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SYNTYNYT SUOMESSA - KASVANUT KANSSASI

UPO.fi
UPO-kodinkoneet on suunniteltu ja valmistettu suomalaisiin koteihin  
jo yli 70 vuoden kokemuksella.
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Pääkirjoitus

Olen toiminut SKHL:n varapuheenjohtaja-

na vuoden 2018 alusta lähtien, ja nyt mi-

nulle tarjoutui tilaisuus esitellä itseni ja 

kertoa samalla omia mietteitäni alan tule-

vaisuudesta .

Olen toiminut alalla 17 vuotta . Aloitin 

työt asentajana Huoltoliike Berghällillä 

vuonna 2001 . 15 vuotta myöhemmin ostin 

Berghällin liiketoiminnan Jukka Berghäl-

lin jäädessä ”eläkkeelle” eli toisin sanoen 

keskittyessä kahvikoneiden ja espresso-

laitteiden myyntiin ja huoltoon . 

Olen nyt toiminut yrittäjänä kolme-

vuotta, vuoden 2016 alusta lähtien . Vii-

meisen puolen vuoden ajan kauppa on 

käynyt ilahduttavan vilkkaasti ja keikkaa 

on riittänyt niin paljon kuin huoltomie-

hemme ehtivät tehdä . Pitkää päivää on 

tullut painettua, mutta ei pidä valittaa, 

kun töitä on . Toivottavasti työtilanne on 

ollut yhtä positiivinen myös teille muille . 

Tällä hetkellä alan tulevaisuus näyttä-

kin mielestäni valoisalta . Suomalaiset 

ovat yhä tietoisempia kulutustottumuk-

sistaan ja suosivat kierrätystä sekä van-

han korjaamista . Myös Valtioneuvoston 

kanslia kannustaa juuri julkaistussa il-

mastonmuutoksen torjuntaan keskitty-

vässä Sitoumus2050-palvelussaan kor-

jaamaan vanhaa uuden ostamisen sijaan . 

Uuden ostaminen voi tulla toisinaan 

korjausta halvemmaksi, mutta on järke-

vämpää tukea paikallista käsityöläistä, 

suutaria tai kodinkonekorjaajaa. Korjaa-

malla esim. viisi vaatetta, yhden huoneka-

lun ja yhden sähkölaitteen vuodessa kes-

kviertosuomalainen voi pienentää hiilija-

lanjälkeään 1 %.”

Olen huomannut myös, että ihmiset 

korjauttavat esimerkiksi vanhoja imurei-

taan entistä enemmän huomattuaan, että 

uudet imurit eivät ole yhtä tehokkaita . Li-

säksi takuutöiden ja asiakastöiden suhde 

on mennyt parempaan suuntaan, eli asia-

kastöiden määrä on lisääntynyt .

Tältä pohjalta suuntaan luottavaisin 

mielin kohti tulevaa vuotta . Toivottavasti 

saamme vuoden aikana edistettyä myös 

yhteistä agendaamme eli saada kotitalo-

usvähennys kattamaan myös kodinkone-

huollot . 

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2019! 

Terveisin 

Matti Vähämäki 

Varapuheenjohtajan 
terveiset

Olen Jan Lehtonen ja koulutukseltani in-

sinööri .

90-luvun laman ja pätkätöiden jälkeen 

siirryin äitini puoliksi omistamaan Piketa 

Service Oy:n palvelukseen 15 .9 .1999 . Ko-

titalouskoneasentajan ammattitutkinnon 

suoritin työn ohessa vuosina 2000-2002 

Lahdessa . Työhöni kuuluu huoltotekni-

kon työt, kiinteistöpesulakoneiden myyn-

ti ja tekninen tuki .

Hallituksen uusi jäsen 2019
SKHL antaa vertaisverkoston ja pää-

see tapaamaan ”kohtalotovereita” muka-

vammissa merkeissä, myös vaikutus-

mahdollisuudet ovat paremmat isossa 

ryhmässä .

Perheeseeni kuuluvat vaimo, kolme 

kouluikäistä lasta ja lemmikkikani . Har-

rastan karatea ja muuta liikuntaa, jos ai-

kaa jää .
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TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ  |  WWW.ALLTEQ.FI

Välineet liiketoiminnan
ja liikkuvan työn ohjaukseen

Hirvittävä kiire, paniikki, hätä ja hoppu . 

Sekä oma että työntekijöiden kalenterit 

on ahdettu täyteen töitä, kaikenlaiset vi-

rukset jylläävät ja väkeä on sairaana . 

Kaikki tilatut työt on kuitenkin luvattu 

saada jouluun mennessä valmiiksi . Tai it-

se asiassa hyvissä ajoin ennen joulua, 

jotta asiakkaat ehtisivät ajoissa rauhoit-

tumaan joulun viettoon . Siihen vielä yri-

tyksen tilinpäätös ja niin sanotut yrittäjän 

omat joulukiireet päälle, niin alkaa vuoro-

kauden tunnit loppumaan kesken . 

