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Tarkistuslista - ennen vuoden ensimmäistä palkanmaksua

+ Kopio uudet verokortit. Samat arvot kuin joulukuussa käytetyissä, ilman kumulatiivisia tietoja.

+ Mahdollisesti muuttuneet TT-työeläke (TyEL)- ja työttömyysvakuutusmaksujen prosentit. Palkkalajiasetuksiin tavanomainen 
prosentti ja henkilökohtaisiin mahdolliset poikkeamat. Muista yli 53-vuotiaiden työeläkemaksun päivitys henkilökohtaisiin 
palkkalajeihin. Muista syöttää prosentit miinus-merkkisinä.

+ Mahdollisesti muuttuneiden verottomien korvauksien uudet arvot asetuksiin. Verottomat korvaukset maksetaan aina 
ansaintapäivän arvolla. Vuoden ensimmäisissä palkoissa voi joutua käyttämään eri arvoja (omina riveinä palkanlaskentaan).

+ Ennakonpidätyksen päivärahamaksun uusi prosentti palkanlaskennan asetuksiin.

+ Uudet arvot löytyvät Ecomin tukisivuilta osoitteesta https://tuki.ecom.fi/. 
Ne löytyvät myös verottajan sivuilta (www.vero.fi) sekä omalta kirjanpitäjältä.

https://tuki.ecom.fi/hc/fi/articles/360021087611-Palkanlaskennan-vuodenvaihdemuistio
http://www.vero.fi


HUOM!

Sairausvakuutusmaksuprosentin -päivitys

+ Päivitä sairausvakuutusmaksun % (ent. sotu-%) vasta, kun olet ottanut edellisen vuoden joulukuun kuukausiraportit ulos

Vuosi-ilmoituksen teko

+ Vuosi-ilmoitusta ei enää tehdä vuodesta 2019, koska tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin.
+ Voit kuitenkin verrata tulorekisterin tietoja ohjelman vuositietoihin.

Verokorttien tilaus

+ Uudet verokortit voi noutaa ilmoitin.fi -palvelusta palkanlaskennan versiolla 64 tai uudemmalla. Verokorttien noutopyyntö luodaan 
ohjelmasta ja ladataan ilmoitin.fi -palveluun. Verokorttiaineiston voi noutaa samasta palvelusta muutaman päivän päästä.



Verokortit

Tammikuussa ennen ensimmäistä palkanmaksua

+ Kopio edellisen vuoden verokortti uudeksi verokortiksi 
palkansaajakohtaisesti. 

+ Kopiointi tapahtuu ottamalla ensin palkansaajan verokortit-välilehti esille ja 
painamalla kaukosäätimestä Kopioi verokortti-painiketta. Ohjelma kysyy 
uuden verokortin alkamispäivää. Kun kalenterista painetaan haluttua 
päivää, kopioi ohjelma valitun verokortin tiedot uudeksi verokortiksi. 
Ohjelma kopioi edellisen verokortin arvot ilman kumulatiivisia tietoja.

Ennen helmikuun palkanmaksua

+ Tee verokorttinoutopyyntö ilmoitin.fi-palveluun ja nouda uudet kortit 
muutaman päivän päästä

+ TAI syötä uudet verokortit käsin palkansaajille



TT:n Työeläkemaksun prosentti

+ Pysyy samana vuonna 2023 (-7,15%), joten muutosta ei tarvitse tehdä

+ Työeläkevakuutuksen ikärajat: 17-68 (merkkaa asetukset > Palkanlaskenta > 
Sava / TyEL / TVM-välilehdelle 17 ja 69).

+ Palkansaajan maksama työeläkemaksun prosenttiosuus on tarkistettava 
vuosittain ja päivitettävä uuden vuoden mukaiseksi. Tämä tehdään, kun 
edellisen vuoden kaikki palkat on maksettu ja ennen uuden vuoden palkkojen 
maksamista. 

