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Versiohistoria 
 

Versio Päivämäärä Kuvaus 

1.0 
 
 
 
 
 

26.11.2019 
 

Julkaistu dokumentista uusi versio, joka sisältää vuosimuutokset 2020. 

Poistettu seuraavista maksajan raporteista osio Aineistotilauksen tiedot, koska raportteja voi tilata vain 
sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella: 

• Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto 

• Maksajan etuustietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto  

Poistettu raportti Maksajan käyttölokitiedot. Raportin saa pyytämällä Tulorekisteriyksiköstä. 

Lisätty uusi raportti: 

• Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto 

Lisätty kuvaus raportista, jonka voi tilata vain sähköisen asiointipalvelun kautta: 

• Tulonsaajan tulorekisteriote 

Lisätty summatiedot Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset (RecoveryWithholding) 
ja Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot (RecoveryTaxAtSource) raporteille 

• Tulonsaajan tulorekisteriote 

• Maksajan palkkatietojen yhteenveto 

• Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto 

• Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto. 

1.01 21.4.2020 Päivitetty raportin Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto muutokset. 

 3.1.2023 Lisätty Johdanto. 
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1 JOHDANTO 

Tässä dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tulonsaajalle, tiedon tuottajille ja tiedon käyttäjille. 
Raportit ovat pdf-muotoisia, paitsi tiedon tuottajan raportti Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen 
yhteenveto, joka on csv-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportit osapuolen tekemän aineistotilauksen 
perusteella ja toimittaa ne tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun osapuolen noudettavaksi. 

Osapuoli voi tehdä aineistotilauksen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai latauspalvelussa sekä 
tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta. Latauspalvelun ja teknisen rajapinnan kautta toimitettavan aineistotilauksen 
skeema on kuvattu dokumentissa Tietojen toimittaminen-Skeemat-Aineistotilaukset.  

Rajapinnan ja latauspalvelun kautta tilattavista raporteista on tässä dokumentissa kuvattu aineistotilauksessa 
käytettävät arvot alaluvuissa "Aineistotilauksen tiedot". Vain sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tilattavista 
raporteista on kuvattu vain tietosisältö alaluvuissa "Raportin tiedot".  

Seuraavissa kappaleissa raporttien tietosisällön esittelyn yhteydessä on viitattu laskentasääntöihin. Laskentasäännöt 
on kuvattu dokumentissa Tulotiedot - Laskentasääntöjä. 

 

2 TULONSAAJAN RAPORTIT 

2.1 Tulonsaajan tulorekisteriote (500) 

Raportille lasketaan summatietoja palkkatietoilmoituksista ja etuustietoilmoituksista, joissa on ilmoitettu tuloja 
kyseiselle tulonsaajalle. Raportti on tarkoitettu tulonsaajille ilmoitustietojen tarkastamista varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin tulonsaajan tekemän tilauksen perusteella ja toimittaa 
sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tulonsaajan noudettavaksi. Vaihtoehtoisesti raportti toimitetaan 
paperiversiona kirjeitse, jos se on tilattu paperilomakkeella. 

2.1.1 Raportin tiedot (palkkatietoilmoitukset) 

Raportille summataan tietoja palkkatietoilmoituksista, joissa on ilmoitettu tuloja kyseiselle tulonsaajalle. 

Raportille lasketaan maksaja- ja maksupäiväkohtaisesti alla kuvatut tiedot. Maksajien maksupäiväkohtaisista 
summatiedoista lasketaan edelleen kuukausikohtaiset summat ja poimintaehtona annetun aikavälin kokonaissummat. 

Yhteenveto-/summatieto Selite 

Suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut tulot. 
Laskentasääntö: Suoritukset yhteensä (IncomeTotal) 

Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToPensionInsContribution) 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Maksupäivälle ilmoitetut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
yhteensä. 
Laskentasääntö: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToAccInsContribution) 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Maksupäivälle ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToHealthInsContribution) 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän työeläkevakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työeläkevakuutusmaksut (EmployeePensionInsContribution) 

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän työttömyysvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut (EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Työntekijän sairausvakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän sairausvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän sairausvakuutusmaksut (EmployeeHealthInsContribution) 

Ennakonpidätykset Maksupäivälle ilmoitetut ennakonpidätykset. 
Laskentasääntö: Ennakonpidätykset (Withholding) 
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Lähdeverot Maksupäivälle ilmoitetut lähdeverot. 
Laskentasääntö: Lähdeverot (TaxAtSource) 

Perusteettomat edut yhteensä  Maksupäivälle ilmoitetut perusteettomat edut yhteensä. 
Laskentasääntö: Perusteettomat edut yhteensä (UnjustEnrichmentTotal) 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
ennakonpidätykset 

Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset (RecoveryWithholding) 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
lähdeverot 

Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot (RecoveryTaxAtSource) 

Takaisinperityt suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperityt suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Takaisinperityt suoritukset yhteensä (RecoveryTotal) 

 

2.1.2 Raportin tiedot (etuustietoilmoitukset) 

Raportille summataan tietoja etuustietoilmoituksista, joissa on ilmoitettu tuloja kyseiselle tulonsaajalle. 

Raportille lasketaan maksaja- ja maksupäiväkohtaisesti alla kuvatut tiedot. Maksajien maksupäiväkohtaisista 
summatiedoista lasketaan edelleen kuukausikohtaiset summat ja poimintaehtona annetun aikavälin kokonaissummat. 

Yhteenveto-/summatieto Selite 

Etuussuoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut tulot. 
Laskentasääntö: Etuussuoritukset yhteensä (BenefitIncomeTotal) 

Etuussuoritusten vähennykset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut etuussuoritusten vähennykset yhteensä. 
Laskentasääntö: Etuussuoritusten vähennykset yhteensä (BenefitDeductionTotal) 

Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset 
yhteensä 

Maksupäivälle ilmoitetut oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä (BenefitUnpromptedRefundTotal) 

Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset 
yhteensä  

Maksupäivälle ilmoitetut maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä (BenefitPaymentReallocationTotal) 

Regressisuoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut regressisuoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Regressisuoritukset yhteensä (BenefitRecourseTotal) 

Ennakonpidätykset Maksupäivälle ilmoitetut ennakonpidätykset. 
Laskentasääntö: Ennakonpidätykset (Withholding) 

Lähdeverot Maksupäivälle ilmoitetut lähdeverot. 
Laskentasääntö: Lähdeverot (TaxAtSource) 

Perusteettomat edut yhteensä  Maksupäivälle ilmoitetut perusteettomat edut yhteensä. 
Laskentasääntö: Perusteettomat edut yhteensä (BenefitUnjustEnrichmentTotal) 

Takaisinperityt suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperityt suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Takaisinperityt suoritukset yhteensä (BenefitRecoveryTotal) 
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3 MAKSAJAN RAPORTIT 

3.1 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (600) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten 
summatietoja. Raportti on tarkoitettu maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan tekemän aineistotilauksen perusteella ja 
toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 

 

3.1.1 Aineistotilauksen tiedot 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot:  

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Poiminnan aikaväli. 
Poiminnan aikavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 24 
kuukauden pituinen. 