Entäpä sitten tammikuussa? Kalente-

rissa on väljästi merkintöjä, eikä puhelin 

yhtäkkiä enää soikaan taukoamatta . Jou-

lu oli ja meni, samoin uusivuosi . Hetken 

voikin olla hyvä hengähtää, kun joulu-

kuusta on selviydytty, mutta pidempi 

Joulukiireiden jälkeen  
tulee tammikuu

hengähdys ei tee hyvää yhdenkään yri-

tyksen taloudelle . 

Kai sinullakin on jo käytössäsi toimin-

nanohjausjärjestelmä, josta voi myös ha-

kea laitteita esimerkiksi ostopäivän mu-

kaan? Oletetaan ainakin näin, koska se-

hän on tässäkin oivallinen ratkaisu töi-

den buukkaamiselle . Voit hyvissä ajoin 

ennen niitä vuodenvaihteen ruuhkahuip-

puja tarjota määräaikaishuoltoja laitteil-

le, jotka ovat juuri siinä otollisessa iässä! 

Lisäksi saattaisi olla kannattavaa soitella 

esimerkiksi ilmalämpöpumppuja hankki-

neille talouksille, jotta tarvittavat huolto-

toimenpiteet tulisi varmasti tehtyä . Kuka 

siinä paremmin voisikaan auttaa ja opas-

taa kuin laitteen asentanut palvelualtis 

kodinkonehuoltoyritys! 

 Allteq-toiminnanohjausjärjestelmästä 

näkee helposti senkin, mitä huoltotoimia 

millekin laitteelle on minäkin ajankohta-

na jo tehty ja tilattu . Asiakkaan huomioil-

moitukseen saadaan tarvittaessa myös 

merkittyä, jos asiakas ei jostain syystä 

haluakaan enää yhteydenottoja tarjotta-

vista määräaikaishuolloista tai vaikka il-

malämpöpumpun huoltosopimuksista .  

Tämän vuoden osalta on jo auttamat-

tomasti liian myöhäistä, mutta myös ensi 

vuonna tulee se sama ruuhka, joka lop-

puu tammikuussa kuin seinään . Tiedät, 

keneen olla yhteydessä tammikuun hiljai-

sina hetkinä: www .allteq .fi

 

Hyvää joulua ja parempaa vuotta 2019!

Ami Blomqvist



Marraskuun viimeisenä päivänä palkittiin Orimattilan 
Sähkö- ja konehuoltokeskus Oy Vuoden 2018 Sisukkaana

.Valinnan teki Orimattilan Pienyrittäjät ry syyskokouksessaan.

Orimattilan Vuoden 2018 Sisukas

Kuvassa palkitut Tapani 

Puranen, Tea Haakana ja 

Ari Haakana. Kuva Reijo 

Välkkynen O`lan Extrasta.

Kodinkonehuolto Pee-Tee 50 vuotta

Kun heiltä kysyy mitä kuuluu, niin… .

Kiitoksia ja ihan hyvin meillä on pyyhki-

nyt . Varmaan keskivertoa paremmin, kun 

kilpailijoita ei enää ole yli 100 kilometrin 

säteellä, jos ei Oulua lasketa ja sinnekin 

on onneksi 80 km matkaa .

Huoltoalueemme on kasvanut mikä on 

taas ruuhkauttanut aikatauluja jo reilun 

vuoden verran . Raahen seutukunnan li-

säksi teemme hommia Kalajokea ja Oulai-

sia myöten . Kaikki paikalliset kodinkone-

kauppiaatkin menivät konkurssiin pari 

vuotta sitten, niin otettiin itse isot koneet 

ja telkkarit myyntiin . Konemyynti on pitä-

nyt kiireisenä takuuhuollon ohella ja toi-

saalta myös takuun jälkeiset työt ovat 

määrällisesti kasvaneet, kun kunnon ko-

dinkonemyyntiliikkeitä ei ole megavali-

koimilla ja supertarjouksilla lähimailla-

kaan . Kaiken kaikkiaan huoltojen ja asen-

nusten määrä on sitä luokkaa, että juhlit-

tiin viiskymppisiä konetarjouksilla ja teh-

tiin entistä pidempää päivää . Nyt onneksi 

saatiin yksi ihminen palkattua varta vas-

ten työnvastaanottoon, varaosamyyntiin 

ja konemyyntiin, niin jospa tuo vähän al-

kaisi helpottamaan ruuhkia tämän talven 

aikana . Uusi pakukin pitäisi ostaa vaan 

kun ei ikinä kerkiä autokaupoille . Pitäis 

varmaan toivoa joulupukilta uus Vito . . .

Suomen Kodinkonehuoltojen Liiton valit-

si heidät vuoden huoltoliikkeeksi vuonna 

2015 .

Kuvassa Harri, Tony ja 

Jonne.
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Piketa Oy:n täyttäessä vuosia 15 .10 .2018 

toteamme, että tätäkään merkkipaalua 

emme ehtineet juhlia, mutta kerään tä-

hän nyt hieman historiaa vuosien varrelta

1993 syksyllä erään tapahtumaketjun 

jälkeen huomasimme Pirketta Honkolii-

nin kanssa olevamme työttömiä . Kuukau-

den asiaa pohdittuamme päätimme pe-

rustaa Tampereen keskustaan varaosa ja 

tarvikemyymälän . Löysimmekin ydinkes-

kustasta 34 m2 liiketilan jossa aloitimme . 

