärä.   
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3 Raportointi 
 
Tässä luvussa käydään läpi tulosteet, jotka sinun tulee muodostaa vuodenvaihteessa koskien 
maksupäivältään vuoden 2018 tapahtumia. 
 
3.1 Johdanto 
 
Palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Työnantaja tai muu suorituksen 
maksaja, kuten yhdistys tai kotitalous, ilmoittaa tiedot jokaisen maksutapahtuman jälkeen. 
 
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, 
työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on 
ilmoitettava.  
 
Vuonna 2018 ja sitä ennen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan entiseen tapaan kullekin 
viranomaiselle erikseen. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, 
työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuutusyhtiöille ja Työttömyysvakuutusrahastolle annetaan 
vuodelta 2018. 
 
Tiedot etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2020 alkaen. 
 
Tässä ohjeessa käydään läpi vuoden 2018 ilmoitettavat tiedot, joita ei ilmoiteta vielä tulorekisteriin. 
Tulorekisteriin liittyvästä ilmoittamisesta ohjeistamme erikseen. 
 
Työnantajan on annettava ilmoitus maksamistaan palkoista Verohallinnolle, TyEL- ja 
tapaturmavakuutusyhtiöille sekä Työttömyysvakuusrahastolle pääsääntöisesti seuraavan 
vuoden tammikuun loppuun mennessä. 
 
Huom! Vuosi-ilmoituksille tulostuvat vain Suljettu-tilalla olevien palkka-ajojen ansiotiedot. Tarkista 
maksupäivältään vuoden 2018 palkka-ajojen tila ennen vuosi-ilmoitusten tulostamista. 
 
Aina, kun olet laskenut palkat, eikä kaudelle ole enää tulossa muutoksia, sulje palkka-ajo 
valitsemalla palkka-ajo -näkymässä tilaksi Suljettu ja tallentamalla valinta. Suljettaessa 
verolaskennan kumulatiiviset tiedot päivittyvät järjestelmään ja lomapäivien määrä kertyy 
työsuhdetietoihin. 
 
3.2 Verottajan vuosi-ilmoitukset 

3.2.1 Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (7801) 
 

Valitse Tulosteet | Vuositulosteet | Verovuosi-ilmoitus 7801 (raportti) ja 
Verovuosi-ilmoitustiedosto . 
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Visma Payroll 3.4 -versiossa on tuettuna seuraavat suorituslajit: 

▪ P Palkka päätoimesta, 
▪ 1 Palkka sivutoimesta, 
▪ PY Yrittäjän palkka päätoimesta,  
▪ 1Y Yrittäjän palkka sivutoimesta, 
▪ H Työkorvaus, 
▪ B Työnantajan maksama eläke, 
▪ 5 Ns. 6 kuukauden säännön alainen vakuutuspalkka ja 
▪ 5Y Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen palkka. 

 
Jos sinun tulee ilmoittaa maksettuja suorituksia jollakin muulla suorituslajilla, ota yhteyttä Visman 
sovellustukeen. 
 
Määrittele henkilöiden työsuhteelle Työsuhteen laji  em. suorituslajien mukaan. 
 

 
Työsuhteen laji henkilön Työsuhde-välilehdellä. 

 
Tulosta verottajan verovuosi-ilmoitus -raportti vuodelta 2018 ja tarkista tietojen oikeellisuus 
palkansaajakohtaisesti. Tarkistuksessa voit hyödyntää Vuosi-ilmoitus -raportilla olevaa 
porautumismahdollisuutta. Jos haluat tarkistaa, mistä tapahtumista esim. 14 Rahapalkka -kentän 
summa muodostuu, klikkaa hiirellä em. summaa, jolloin ikkunaan avautuu Verovuosi-ilmoitus 
(tapahtumat) -raportti. Vuosi-ilmoitusraportin lopussa on suorituslajikohtaiset yhteenvetosivut. 
Nämä yhteenvetotiedot eivät sisälly verohallinnolle lähetettävään tiedostoon, vaan ne ovat 
tarkoitettu helpottamaan vuosi-ilmoitustietojen täsmäyttämistä. Vuosi-ilmoituksen tarkistuksessa 
voit hyödyntää myös Palkkakorttiyhteenveto-raporttia. 
 