…/ParameterType  3 Poiminnan aikaväli 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  14 Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  15 Maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 

…/ValueParameter P  Ilmoittajan tyyppi. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  16 Ilmoittajan tyyppi. 
 

…/Value   Koodisto ReporterType. 

Raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 
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• Palkkatietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on annetulla aikavälillä 
(aikavälin alkukuukauden ensimmäinen päivä – aikavälin loppukuukauden viimeinen päivä). 

• Työnantajan erillisilmoitukset, joissa ”Kohdekausi” kuuluu annetulle aikavälille. 
 

3.1.2 Raportin tiedot 

3.1.2.1 Palkkatietoilmoitukset 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta palkkatietoilmoituksilta. Jos aineistotilauksella on 
poimintaehtona maksajan aliorganisaatio, summatietoihin otetaan mukaan vain annetun aliorganisaation ilmoitukset. 

Summatietoihin otetaan mukaan palkkatietoilmoitukset aineistotilauksella annetun Ilmoittajan tyyppi -poimintaehdon 
perusteella seuraavasti: 

a. Ilmoittajan tyyppi on ”Maksaja”:  
o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on ilmoituksen 

maksaja (Maksajan tiedot -tietoryhmässä annettu maksaja) ja ilmoituksella ei ole sijaismaksajan tietoja 
(Sijaismaksaja-tietoryhmää). 

o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on sijaismaksajan 
tietojen yhteydessä annettu työnantaja (Sijaismaksaja-tietoryhmässä annettu Työnantajan tunniste). 

b. Ilmoittajan tyyppi on ”Sijaismaksaja”:  
o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on ilmoituksen 

maksaja (Maksajan tiedot -tietoryhmässä annettu maksaja) ja ilmoituksella on annettu sijaismaksajan 
tiedot (Sijaismaksaja-tietoryhmä). 

Raportille lasketaan maksupäiväkohtaisesti alla kuvatut tiedot. Maksupäiväkohtaisista summatiedoista lasketaan 
edelleen kuukausikohtaiset summat ja poimintaehtona annetun aikavälin kokonaissummat. 

Yhteenveto-/summatieto Selite 

Palkkatietoilmoitusten lukumäärä  Maksupäivän palkkatietoilmoitusten lukumäärä. 
Laskentasääntö: Palkkatietoilmoitusten lukumäärä (WageReportCount) 

Suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut tulot. 
Laskentasääntö: Suoritukset yhteensä (IncomeTotal) 

Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToPensionInsContribution) 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Maksupäivälle ilmoitetut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
yhteensä. 
Laskentasääntö: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToAccInsContribution) 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Maksupäivälle ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToHealthInsContribution) 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän työeläkevakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työeläkevakuutusmaksut (EmployeePensionInsContribution) 

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän työttömyysvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut (EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Työntekijän sairausvakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän sairausvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän sairausvakuutusmaksut (EmployeeHealthInsContribution) 

Ennakonpidätykset Maksupäivälle ilmoitetut ennakonpidätykset. 
Laskentasääntö: Ennakonpidätykset (Withholding) 

Lähdeverot Maksupäivälle ilmoitetut lähdeverot. 
Laskentasääntö: Lähdeverot (TaxAtSource) 

Perusteettomat edut yhteensä  Maksupäivälle ilmoitetut perusteettomat edut yhteensä. 
Laskentasääntö: Perusteettomat edut yhteensä (UnjustEnrichmentTotal) 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
ennakonpidätykset 

Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset (RecoveryWithholding) 
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Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
lähdeverot 

Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot (RecoveryTaxAtSource) 

Takaisinperityt suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperityt suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Takaisinperityt suoritukset yhteensä (RecoveryTotal) 

Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena 
olevat takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt 
tulot (RecoverySubToAccInsContribution) 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevat takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 

 
 

3.1.2.2 Työnantajan erillisilmoitukset 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta työnantajan erillisilmoituksilta. 

Raportille lasketaan kohdekausittain alla kuvatut tiedot. Kohdekausien summatiedoista lasketaan raportille edelleen 
poimintaehtona annetun aikavälin kokonaissummat. 

Tieto Selite 

Työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä Kohdekauden työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä. 
Laskentasääntö: Työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä (PayerSummaryReportCount) 

Työnantajan sairausvakuutusmaksut  Työnantajan ilmoittamat sairausvakuutusmaksut yhteensä. 
Laskentasääntö: Työnantajan sairausvakuutusmaksut (HealthInsContribution) 

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta 
tehtävät vähennykset 

Työnantajan ilmoittamat sairausvakuutusmaksuista tehtävät vähennykset yhteensä. 
Laskentasääntö: Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset 
(HealthInsContributionDeductions) 
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3.2 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (602 ja 603) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien palkkatietoilmoitusten summatietoja. Raportti on tarkoitettu 
maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan tekemän aineistotilauksen perusteella ja 
toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 

 

3.2.1 Aineistotilauksen tiedot 

3.2.1.1 Kertatilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot:  

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 602 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Maksupäivän aikaväli. 
Maksupäivän aikavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 24 
kuukauden pituinen. 

…/ParameterType  4 Maksupäivän aikaväli 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  14 Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  15 Maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 

…/ValueParameter P  Ilmoittajan tyyppi. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  16 Ilmoittajan tyyppi. 
 

…/Value   Koodisto ReporterType. 

Raportilla huomioidaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on annetulla 
aikavälillä. 
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3.2.1.2 Jatkuva tilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 2 Jatkuva tilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 603 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (jatkuva tilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunniste on annettu. 

…/ParameterType  14 Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunniste. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunnisteen tyyppi on annettu. 

…/ParameterType  15 Maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 

…/ValueParameter P  Ilmoittajan tyyppi. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  16 Ilmoittajan tyyppi. 
 

…/Value   Koodisto ReporterType. 

