
Palkka.fi-integraation asetukset



Tässä oppaassa käydään läpi, 
miten palkka-asetukset 
saadaan asetettua Palkka.fi 
palkanlaskenta-
ohjelmaan sopiviksi, jotta 
palkkaraportit saadaan 
ajettua suoraan Palkka.fi:hin.



Palkkalajien luonti
Ensin sinun tulee luoda palkkalajit 
Eveliaan.

1. Mene asetuksiin

2. Avaa yleiset asetukset



3. Avaa 'Palkat'-välilehti

4. Klikkaa 'Lisää uusi+'

Lisää palkkalajin tiedot:

✓ Nimi

✓ Palkkalajin numero 
(vapaavalintainen)

✓ Oletushinta

✓ Sos. Kulu

✓ Palkka.fi-palkkalaji

Tallenna rivin oikeasta laidasta.

Palkkalajien tiedot on hyvä 
käydä läpi palkanlaskijasi kanssa.



Palkka.fi:n palkkalajit löydät omien
palkkalajiesi alapuolelta klikkaamalla 
'Näytä Palkka.fi-palkkalajien 
lisätiedot'.

Palkka.fi-palkkalajin myötä rivi saa 
laskentasäännön:

- Rahamäärä: palkaksi tulee 
rahamäärä riippumatta tehdyistä 
työkirjauksista

- Määrä x á-hinta: tehtyjen 
työkirjausten määrä sekä 
yksikköhinta

- Päivien määrä: vain Lomakertymä-
palkkalajilla. Lasketaan kuten 
rahamäärä.



Maksuryhmien luonti

Seuraavaksi sinun tulee luoda eri 
maksuryhmät esim. 
Tuntipalkkalaiset, minkä mukaan 
palkkaraportit tullaan luomaan. 

Huom! Ainakin yhden 
maksuryhmän luominen on 
pakollista, jotta palkkaraportit 
saadaan toimimaan.

1. Klikkaa palkkalajien alapuolelta 
'Maksuryhmät'-osiosta 'Lisää uusi' 
ja lisää kaikki käyttämänne 
maksuryhmät.

2. Tallenna rivin oikeasta laidasta.



Palkkalajien ja 
maksuryhmän 
kytkeminen työntekijöille
Seuraavaksi asetetaan 
työntekijöiden henkilökohtaiset 
palkkakustannukset sekä valitaan 
maksuryhmä työntekijän taakse.

1. Mene takaisin asetuksiin ja 
valitse 'Työntekijät ja roolit'



2. Avaa haluttu työntekijä

3. Lisää 'Maksuryhmä' kohtaan 
oikea maksuryhmä, ja tallenna 
sivun alalaidasta.



4. Avaa työntekijän 
tiedoista 'Palkkalajit' - välilehti

5. Klikkaa kynän kuvaa 
muokataksesi työntekijän 
henkilökohtaisia palkkalajeja.

6. Mikäli työntekijän hinta eroaa 
oletushinnasta, määrittele 
työntekijän hinta (esim. 
Tuntipalkka)

7. Lisää täppä
'palkanlaskentaan', jotta 
palkkalaji tulee näkymään 
palkkaraportilla

8. Tallenna vihreästä oikein-
merkistä.

Toista sama kaikille 
palkkalajeille.



Palkkalajien kytkeminen 
työtehtävätuotteisiin
1. Avaa Tuotteet-osio vasemmalta 
valikkopalkista

2. Avaa Työtehtävätuotteet-
välilehti

3. Valitse työtehtävätuote (Huom! 
Työtehtävätuotteet tulee ensin 
luoda yrityksen ympäristöön)



4. Avaa työtehtävätuotteen 
Palkkalaji-välilehti

5. Klikkaa 'Lisää uusi+'

6. Etsi listauksesta oikea palkkalaji 
ja tallenna

Nyt kyseistä työtehtävätuotetta 
käytettäessä se tulee näkymään 
oikein palkkaraportilla.



Mikäli jäi kysyttävää, ota yhteyttä tukeemme suoraan ohjelmiston 
tukichatistä, soittamalla tai sähköpostilla! Löydät myös lisää 
käyttöoppaita kotisivuiltamme osoitteesta evelia.fi/ohjeet

010 3377 255

tuki@evelia.fi

evelia.fi