Huom! Älä lähetä tulostettua ilmoitusta veroviranomaiselle, vaan käytä 
verovuosi-ilmoitus tiedostoa . 

 
Verovuosi-ilmoitustiedoston voit toimittaa Verohallinnolle Ilmoitin.fi –palvelun tai Tyvi-operaattorin 
kautta. Vuosi-ilmoituksen täyttöopas ja lisätietoa vuosi-ilmoituksen antamisesta löydät 
Verohallinnon internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi. 
 
Vuosi-ilmoituksen korjausmenettely on muuttunut vuodelta 2016 annettavista 
vuosi-ilmoitustiedoista lähtien. Aiempi poisto-korjauslisäys -menettely on poistunut ja jatkossa uusi 
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erittely korvaa edellisen kaikkien tunnistetietojen ollessa samat. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus 
samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedossa on virhe (esim. väärä henkilötunnus tai suorituslaji), 
virheellinen tieto on ensin nollattava ja annettava uusi tieto. Tunnistetietoja ovat tietuetunnus 
(VSPSERIE), suorituslaji, maksuvuosi, maksajan tunnus (y-tunnus), saajan henkilö- tai Y-tunnus sekä 
korvauksen maksukuukausi. Maksajakohtaisten yhteenvetotietojen korjaamisessa on jo aiemmin 
käytetty korvaavaa ilmoitusta, joten siihen ei tule muutoksia. 

 
Visma Payroll 3.4 –versiossa ei ole mahdollista muodostaa vuosi-ilmoituksen poisto-tietoa (”D”). 
Verohallinnolle lähetetty alkuperäinen tiedosto tulee säilyttää mahdollista myöhempää 
korjaustarvetta varten. Verohallinnolle lähetetty siirtotiedosto tulee tallentaa paikkaan, jossa se ei 
tule ylikirjoitetuksi. Jos Verohallinnolle lähetettyjä vuosi-ilmoitustietojen tunnistetietoja tulee 
korjata, ota yhteyttä Visman sovellustukeen. 
 
Vuosi-ilmoitustiedosto sisältää nyt yksilöivän ohjelmistotiedon (014). Ts. voit lähettää 
verohallinnolle matkalaskuohjelmasta oman tiedoston ja Visma Payroll-ohjelmasta oman, eivätkä 
ne korvaa toisiaan. 

 

3.2.1.1 Työkorvausten vuosi-ilmoittaminen 
 
Verottajan vuosi-ilmoituksella avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle tai yhteisöille maksetut 
suoritukset ja niistä toimitetut ennakonpidätykset ilmoitetaan kuukausittain eriteltyinä. Kussakin 
kuussa maksetuista suorituksista tulostuu raportille oma sivunsa ja kohtaan 12 Korvauksen 
maksukuukausi  tulostuu maksukuukauden järjestysnumero. 

 
Vuotta 2016 edeltävillä vuosi-ilmoituksilla ilmoitettiin kuukausittain vain yhteisöille maksetut 
suoritukset ja niistä toimitetut pidätykset. Nyt myös yhtymille (esim. ay, ky) maksetut suoritukset 
tulee eritellä kuukausittain. Ohjelmaan on lisätty tätä varten uusi työsuhteen laji. Vaihda avointen 
yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden työsuhteen lajiksi ”Työkorvaus” ennen verottajan 
vuosi-ilmoituksen tulostamista, jotta vuosi-ilmoitus tulostuu kuukausittain eriteltynä. 
Osakeyhtiöiden työsuhteen laji  tulee olla Työkorvaus (verolaji 25). 
 