Jos tilaukselle on annettu Kuukausiaikataulu, raportilla huomioidaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen 
maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on raportin muodostamishetkeä edeltävän kuukauden aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Viikkoaikataulu, raportilla huomioidaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen 
maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen viikon 
(maanantai-sunnuntai) aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Päiväaikataulu, raportilla huomioidaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen 
maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen 
vuorokauden aikana. 

 

3.2.2 Raportin tiedot 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta palkkatietoilmoituksilta. Jos aineistotilauksella on 
poimintaehtona maksajan aliorganisaatio, summatietoihin otetaan mukaan vain annetun aliorganisaation ilmoitukset. 

Summatietoihin otetaan mukaan palkkatietoilmoitukset aineistotilauksella annetun Ilmoittajan tyyppi -poimintaehdon 
perusteella seuraavasti: 
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a. Ilmoittajan tyyppi on ”Maksaja”:  
o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on ilmoituksen 

maksaja (Maksajan tiedot -tietoryhmässä annettu maksaja) ja ilmoituksella ei ole sijaismaksajan tietoja 
(Sijaismaksaja-tietoryhmää). 

o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on sijaismaksajan 
tietojen yhteydessä annettu työnantaja (Sijaismaksaja-tietoryhmässä annettu Työnantajan tunniste). 

b. Ilmoittajan tyyppi on ”Sijaismaksaja”:  
o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on ilmoituksen 

maksaja (Maksajan tiedot -tietoryhmässä annettu maksaja) ja ilmoituksella on annettu sijaismaksajan 
tiedot (Sijaismaksaja-tietoryhmä). 

 

Raportille lasketaan maksupäiväkohtaisesti alla kuvatut tiedot. Maksupäiväkohtaisista summatiedoista lasketaan 
edelleen kuukausikohtaiset summat ja poimintaehtona annetun aikavälin kokonaissummat. 

Yhteenveto-/summatieto Selite 

Palkkatietoilmoitusten lukumäärä  Maksupäivän palkkatietoilmoitusten lukumäärä. 
Laskentasääntö: Palkkatietoilmoitusten lukumäärä (WageReportCount) 

Suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut tulot. 
Laskentasääntö: Suoritukset yhteensä (IncomeTotal) 

Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToPensionInsContribution) 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Maksupäivälle ilmoitetut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
yhteensä. 
Laskentasääntö: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToAccInsContribution) 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Maksupäivälle ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToHealthInsContribution) 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän työeläkevakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työeläkevakuutusmaksut (EmployeePensionInsContribution) 

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän työttömyysvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut (EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Työntekijän sairausvakuutusmaksut Maksupäivälle ilmoitetut työntekijän sairausvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän sairausvakuutusmaksut (EmployeeHealthInsContribution) 

Ennakonpidätykset Maksupäivälle ilmoitetut ennakonpidätykset. 
Laskentasääntö: Ennakonpidätykset (Withholding) 

Lähdeverot Maksupäivälle ilmoitetut lähdeverot. 
Laskentasääntö: Lähdeverot (TaxAtSource) 

Perusteettomat edut yhteensä  Maksupäivälle ilmoitetut perusteettomat edut yhteensä. 
Laskentasääntö: Perusteettomat edut yhteensä (UnjustEnrichmentTotal) 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
ennakonpidätykset 

Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset (RecoveryWithholding) 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
lähdeverot 

Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot (RecoveryTaxAtSource) 

Takaisinperityt suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperityt suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Takaisinperityt suoritukset yhteensä (RecoveryTotal) 

Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena 
olevat takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt 
tulot (RecoverySubToAccInsContribution) 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevat takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
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(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot 

Maksupäivälle ilmoitetut sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 

3.3 Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (604 ja 605) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien työnantajan erillisilmoitusten summatietoja. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan tekemän aineistotilauksen perusteella ja 
toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 

 

3.3.1 Aineistotilauksen tiedot 

3.3.1.1 Kertatilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 604 Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (kertatilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Poiminnan aikaväli. 
Poiminnan aikavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 24 
kuukauden pituinen. 

…/ParameterType  3 Poiminnan aikaväli 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

Raportilla huomioidaan ne työnantajan erillisilmoitukset, joissa ”Kohdekausi” kuuluu annetulle aikavälille. 

 

3.3.1.2 Jatkuva tilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 2 Jatkuva tilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 605 Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (jatkuva tilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 
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Tieto V/P Arvot Selite 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

Raportilla huomioidaan ne työnantajan erillisilmoitukset, joissa ”Kohdekausi” on raportin muodostamishetkeä 
edeltävä kuukausi. 

 

3.3.2 Raportin tiedot 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta työnantajan erillisilmoituksilta. 

Raportille lasketaan kohdekausittain alla kuvatut tiedot. Kohdekausien summatiedoista lasketaan raportille edelleen 
poimintaehtona annetun aikavälin kokonaissummat. 

Tieto Selite 

Työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä Kohdekauden työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä. 
Laskentasääntö: Työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä (PayerSummaryReportCount) 

Työnantajan sairausvakuutusmaksut  Työnantajan ilmoittamat sairausvakuutusmaksut yhteensä. 
Laskentasääntö: Työnantajan sairausvakuutusmaksut (HealthInsContribution) 

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta 
tehtävät vähennykset 

Työnantajan ilmoittamat sairausvakuutusmaksuista tehtävät vähennykset yhteensä. 
Laskentasääntö: Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset 
(HealthInsContributionDeductions) 
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3.4 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto (606 ja 607) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtaisia summatietoja. 
Raportti on tarkoitettu maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan sähköisessä asiointipalvelussa tekemän 
aineistotilauksen perusteella ja toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi.  

Raportti 606 on kertatilaus, 607 on jatkuva tilaus. 

 

3.4.1 Raportin tiedot 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta poimintaehtojen perusteella päätellyn aikavälin ilmoituksilta. Jos 
aineistotilauksella on poimintaehtona maksajan aliorganisaatio, summatietoihin otetaan mukaan vain annetun 
aliorganisaation ilmoitukset. Jos aineistotilauksella on poimintaehtona tulonsaajan tunnisteita, summatiedot lasketaan 
vain annetuille tulonsaajille. 

Summatietoihin otetaan mukaan palkkatietoilmoitukset aineistotilauksella annetun Ilmoittajan tyyppi -poimintaehdon 
perusteella seuraavasti: 

a. Ilmoittajan tyyppi on ”Maksaja”:  
o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on ilmoituksen 

maksaja (Maksajan tiedot -tietoryhmässä annettu maksaja) ja ilmoituksella ei ole sijaismaksajan tietoja 
(Sijaismaksaja-tietoryhmää). 

o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on sijaismaksajan 
tietojen yhteydessä annettu työnantaja (Sijaismaksaja-tietoryhmässä annettu Työnantajan tunniste). 

b. Ilmoittajan tyyppi on ”Sijaismaksaja”:  
o Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on ilmoituksen 

maksaja (Maksajan tiedot -tietoryhmässä annettu maksaja) ja ilmoituksella on annettu sijaismaksajan 
tiedot (Sijaismaksaja-tietoryhmä). 

