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Palkka.fi – ilmainen palkanlaskentaohjelma

Ilmainen palvelu yrityksille ja kotitalouksille, jotka maksavat palkkaa

Laskee palkan sivukuluineen

Muodostaa maksutiedot

Hoitaa ilmoitukset tulorekisteriin automaattisesti

Hoitaa arkistoinnin 



Palkka.fi – missä järjestyksessä edetään?

1. Huolehdi ennakkoon

2. Kirjaudu palveluun

3. Laske palkka

4. Ilmoitukset tulorekisteriin

5. Maksa palkat ja työnantajamaksut



1. Huolehdi ennakkoon

Työsopimus

Vakuutukset: työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Tarkista yhteystietosi Työllisyysrahaston asiointipalvelussa
työttömyysvakuutusmaksun laskutusta varten

Katso-tunnukset tai Suomi.fi -tunnukset



Huolehdi ennakkoon - Työsopimus

Tee aina kirjallisena. Se on todistuskappale molemmille
osapuolille.

Pohja työsopimukseen esim. www.tyosuojelu.fi

Työsopimuksen lisäksi/liitteeksi työntekijän tilinumero ja 
verokortti



Huolehdi ennakkoon - Vakuutukset

Työeläkevakuutus (Tyel) – esim. Elo, Ilmarinen, Veritas

Tapaturmavakuutus – esim. If, Fennia, Pohjantähti, Op-
Pohjola, Turva

Molemmat hoituu sekä puhelimessa että verkossa, ei 
vaadita katso/suomi.fi -tunnuksia



Huolehdi ennakkoon - Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto ottaa laskutettavat tiedot tulorekisteristä

Yhteystietojen tarkistus tyollisyysrahasto.fi

Kirjaudutaan Suomi.fi –tunnuksilla tai Katso -tunnuksilla 



Huolehdi ennakkoon - valtuutukset

Suomi.fi korvaa katso-tunnukset myös yhdistyksillä 2020

Katso –tunnukset toimii vielä kaikilla, poistuu kaikilta vuoden
2020 lopussa

Y-tunnus löytyy osoitteesta ytj.fi, katso-tunnusten hallinnointi
yritys.tunnistus.fi ja Suomi.fi –tunnukset osoitteessa Suomi.fi

Huom! Onhan yhdistyksen 
tiedot yhdistysrekisterissä 

oikein? Tarkista puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja sihteeri!



2. Kirjaudu palveluun



3. Laske palkka – täytä työnantajan tiedot



3. Laske palkka – täytä työnantajan tiedot

Huom! Tärkeää yhdistyksissä!



3. Laske palkka – täytä työnantajan tiedot

Mikäli tähän 
ei laiteta 
ruksia TyEL-
maksu pitää
itse muistaa
poimia
palkka.fi –
ohjelmasta!

Täytä vakuutusyhtiöstä
saamasi
vakuutusnumerot tähän.



3. Laske palkka – täytä työnantajan tiedot

Voit keskeyttää palvelun jos palkanmaksu ei ole.
Tällöin ohjelma ei lähetä automaattisesti ”nolla-
ilmoituksia”.

Mikäli olet ilmoittautunut säännöllisesti palkkoja 
maksavaksi työnantajaksi, ilmoitukset on 
lähetettävä nollana vaikka palkkoja ei olisikaan. 
Älä tällöin keskeytä palvelua.



3. Laske palkka – täytä työntekijän perustiedot

Tarvitset täyttämistä 
varten:
-Työsopimukset
-Verokortin
-Tilitiedot

Ulosottotietoja ei 
työntekijöiltä edes 
kysytä. Uo lähettää 
maksukiellon kun saa
tiedon uudesta 
työsuhteesta.



3. Laske palkka – täytä työntekijän perustiedot
*Tähdellä merkityt pakollisia kenttiä



3. Laske palkka – täytä työntekijän perustiedot
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3. Laske palkka – täytä työntekijän palkkatiedot
*Tähdellä merkityt pakollisia kenttiä

2200,00 1.4.2020

Palkka tai palkkio

Esimerkki:



3. Laske palkka – vakuuttamista koskevat tiedot
*Tähdellä merkityt pakollisia kenttiä



3. Laske palkka – vakuuttamista koskevat tiedot
*Tähdellä merkityt pakollisia kenttiä

Jos verokortti vaihtuu, lisää uusi verokortti



3. Laske palkka – vakuuttamista koskevat tiedot
*Tähdellä merkityt pakollisia kenttiä

Jos verokortti vaihtuu, lisää uusi verokortti



Laske palkka – lomat ja poissaolot

Lisää lomaoikeudesta ja lomapalkasta:

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/vuosiloma



Laske palkka – ammattiyhdistystiedot

Työntekijä toimittaa nämä tiedot mikäli toivoo
työnantajan pidättävän nämä suoraan palkasta.



