
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visma Nova-palkanlaskenta 

Visma Nova-palkanlaskenta on osa Visma Softwaren Nova-ohjelmaperhettä. Eri toimialoilla toimivat asiakkaamme 

ovat kehittäneet yhdessä kanssamme luotettavan ja nykyaikaisen kokonaisuuden. Ohjelmien lisäksi tuotamme palvelut 

yhdessä valtuutettujen Visma partnereiden kanssa asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Osoituksena tästä on yli 28000 

toimitettua Visma Nova-järjestelmää. 

 
 

Yleistä 
Muokattavien palkkalajien ja laskentakaavojen ansiosta Visma Nova-palkanlaskenta soveltuu useille eri toimialoille. 

Automaattisesti reaaliajassa laskettavien perustapahtumien (ennakonpidätys, eläkevakuutus- ja 

työttömyysvakuutusmaksut sekä ay-jäsenmaksut) ansiosta palkkojen kirjaaminen on nopeaa ja helppoa. 

 

Palkkojen kirjaus tehdään pääruudulla, jolla näkyy kirjattavan henkilön numero ja nimi, palkkajakson tiedot, 

palkkatapahtumat, yhteissummat, luettelo henkilön palkkajaksoista sekä palkkalajiluettelo. Maksulistan tulostuksen 

yhteydessä voidaan muodostaa SEPA(ISO20002), TSA- tai LMP-aineisto siirrettäväksi pankkiyhteysohjelmalla suoraan 

pankkiin. 

 

Monipuolisista ja selkeistä raporteista saadaan palkansaajamaksujen lisäksi työnantajan osuudet mm. eläke- ja 

työttömyysvakuutusmaksuista sekä työnantajan kokonaiskustannukset. Kaikki raportit voidaan tulostaa halutulta 

aikaväliltä myös jälkikäteen. 



 

 

  

O m i n a i s u u k s i a :  W P L  * W P L L  

Vakiopalkkalajit, palkkalajien muokkaus X  

Henkilörekisteri ja -profiili X  

Kielituki X  

Automaattiset perustapahtumat (ennakonpidätys, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä 

AY-jäsenmaksut) 

X  

Palkkaerittelyt (tulostuksen lisäksi sähköpostimassalähetys salasanasuojauksella) X  

Maksulista X  

Maksuaineiston muodostus (SEPA/TSA/LMP) X  

Sotuerittely X  

Yhteenveto (myös työnantajan maksut) X  

Palkkakortit X  

Palkkatodistus (Perusmalli ja AY-malli)) X  

Tyel -vuosi-ilmoitus X  

Vuosi-ilmoituserittelyt X  

Tapahtumaluettelo X  

Tilierittelyt ja -yhteenvedot X  

Työtodistus X  

Henkilöryhmät X  

KTA- ja Loma-KTA-laskelma, lomapalkkamuuttujat X  

Eläkemaksulaskelma X  

Työttömyysvakuutusmaksulaskelma X  

AY-jäsenmaksulaskelmat ja maksuaineiston muodostus X  

Tapaturmavakuutuslaskelma X  

Lomakalenteri X  

Laskettavan palkan kokonaiskustannukset ruudulla X  

Vakiopalkkatapahtumat X  

Omat palkkalajimallit X  

Työsuhde- ja koulutusrekisteri X  

Kustannuspaikat ja projektit  X 

Palkkojen automaattinen luontiajo (suositus jos kymmeniä henkilöitä)  X 

Tiliöintiryhmät  X 

TVR-raportointi  X 

Tyvi-tuki (eläkemaksut, vuosi-ilmoitukset, verokorttien suorasiirto, ay-ilmoitukset, 

työnantajajärjestöjen ilmoitukset) 

 X 

Lomapalkkalaskelma  X 

Palkkajärjestötilastot  X 

Työajanlyhennys- ja joustoraportit  X 

Palkkakehitysraportti  X 

 

Muut suositeltavat ohjelmat 
Visma Nova-palkanlaskentaa voidaan käyttää itsenäisenä ohjelmana. Ohjelma integroituu seuraavien Visma Nova-

ohjelmien kanssa: eKirje, budjetointi, matkalaskujen käsittely, projektinhallinta, kirjanpito, työajan kirjaus ja 

työajanseuranta. Ohjelmassa on myös valmis yhteys Elli, Esmikko ja Flexim työajan seuranta -ohjelmiin (vaatii WSR -

lisenssin).  

* Laajennus sisältyy Visma Nova C/S Pro -ohjelmaan. 


