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Turvapussitilityksen tekeminen

Nämä ohjeet on laadittu auttamaan Teitä turvapussitilityksen tekemisessä. 
Ohjeita noudattamalla tilityksenne käsittely laskentakeskuksessa nopeutuu.

• Tilityslajit ovat perus-, seteli- ja metalliraha. Perustilitykseen voi sisäl-
tyä sekä seteleitä että pieni määrä kolikoita. Muut tilityslajit sisältävät  
nimensä mukaisesti joko seteleitä tai kolikoita.

• Turvapussitilitys koostuu yhdestä turvapussista ja sen sisälle laitettavasta 
tilisiirrosta sekä tilisiirtoon merkityistä rahoista. Yhteen turvapussiin ei voi 
laittaa useita tilisiirtoja, eikä yhden tilityksen rahoja tai tositteita voi jakaa kah-
teen tai useampaan turvapussiin.

• Turvapussin numero on suositeltavaa säilyttää vähintään siihen asti, kunnes 
tilitys on saapunut tilillenne. Numero nopeuttaa käsittelyä, mikäli tilityksestä tar-
vitaan myöhemmin tietoja. Tilitystiedustelut tulee tehdä aina tilikonttorissanne.

1. Setelit ja kolikot

•  Järjestäkää setelit arvojärjestykseen ja 
niputtakaa ne kevyesti kuminauhalla.

•  Seteleiden niputuksessa ei pidä käyttää 
muuta kuin kuminauhaa. Klemmareiden tai 
muiden metalliesineiden käyttäminen nipu-
tuksessa tai laittaminen turvapussin sisälle 
ei ole sallittua laskentakoneiden rikkoutu-
misvaaran vuoksi.

•  Seteleitä  / setelinippuja ei saa taittaa tai 
rullata, vaan niiden tulee olla mahdollisim-
man suoria, jolloin ne ovat nopeasti lasket-
tavissa.

•  Laittakaa perustilitykseen kuuluvat kolikot 
(max. 50 kpl) erilliseen pieneen muovi- tai 
paperipussiin turvapussin sisälle. Irrallisina 
kolikot saattavat jäädä pussissa olevien 
seteleiden väliin ja rikkoa setelinlaskenta-
koneen.

•  Jos kolikoita on enemmän kuin 50 kpl, 
tehkää niistä erillinen metallirahatilitys 
toiseen turvapussiin omalla tilisiirrolla.  
Metallirahatilityksessä ei saa olla seteleitä 
eikä muita maksuvälineitä.

•  Kun tilitys koostuu pelkästään seteleistä, 
tilityslaji on setelitilitys. Setelitilityksen 
määrittely saattaa vaihdella pankki- 
kohtaisesti.

2. Tilisiirto ja siihen täytettävät tiedot

1  Tilinumero

2  Yrityksen ja toimipisteen nimi

3  Seteleistä lajeittain kappale- ja arvomääräinen erittely

4 Kolikoiden yhteissumma

5  Koko tilityksen loppusumma

6  Viitenumero tai viesti (enintään 35 merkkiä) sille tarkoitettuun kenttään

7 Tilittäjän allekirjoitus ja päivämäärä

8 Turvapussin numero

 Jättäkää itsellenne kopio tilisiirrosta. Tilisiirtokopion arkistointia suosittelemme  
 vähintään siihen asti, kunnes tilitys on tullut tilillenne.
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3. Merkinnät turvapussin päälle

•  Kun turvapussissa on kaikki tilitykseen 
kuuluva materiaali, sulkekaa pussin suu 
huolellisesti sinettiteipillä. Sinetöityjä turva-
pusseja ei voi avata ilman näkyvää jälkeä.

•  Kirjoittakaa pussin päälle lähettäjän eli 
yrityksenne ja sen tilityspisteen nimi, pu-
helinnumero, päivämäärä sekä vastaan-
ottajan tiedot eli tilipankkinne nimi (esim. 
Nordea-laskenta, OP-laskenta, Danske 
Bank-laskenta jne.)

•  Loomis Suomi Oy ottaa vastaan ainoas-
taan ehjillä tarrasineteillä varustettuja ja 
muutenkin ehjiä turvapusseja. 