Lisätietoa työkorvauksen ilmoittamisesta löydät Verohallinnon internet-sivuilta. 

3.2.1.2 Luontoisetujen erillisohjeet 
 
Sovellustuesta on saatavilla erillinen Työsuhdematkalippu –ohjeistus. Vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen käsittelystä löydät ohjeen Visma Communitysta Visma Payroll -sivuston 
Keskustelut-osiosta. (community.visma.com). 
 
Lisätietoa näiden vuosi-ilmoittamisesta löydät Verohallinnon internet-sivuilta. 
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3.2.1.3 Sosiaaliturvamaksun määrästä tehdyt vähennykset 
 
Sosiaaliturvamaksuvähennyksen voi tehdä esimerkiksi silloin, kun työnantaja on hakemuksensa 
perusteella saanut Kelalta/vakuutusyhtiöltä korvauksen työntekijälle maksamastaan 
sairausajanpalkasta. 
 
Jos työnantaja on vähentänyt liikaa maksamansa määrän sosiaaliturvamaksusta 
kausiveroilmoituksen kohdassa 610, tulee vähennyksen määrä ilmoittaa verottajan 
vuosi-ilmoituksen maksajakohtaisissa tiedoissa, kohdassa 631. 
 
Syötä vähennyksen määrä henkilön palkkakaudelle palkkalajilla 8500 Sotumaksuvähennys. 
Tarkista tapahtuman tiliöinnit ja tee muutokset jatkoa ajatellen myös palkkalajille. 

 
Jos olet huomioinut vähennyksen v. 2018 kausiveroilmoituksilla käsin, mutta sinun tulee ilmoittaa 
summa nyt vain vuosi-ilmoituksella, syötä vähennys sellaiselle kuukaudelle (palkka-ajon 
maksupäivä), josta olet jo muodostanut kausiveroilmoituksen. Näin vähennys ei tule huomioitua 
kausiveroilmoituksella toiseen kertaan. 
 

3.2.2 Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (7809) 
 
Valitse Tulosteet | Vuositulosteet | Verovuosi-ilmoitus 7809 (raportti) ja 
Verovuosi-ilmoitustiedosto 7809 . 
 
Henkilö tulostuu rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoitukselle, kun henkilön lajiksi on valittu joko 
Rajoitetusti verovelvollinen tai Rajoitetusti verovelvollinen yritys. 
 

 
Laji henkilön Perustiedot-välilehdellä. 
 

Täydennä verottajan vuosi-ilmoitusta varten henkilötunnus tai asuinvaltion verotunnus, sekä osoite 
asuinvaltiossa-kentät. 
 
Tarkat ohjeet rajoitetusti verovelvollisten käsittelystä löydät ohjelman käsikirjan kohdasta Henkilö | 
Rajoitetusti verovelvolliset henkilöt . 
 
Visma Payroll 3.4 -versiossa on tuettuna seuraavat suorituslajit: 
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▪ A1 Palkka ja 
▪ A4 Työkorvaus. 
 

Jos sinun tulee ilmoittaa maksettuja suorituksia jollakin muulla suorituslajilla, ota yhteyttä Visman 
sovellustukeen. 
 
Määrittele henkilöiden työsuhteelle Työsuhteen laji  em. suorituslajien mukaan; Palkansaaja (A1) tai 
Työkorvaus (A4). 

 
Työsuhteen laji henkilön Työsuhde-välilehdellä. 

 
Tulosta verottajan verovuosi-ilmoitus -raportti vuodelta 2018 ja tarkista tietojen oikeellisuus 
palkansaajakohtaisesti. Tarkistuksessa voit hyödyntää vuosi-ilmoitus -raportilla olevaa 
porautumismahdollisuutta. Jos haluat tarkistaa, mistä tapahtumista esimerkiksi 17 Määrä, josta 
lähdevero on peritty -kentän summa muodostuu, klikkaa hiirellä em. summaa, jolloin ikkunaan 
avautuu Verovuosi-ilmoitus (tapahtumat) -raportti. Vuosi-ilmoitusraportin lopussa on 
suorituslajikohtaiset yhteenvetosivut vuosi-ilmoitustietojen täsmäyttämisen helpottamiseksi. 
 

