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Verokortit vuodelle 2019
Tiina Vänttinen



Palkkionsaajien verokorttien toimittaminen

• Palkkionsaajille tai palkansaajille, joilla on vuoden 2018 
ennakonpidätystietona käytetty sivutuloverokorttia, ei saada suorasiirtona 
verokorttitietoja palkanlaskentajärjestelmään.

• Pyydämme, että ensimmäisen tälle vuodelle kohdistuvan palkkiolaskun 
yhteydessä palkkionsaaja toimittaa vuoden 2019 verokortin palkkionmaksua 
varten.

• Palkansaajien puuttuvista verokorttitiedoista palveluryhmät ovat yhteydessä 
suoraan virastoihin. 

• Ilman verokorttitietoja palkan- ja palkkionsaajan ennakonpidätys toimitetaan 
verohallinnon ohjeen mukaisesti 60 %:lla.



Paletin käyttö Tiimerissä

Palveluinfo
Pe 1.2.2019 Merja Lindroos



Paletin siirron tilanne 1.2.2019

• Materiaalit vanhasta Paletista on siirretty
• Rakenne tiiviimpi, myös asiakkaiden sivuilla
• Testaus ja materiaalien viimeistely loppusuoralla
• Tiimeri ympäristönä tuttu osalle käyttäjistä
• Kirjautuminen eDuuniID:n avulla, erillisiä tunnuksia ei tarvita
• Vanhaan Palettiin ei päivitetä tai viedä asiakirjoja. Lukuoikeudet muutaman 

viikon ajan ja palvelu suljetaan pääsiäiseen mennessä.



Paletti

• Tiimerin etusivu
- Sisällysluettelo sivuista, joihin sinulla on oikeus
- Lisää suosikit omiin seurattaviin sivuihin
- Ohjeet

• Paletin Etusivu
- Uutiset ja yhteiset sivut

• Virastosivu
- Kaikki materiaali koottu yhdelle sivulle
- Tiedostot kansioissa, ei nostoina
- Yhteyshenkilöt, jakelulistoja saa päivittää
- Sivulta pääsy kaikille yhteisille sivuille; etusivun uutiset (ilmoitukset päälle), järjestelmät, 

palvelut, yhteiset asiakirjat ja videoseinä (kategoriat)



Rekisteröityminen ja kirjautuminen 
Tiimeriin



Rekisteröinti ja kirjautuminen

• Rekisteröinti tarkoittaa sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteen tulee olla 
sama, jolla Tiimeri-palvelussa työtilaan annetaan oikeudet. Tiimerissä ei ole 
erillisiä käyttäjätunnuksia tai resetoitavaa salasanaa. Vahvistusviesti tulee 
tähän sähköpostiosoitteeseen, jolla on rekisteröidytty palveluun. Oikeudet 
annetaan Tiimerissä toisin sanoen käyttäjän työsähköpostiosoitteelle, ei 
kirjautumistavalle.

• Identiteetinhallintapalvelu E-duuni-ID huolehtii siitä, etteivät kirjautumislähteet 
saa tietoa Eduuni-IDn takana olevista palveluista (Tiimeri). Näin Tiimeri ja 
kirjautumistapa pysyvät palvelimilla Suomessa ja käyttäjien identiteetit ovat 
turvassa.

• Rekisteröinti tapahtuu linkin https://tila.tiimeri.fi/ kautta. Löydät tältä sivulta 
myös rekisteröinti- ja kirjautumisohjeet.

https://tila.tiimeri.fi/


Rekisteröinti

• Virastokäyttäjät
- VALTTI, Virtu, Microsoft Office 365 (Azure AD)

• Yhteistyökumppanit, konsultit ja järjestelmätoimittajat
- Some-tilit esim. Google



Kirjautuminen

- Useilla virastoilla omat suositukset. 
- Jos erillistä ohjeistusta ei ole, jokainen valitsee kirjautumistavan itse.
- Viraston nimet listalla tarkoittavat Virtu-käyttäjiä.



Tiimerin etusivu näyttää tyhjää

• Matti Meikäläiselle on ilmoitettu, että oikeudet on annettu, mutta hänellä näkyy 
tyhjä Tiimeri?

• Jos Matti Meikäläinen on rekisteröityy palveluun 
matti.meikalainen@gmail.com ja oikeudet on annettu 
matti.meikalainen@tyopaikka.fi, näkee hän tyhjän Tiimeriin. Silloin 
rekisteröitymisosoitteeksi pitää käydä vaihtamassa oikea sähköposti. Käyttäjä 
siirtyy https://registration.eduuni.fi/ ja käy vaihtamassa sähköpostiosoitteen 
oikeaksi. 

Oikeudet annetaan Tiimerissä käyttäjän työsähköpostiosoitteelle EI 
kirjautumistavalle

mailto:matti.meikalainen@gmail.com
mailto:matti.meikalainen@tyopaikka.fi
https://registration.eduuni.fi/
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Paletin käyttöoikeudet
Anna Kelho



Käyttöoikeuksien hakeminen

• Paletin käyttöoikeudet ovat henkilökohtaiset. Käyttöoikeudet (luku- tai 
muokkausoikeus) myönnetty virastosta saatujen tietojen perusteella. Jos 
ihmettelit, ettei käyttöoikeuksista kertoneessa ilmoituksessa lukenut kaikkia 
teidän viraston käyttäjiä, niin siinä saattoi näkyä joko katseluoikeudet tai 
muokkausoikeudet omaavat. 

• Kaikilla yhteyshenkilöillä tai jakelulistoilla olevilla ei automaattisesti ole Paletti-
oikeuksia.

• Käyttöoikeudet haetaan jatkossa Pointin kautta, oma käyttöoikeuslomake 
tulossa helmikuussa. Vaikka Tiimeri on Valtorin palvelu, hoidetaan 
käyttöoikeudet kokonaan Palkeissa.

• Tiimeri on Valtorin ylläpitämä palvelu, käyttöehtoja on muokattu sen 
mukaisesti.

https://www.palkeet.fi/extranet/paletin-kayttoehdot.html


Paletin klinikat

Voitte piipahtaa, kysyä ja kommentoida. Päivystämme tunnin ajan, 
varsinaista valmisteltua esitystä ei ole.

ti 5.2. klo 12-13
https://ucc.vy-verkko.fi/palkeet/meet/merja.lindroos/R34250D8
Liity puhelimella 
+358942720677 Neuvottelutunnus: 5484894 

Ma 11.2. klo 13-14
https://ucc.vy-verkko.fi/palkeet/meet/merja.lindroos/MDVM03JY
Liity puhelimella 
+358942720677 Neuvottelutunnus: 57579016

https://ucc.vy-verkko.fi/palkeet/meet/merja.lindroos/R34250D8
https://ucc.vy-verkko.fi/palkeet/meet/merja.lindroos/MDVM03JY


Meihin saa olla yhteydessä!
viestinta@palkeet.fi

Kiitos!
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