+ Yleinen työeläkemaksun päivitys tapahtuu palkkalajeihin, jotka löytyvät 
kaukosäätimen kohdasta Asetukset ja sen alta kohdasta Palkanlaskenta. 
Valitse kohta “Palkkalajit”.

+ Kun oikea palkkalaji on löytynyt (yleensä löytyy numerolla  5000 ja nimellä 
TT:n Työeläkemaksu), muutetaan prosentti kenttään uusi prosentti (vuonna 
2023 -7,15%). Muista syöttää miinus-merkki mukaan.



TT:n Työeläkemaksun prosentti 53-62 -vuotiaille

+ 53-62 -vuotiaiden palkansaajan työeläkemaksu päivitetään henkilökohtaiset 
palkkalajit -välilehdelle. Sieltä valitaan TT:n Työeläkemaksu (nro 5000 
yleensä) ja päivitetään uusi arvo Prosentti-kenttään (vuonna 2023 -8,65%). 
Jos henkilöllä ei vielä ole tätä palkkalajia henkilökohtaisissa palkkalajeissa, 
lisätään se ensin kaukosäätimen avulla sinne ja päivitetään sen jälkeen arvo 
kohdalleen.  Muista syöttää miinus-merkki mukaan.



TT:n Työttömyysvakuutusmaksun prosentti

+ Palkansaajan maksama työttömyysvakuutusmaksun prosenttiosuus on 
tarkistettava vuosittain ja päivitettävä uuden vuoden mukaiseksi. Tämä 
tehdään, kun edellisen vuoden kaikki palkat on maksettu ja ennen uuden 
vuoden palkkojen maksamista. 

+ Yleinen työeläkemaksun päivitys tapahtuu palkkalajeihin, jotka löytyvät 
Kaukosäätimen alta kohdasta Asetukset ja sen alta kohdasta Palkanlaskenta. 
Ohjelma avaa ikkunan, josta valitaan Palkkalajit.

+ Kun oikea palkkalaji on löytynyt (yleensä löytyy numerolla  5010 ja nimellä 
TT:n Työttömyysvakuutusmaksu), muutetaan prosentti kenttään uusi prosentti 
(vuonna 2023 -1,50%). Muista syöttää miinus-merkki mukaan.

+ Työttömyysvakuutuksen ikärajat: 18 – 64 (merkkaa asetukset > 
Palkanlaskenta > Sava / TyEL / TVM-välilehdelle 18 ja 65).



Verottomien korvausten arvot

+ Verottomien korvausten osalta muutokset tehdään suoraan palkkalajeihin. 
Henkilökohtaisissa palkkalajeissa verottomien korvausten arvoja ei kannata 
syöttää, sillä ohjelma osaa hakea ne suoraan palkkalajeista. Näin säästyy 
suurelta työmäärältä vuodenvaihteessa. Toki, jos palkansaajan arvot 
poikkeavat asetuksissa olevista arvoista, syötetään ne suoraan 
henkilökohtaisiin palkkalajeihin.

Vuoden 2023 uudet arvot:

Päiväraha 48 €

Osapäiväraha 22 €

Ateriakorvaus 12 €

Verovapaa kilometrikorv. 0,53 €



Sairausvakuutusmaksun prosentti (Sosiaaliturvamaksu)

+ Ecomiin päivitetään Sairausvakuutuksen prosentti (Sotu%) sen 
jälkeen, kun edellisen vuoden joulukuun kuukausiraportit on 
tulostettu, viety tulorekisteriin ja lähetetty kirjanpitäjälle. Tämä 
tehdään siis vasta tammikuussa, kun kaikki edellisen vuoden palkat 
on laskettu ja niiden kuukausiraportit tulostettu.

+ Savaprosentti päivitetään palkanlaskenta-asetuksissa kohdassa 
Sava / TyEL / TVM. Sen suuruus on vuonna 2023 1,53%.

+ Verottajan ohjeistuksessa sosiaaliturvamaksusta käytetään nykyään 
nimitystä sairausvakuutusmaksu.