Raportille lasketaan tulonsaaja- ja maksupäiväkohtaisesti alla kuvatut tiedot. Tulonsaajien maksupäiväkohtaisista 
summatiedoista lasketaan edelleen poimintaehtona annetun aikavälin tulonsaajakohtaiset kokonaissummat. 

Yhteenveto-/summatieto Selite 

Suoritukset yhteensä Tulonsaajalle ilmoitetut tulot. 
Laskentasääntö: Suoritukset yhteensä (IncomeTotal) 

Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Tulonsaajalle ilmoitetut työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot. 
Laskentasääntö: Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToPensionInsContribution) 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Tulonsaajalle ilmoitetut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot. 
Laskentasääntö: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToAccInsContribution) 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevat tulot  

Tulonsaajalle ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot. 
Laskentasääntö: Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat 
tulot 

Tulonsaajalle ilmoitetut sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot. 
Laskentasääntö: Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToHealthInsContribution) 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksut Tulonsaajalle ilmoitetut työntekijän työeläkevakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työeläkevakuutusmaksut (EmployeePensionInsContribution) 

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Tulonsaajalle ilmoitetut työntekijän työttömyysvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut (EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Työntekijän sairausvakuutusmaksut Tulonsaajalle ilmoitetut työntekijän sairausvakuutusmaksut. 
Laskentasääntö: Työntekijän sairausvakuutusmaksut (EmployeeHealthInsContribution) 

Ennakonpidätykset Tulonsaajalle ilmoitetut ennakonpidätykset. 
Laskentasääntö: Ennakonpidätykset (Withholding) 

Lähdeverot Tulonsaajalle ilmoitetut lähdeverot. 
Laskentasääntö: Lähdeverot (TaxAtSource) 

Perusteettomat edut yhteensä  Tulonsaajalle ilmoitetut perusteettomat edut yhteensä. 
Laskentasääntö: Perusteettomat edut yhteensä (UnjustEnrichmentTotal) 
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Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
ennakonpidätykset 

Tulonsaajalle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset (RecoveryWithholding) 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat 
lähdeverot 

Tulonsaajalle ilmoitetut takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot.  
Laskentasääntö: Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot (RecoveryTaxAtSource) 

Takaisinperityt suoritukset yhteensä Tulonsaajalle ilmoitetut takaisinperityt suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Takaisinperityt suoritukset yhteensä (RecoveryTotal) 

Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot 

Tulonsaajalle ilmoitetut työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena 
olevat takaisinperityt tulot 

Tulonsaajalle ilmoitetut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt 
tulot (RecoverySubToAccInsContribution) 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevat takaisinperityt tulot 

Tulonsaajalle ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot 

Tulonsaajalle ilmoitetut sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot yhteensä. 
Laskentasääntö: Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 
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3.5 Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät (608 ja 609) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien aineistojen ja ilmoitusten lukumäärätietoja. Raportti on 
tarkoitettu maksajille ilmoitusten täsmäytystä varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan tekemän aineistotilauksen perusteella ja 
toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 

 

3.5.1 Aineistotilauksen tiedot 

3.5.1.1 Kertatilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot:  

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 608 Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät (kertatilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Muutosten poimintaväli. 
Muutosten poimintavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 24 
kuukauden pituinen. 

…/ParameterType  2 Muutosten poimintaväli 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  14 Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  15 Maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään etuustietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  21 Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
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aliorganisaation tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään etuustietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  22 Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston 
mukainen arvo. 

Raportilla huomioidaan tulorekisteriin tarkastelujaksolla (muutosten poimintaväli) tallennetut aineistot ja niiden 
sisältämät ilmoitukset. 

 

3.5.1.2 Jatkuva tilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 2 Jatkuva tilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot, jatkuva tilaus: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 609 Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät (jatkuva tilaus) 

Poimintaehdot (SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  14 Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  15 Maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään etuustietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  21 Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään etuustietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  22 Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 
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…/Value   Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston 
mukainen arvo. 

Jos tilaukselle on annettu Kuukausiaikataulu, raportilla huomioidaan ne aineistot, jotka on talletettu tulorekisteriin 
raportin muodostamishetkeä edeltävän kuukauden aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Viikkoaikataulu, raportilla huomioidaan ne aineistot, jotka on talletettu tulorekisteriin 
viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen viikon (maanantai-sunnuntai) aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Päiväaikataulu, raportilla huomioidaan ne aineistot, jotka on talletettu tulorekisteriin 
viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen vuorokauden aikana. 

 

3.5.2 Raportin tiedot 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamista poimintaehtojen perusteella päätellyn aikavälin aineistoista. 
Aineistojen lukumäärien laskennassa ja tulotietoilmoitusten lukumäärien laskennassa huomioidaan seuraavat 
aineistot ja niiden sisältämät ilmoitukset: 

• Palkkatietoilmoituksia, työnantajan erillisilmoituksia ja etuustietoilmoituksia sisältävät aineistot 
(aineistotyypit 100, 101, 102). Raportilla huomioidaan ne aineistot, joissa aineiston omistaja on 
poimintaehtona annettu Maksaja. Jos poimintaehtona on annettu maksajan aliorganisaatio, raportilla 
huomioidaan vain annetulle maksajan aliorganisaatiolle toimitetut aineistot. 

• Palkkatietoilmoitusten mitätöintejä, työnantajan erillisilmoitusten mitätöintejä ja etuustietoilmoitusten 
mitätöintejä sisältävät aineistot (aineistotyypit 105, 106, 107). Raportilla huomioidaan ne aineistot, joissa 
aineiston omistaja on poimintaehtona annettu Maksaja. Jos poimintaehtona on annettu maksajan 
aliorganisaatio, raportilla huomioidaan vain annetun maksajan aliorganisaation ilmoituksiin kohdistuvat 
mitätöintiaineistot. 