Alku ei ollut helppoa . Kun myimme yhden 

nippelin, ostimme kaksi tilalle . Alkuvai-

heessa toiminnassamme näyttelikin 

suurta roolia sellaiset yritykset kuin 

Huoltotiimi, Hanla, ja Orbitus . Ilman niitä 

yritys tuskin olisi päässyt jaloilleen . Vara-

osien ostaminen siihen aikaan olikin kuin 

mustan pörssin kauppaa . Joitain osia sai 

kollegaliikkeiltä, ja eräät maahantuojat 

myivät niitä meille puolittain salaa . Tällä 

systeemillä mentiin jokunen viikko, kun-

nes todettiin että tällä ei tulla toimeen .

Huolto alkaa
Päätimme sitten aloittaa huoltotoimin-

nan . Siihen ei kynnys ollut kovin korkea . 

Olinhan tehnyt huoltoa lähes kaikkien 

merkkien kanssa jo 13 vuotta, samoin Pir-

ketta tunsi alan jo samaiselta ajalta . Ajat-

Piketa Oy 25 Vuotta

telin että huoltosopimusten saaminen on 

lähinnä läpihuutojuttu . Tunsinhan jo en-

tuudestaan kaikki maahantuojat . Varsin 

pian kävi selväksi, että ei se asia näin ol-

lutkaan . Saimme kodinkonemerkeistä 

kahdelle sopimuksen . Toinen ilmoitti var-

sin pian, että ”markkinapoliittisista syis-

tä” joudumme irtisanomaan sopimuksen . 

Toisen kanssa saimme jatkaa sitä salaa .

Poikkeuksena oli yksi maahantuoja . 

Jäähdytyskone Oy . Ainoa yritys joka us-

koi meihin alusta lähtien, ja joiden kans-

sa yhteistyömme jatkuu tänäkin päivänä . 

Iso kiitos Karlingin veljeksille!

Näin jatkui muutaman vuoden . Teim-

me työtämme, saimme lisää asiakkaita 

sekä varaosaliikkeeseen ja huoltopuolel-

le ja aloimme saada jopa hieman palk-

kaakin . Päivät meni Pirketalla liikkeessä 

tavaraa myyden ja illat laskuttaen teke-

mäni huoltotyöt . Itse tein huoltokeikkaa 

ja aina välillä kirjanpitoakin . Liityimme 

myös Suomen Kodinkonehuoltojen Liit-

toon . Päätös ei Tampereen piirille ollut 

helppo ja  jäsenyyttä pitikin käsitellä kol-

messa eri kokouksessa .

1999 olimme siinä tilanteessa että tarvit-

simme yhden huoltomiehen lisää . Sattu-

malta Pirketan vanhempi poika Jan oli 

juuri valmistunut… . . paperi-insinööriksi . 

Hänen kyllästyttyä alan silloiseen heik-

koon työtilanteeseen päättikin hän vaih-

taa alaa ja tulla meille töihin . Niinpä teim-

mekin oppisopimuksen ja koulutin Janis-

ta asentajan . Tästä homma lähtikin kas-

vuun, ja pien huomasimme että 34 m2 ti-

lamme alkavat käydä pieneksi . Koska 

myymälätila alkoi loppua kesken, ihmiset 

joutuivat jonottamaan ulkona . Tämä jono 

sitten alkoi keräämään uteliaita, jotka tu-

livat kysymään että mitä täällä oikein 

myydään ?

Uudet toimitilat
Eräällä postinhakureissulla 2002 Pirketta 

huomasi, että Rongankadun kulmassa oli 

myymälätila vuokrattavana . Alkuun hie-

man arvelutti . Olihan vuokra nousemas-

sa nelinkertaiseksi, mutta tilakin oli nou-

semassa kuusinkertaiseksi . Pian kuiten-

kin ilmeni, että ratkaisu oli oikea, ja lisäti-

laakin tarvittiin varsin pian .

Henkilökunta ja 
huoltotoiminta kasvaa

Muutettuamme uusiin tiloihin, niin pie-

nen ajan sisällä palkkasimme lisää asen-

tajia, työnvastaanottajan ja laskuttajan . 

Kolmen sijasta henkilökuntaamme olikin 

yht’äkkiä 7 . Samanaikaisesti ne maahan-
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2 maahantuojaa tarjoamassa sopimusta . 

Pienen ajan sisällä solmittiin sopimuksia 

norjalaisten Grundig Nordicin (Arcelik), 

ELkjöbin,  ja Power:n kanssa . Myöhem-

mässä vaiheessa on tullut vielä Smeg, F9 

(Viinikaapit) Bertazzoni, Silverline, ja Air-

force . Varmaan joku vielä unohtuikin .

Nämä siis MDA puolella . SDA puolella 

on huollettu keskushuoltona mm . Kit-

chen Aidia, Robomowia,  Remington / 

Russell & Hobsia sekä tietenkin kaikkien 

MDA merkkien SDA laitteita .

