
OHJEISTUS PALKKIOIDEN MAKSAMISEKSI,  
KUN KYSEESSÄ ON YKSITYISHENKILÖ TAI TYÖRYHMÄ 
 

Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön Verohallinnon tulorekisteri, joka muutti monta asiaa 

palkkionmaksussa. 

”Henkilön, joka toimii työnantajana tai maksaa korvausta toiselle tehdystä työstä, on ilmoitet-

tava tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen maksutapah-

tuman jälkeen viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Suori-

tuksen maksaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot tulorekisteriin. 

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka aiemmin annettiin Verohallinnolle, 

työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan tulore-

kisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.” 

 

Elämä tulee kuitenkin helpommaksi, jos käytät Verohallinnon laatimaa palkka.fi -palvelua 

www.palkka.fi Palvelun voi määrittää tekemään ilmoitukset suoraan tulorekisteriin, jolloin 

säästytään aiemmin varsin monimutkaiselta paperisodalta/monivaiheiselta digitaaliselta il-

moittelulta. Palkkionsaajalle on hyvä toimittaa palvelusta saatava selvitys palkkionmaksusta. 

On samantekevää, maksatko suoritukset kotitaloustyöstä vai jostain muusta työstä. Esim. 

muusikoiden keikkapalkkiot, stemmojen puhtaaksikirjoitus, ääniteknikon työ, sävellystilaus-

palkkiot ym. ovat sellaisia, joihin palkka.fi soveltuu hyvin. Yksityishenkilö (= työnantaja) kir-

jautuu palveluun pankkitunnuksillaan ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. Työnantaja 

voi siis olla henkilö, esim. työryhmän vetäjä tai vastuuhenkilö. Jokaisen palkansaajan lisäämi-

nen palveluun vie jonkin verran aikaa, mutta se on huomattavasti pienempi työ kuin tehdä 

ilmoituksia monelle taholle. Myös yritys voi maksaa palkkoja ja palkkioita kyseisen palvelun 

kautta. 

Sävellystilauspalkkioista ei makseta TyELiä, vaan säveltäjä huolehtii itse eläkevakuutukses-

taan. Mitään muitakaan ns. palkan sivukuluja ei sävellystilauspalkkioista tarvitse maksaa.   

Muista kuitenkin, että ennakonpidätys tulee maksaa verottajalle aina palkkionmaksua 

seuraavan kuukauden 12. päivänä. Niinpä maaliskuussa maksetun palkkion ennakonpidä-

tys on maksettava 12. huhtikuuta.  

Maksun hoitaminen on helpointa, kun menet sivustolle omavero.fi ja edelleen Etusivulta > 

Verojen maksaminen > Oma-aloitteiset verot (tähän tulevat näkyviin palkka.fi -palvelussa ilmoite-

tut ennakonpidätykset, eivät kuitenkaan aivan reaaliaikaisesti) > Maksa oma-aloitteisia veroja > Syötä 

maksun määrä > Esikatsele (tässä näkyy henkilökohtainen viitenumerosi, jota sinun ei tarvitse siis 

lisätä) > Siirry verkkopankkiin > ja maksa verot. 

Mikäli jokin vaihe tuntuu hankalalta tai palkkionmaksu muutoin ylivoimaiselta, autamme 

toimistossa mielellämme.  

 

http://www.palkka.fi/