• Palkkatietoilmoitusaineiston mitätöintejä, työnantajan erillisilmoitusaineiston mitätöintejä ja 
etuustietoilmoitusaineiston mitätöintejä sisältävät aineistot (aineistotyypit 109, 110, 111). Raportilla 
huomioidaan ne aineistot, joissa aineiston omistaja on poimintaehtona annettu Maksaja. Jos poimintaehtona 
on annettu maksajan aliorganisaatio, raportilla huomioidaan vain ne mitätöintiaineistot, joissa mitätöinti 
kohdistuu annetulle maksajan aliorganisaatiolle toimitettuun aineistoon. 

• Aineistotilauksia sisältävät aineistot (aineistotyyppi 103), joissa aineiston omistaja on poimintaehtona 
annettu Maksaja. Maksajan aliorganisaatio -poimintaehtoa ei toistaiseksi huomioida. 

• Aineistotilauksen mitätöinnin sisältävät aineistot (aineistotyyppi 108), joissa aineiston omistaja on 
poimintaehtona annettu Maksaja. Maksajan aliorganisaatio -poimintaehtoa ei toistaiseksi huomioida. 

• Aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöintiaineistot (aineistotyyppi 112), joissa aineiston omistaja on 
poimintaehtona annettu Maksaja. Maksajan aliorganisaatio -poimintaehtoa ei toistaiseksi huomioida. 

• Viestejä sisältävät aineistot (aineistotyyppi 104), joissa aineiston omistaja on poimintaehtona annettu 
Maksaja. Maksajan aliorganisaatio -poimintaehtoa ei toistaiseksi huomioida. 

 

3.5.2.1 Aineistojen lukumäärät 

Raportille lasketaan aineistojen lukumäärät aineiston tyyppi- ja toimituskanavakohtaisesti (tarkastelujakson 
kokonaissummat): 

Tieto Selite 

Aineiston tyyppi Koodiston DeliveryDataType mukainen aineiston tyyppi. 

Toimituskanava Koodiston DeliveryToIRChannelCode mukainen toimituskanava.  

Raportilla huomioidaan seuraavat toimituskanavat: 

• Web Service viivästetty 

• Web Service välitön 

• SFTP 

• Sähköinen asiointi, latauspalvelu 

Aineistojen lukumäärä Tarkastelujaksolla toimitettujen aineistojen lukumäärä.  

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut aineistot. Lukumäärään lasketaan mukaan sekä 



 Raportit tulorekisteristä 2020 19 (32) 
    

 

 

voimassaolevat että mitätöidyt aineistot. 

 

3.5.2.2 Tulotietoilmoitusten lukumäärät 

Raportille lasketaan toimituskanavakohtaisesti alla kuvatut tiedot (tarkastelujakson kokonaissummat): 

Tieto Selite 

Palkkatietoilmoitusten lukumäärä, 
uudet ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut palkkatietoilmoitusten versiot, joiden 
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode) = ”Uusi ilmoitus”. 
Ilmoitusversio lasketaan mukaan lukumäärään, vaikka se olisi jo korvattu tai mitätöity. 

Palkkatietoilmoitusten lukumäärä, 
korvaavat ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut palkkatietoilmoitusten versiot, joiden 
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode) = ”Korvaava ilmoitus”. 
Ilmoitusversio lasketaan mukaan lukumäärään, vaikka se olisi jo korvattu tai mitätöity. 

Palkkatietoilmoitusten lukumäärä, 
mitätöivät ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut mitätöivät palkkatietoilmoitusten versiot. 

Palkkatietoilmoitusten lukumäärä, 
kaikki yhteensä 

Uusien, korvaavien ja mitätöivien palkkatietoilmoitusten versioiden lukumäärät yhteensä. 

Työnantajan erillisilmoitusten 
lukumäärä, uudet ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut työnantajan erillisilmoitusten versiot, joiden 
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode) = ”Uusi ilmoitus”. 
Ilmoitusversio lasketaan mukaan lukumäärään, vaikka se olisi jo korvattu tai mitätöity. 

Työnantajan erillisilmoitusten 
lukumäärä, korvaavat ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut työnantajan erillisilmoitusten versiot, joiden 
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode) = ”Korvaava ilmoitus”. 
Ilmoitusversio lasketaan mukaan lukumäärään, vaikka se olisi jo korvattu tai mitätöity. 

Työnantajan erillisilmoitusten 
lukumäärä, mitätöivät ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut mitätöivät työnantajan erillisilmoitusten versiot. 

Työnantajan erillisilmoitusten 
lukumäärä, kaikki yhteensä 

Uusien, korvaavien ja mitätöivien työnantajan erillisilmoitusten versioiden lukumäärät yhteensä. 

Etuustietoilmoitusten lukumäärä, 
uudet ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut etuustietoilmoitusten versiot, joiden 
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode) = ”Uusi ilmoitus”. 
Ilmoitusversio lasketaan mukaan lukumäärään, vaikka se olisi jo korvattu tai mitätöity. 

Etuustietoilmoitusten lukumäärä, 
korvaavat ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut etuustietoilmoitusten versiot, joiden 
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode) = ”Korvaava ilmoitus”. 
Ilmoitusversio lasketaan mukaan lukumäärään, vaikka se olisi jo korvattu tai mitätöity. 

Etuustietoilmoitusten lukumäärä, 
mitätöivät ilmoitukset 

Lukumäärä sisältää tarkastelujaksolla tulorekisteriin talletetut mitätöivät etuustietoilmoitusten versiot. 

Etuustietoilmoitusten lukumäärä, 
kaikki yhteensä 

Uusien, korvaavien ja mitätöivien etuustietoilmoitusten versioiden lukumäärät yhteensä. 

Toimituskanava Koodiston DeliveryToIRChannelCode mukainen toimituskanava.  

Raportilla huomioidaan seuraavat toimituskanavat: 

• Web Service viivästetty 

• Web Service välitön 

• SFTP 

• Sähköinen asiointi, latauspalvelu 

• Sähköinen asiointi, käyttöliittymä 

• Paperinen asiointi 
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3.6 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto (610 ja 611) 

Raportilla näytetään yhteenvetotietoja maksajan toimittamilla ilmoituksilla havaituista virheistä. Yhteenvetotiedot 
koskevat ilmoituksia, jotka on toimitettu teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta. Raportti on tarkoitettu 
maksajille ilmoittamisen virheiden seurantaa varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan tekemän aineistotilauksen perusteella ja 
toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 

 

3.6.1 Aineistotilauksen tiedot 

3.6.1.1 Kertatilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot:  

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 610 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto (kertatilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Poiminnan aikaväli. 
Poiminnan aikavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 31 
vuorokauden pituinen. 

…/ParameterType  3 Poiminnan aikaväli 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  14 Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  15 Maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään etuustietoilmoitusten poiminnassa. 

Raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 
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• Palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on vastaanotettu 
tulorekisteriin annetulla aikavälillä (aineiston vastaanottohetki on välillä aikavälin ensimmäinen päivä – 
aikavälin viimeinen päivä). 

 

3.6.1.2 Jatkuva tilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 2 Jatkuva tilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot, jatkuva tilaus: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 611 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto (jatkuva tilaus) 

Poimintaehdot (SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  14 Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Maksajan aliorganisaation 
tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään palkkatietoilmoitusten poiminnassa. 

…/ParameterType  15 Maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 
Poimintaehtoa käytetään etuustietoilmoitusten poiminnassa. 

Jos tilaukselle on annettu Kuukausiaikataulu, raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 

• Palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on vastaanotettu 
(aineiston vastaanottohetki) tulorekisteriin raportin muodostamishetkeä edeltävän kuukauden aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Viikkoaikataulu, raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 

• Palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on vastaanotettu 
(aineiston vastaanottohetki) tulorekisteriin viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen 
viikon (maanantai-sunnuntai) aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Päiväaikataulu, raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 
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• Palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset (uudet, korvaavat, mitätöivät), jotka on vastaanotettu 
(aineiston vastaanottohetki) tulorekisteriin viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen 
vuorokauden aikana. 

 

3.6.2 Raportin tiedot 

3.6.2.1 Palkkatietoilmoitukset 

Raportille lasketaan hyväksyttyjen ja virheellisten palkkatietoilmoitusten kokonaislukumäärä tarkastelujaksolla 
tulorekisteriin vastaanotetuissa aineistoissa sekä palkkatietoilmoituksilla havaittujen virheiden lukumäärät 
virhetyyppikohtaisesti. Kokonaislukumäärä lasketaan aineistokohtaisesti ja kanavan mukaan. Jos poimintaehtona on 
annettu maksajan aliorganisaatio, raportilla huomioidaan vain annetulle maksajan aliorganisaatiolle toimitetut 
aineistot.  

Tieto Selite 

Kanava Aineiston toimituskanava. 

Aineistoviite Aineiston yksilöivä maksajan sisäinen viite.  

Aineiston tila Aineiston tila tulorekisterin käsittelyn jälkeen. 

Hyväksyttyjen ilmoitusten 
lukumäärä 

Tarkastelujaksolla tulorekisteriin vastaanotettujen hyväksyttyjen palkkatietoilmoitusten lukumäärä. 
Lukumäärässä huomioidaan teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta toimitetut ilmoitukset. 

Hylättyjen ilmoitusten lukumäärä Tarkastelujaksolla tulorekisteriin vastaanotettujen virheellisten (hylättyjen) palkkatietoilmoitusten lukumäärä. 
Lukumäärässä huomioidaan teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta toimitetut ilmoitukset. 

Virhekoodi Tulorekisterin virhekoodi (dokumentin Koodistot-Virhekoodit mukaisesti). 

Virheiden lukumäärä Virhetyypin virheiden lukumäärä tarkastelujaksolla tulorekisteriin vastaanotetuissa palkkatietoilmoituksissa. 

 

3.6.2.2 Työnantajan erillisilmoitukset 

Raportille lasketaan virheellisten työnantajan erillisilmoitusten kokonaislukumäärä tarkastelujaksolla tulorekisteriin 
vastaanotetuissa aineistoissa sekä työnantajan erillisilmoituksilla havaittujen virheiden lukumäärät 
virhetyyppikohtaisesti. Kokonaislukumäärä lasketaan aineistokohtaisesti ja kanavan mukaan.  

Tieto Selite 

Kanava Aineiston toimituskanava. 

Aineistoviite Aineiston yksilöivä maksajan sisäinen viite.  

Aineiston tila Aineiston tila tulorekisterin käsittelyn jälkeen. 

Hyväksyttyjen ilmoitusten 
lukumäärä 

Tarkastelujaksolla tulorekisteriin vastaanotettujen hyväksyttyjen työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä. 
Lukumäärässä huomioidaan teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta toimitetut ilmoitukset. 

Hylättyjen ilmoitusten lukumäärä Tarkastelujaksolla tulorekisteriin vastaanotettujen virheellisten (hylättyjen) työnantajan erillisilmoitusten 
lukumäärä. Lukumäärässä huomioidaan teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta toimitetut ilmoitukset. 

Virhekoodi Tulorekisterin virhekoodi (dokumentin Koodistot-Virhekoodit mukaisesti). 

Virheiden lukumäärä Virhetyypin virheiden lukumäärä tarkastelujaksolla tulorekisteriin vastaanotetuissa työnantajan 
erillisilmoituksissa. 

 

3.7 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (614 ja 615) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien etuustietoilmoitusten summatietoja. Raportti on tarkoitettu 
maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan tekemän aineistotilauksen perusteella ja 
toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 
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3.7.1 Aineistotilauksen tiedot 

3.7.1.1 Kertatilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot:  

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 614 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Maksupäivän aikaväli. 
Maksupäivän aikavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 24 
kuukauden pituinen. 

…/ParameterType  4 Maksupäivän aikaväli 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  21 Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  22 Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston 
mukainen arvo. 

Raportilla huomioidaan ne etuustietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on annetulla 
aikavälillä. 

 

3.7.1.2 Jatkuva tilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 2 Jatkuva tilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 615 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (jatkuva tilaus) 
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Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Maksaja. 
Maksajia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  6 Maksajan tunniste 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunniste on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  21 Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi. 

…/Value   Koodisto BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 
Poimintaehto on annettava, jos poimintaehto Etuuden maksajan 
aliorganisaation tunnisteen tyyppi on annettu. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  22 Etuuden maksajan aliorganisaation tunniste. 

…/Value   Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston 
mukainen arvo. 

Jos tilaukselle on annettu Kuukausiaikataulu, raportilla huomioidaan ne etuustietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen 
maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on raportin muodostamishetkeä edeltävän kuukauden aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Viikkoaikataulu, raportilla huomioidaan ne etuustietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen 
maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen viikon 
(maanantai-sunnuntai) aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Päiväaikataulu, raportilla huomioidaan ne etuustietoilmoitukset, joissa ”Suorituksen 
maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” on viimeisimmän raportin muodostamishetkeä edeltävän päättyneen 
vuorokauden aikana. 

 

3.7.2 Raportin tiedot 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta etuustietoilmoituksilta. Jos aineistotilauksella on poimintaehtona 
maksajan aliorganisaatio, summatietoihin otetaan mukaan vain annetun aliorganisaation ilmoitukset. 