Varaosa ja tarvike myynti
Minun keskittyessäni huoltotoiminnan 

kehittämisen on Pirketta samanaikaisesti 

kehittänyt varaosa – ja tarvikemyyntiä . 

Yhdessä 1999 perustetun verkkokaup-

pamme on myymälämme saanut hyvän 

jalansijan niin Pirkanmaalaisten, kuin ko-

ko Suomen asiakkaiden keskuudessa . 

Myymälämyynti onkin kasvanut niin, että 

Pirketan lisäksi myymälässä työskente-

lee kokopäiväisesti 3 muuta henkilöä .

Huomioimisia
- Vuoden huoltoauto 1998

- Tammerkosken kaupunginosa-

 yhdistyksen vuoden yrittäjä 2016

- Pirketta Honkoliini Tampereen nais-

 yrittäjien vuoden Ilona 2017

Electrolux huolto lähtee
Lokakuussa Electroluxin huoltopäällikkö 

yhdessä oikean kätensä kanssa tulivat 

käymään kertoen tuovansa viestiä Elect-

roluxilta . Viesti kuului näin: ” Olemme ol-

leet tyytyväisiä yhteistyöhön, mutta ha-

luamme lopettaa huoltoyhteistyön” . Tam-

pereella (ja kuulemma myös Turussa) pa-

lataan sitten edellä kerrottuun monopoli-

tilanteeseen . Jännityksellä odotamme 

onko tämä haitaksi vai hyödyksi yrityk-

sellemme . Aika näyttää

Piketa kuitenkin suuntaa 19 henkisen 

tiiminsä kanssa tulevaisuuteen vanhojen 

ja uusien haasteiden kanssa . Pitkä matka 

on jo kuljettu, mikä taaksepäin katsottu-

na kuitenkin tuntuu lyhyeltä

     

Kari Järvinen
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2018 vuoden vuosikokous pidettiin Silja 

Serenadella syyskuun viimeisellä viikon-

lopulla .  Perjantaina Olympia terminaaliin 

kokoontui värikäs joukko uusia ja vanho-

ja liiton jäseniä valmiina matkaan .

Tällä kertaa kokousviikonlopun pu-

heenaiheiksi nousi, miten saada jäsenis-

tömme liikkeelle vuosikokoukseen . Mie-

timme, onko meillä väärä ajankohta, 

paikka, vai mikä? Mitä jäsenistö odottaa 

vuosikokousviikonlopulta? Vanhemmat 

jäsenet muistelivat aikaa vuosikymmeniä     

Vuosikokous 
Silja Serenadella 28.-30.9.2018

sitten, silloin kokouksiin osallistui yli 100 

hlö ja kokouksia pidettiin jopa kaksi ker-

taa vuodessa .

Aika on muuttunut, mutta moni kodin-

konehuoltaja työskentelee vieläkin yksin 

työssään ja vuosikokous on oiva paikka 

tavata muita kodinkonehuollossa työs-

kenteleviä henkilöitä . Näissä tilaisuuk-

sissa voi kysellä ja keskustella juuri niistä 

asioista, joita itseään mietityttää . Usein 

huomataan, että meillä kaikilla on saman 

asiat pohdinnassa .

Viikonlopun aikana myös pohdittiin ko-

dinkonehuollon saamista kotitalousvähen-

nyksen piiriin . Kovaa keskustelua herätti 

kansalaisaloitteen tekeminen asian alkuun 

saattamiseksi . Keskusteltiin, saammeko 

me jäsenistön voimin kerättyä 50 000 kan-

natusilmoitusta kuuden kuukauden kulues-

sa, sillä tällöin kansalaisaloite etenee edus-

kunnan käsiteltäväksi . Olisiko tämä paikka 

näyttää, että meissä on voimaa . Olisihan se 

hyvä saada kodinkonehuollotkin kotitalo-

usvähennyksen piiriin .

Vuosikokous valitsi liiton hallituksen 

vuodeksi 2019 Puheenjohtajana jatkaa 

Tomas Nylund ja varapuheenjohtajana 

Matti Vähämäki . Uusiksi varsinaisiksi jä-

seniksi valittiin Henry Lesch ja Jan Lehto-

nen . Muina varsinaisina jäseninä jatkaa 

Ilkka Levonen, Matti Kinnunen, Kari Järvi-

nen ja Riku Murtoaro . Varajäseniksi valit-

tiin Jari Suono ja Max Fagerlund .

 sihteeri Anu

Vuosikokouksen yhteistyökumppanit:

Impala Services, Piketa, Smeg, Grundig, 

Gram, Scanoffice, Candy Hoover, Electro-

lux, Bosch Climate, Gorenje, Moccamas-

ter, Spectrum Brands, Veho, Nilfisk .



Perusasioita
Tulorekisterin perustana on laki tulotietojär-

jestelmästä (53/2018), jossa on säädetty mm .