Huom! Älä lähetä tulostettua ilmoitusta veroviranomaiselle, vaan käytä 
verovuosi-ilmoitus tiedostoa . 

 
Verovuosi-ilmoitustiedoston voit toimittaa Verohallinnolle Ilmoitin.fi –palvelun tai Tyvi-operaattorin 
kautta. Vuosi-ilmoituksen täyttöopas ja lisätietoa vuosi-ilmoituksen antamisesta löydät 
Verohallinnon internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi . 
 
Vuosi-ilmoituksen korjausmenettely on muuttunut vuodelta 2016 annettavista 
vuosi-ilmoitustiedoista lähtien. Aiempi poisto-korjauslisäys -menettely on poistunut ja jatkossa uusi 
erittely korvaa edellisen kaikkien tunnistetietojen ollessa samat. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus 
samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedossa on virhe (esim. väärä henkilötunnus tai suorituslaji), 
virheellinen tieto on ensin nollattava ja annettava uusi tieto. Tarkista rajoitetusti verovelvollisten 
vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot Verohallinnon internet-sivuilta. 
 

 

http://www.vero.fi/
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Visma Payroll 3.4 –versiossa ei ole mahdollista muodostaa vuosi-ilmoituksen poisto-tietoa (”D”). 
Verohallinnolle lähetetty alkuperäinen tiedosto tulee säilyttää mahdollista myöhempää 
korjaustarvetta varten. Verohallinnolle lähetetty siirtotiedosto tulee tallentaa paikkaan, jossa se ei 
tule ylikirjoitetuksi. Jos Verohallinnolle lähetettyjä vuosi-ilmoitustietojen tunnistetietoja tulee 
korjata, ota yhteyttä Visman sovellustukeen. 
 
3.3 TyEL-kuukausi-ilmoitus 
 
Valitse Tulosteet | Kuukausitulosteet | TyEL-raportti ja TyEL –tiedosto. 
 
Kuukausittaiselle eläkeilmoitusraportille tulostuvat eläkemaksun perusteiset palkat niiltä 
henkilöiltä, joille määritellyn eläkesopimuksen raportointijakso on kuukausi. Raportointijakso 
määritellään kohdassa Yritys | Eläkejärjestelmät | TyEL | Eläkesopimukset | Raportointijakso. 
 
Tarkista tietojen oikeellisuus TyEL-raportilta ja lähetä TyEL-tiedosto eläkevakuutusyhtiölle. 
 
3.4 TyEL-työsuhdeilmoitus 
 
Valitse Tulosteet | Vuositulosteet | TyEL-raportti | Vain alkaneet/päättyneet sopimukset . 

 
Vuosittaisille eläkeilmoitusraporteille tulostuvat henkilöt, joille määritellyn eläkesopimuksen 
raportointijakso on vuosi. Työsuhdeilmoituksilla ilmoitetaan työsuhteiden alkamiset ja päättymiset 
sekä päättyneiden työsuhteiden vuosiansiot. 
 
Tarkemmat tiedot löydät ohjelman käyttöohjeesta kohdasta Tulosteet | Vuositulosteet | 
TyEL-eläkeilmoitusraportti, vuosi. 

 
Huom! Lisää päättyneille työsuhteille (Työsuhde | Eläkesopimus) Loppupvm ja työsuhteen 
päättymisen syykoodi, jotta tiedot työsuhteen päättymisestä välittyy tiedostossa vakuutusyhtiölle. 
Lisää loppupäivämäärä vasta sen jälkeen, kun olet maksanut työsuhteen viimeisen palkan. 
 