Raportille lasketaan maksupäiväkohtaisesti alla kuvatut tiedot. Maksupäiväkohtaisista summatiedoista lasketaan 
edelleen kuukausikohtaiset summat ja poimintaehtona annetun aikavälin kokonaissummat. 

Yhteenveto-/summatieto Selite 

Etuustietoilmoitusten lukumäärä  Maksupäivän etuustietoilmoitusten lukumäärä. 
Laskentasääntö: Etuustietoilmoitusten lukumäärä (BenefitReportCount) 

Etuussuoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut etuussuoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Etuussuoritukset yhteensä (BenefitIncomeTotal) 

Etuussuoritusten vähennykset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut etuussuoritusten vähennykset yhteensä. 
Laskentasääntö: Etuussuoritusten vähennykset yhteensä (BenefitDeductionTotal) 

Ennakonpidätykset Maksupäivälle ilmoitetut ennakonpidätykset. 
Laskentasääntö: Ennakonpidätykset (BenefitWithholding) 

Lähdeverot Maksupäivälle ilmoitetut lähdeverot. 
Laskentasääntö: Lähdeverot (BenefitTaxAtSource) 

Perusteettomat edut yhteensä  Maksupäivälle ilmoitetut perusteettomat edut yhteensä. 
Laskentasääntö: Perusteettomat edut yhteensä (BenefitUnjustEnrichmentTotal) 

Takaisinperityt suoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut takaisinperityt suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Takaisinperityt suoritukset yhteensä (BenefitRecoveryTotal) 

Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset 
yhteensä  

Maksupäivälle ilmoitetut oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä (BenefitUnpromptedRefundTotal) 

Regressisuoritukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut regressisuoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Regressisuoritukset yhteensä (BenefitRecourseTotal) 
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Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset 
yhteensä  

Maksupäivälle maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä (BenefitPaymentReallocationTotal) 

Viivästyskorotukset yhteensä Maksupäivälle ilmoitetut viivästyskorotukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Viivästyskorotukset yhteensä (BenefitDelayIncreaseTotal) 
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3.8 Maksajan etuustietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto (616 ja 617) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien etuustietoilmoitusten tulonsaajakohtaisia summatietoja. 
Raportti on tarkoitettu maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan sähköisessä asiointipalvelussa tekemän 
aineistotilauksen perusteella ja toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 

Raportti 616 on kertatilaus, 617 on jatkuva tilaus. 

 

3.8.1 Raportin tiedot 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta poimintaehtojen perusteella päätellyn aikavälin ilmoituksilta. Jos 
aineistotilauksella on poimintaehtona maksajan aliorganisaatio, summatietoihin otetaan mukaan vain annetun 
aliorganisaation ilmoitukset. Jos aineistotilauksella on poimintaehtona tulonsaajan tunnisteita, summatiedot lasketaan 
vain annetuille tulonsaajille. 

Raportille lasketaan tulonsaaja- ja maksupäiväkohtaisesti alla kuvatut tiedot. Tulonsaajien maksupäiväkohtaisista 
summatiedoista lasketaan edelleen poimintaehtona annetun aikavälin tulonsaajakohtaiset kokonaissummat. 

Yhteenveto-/summatieto Selite 

Etuussuoritukset yhteensä Tulonsaajalle ilmoitetut etuussuoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Etuussuoritukset yhteensä (BenefitIncomeTotal) 

Etuussuoritusten vähennykset yhteensä Tulonsaajalle ilmoitetut etuussuoritusten vähennykset yhteensä. 
Laskentasääntö: Etuussuoritusten vähennykset yhteensä (BenefitDeductionTotal) 

Ennakonpidätykset Tulonsaajalle ilmoitetut ennakonpidätykset. 
Laskentasääntö: Ennakonpidätykset (BenefitWithholding) 

Lähdeverot Tulonsaajalle ilmoitetut lähdeverot. 
Laskentasääntö: Lähdeverot (BenefitTaxAtSource) 

Perusteettomat edut yhteensä  Tulonsaajalle ilmoitetut perusteettomat edut yhteensä. 
Laskentasääntö: Perusteettomat edut yhteensä (BenefitUnjustEnrichmentTotal) 

Takaisinperityt suoritukset yhteensä Tulonsaajalle ilmoitetut takaisinperityt suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Takaisinperityt suoritukset yhteensä (BenefitRecoveryTotal) 

Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset 
yhteensä  

Tulonsaajalle ilmoitetut oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä (BenefitUnpromptedRefundTotal) 

Regressisuoritukset yhteensä Tulonsaajalle ilmoitetut regressisuoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Regressisuoritukset yhteensä (BenefitRecourseTotal) 

Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset 
yhteensä  

Tulonsaajalle maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä (BenefitPaymentReallocationTotal) 

Viivästyskorotukset yhteensä Tulonsaajalle ilmoitetut viivästyskorotukset yhteensä. 
Laskentasääntö: Viivästyskorotukset yhteensä (BenefitDelayIncreaseTotal) 
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3.9 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (618 ja 619) 

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien palkkatietoilmoitusten täsmäytystietoja tulolajitasolla. 
Raportti on tarkoitettu maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten.  

Raportti on csv-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin maksajan sähköisessä asiointipalvelussa tekemän 
aineistotilauksen perusteella ja toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun maksajan noudettavaksi. 

Raportti 618 on kertatilaus, 619 on jatkuva tilaus. 

 

3.9.1 Raportin tiedot 

Raportille summataan tietoja maksajan toimittamilta palkkatietoilmoituksilta. Jos aineistotilauksella on 
poimintaehtona maksajan aliorganisaatio, summatietoihin otetaan mukaan vain annetun aliorganisaation ilmoitukset. 

Summatietoihin otetaan mukaan:  

a. Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on ilmoituksen maksaja 
(Maksajan tiedot -tietoryhmässä annettu maksaja) ja ilmoituksella ei ole sijaismaksajan tietoja (Sijaismaksaja-
tietoryhmää). 

b. Palkkatietoilmoitukset, joissa aineistotilauksen poimintaehtona annettu maksaja on sijaismaksajan tietojen 
yhteydessä annettu työnantaja (Sijaismaksaja-tietoryhmässä annettu Työnantajan tunniste). 

 

Raportille lasketaan alla kuvatut tiedot tulonsaajista ja tulolajeista.  

Tieto Selite 

Tulonsaaja Tulonsaajan tiedot 

• Sukunimi ja etunimi tai yrityksen nimi. 