- Verohallinnon Tulorekisteriyksikön rekiste-

rinpitäjyydestä

- ilmoitettavista tiedoista (muuhun lainsää-

däntöön perustuen)

- ilmoittamisajasta; pääsääntöisesti maksu-

päivä + 5 kalenteripäivää

ilmoittamisen tavoista; pääsääntönä sähköi-

nen ilmoittaminen

- suorituksen maksajan vastuusta tietojen 

oikeellisuudessa ja korjaamisessa

- tietojen luovuttamisesta tiedon käyttäjille 

(muuhun lainsäädäntöön perustuen)

- tietojen säilyttämisajasta (10 vuotta maksu-

vuoden päättymisestä)

- Tulorekisteri-ilmoittaminen on pakollista 

eikä sille ole vaihtoehtoa 1 .1 .2019 lukien - 

koskee kaikkia palkanmaksuja ja myös koti-

talouksia!

- Tulorekisteriin ei kerätä tietoja ennen 

1 .1 .2019 tapahtuneista palkan-

maksuista  ilmoittaminen ja korjaaminen 

vanhoin menettelyin .

- Tulorekisteri ei itse käytä rekisterissä olevia 

tietoja mihinkään, tulorekisterin tehtävänä on 

käytännössä vain ilmoitusliikenteen hoitami-

nen suorituksen maksajilta tiedon käyttäjille 

ja siihen liittyvä tietojen säilyttäminen .

- Tulorekisteri kuitenkin tarkistaa tietojen 

teknisen oikeellisuuden niiden vastaanoton 

yhteydessä .

Ilmoitettavat tiedot
Tulorekisteriin on ilmoitettava:

- verotuksessa (työnantajasuoritukset ja 

henkilöasiakkaiden tuloverotus),

- työeläkevakuuttamisessa (vakuutusmaksut 

ja eläkekäsittely),

- työttömyysvakuutusmaksun määräämisessä sekä

- työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen va-

kuutusmaksun määräämisessä tarvittavat tiedot .

- tietoja luovutetaan kuitenkin kaikille tulore-

kisterin tiedon käyttäjille (siltä osin kuin niillä 

on oikeus saada kyseisiä tietoja) .

Täydentävät palkkatulojen tiedot (lain 7 §)

Tulorekisteriin voidaan ilmoittaa myös em . 

tietoja täydentäviä tietoja, joita tarvitaan mm . 

etuuskäsittelyssä ja asiakasmaksujen mää-

räämisessä . Näitä tietoja käyttävät mm . Kela, 

työttömyyskassat, vakuutusyhtiöt ja kunnat .

- Tietoja luovutetaan kaikille tulorekisterin 

tiedon käyttäjille (siltä osin kuin niillä on 

oikeus saada kyseisiä tietoja) .

- Tulorekisterin hyödynnettävyys jää kaikkien 

osapuolten kannalta heikommaksi, jos täy-

dentäviä tietoja ei ole sinne ilmoitettu .

- Työnantaja/tilitoimisto voi joutua toimitta-

maan tiedot myöhemmin erikseen tiedon 

käyttäjille, kun tietoja tarvitaan esim . etuus-

käsittelyssä .

Täydentävät palkkatulojen tiedot (lain 7 §)

Täydentävät tiedot voivat koskea mm .

- palvelussuhteen tyyppiä, kestoa ja sen 

päättymisen syytä

- tarkempia tulolajeja sekä työaika- ja poikkeus-

tilannekorvauksia

- palkkauksen muotoa

- tuloerien ansainta-ajankohtia

- suorituksen kertaluonteisuutta

- sovellettavaa työehtosopimusta ja ammatti-

nimikettä

- osa-aikaisuutta ja sovittua viikkotyöaikaa

- palkallista tai palkatonta poissaoloa

- työnantajan korvaushakemusta Kelalle (sai-

raus-, vanhempain- ja kuntoutus- päivärahat 

sekä perhevapaakorvaukset)  eli haettavis-

sa suoraan tätä kautta!

Tietosisällön yleisrakenne
Tietosisältö on jaettu kahteen ilmoitukseen:

1 . Palkkatietoilmoitus: Palkansaajakohtaisesti:

- Pakolliset tiedot: Rahapalkat ja erikseen 

ilmoitettavat tulolajit .

- Täydentävät tiedot: Täydentävät tulolajit ja 

muut täydentävät lisätiedot .

2 . Työnantajan erillisilmoitus: Yritystason 

tietoja - annetaan kuukausittain:

- Työnantajan sotu-maksun tiedot ja ei palkanmaksua-tieto .

Tulorekisteri
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Tuloreskisteri-ilmoitus
- Yleisesti käytössä oleviin palkanlaskentaohjel-

miin tehdään tulo- rekisteri-ilmoittamisen vaatimat 

muutokset ja ne muodostavat tulorekisteri-ilmoit-

tamisessa tarvittavat tiedot/tiedoston 1 .1 .2019 

lukien . Tarkempia tietoja saa oman palkkaohjelmis-

ton toimittajalta .

- Palkka .fi muodostaa tulorekisterin tarvitsemat 

tiedot ja siirtää ne automaattisesti tulorekisteriin 

jokaisesta palkanmaksusta muiden palkkaohjel-

mistojen tapaan . Mitään erillistä tulorekisteri-il-

moitusta ei siis palkka .fi:ssä tarvitse tehdä .