Tulosta työsuhdeilmoitus valitsemalla raporttirajauksissa raportiksi ’Vain alkaneet/päättyneet 
sopimukset’ ja tarkista tietojen oikeellisuus. Palaa raportin parametreihin, lisää Päivitä henkilöiden 
eläkesopimus -valinta ja tulosta raportti uudelleen. Muodosta työsuhdeilmoituksesta siirtotiedosto 
valitsemalla raportilta Lataa tiedosto . Tällöin ohjelma merkitsee työsuhteiden eläkesopimuksille 
alkaen/päättyen ilmoitukset tehdyiksi. 
 
3.5 TyEL-vuosi-ilmoitus 

 
Valitse Tulosteet | Vuositulosteet | TyEL-raportti | Vuosi-ilmoitus. 
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Tulosta vuosi-ilmoitus valitsemalla raporttirajauksissa raportiksi ’Vuosi-ilmoitus’ ja tarkista tietojen 
oikeellisuus. TyEL-vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan vuoden lopussa jatkuvien työsuhteiden 
vuosiansiot. Tarkistuksessa voit hyödyntää mm. Palkkakorttiyhteenveto-raporttia. Palaa raportin 
parametreihin, lisää Päivitä henkilöiden eläkesopimus –valinta ja tulosta raportti uudelleen. 
Muodosta vuosi-ilmoituksen siirtotiedosto valitsemalla raportilta Lataa tiedosto. Tiedoston sisällön 
perusteella yhtiö laskuttaa eläkemaksut. 
 
3.6 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vuosi-ilmoitus 
 
Valitse Tulosteet | Vuositulosteet | Tapaturmavakuutuksen vuosi-ilmoitus. 
 

Ennen raportin tulostamista tee ohjelmaan seuraavat määritykset: 
1. Perusta yrityksesi tapaturmavakuutuksen mukaiset ammattinimikkeet/-ryhmät 

Yritys | Ryhmittely | 900 Tapaturmavakuutuksen luokat -ryhmittelylle. 
2. Lisää ammattinimike/-ryhmä kunkin työsuhteen Ryhmät-välilehdelle. 

 
Huom! Työsuhde voi kuulua vain yhteen luokkaan raportointikauden aikana. Jos työntekijän 
vakuutusluokka on muuttunut raportointikauden aikana, valitse henkilölle vain se luokka, jonka 
riskiluokitus on suurin. 
 

3. Tarkista, että Perustiedot | Tilastot | 9010 Tapaturmavakuutusmaksuperuste 
–tilastolle on liitetty kaikki ne palkkalajit, joilla maksetut ansiot tulee ilmoittaa 
vakuutusyhtiölle. Lisätietoa ilmoitettavista palkkatiedoista saat omasta 
vakuutusyhtiöstä. Raportin tunnit haetaan tilastolta 0110 Työtunnit. 

 
Tulosta raportti ja tarkista tietojen oikeellisuus. Palkkatietojen tarkistuksessa voit hyödyntää 
raportilla olevaa porautumismahdollisuutta ja Palkkakorttiyhteenveto-raporttia. 
Palkkailmoituksella ei tarvitse enää eritellä alle 17- ja yli 65 –vuotiaille maksettuja palkkoja. Siirrä 
raportin tiedot vakuutusyhtiön palkkailmoitus-lomakkeelle tai tee ilmoitus sähköisesti 
vakuutusyhtiösi palvelussa. 
 
3.7 Työttömyysvakuutusrahaston palkkailmoitus 
 
Valitse Tulosteet | Vuositulosteet | TVR Palkkasummailmoitus & -tiedosto 

 
Raportti on tarkoitettu palkkatietojen ilmoittamista varten Työttömyysvakuutusrahastolle. 
Raportille tulostuvat ansiot tilastolta 9012 Työttömyysvakuutusmaksun peruste. Tarkista, että 
tilastoon on liitetty kaikki ne palkkalajit, joilla maksetut ansiot tulee ilmoittaa rahastolle. Kun 
palkkalajin tilastolle on tehty ikämääritykset, raportti rajaa pois alle 17-/yli 65 –vuotiaille maksetut 
ansiot. 
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Perustiedot | Tilastot | 9012 Työttömyysvakuutusmaksun peruste ikämääritykset. 
 

