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PALKKOJEN JA ELÄKKEIDEN MAKSAMINEN TILISIIRTOINA
Maksupäivällä tarkoitetaan palkoissa ja eläkkeissä päivää, jolloin maksun tulee olla
saajan tilillä. Maksupäivä -käsitettä ei ole SEPA -tilisiirtostandardissa. Maksupäivän
sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä, jonka
perusteella pankit huolehtivat että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa
Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. Tämän eräpäivän tulee olla
palkkapäivää edeltävä pankkipäivä.
Erityisesti on huomattava, että jos palkkapäivä sattuu viikonlopuksi tai kansalliseksi
pyhäpäiväksi, tulee palkan olla saajan tilillä edellisenä pankkipäivänä. Tällöin
eräpäivän tulee vastaavasti olla tätä edeltävä pankkipäivä. Esim. jos palkkapäivä
15.11 sattuu lauantaiksi, tulee palkan olla saajan tilillä perjantaina 14.11 ja maksun
eräpäiväksi tulee laittaa torstai 13.11.
Eläkkeiden maksussa on pidettävä huolta, että eläkkeiden maksupäivät kohdistuvat
oikealle kuukaudelle. Tällöinkin saajan kannalta oikeaa maksupäivää säädellään
eräpäivällä, jonka tulee olla eläkkeen saajan tilille kirjauspäivää edeltävä pankkipäivä.
Esimerkiksi vuodenvaihteessa eräpäivä on 31.12., jos eläkkeet halutaan kirjata
saajien tileille 2.1.
Palkanmaksajan tehtävänä on huolehtia, että työantajasuoritusten maksuperusteet ja
palkanmaksu-ohjelman raportointi, kuten vuosi-ilmoitukset noudattavat viranomaisten
antamia ohjeita. Raportointi perustuu tällä hetkellä maksupäivään.
Palkkojen maksupäiväkäytännön taustalla on myös maksupalvelulaki, jonka pohjana
on EU-komission maksupalveludirektiivi. Maksupalvelulaki määrittelee sen, missä
ajassa maksun tulee olla saajalla.

Samassa aineistossa palkat ja eläkkeet saajan pankista riippumatta
Yrityksen maksuaineisto voi sisältää palkkoja ja eläkkeitä riippumatta saajan
pankista. Palkat ja eläkkeet hyvitetään saajien tileille eräpäivää seuraavana
pankkipäivänä.

Tilisiirtoina maksettujen palkkojen ja eläkkeiden käsittely pankeissa
Palkat ja eläkkeet tunnistetaan SEPA-tilisiirtosanomassa olevasta koodista, jonka
arvona on ”SALA”. Palkkojen ja eläkkeiden lisäksi muissa maksupäiväsidonnaisissa
maksuissa (maksut oltava saajalla samana päivänä pankista riippumatta) voidaan
käyttää ”SALA”-koodia.Maksajan pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
SALA-koodilla varustetut tilisiirrot veloitetaan maksajan tililtä eräpäivänä. Maksut
saajille hyvitetään seuraavana pankkipäivänä myös silloin, kun saajan tili on samassa
pankissa tai pankkiryhmässä kuin maksajan tili. Maksajalle ei toimiteta erittelyä
SALA-koodillisista maksuista palkkasalaisuuden vuoksi. Saajan pankissa SALA-
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koodilliset maksut voidaan tarvittaessa priorisoida ja käsitellä ennen muita tilisiirtoja.
Saajan pankissa SALA-koodin perusteella voidaan myös päivittää saajan
asiakassuhteen kannalta tärkeitä rahavirtakoodeja, jolloin pankki tietää, että ko.
asiakkaan palkka tai eläke tulee pankkiin.