- Lähtökohtana on, että tiedot ilmoitetaan sähköi-

sesti .

- Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin eri kanavissa:

A. Tekninen rajapinta  Ei erillistä kirjau-

tumista ilmoittamisen hetkellä .

- Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan 

palkkahallinnon tietojärjestelmästä,

tulorekisteri on käytännössä “integroitu” 

palkanlaskentaohjelmistoon .

B Tulorekisterin sähköinen asiointipal-
velu  Vaatii erillisen kirjautumisen .

- Tiedoston latauspalvelu .

- Verkkolomake .

C. Paperi: Tiedot annetaan paperilomakkeella .

- Mahdollista vain erityisestä syystä .

- Käyttö ei ylipäätään suositeltavaa mm . 

paperin käsittelyn vaatiman lisäajan sekä 

suuremman virheriskin vuoksi

Sähköinen asiointipalvelu
- Suorituksen maksajat/heidän valtuuttaman-

sa voivat ilmoittaa tietoja tulorekisteriin .

- Suorituksen maksajat/heidän valtuuttaman-

sa voivat katsella tulorekisterissä olevia 

sinne ilmoittamiaan tietoja .

- Tulonsaaja voi katsella omia tulorekisterissä 

olevia tulotietojaan .

- Tiedon käyttäjät voivat katsoa tulorekisterin 

tietoja saamansa tietoluvan mukaisesti tie-

donsaantioikeuksiensa mukaisissa rajoissa .

Suomi.fi - tunnistus ja valtuudet
- Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu 

käyttää suomi .fi -tunnistusta (pl . ulkomaalai-

set, joiden osalta tunnistaminen tapahtuu 

Katso:lla) .

- Myös valtuuttaminen tulorekisterin sähköi-

sen asiointipalvelun käyttöön

tapahtuu suomi .fi -valtuuspalvelun kautta .

Tulorekisterin osalta on käytettävissä kaksi 

eri roolia (valtuuskoodia):

1) palkkatietojen ilmoittaminen (sis . katselun)

2) palkkatietojen katselu

- Perustilanteessa valtuuttaminen tapahtuu 

Y-tunnuksen tasolla, jolloin valtuutettu saa 

oikeudet yrityksen kaikkien työntekijöiden 

kaikkien tulo- rekisteritietojen ilmoittamiseen 

ja katseluun (palkat, matkalaskut ym .) .

- Osalla suorituksen maksajia (mm . isommat 

yritykset, konsernit ja julkishallinnon organi-

saatiot) on kuitenkin tarve rajata oikeuksia 

tietojen katseluun ja näkyvyyteen myös 

Y-tunnuksen sisällä .

- Tarpeita lukuisia erilaisia: esim . matkalas-

kut, johdon palkat, tietyn yksikön tai työnte-

kijäjoukon palkat, tietystä järjestelmästä 

tuotetut tiedot jne . Tätä tarkoitusta varten 

suomi .fi -valtuuksiin on otettu käyttöön 

vapaa- muotoinen lisätarkenne (= aliorgani-

saatiotunniste) .

- Lisätarkenteella voidaan rajata tietojen katse-

luoikeuksia millä tahansa suorituksen maksajan 

haluamalla kriteerillä ja niin hienojakoisesti kuin 

maksaja itse katsoo tarpeelliseksi .

- Lisätarkenteena käytetään yksinomaan 

palkkatietoilmoituksen maksajan aliorgani-

saatioissa olevaa maksajan oman koodiston 

mukaista tunnistetta.
- Ulkomaalaisten osalta tunnistaminen tapah-

tuu edelleen Katsolla .

- Katson kautta voi myös antaa valtuudet 

tulorekisterin sähköisenasiointipalvelun käyt-

töön samoin periaattein kuin Suomi .fi:ssä .

- Tietyntyyppisille organisaatioille toistaisek-

si myös ainoa vaihtoehto (mm .

kunnat, oppilaitokset, säätiöt, yhdistykset ja 

elinkeinoyhtymät) .

- Katso on nykyisin toiminnoin käytettävissä 

vuoden 2019 loppuun saakka, johon mennes-

sä palvelu on tarkoitus ajaa alas .

- Katso-valtuuttamisessa lisätarkenne (= aliorgani-

saatiotunniste) toimii samoilla muotovaatimuksilla 

ja toimintalogiikalla kuin tähänkin asti .

Vaikutukset kirjanpitoon ja palkanmaksuun
- Tulorekisteri ei vaikuta palkan maksamiseen .

- Tulorekisteri ei muuta palkkakirjanpitoa tai 

muutakaan kirjanpitoa .

- Tulorekisteri vaikuttaa ainoastaan siihen, mitä 

ilmoituksia palkan- maksuista on annettava .

- Jatkossa työnantajamaksujen määrät kuiten-

kin muodostuvat tulorekisteriin ilmoitettujen 

tietojen perusteella:

- tilitettävät ennakonpidätykset, lähdeverot ja 

sotu-maksut

- työeläkevakuutusmaksu

- työttömyysvakuutusmaksu

- työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu. 

