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Jyväskylän kaupungin sähköinen palkka- ja palkkiolaskelma 
 
Jyväskylän kaupunki lähettää palkka- ja palkkiolaskelmat sähköisesti Postin Netposti palveluun 
www.netposti.fi. Palkka-/palkkiolaskelma on saatavissa palvelusta 4-5 päivää ennen palkan-
/palkkionmaksua. 
 
Netposti on maksuton sähköinen postilaatikko, jossa sähköiset kirjeet säilyvät 7 vuotta. Sähköinen 
kirje on mahdollista tarvittaessa tallentaa ja tulostaa. Palkka- ja palkkiolaskelmat säilyvät Netpostissa 
7 vuotta vaikka palkan-/palkkionsaaja ei sinne kirjautuisikaan, myös tällöin palkkalaskelmat saa näky-
viin kun palvelun ottaa käyttöön alla olevien ohjeiden mukaisesti.  

 
Näin helposti saat Netpostin käyttöösi 
 
Mikäli et ole aiemmin käyttänyt Netpostia, tulee sinun luoda itsellesi tunnukset. Tunnuksen luomista 
varten tarvitset verkkopankkitunnuksen, sirullisen henkilökortin tai postista saatavat kertakäyttötun-
nukset. Tämän lisäksi sinulla tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite jotta saat ilmoituksen kun 
Netpostiin on saapunut kirje.  

1. Mene osoitteeseen www.netposti.fi 
2. Valitse ”luo Postin käyttäjätunnus” (tai ”Kirjaudu Postin kertakäyttötunnuksella”, jos käytät ker-

takäyttötunnusta). 
3. Tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi ja luo tunnus ohjeiden mukaisesti. 
4. Valitse lähettäjät –listasta ne lähettäjät joilta haluat jatkossa saada kirjeet sähköisenä. Valitse 

vähintään ”Jyväskylän kaupunki, palkat”. Tallenna valintasi. 
5. Palkkalaskelmasi tulevat näkyviin Netpostiisi seuraavana päivänä. 

 

       
Minulla on jo Netposti käytössä 
 
Mikäli sinulla on jo Netposti käytössäsi, sinun tarvitsee vain käydä lisäämässä ”Jyväskylän kaupunki, 
palkat” lähettäjäksi jolta haluat sähköisen kirjeen. 

1. Mene osoitteeseen www.netposti.fi 
2. Kirjaudu sisään Netposti käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. 
3. Käy kohdassa ”omat tiedot ja lähettäjä” lisäämässä ”Jyväskylän kaupunki, palkat” lähettäjäksi, 

jolta haluat saada sähköisen kirjeen. 
4. Palkkalaskelmasi tulevat näkyviin Netpostiisi seuraavana päivänä. 

 

Tarvitsetko apua? 
 
Netpostin käytössä sinua opastaa Postin asiakaspalvelu p. 0200 71000 (ma-pe 8-16 pvm/mpm) asia-
kaspalvelu@posti.fi 
 
Palkan ja palkkioiden maksuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Talouskeskuksen palk-
kahallintoon talous.palkat@jkl.fi, Jaana Mäkinen palkkahallinnon suunnittelija p. 014 266 1461, Kirsti 
Lahtinen palkkahallintopäällikkö p. 014 266 1457  
 
Vinkki: Netpostia on mahdollista käyttää myös kännykällä ja tablettitietokoneella erikseen ladattavalla 
Posti-sovelluksella. Sovellus on ladattavissa puhelimesi/tablettisi sovelluskaupasta. Ohjeita ja esitte-
lyvideo löytyy osoitteesta: http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/palvelut/netposti.html 

http://www.netposti.fi/
http://www.netposti.fi/
http://www.netposti.fi/
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:talous.palkat@jkl.fi
http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/palvelut/netposti.html

