
VEROKORTTI 
Step by step - näin muutat veroprosenttisi ansiosidonnaista 

päivärahaa varten



WWW.VERO.FI
Myös Verohallinon sivuilta löytyy kuvalliset ohjeet (alla suora linkki Verohallinon ohjeeseen) 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/etuudet/verokortti-
omaverosta-vain-etuutta-varten/

Klikkaa kirjaudu OmaVeroon. Aukeaa alla oleva kuva. 
Kirjaudu sisään - painikkeesta pääset valitsemaan pankin, 

varmenteen tai tunnisteen, jolla haluat kirjautua.

http://www.vero.fi
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/etuudet/verokortti-omaverosta-vain-etuutta-varten/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/etuudet/verokortti-omaverosta-vain-etuutta-varten/


1. Kirjaudu OmaVeroon (avautuu uuteen ikkunaan) 
Kun kirjaudut OmaVeroon, sinun täytyy tunnistautua sähköisesti. 
Tarvitset esimerkiksi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. 

Kun olet kirjautunut sisään tunnuksilla, klikkaa omat veroasiat

TOIMITUSTAPA

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/


VEROKORTIT JA ENNAKKOVERO

1) henkilökohtainen sivusi 
aukeaa 

valitse oikealta verokortit ja 
ennakkovero

2) seuraavalle sivulle aukeaa 
verokortit ja ennakkovero 

klikkaa tilaa uusi verokortti



VEROKORTTI- JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2020

Aukeaa Taustatiedot välilehti, 
jolla on sinun omat tietosi. 

Alhaalla on palkki, josta pääset 
liikkumaan seuraavalle ja 

edelliselle sivulle. Voit myös 
halutessasi missä vaiheessa 
tahansa tallentaa verokortin 
keskeneräisenä ja jatkaa sitä 

myöhemmin.  

Siirry Seuraava-näppäimestä 
eteenpäin



ESITÄYTETYT TULOT JA VÄHENNYKSET

Voit ilmoittaa itse koko vuoden 
tulot (viimeisimmästä 

palkkakuitista löytyy sekä tulot 
että otetut ennakonpidätykset) 

tai laita täppä kohtaan käytän 
tulorekisterin tietoja, jolloin tiedot 

tulevat tulorekisteristä näytölle 
automaattisesti.

Voit ilmoittaa arvion 
joko koko vuoden 
tuloista yhteensä 

tai 

arvioida loppuvuoden 
tulot, jolloin 

järjestelmä huomioi 
tähän hetkeen asti 
ilmoitetut tulot (tai 

tulorekisteristä 
saadut tulot)

Siirry Seuraava-näppäimestä eteenpäin



MUUT TULOT - ETUUDET

vaihda kyllä



ETUUDET

Valitse + Lisää uusi etuus 

Valitse maksajaksi muu 
suomalainen maksaja jos kuulut 
kassaan (jos et niin kela), valitse 

listasta kassa johon kuulut. 
Pamilaiset valitsevat:   

Palvelualojen tk 

Etuuden lajiksi valitse 
ansiosidonnainen 

työttömyyspäiväräha 

Ajanjaksoksi laitat 
lomautusajanjakson jonka löydät 

työnantajan sinulle antamasta 
lomautusilmoituksesta 

Arvioi etuuden määrä koko 
jaksolta. 

jos olet jo saanut etuutta tänä 
vuonna niin kirjaa myös ne sekä 

niiden ennakonpidätykset. Muutoin 
jätä kaksi alimmaista tyhjäsi ja 

paina OK.

Jos sinulla on tiedossa useampi lomautusajanjakso valitse 
jälleen uusi etuus ja toimi kuin aikaisemmin.  

Kun olet valmis, valitse alhaalta seuraava ja pääset jatkamaan 
ilmoituksen tekoa.
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MUUT VÄHENNYKSET

Muut vähennykset osiossa voit ilmoittaa 
muista vähennyksistä. 

MM. matkakuluista, 
kotitalousvähennyksestä, asuntovelan 

koroista tai muista 
tulonhankkimismenoista. 

Jos on vähennyksiä, valitse oikea kohta 
ja kyllä. Lisää vähennykset. 

Kun olet valmis valitse seuraava sivun 
oikeasta alalaidasta. 



TOIMITUSTAPA
Valitse verokortin toimitustapa ja voimaantulopäivä 

Huom. Palvelualojen tlk saa verokortin ja tiedon 
veroprosentista automaattisesti 

Kun olet valmis, klikkaa seuraava

Tarkasta että ilmoittamasi tiedot ovat oikein 

Kysy OmaVerosta Chat on tarvittaessa apunasi koko 
prosessin ajan. 



ESIKATSELE JA LÄHETÄ
Tarkasta että ilmoittamasi tiedot ovat oikein 

Kysy OmaVerosta Chat on tarvittaessa apunasi koko 
prosessin ajan. 

Jos tiedot ovat oikein, niin valitse Lähetä 

ja sen jälkeen OK.

TARKASTA ETTÄ 
VEROPROSENTTISI ON 

PIENEMPI!



VEROKORTIN TULOSTUS / TALLENNUS

Lähetyksen jälkeen odota hetki, 

sinulle aukeaa verohallinnon sivu, 
joka vahvistaa että verohallinto on 

vastaanottanut hakemuksesi

Vieritä sivua alaspäin ja näet kohdan 
Verokortti palkkaa varten 

klikkaa Avaa verokortti (pdf) 

sinulle aukeaa uusi verokorttisi, jonka 
voit halutessasi tulostaa ja tallentaa. 
Verokortti on omaverosta saatavilla 

myös myöhemmin.