Mitkä nykyiset ilmoitukset poistuvat
Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteri korvaa:

1) Työnantajien toimittamat yleisesti ja rajoi-

tetusti verovelvollisille maksettujen palkko-

jen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle .

2) Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta 

työnantajasuorituksiin liittyvät veroilmoituk-

set Verohallinnolle .

3) Vuosi-/kuukausi-ilmoitukset työeläkelaitoksille .

4) Vuosi-ilmoitukset työttömyysvakuutusra-

hastolle (Työllisyysrahastolle) .

5) Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttami-

sen vuosi-ilmoitukset vakuutusyhtiöille .

6) Sekä lisäksi työnantajilta ja tulonsaajilta 

pyydettävät palkkatodistukset, jos täydentä-

vät tiedot on ilmoitettu rekisteriin (toteutuu 

asteittain 2019-2020) .

Santkioinnista
- Tulotietojärjestelmää koskevassa laissa on sää-

detty tulorekisterin myöhästymismaksusta, joka 

vastaa rakenteeltaan nykyistä oma-aloitteisten 

verojen myöhästymismaksua ja korvaa sen tulore-

kisteriin ilmoitettavien tietojen osalta .

- Myöhästymismaksua määrätään, jos 

pakolliset tiedot ilmoitetaan myöhemmin 

kuin maksupäivää seuraavan kalenteri-
kuukauden 8. päivänä (= laskenta ei ole 

kytketty maksupäivä + 5 päivää -sään-

töön) . Täydentävien tietojen ilmoittami-

seen ei liity sanktioita .

- Myöhästymismaksua määrätään vuo-

den 2019 aikana ainoastaan “ilmeistä 

piittaamattomuutta” osoittavissa tapauk-

sissa . Pääpaino ohjauksessa sekä me-

nettelyjen tekemisessä tunnetuiksia .

Mista lisätietoja
- Tulorekisterin omilla nettisivuilla (www .

tulorekisteri .fi) on runsaasti tietoa ja 

dokumentaatiota tulorekisteristä ja sen 

käyttöönottoon liittyvistä asioista .

- Myös mm . tulorekisterihankkeen pitä-

mien webinaarien tallenteet ja esitysma-

teriaalit löytyvät sivustolta .
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Verotuksen muutoksista lyhyesti
Verokortissa tapahtuu uudistuksia vuodelle 2019:

- Vain yksi vuosituloraja koko vuoden palkoille!

- Ei enää palkkakauden tulorajoja .

- Tulorajan ylityttyä ennakonpidätys toimite-

taan lisäprosentin mukaan .

- Sama verokortti kaikille palkkatuloille . 
Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää laske-

ta eri veroprosentteja .

- Verokortin kopio riittää .

- Verokortin sähköiset toimittamistavat työn-

antajalle säilyvät ennallaan . Muutosverokort-

tien prosentteja ei edelleenkään sähköisesti .

- Työntekijän seurattava tulorajojen täytty-

mistä aiempaa aktiivisemmin . Muutoin riski-

nä lisäprosentin käyttö loppuvuodesta tai 

jäännösverot .

Myös esitäytetty veroilmoitus uudistuu ensi keväänä:

- Ulkoasu muuttuu ja korjaukset tehdään 

uudella tavalla .

- Verokortin muutokset ja esitäytetyn veroil-

moituksen korjaaminen tehdään jatkossa 

OmaVero-palvelussa (otettu käyttöön 

11/2018) .

- Paperilla korjaaminen tapahtuu erillisillä lomak-

keilla (suositellaan korjaamista sähköisesti) .

- Veronpalautusten ja jäännösveron päivämäärät 

aikaistuvat ja niitä on jatkossa useampia .

- Veronpalautukset maksetaan elokuun ja 

joulukuun välisenä aikana .

- Jäännösveron eräpäivät ovat elokuun ja 

seuraavan helmikuun välisenä aikana

* 43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljetta-

misesta autoon kiinnitettynä

- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn 

suorittaminen edellyttää asuntovaunun 

kuljettamista autoon kiinnitettynä

- 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn 

suorittaminen edellyttää taukotuvan tai 

vastaavan raskaan kuorman kuljettamista 

autoon kiinnitettynä

- 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa 

kuljetettavista koneista tai muista esineis-

tä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden 

koko on suuri

- 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja 

työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kul-

jettaa autossa koiraa

- 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn 

suorittaminen edellyttää liikkumista autol-

la metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä 

suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseis-

ten kilometrien osalta

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitse-

massa kulkuneuvossa matkustaa muita 

henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan 

asiana, korotetaan korvausten enimmäis-

määriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mu-

kana seuraavaa henkilöä kohden .

Kilometrikorvaukset 2019
Jos työntekijä on tehnyt tilapäisen työ-

matkan hallitsemallaan kulkuneuvolla, 

työnantaja voi maksaa matkasta kilomet-

rikorvausta .

Verohallinto määrää, mikä on verovapaan 

korvauksen enimmäismäärä . Se, mitä 

työnantaja maksaa, perustuu työehtoso-

pimukseen, työsopimukseen tai työnan-

tajan käytäntöön .

