
Palkkatiedustelun vastaustiedoston luonti 

• Yleistä 
• Tietomallipohjan lataaminen ohjesivuilta 
• Tietojen täyttäminen tiedostoon 
• Tiedoston tallentaminen oikeassa muodossa 
• Tiedoston lataaminen asiointipalveluun 



• Asiointipalvelussa voi käsinsyötön lisäksi ladata palkkatiedot myös tiedostosta, jolloin tiedot voi täyttää ensin 
käsin taulukkolaskentaohjelmassa (esim. Excel) EK:n tietomallipohjaan. 
 

• Voit myös ensimmäisellä vastaamiskerralla syöttää tiedot asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa tämän 
jälkeen sieltä itsellesi aineiston tiedostoon. 
 

• Tällöin tietoja ei tarvitse joka vuosi täyttää lomakkeella uudestaan, vaan ainoastaan edellisvuodesta 
muuttuneet tiedot voi korjata tiedostoon ja ladata sen seuraavana vuonna asiointipalveluun. 
 

• Tietomallipohjan saat ladattua kunkin alan ohjesivulta. 
 

• Tiedoston tulee olla .csv- tai .txt –muotoinen eli Excelin tiedostomuoto .xls- tai .xlsx ei ole 
kelvollinen.  Excelistä saa tallennettua tiedoston csv-muodossa. 
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• Jokaisesta alakohtaisesta ohjeesta voi ladata itselleen kyseisen alan tietomallipohjan. Kannattaa valita csv-
muotoinen tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa täyttämistä varten. 
 

• Syyskuun palkkatiedustelun alakohtaiset ohjeet 
 

• Neljännesvuosipalkkatiedustelun alakohtaiset ohjeet 
 

• Muiden palkkatiedustelujen alakohtaiset ohjeet 
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• Tiedot tulee täyttää oikeisiin sarakkeisiin ja kannattaa laittaa myös viimeiseen sarakkeeseen nolla, jos siihen ei 
muutoin tulisi mitään tietoa. Jos viimeinen sarake on tyhjä, ainakin Excel saattaa rivittää tiedoston väärin, jolloin sen 
lukeminen asiointipalveluun epäonnistuu. 
 

• Toinen vaihtoehto on syöttää tiedot asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa tiedot sieltä csv-muotoiseen tiedostoon 
työasemallesi. Ks. Asiointipalvelun ohjeesta kohta ”4. Lomake”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tietojen täyttäminen tiedostoon 

Tiedot tulee syöttää oikeisiin sarakkeisiin. 
Oikeat YritysId- ja VastId-arvot löytyvät teille 

toimitetusta tiedustelukirjeestä.  

Esimerkissä TulosJaV-kenttään on merkitty 0, 
koska henkilöillä ei ole tulos- ja voittopalkkioita 

ja kyseessä on viimeinen sarake. Viimeinen 
sarake ei saa jää tyhjäksi, koska muutoin 
tiedoston lukeminen asiointipalveluun voi 

epäonnistua.. 
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http://ek.fi/wp-content/uploads/Asiointipalvelun_ohje.pdf


• Tiedosto tulee tallentaa taulukkolaskentaohjelmasta (tässä esimerkissä Excelistä) csv-muodossa. Excelin 
omat tiedostomuodot (.xls ja .xlsx) sisältävät muotoiluja, joten siksi ne eivät ole kelvollisia asiointipalveluun 
ladattaviksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tiedoston tallentaminen oikeassa muodossa 

Valitse tallennusmuodoksi CSV 
(luetteloerotin) (*.csv).  

”Tallenna” –napin painamisen jälkeen 
Excel varoittaa yhteensopimattomista 

ominaisuuksista, johon vastataan 
”Kyllä” 
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• Työasemalle tallennettu tiedosto on nyt valmiina ladattavaksi asiointipalveluun.  
 

• Tiedoston lataamisesta asiointipalveluun löytyy tietoa asiointipalvelun ohjeen kohdasta 
3.2 Palkkatietojen lataaminen tiedostosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tiedoston lataaminen asiointipalveluun 

Tekstieditorissa (esim. Notepad/Muistio) 
avattuna valmis tiedosto näyttää tältä eli 

sarakkeet on eroteltu puolipistein. Otsikot 
voivat olla lainausmerkkien ”” sisällä tai 

ilman lainausmerkkejä kuten tässä 
esimerkissä. 
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