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 Palkka.fi on maksuton 
palkanlaskentaohjelma, jonka tarjoavat 
Verohallinto, työeläkeyhtiöt ja 
Työllisyysrahasto. 

 Palkka.fi:llä voit laskea palkat työntekijöille. 
Palvelu hoitaa ilmoitukset suoraan samalla 
tulorekisteriin.

 Palvelu tuottaa tarvittavat raportit, kuten 
palkkalaskelmat, työantajamaksut 
(Verohallintoon ja työeläkeyhtiöön) ja 
kirjanpidon tositteet.

 Palkka.fi:llä on n. 290 000 rekisteröitynyttä 
käyttäjää ja palkkoja maksetaan n. 2,4 
miljardilla eurolla vuosittain.

 11-vuoden arkisto.
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Kenelle?
 Erityisesti pienille yrityksille ja yrittäjille

– Joilla ei ole palkanlaskentaohjelmaa

– Sopii kaikille yritysmuodoille

– Voi maksaa palkkoja myös YEL/MYEL-vakuutuksen 

piiriin kuuluville työntekijöille/yrittäjille.

– Haluavat hoitaa palkanlaskennan itse

– Ei rajoitusta työntekijämäärissä

 Seurat ja yhdistykset

– Esim. urheiluseurat, yhdistykset

 Kotitalouksille, jotka ovat maksamassa palkkaa esim.

– Remonttimiehelle, 

– Siivoojalle

– Lastenhoitajalle jne.
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Mitä pitää huomioida ennen palkanmaksua?
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1. Tee työsopimus (kirjallisesti) ja tarkista 

vakuutukset 

2. Tallenna omat ja työntekijän tiedot 

Palkka.fi:hin.

3. Laske palkka palvelussa

4. Maksa työntekijän palkka ja 

työnantajasuoritukset.

5. Palvelu lähettää automaattisesti ilmoitukset 

tulorekisteriin. 



Huomioi nämä > Vakuutukset

 Palkka työntekijälle yli 60,57 €?

– Työeläkemaksu maksetaan kaikista 17–67-vuotiaista työntekijöistä > Työeläkeyhtiöön.

– Maksettava aina jos palkka ylittää 60,57 € (v. 2020).

– Sinun täytyy tehdä sopimus, jos maksat palkkaa 8676 € 6 kk aikana. 

 Tee sopimus haluamasi yhtiön kanssa ja tallenna sopimusnumero Palkka.fi:hin.

 Jos palkat jäävät tämän alle, olet tilapäinen työnantaja > Tietoja ei tarvitse tallentaa Palkka.fi:hin, 

vaan voit valita eläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä.

 Palkat yli 1300 € vuodessa?

– työttömyysvakuutusmaksua maksetaan pääsääntöisesti 17–64-vuotiaiden työntekijöiden 

palkoista > Työllisyysrahastoon.

– työtapaturma- ja ammattitautivakuutus pitää ottaa ja maksaa > Vahinkovakuutusyhtiöön.



Näin kirjaudut

 Henkilötunnisteilla (Suomi.fi tunnistus)

– HUOM! Katso-tunnisteen ja valtuuksien käyttö päättyy 31.12.2020. Siirry nyt käyttämään 

Suomi.fi tunnistautumista ja valtuuksia.

 Voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen toimimaan puolestasi Palkka.fi:ssä. 

Valtuudet voit tehdä Suomi.fi valtuudet-palvelussa.

– HUOM! Katso-valtuudet toimivat vain 31.12.2020 asti.

– Palkka.fi:tä voi käyttää palkkatietojen käsittely -roolilla, joka valitaan suomi.fi valtuudet-

palvelussa valtuutuksen antamisen yhteydessä. 

– Lisätietoja Suomi.fi valtuuksista https://www.suomi.fi/valtuudet
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Hyödynnä myös nämä

 Työntekijöiden verokortit suoraan sähköisesti Palkka.fi-palveluun.

– UUTTA: Palkka.fi saa 16.12.2020 alkaen kaikki verokortit suoraan palveluun ja tallentaa ne 

automaattisesti työntekijän tietoihin. Sinun ei tarvitse tallentaa erikseen verokortin tietoja. 

 Palkkalaskelmat suoraan sähköisesti Suomi.fi-Viestit palveluun (työntekijällä 

tulee olla palvelu käytössä)

 Palkka.fi työntekijäliittymän kautta työntekijä voi lähettää mm. tuntikirjauksia ja 

muuttaa omia tietojaan.

 Palkkalaskuri ja palkkaparametrit

 Tarvitsetko apua Palkka.fi:n käyttöön?

– Palkka.fi neuvonta arkisin 9.00 - 16.15 puhelimitse (suomeksi: 029 487 034 ja ruotsiksi: 029 

497 035) tai chat.

– Ohjevideot (YouTube) https://www.palkka.fi/Koti/Tiedote/Palkkafi_ohjevideot7

https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/index.htm
https://www.palkka.fi/Koti/Tiedote/PalkanlaskennanParametritiedot
https://www.palkka.fi/Koti/Tiedote/Palkkafi_ohjevideot