Palkansaajan omistamallaan tai hallitse-

mallaan kulkuneuvolla tekemästä työ-

matkasta suoritettavien matkustamis-

kustannusten kilometrikorvausten enim-

mäismäärät vuonna 2019 ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä senttiä/km

auto* 43

moottorivene, enintään 50 hv 76

moottorivene, yli 50 hv 110

moottorikelkka 105

mönkijä 98

moottoripyörä 33

mopo 18

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon 

luontoisetujen laskentaperusteita koske-

vassa päätöksessä tarkoitettu auton käyt-

Kustannusten korvaus auton käyttöedussa
töetu, käyttää tällaista autoa työmatkan 

suorittamiseen ja maksaa itse tästä mat-

kasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle 

korvattavien polttoainekulujen enimmäis-

määrä on 10 senttiä kilometriltä .
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Kotimaan päivärahat 2019
Työmatkan kestoaika Kotimaan päivärahan enimmäismäärä/euro

yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19

yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen 
täyden matkavuorokauden

 

- vähintään 2 tunnilla 19

- yli 6 tunnilla 42

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokau-

tena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan 

sisältyneen ruoan, kotimaan päivärahan 

enimmäismäärä on puolet 1 momentin 

mukaisista määristä . Ilmaisella ruoalla 

tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyk-

sessä ollen kahta ja osapäivärahan kysy-

myksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa .Ate-

riakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 

euroa . Ateriakorvauksen maksaminen 

edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta 

päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn 

vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon 

aikana aterioida tavanomaisella ruokailu-

paikallaan .

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla ateri-

oimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruo-

kailupaikkansa ulkopuolella, eikä työ-

matkasta suoriteta päivärahaa, ateria-

korvauksen enimmäismäärä on 21,00 eu-

roa .

Uutuudet esittelyssä!

Mini-ilmanvaihtolaite 
Lossnay VL-50S2-E

Kosteudenpoistin
MJ-E14CG-S1

www.scanoffice.fi

Mitsubishi Electric ilma-vesilämpöpumppu on koko talon tehokas ja taloudellinen lämmitysjär-
jestelmä, jolla lämmität myös tarvittavan käyttöveden suurimmalla mahdollisella hyötysuhteella.

Mitsubishi Electric Ecodan EHST20C-YM9C
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Facebook

JLiitolla on omat Facebook sivut, käy tyk-

käämässä meistä siellä .

Tiedottaminen
 

Liitto pyrkii tiedottamaan asioista Whats-

App, Facebookin ja sähköpostin kautta . 

Mikäli et ole tänä vuonna saanut liitolta s-

postia, ilmoita s-postiosoitteesi toimistol-

le skhl@skhl .fi 

Toimisto toivottaa kaikille Rauhallista Jou-

lun odotusta!

sihteeri Anu

WhatsApp
 

Jäsenien WhatsApp ryhmä on toiminut pi-

an 2 vuotta . Mikäli et ole vielä ryhmässä, 

olisi nyt hyvä aika tähän liittyä . Ryhmän 

kautta voitte nopeasti saada työhön liit-

tyvää apua/neuvoa muilta kollegoiltan-

ne . Tätä varten kaikille ryhmään haluavil-

ta jäseniltä tarvitsemme puhelinnumerot, 

mielellään tekstiviestinä numeroon 044-

7337101 . 

Omien yhteystietojen  
muutokset 

Muistakaa ilmoittaa yhteystietomuutok-

set myös toimistolle . Käykää tarkista-

massa www .skhl .fi sivuilta ovatko tieton-

ne oikein .  Jäsenlaskutusta varten on hy-

vä ilmoittaa toimistolle mahdollisista 

henkilöstömäärämuutoksista myös jou-

lukuun aikana . 

                                                                              Jäsenmaksut 2019 

Henkilökunnan määrä Perusmaksu € Lisämaksu € Yhteensä €

1 170 37 207

2 170 74 244

3 170 111 281

4 170 148 318

5 170 185 355

6 170 222 392

7 170 259 429

8 170 296 466

9 170 333 503

10- 170 370 540

 
Henkilöjäsenet 100

Liittymismaksu 30

Kuulumiset toimistolta
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Hyvää Joulua
ja

Onnellista Uutta 
Vuotta 
2019!

All you need is
a fresh green

merry christmas

webshop.nedis.fi

Untitled-2   1 6-12-2018   11:33:59

puh. 02 737 5777
www.arevasolar.fi

Satamakatu 20
24100 Salo

“Aur inkoista  Energ iaa  Salosta!”

Syttyy ikkunalla joulunvalot 

loistaa tähdet, tuoksuu joulupuu. 

Hangen alle peittyy maat ja salot. 

Kiire mainen hetkeks’ unhoittuu. 

Anna sydämeesi joulun tulla 

etsi todellista joulun tunnelmaa. 

Huolet maalliset vaik ois sulla 

joulurauha mieles valloittaa.



Yritys
Lähiosoite
Postinro  Toimipaikka