Raportilla ilmoitetaan erikseen työntekijöille ja osa-omistajille maksetut palkat. Henkilöt, joiden 
työsuhteen Perustiedot-välilehdelle on lisätty ’Osa-omistaja ’ -valinta, tulostuvat raportille erikseen. 
Lomakkeella ei ilmoiteta lainkaan päätointaan varten YEL/MYEL-vakuutusvelvolliselle maksettuja 
ansioita. Ohjelma ei tulosta lomakkeelle niiden työsuhteiden ansioita, joiden työsuhteen 
Perustiedot-välilehdelle on tehty Yrittäjä -valinta. 
 

 
Yrittäjä ja Osa-omistaja –valinnat henkilön työsuhteella. 

 

Tulosta raportti ja tarkista tietojen oikeellisuus. Tarkistuksessa voit hyödyntää raportilla olevaa 
porautumismahdollisuutta. Jos haluat tarkistaa, mistä tapahtumista kentän summa muodostuu, 
klikkaa hiirellä ko. summaa. Muodosta siirtotiedosto ja tallenna se työasemallesi ja lähetä se 
Työttömyysvakuutusrahastolle. Lisätietoa ilmoitettavista ansioista ja ilmoittamisesta löydät 
Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta. 
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4 Muuta huomioitavaa 
 
Tähän on kerätty muita vuodenvaihteessa huomioitavia asioita. 
 
4.1 Palkka-ajojen päivämäärärajaus 
 
Palkka-ajo –näkymässä on päivämäärärajaus, jolla voit rajata näytettäviä palkka-ajoja. Oletuksena 
päivämääräväli on kuluva vuosi, jolloin näkymässä ovat maksupäivältään kuluvan vuoden 
palkka-ajot. Muuta rajauksen Alkupvm- ja Loppupvm -tiedot, jotta saat näkyviin haluamasi 
palkka-ajot. 
 

 
Palkka-ajojen päivämäärärajaus. 

 

 
4.2 Tiedostojen tallennuspolku 
 
Kun muodostat ilmoitustiedoston, anna tiedoston nimi tiedostopäätteellä .txt, jolloin voit tarkastella 
tiedostoa Notepadissa.  
 
Mozilla Firefox ja Chrome tallentaa muodostetut tiedostot oletuksena Lataukset-kansioon, joka on 
yleensä hakemistossa ”Omat tiedostot”. Oletuskansiota ja asetuksia pääset muokkaamaan selaimen 
asetuksissa, Lataukset-kohdassa.  
 
Voit määritellä oletuskansion, jolloin kaikki tiedostot tallentuvat annettuun polkuun. Jos valitset, 
että tallennuskansio kysytään joka kerta, ohjelma ehdottaa oletuskansiota, mutta voit muuttaa 
sijaintia jokaisen latauksen yhteydessä. 
 
4.3 Perusrekisterin päivittäminen mallipohjasta 
 
Pääkäyttäjänne voi päivittää yrityksessänne käytössä olevat rekisterit, kun tiedot muuttuvat 
mallipohjassa. Visma päivittää joitakin perusrekisterien tietoja ohjelmapäivitysten yhteydessä. Voit 
valita, mitä näistä muutoksista haluat ottaa käyttöösi. Katso versiosaatteesta mallipohjan mukana 
tulevat uudet palkkalajit ja tilastot. Tarkista, että omat palkkalajinne kertyvät tilastoille oikein. 
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Ohjeen muutosten päivittämisestä löydät ohjelman käyttöohjeen kohdasta Perusrekisterien 
päivittäminen mallipohjasta . 

 