Laske palkka – ulosottotiedot

Nämä tiedot löytyvät ulosoton lähettämästä 
maksukiellosta.

Ei peritä takautuvasti – seuraavasta laskettavasta 
palkasta kun maksukielto saapunut.

Huom! Ulosottotiedot on erittäin arkaluontoista 
tietoa. Näitä tietoja ei voi olla missään näkyvillä 
ulkopuolisille, ei edes hallitukselle tarpeettomasti.



3. Laske palkka – palkanlaskenta



Laske palkka – palkanlaskenta/ palkkakausi

Tähän miltä ajalta palkka on ansaittu.
Esim. maaliskuulta ansaittu palkka 

1.3.2020 → 31.3.2020. 

Maksupäivä on se päivä, jona palkan on
oltava työntekijän tilillä.



Laske palkka – palkanlaskenta/ palkat ja lisät

Valitse valikosta palkkalaji

Valmiiksi tallennetut ”hinnat” 
tulee perustiedoista

Tallentamattomat syötetään
suoraan kenttiin ja tallennetaan.

Jos ylimääräisiä, poistetaan 
roskapöntön kuvasta.



Laske palkka – luontoisedut ja lomat



Laske palkka – verottomat kustannusten korvaukset

Verottomien 
kustannusten hinnat 
päivittyy palkka.fi –
ohjelmaan 
automaattisesti.

Jos päätetty 
vapaaehtoisille 
pienemmästä 
korvauksesta, sen voi 
muuttaa kenttään.

Työntekijälle maksettava 
aina näiden hintojen 
mukaan.



Laske palkka – vähennykset

Tässä kohdassa käytetään vain 
vuokra, muut vähennys, 
ruokailulippu, lounasseteli, 
työsuhdematkalippu ja 
takaisinperintä.

Palkkaennakkoa ei 
nykylainsäädännön mukaan saa 
maksaa.

Etuuksia, ennakonpidätystä, tyeliä, 
ttvak, ay-maksua ja ulosmittausta 
käytetään tässä kohdassa vain 
palkankorjauksessa. Muutoin 
ohjelma laskee automaattisesti.



Laske palkka – tilastopalkkalajit

Tässä kohdassa ainoastaan 
sairausvakuutusmaksun oikaisut.

Tarvitaan esim. sairausajan 
palkoissa jolloin savaa ei tarvitse
maksaa.



Laske palkka – palkkalaskelman lisätiedot

Tähän kohtaan voit kirjoittaa 
lisätietoja esim. jos halutaan 
infota nyt vähennetyt, 
edellisessä palkassa liikaa 
maksetut tunnit.



Laske palkka – näytä palkkatapahtumat

Yhteenveto palkkatapahtumista

Jos huomaat virheen, voit palata 
takaisin korjaamaan.

Laske palkka –painike tekee 
laskelman tarkistettavaksi.



Laske palkka – palkkatapahtumat

Tarkista palkkalajit ja 
vähennykset!
Hyväksynnän jälkeen ei voi 
enää korjata!



Tulosteet

Palkkalaskelma tallentuu/ avautuu pdf:nä.
Lähetä työntekijälle postitse tai suojattuna 
sähköpostina.



4. Ilmoitukset tulorekisteriin

Palkkatiedot tulorekisteriin lähetetään automaattisesti 
palkanmaksupäivää seuraavana päivänä. Samalla muodostetaan myös 
maksut.

Työnantajan erillisilmoitus lähetetään automaattisesti kuun vaihteen 
jälkeen.

Lähetetyn ilmoituksen näet kohdasta Ilmoitukset. Huomioithan, että 
ilmoitus ei ole nähtävillä ennen kuin se on lähetetty tulorekisteriin. 



4. Ilmoitukset 
tulorekisteriin

Jos epäilet 
ilmoituksia, voit 
tarkistaa ne 
täältä.



4. Ilmoitukset tulorekisteriin

Mikäli ilmoituksissa virheitä – ne 
näkyy täältä. Korjaa!



4. Ilmoitukset tulorekisteriin



5. Maksut



Muistutuksia

Palkkatiedot ovat arkaluontoisia tietoja  ja ehdottoman salassapidettäviä

Tee ennemmin kerralla oikein ettei tarvitse korjata – pienet korjaukset 
seuraavaan palkkaan

Palkka.fi –ohjelman harjoitusympäristö → Kirjaudu → Opiskelija 
(opi.palkka.fi) 

Oppimisympäristö toimii Google -tunnuksilla



Kiitos!


