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LOOMIS LASKENTAPALVELUT
TILITYSOHJE
Tilityksen tekeminen turvapussiin
Tämän ohjeen tarkoitus on auttaa tekemään turvapussitilitys oikealla tavalla. 

• Tilitystyyppejä on kolme erilaista: setelitilitys, kolikkotilitys ja perustilitys. Setelitilitys sisältää ainoastaan seteleitä 
ja kolikkotilitys ainoastaan kolikoita. Perustilitykseen saa laittaa seteleiden lisäksi pienen määrän kolikoita.

• Tilitys on suljettu turvapussi, joka sisältää käteistä rahaa ja tilityslomakkeen. Yhteen turvapussiin ei voi laittaa 
useita tilityslomakkeita eikä yhteen tilityslomakkeeseen merkittyjä rahoja voi jakaa useampaa tilityspussiin.

• Jokaisella turvapussilla on oma, yksilöllinen numeronsa. Säilyttäkää turvapussin numerotieto ainakin siihen asti, 
että tilitys näkyy tilillä. Turvapussin numeroa tarvitaan, jos tilittäjä haluaa kysyä tilityksestä lisätietoja. Tilityskyselyt 
tulee ensisijaisesti osoittaa tilipankille.

• 

1. Setelit ja kolikot
• Saman arvoiset setelit niputetaan omiksi nipuikseen 

kevyesti kumilenkillä ja laitetaan arvojärjestykseen. 
Sillä, miten päin yksittäinen seteli on nipussa, ei ole 
väliä.

• Niputtamiseen ei saa käyttää muuta kuin kumilenk-
kejä. Paperiliittimet ovat kiellettyjä niputtamisessa, 
koska ne voivat vahingoittaa laskentalaitteita. Jos 
kumilenkkejä ei ole saatavilla, setelit voi laittaa 
arvojärjestyksessä myös ilman niputusta kapeaan 
turvapussiin, jossa ne pysyvät järjestyksessä.

• Älä taita tai rullaa seteleitä. Seteleiden tulee olla 
tilityksessä mahdollisimman suorina.

• Perustilitystä tehdessä setelien lisäksi turvapussiin 
saa laittaa korkeintaan 50 kolikkoa. Suositeltavaa 
on laittaa kolikot turvapussiin pienessä muovipussissa. Irralliset kolikot saattavat jäädä turvapussissa olevien 
setelien väliin ja vahingoittaa setelien laskentalaitteita.

• Jos tilitettäviä kolikoita on yli 50 kappaletta, niistä tulee tehdä erillinen kolikkotilitys.  
Kolikkotilitykseen ei saa laittaa seteleitä.
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Kopio tilityslomakkeesta tulee säilyttää vähintään 
siihen saakka, kunnes tilitys näkyy tilillä.

1. Tilinumero
2. Yrityksen ja toimipisteen nimi
3. Seteleiden lajikohtainen kappalemäärä ja arvo
4. Kolikoiden lajikohtainen kappalemäärä ja arvo
5. Tilityksen kokonaisarvo
6. Viitenumero tai viesti (enintään 35 merkkiä)
7. Tilittäjän allekirjoitus tai sähköinen tunnus
8. Päivämäärä
9. Turvapussin numero
Tekemällä tilityksen Loomiksen Verkkopalvelussa 
yrityksen tiedot tulevat kätevästi sähköiseen tili-
tyslomakkeeseen jo valmiiksi. Tilitettävien rahojen 
kappalemäärät lisätään tämän jälkeen sähköiseen 
lomakkeeseen ja tulostetaan lomake turvapussiin 
laitettavaksi. Tehty tilityslomake säilyy tallessa verk-
kopalvelussa.

2. Tilityslomakkeeseen tarvittavat tiedot: Tilityslomake
tiina.testaaja@fi.loomis.com
10.2.2021 11:07:17

Tilityslomake

Saajan tilinumero IBAN
FI8741080010000001

Tilin omistaja ASIAKAS OY

Kohdenumero 1

Palvelunumero 1922802

Viesti

Päivä 10.2.2021 Viite 1232

Turvapussin numero 812345678912 Yhteensä 987,10 EUR

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan
ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Rahaerittely
Setelit Kolikot
Tuote kpl Yhteensä Tuote kpl Yhteensä
500 € 1 500,00 2 € 1 2,00

200 € 1 200,00 1 € 4 4,00

100 € 1 100,00 0,50 € 1 0,50

50 € 2 100,00 0,20 € 2 0,40

20 € 2 40,00 0,10 € 1 0,10

10€ 3 30,00 0,05 € 1 0,05

5 € 2 10,00 0,02 € 2 0,04

0,01 € 1 0,02

980,00 7,10
Yhteensä 987,10

3. Turvapussin päälle laitettavat merkinnät
• Kun tilitys on valmiina turvapussissa, sulkekaa pussi huolellisesti pussin 

sinettitarralla. Sinetöityä turvapussia ei voi avata ilman näkyvää jälkeä.
• Turvapussin päälle tulee merkitä lähettäjäksi tilittävän yrityksen nimi ja 

tilittävän toimipisteen oma Loomiksen palvelunumero (mikäli sellainen 
on käytössä). Vastaanottajaksi merkitään tilipankki (esimerkiksi Nordea, 
OP tai Danske Bank).

• Pussin päälle voi lisätä myös tilittäjän puhelinnumeron ja tilityspäivän, 
mutta nämä eivät ole välttämättömiä tietoja

• Loomis Suomi Oy voi vastaanottaa ainoastaan sinetöityjä ja ehjiä 
turvapusseja.