• Jos tulonsaajalle ei ole ilmoitettu suomalaista henkilötunnusta, näytetään syntymäaika, jos 
se on tiedossa. 

Tulonsaajan tunniste Tulonsaajan tunnistetiedot  

• Tunnisteen tyyppi ja tunniste. 

• Jos tunniste on suomalainen henkilötunnus, kentässä näytetään 6 ensimmäistä merkkiä ja 
loput 5 merkkiä korvataan asteriskeilla (*). 

• Jos tunniste on muu kuin suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus, näytetään tunnisteen 
lisäksi tunnisteen maakoodi ja maan nimi. 

Maksupäivä Tulonsaajan palkkatietoilmoituksella ilmoitettu maksupäivä. 

Palkanmaksukausi Tulonsaajan palkkatietoilmoituksella ilmoitettu palkanmaksukausi. 

Tulolajin koodi Tulolajin koodi. 

Tulolaji Tulolajin nimi eli selite. 

Euromäärä Tulonsaajalle ilmoitetun tulon määrä. 

Perusteeton etu Tulolajilla ilmoitettu suoritus on perusteetonta etua. 

Takaisinperintä Tulolajilla ilmoitettu suoritus on peritty takaisin tulonsaajalta. 

Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, 
sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 1. 

Ei vakuuttamisvelvollisuutta 
(sairausvakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 2. 

Ei vakuuttamisvelvollisuutta 
(työeläkevakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 3. 

Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- 
ja ammattitautivakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 4. 

Ei vakuuttamisvelvollisuutta 
(työttömyysvakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 5. 

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan 
soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, 
työttömyys- sekä työtapaturma- ja 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 6. 
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ammattitautivakuutus) 

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan 
soveltamispiiriin (työeläkevakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 7. 

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan 
soveltamispiiriin (työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 8. 

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan 
soveltamispiiriin (työttömyysvakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 9. 

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan 
soveltamispiiriin (sairausvakuutus) 

Tulolajille ilmoitettu tulon vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 10. 

Sosiaalivakuutusmaksujen alainen Tulolajille on ilmoitettu vakuuttamistiedon tyypillä (koodi 1), onko tulo kaikkien 
sosiaalivakuutusmaksujen alainen (kyllä/ei). 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun alainen 

Tulolajille on ilmoitettu vakuuttamistiedon tyypillä (koodi 6), onko tulo työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun alainen (kyllä/ei). 

Työttömyysvakuutusmaksun alainen Tulolajille on ilmoitettu vakuuttamistiedon tyypillä (koodi 5), onko tulo työttömyysvakuutusmaksun 
alainen (kyllä/ei). 

Työeläkevakuutusmaksun alainen Tulolajille on ilmoitettu vakuuttamistiedon tyypillä (koodi 2), onko tulo työeläkevakuutusmaksun 
alainen (kyllä/ei). 

Sairausvakuutusmaksun alainen Tulolajille on ilmoitettu vakuuttamistiedon tyypillä (koodi 3), onko tulo sairausvakuutusmaksun alainen 
(kyllä/ei). 

Maksajan ilmoitusviite Maksajan ilmoitusviite tulonsaajan palkkatietoilmoituksella. 

Ilmoituksen versio Tulonsaajan palkkatietoilmoituksen versionumero. 

Tallennushetki Tulonsaajan palkkatietoilmoituksen tallennusaika. 

Kanava Tulonsaajan palkkatietoilmoituksen toimituskanava. 

Aliorganisaation tunniste Maksajan aliorganisaation tunniste. 

Aliorganisaation tunnisteen tyyppi Maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi -koodiston mukainen arvo. 
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4 TIEDON KÄYTTÄJÄN RAPORTIT 

4.1 Tiedon käyttäjän aineistopoimintojen yhteenveto (700 ja 701) 

Raportilla näytetään yhteenvetotietoja tiedon käyttäjälle poimituista aineistoista ja niiden sisältämistä ilmoituksista ja 
viesteistä. Raportti on tarkoitettu tiedon käyttäjälle aineistotilausten ja niiden perusteella tehtyjen poimintojen 
seurantaa varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin tiedon käyttäjän tekemän aineistotilauksen perusteella 
ja toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tiedon käyttäjän noudettavaksi. 

 

4.1.1 Aineistotilauksen tiedot 

4.1.1.1 Kertatilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot:  

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 700 Tiedon käyttäjän aineistopoimintojen yhteenveto (kertatilaus) 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Poiminnan aikaväli. 
Poiminnan aikavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 12 
kuukauden pituinen. 

…/ParameterType  3 Poiminnan aikaväli. 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Osapuoli. 
Osapuolia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  11 Osapuolen tunniste. 

Raportilla huomioidaan seuraavat aineistot: 

• Poimintaehtona annetun osapuolen tilaamat aineistot, joiden Aineiston tyyppi -tiedon koodi on välillä 300-
499 (pois lukien aineistotyypit 312, 313) ja jotka on poimittu tulorekisteristä annetulla aikavälillä (aineiston 
poimintahetki on välillä aikavälin alkukuukauden ensimmäinen päivä – aikavälin loppukuukauden viimeinen 
päivä). 

 

4.1.1.2 Jatkuva tilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 2 Jatkuva tilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot, jatkuva tilaus: 
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Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 701 Tiedon käyttäjän aineistopoimintojen yhteenveto (jatkuva tilaus) 

Poimintaehdot (SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Osapuoli. 
Osapuolia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  11 Osapuolen tunniste. 

Jos tilaukselle on annettu Kuukausiaikataulu, raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 

• Poimintaehtona annetun osapuolen tilaamat aineistot, joiden Aineiston tyyppi -tiedon koodi on välillä 300-
499 (pois lukien aineistotyypit 312, 313) ja jotka on poimittu tulorekisteristä raportin muodostamishetkeä 
edeltävän kuukauden aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Viikkoaikataulu, raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 

• Poimintaehtona annetun osapuolen tilaamat aineistot, joiden Aineiston tyyppi -tiedon koodi on välillä 300-
499 (pois lukien aineistotyypit 312, 313) ja jotka on poimittu tulorekisteristä raportin muodostamishetkeä 
edeltävän päättyneen viikon (maanantai-sunnuntai) aikana. 

Jos tilaukselle on annettu Päiväaikataulu, raportilla huomioidaan seuraavat ilmoitukset: 

• Poimintaehtona annetun osapuolen tilaamat aineistot, joiden Aineiston tyyppi -tiedon koodi on välillä 300-
499 (pois lukien aineistotyypit 312, 313) ja jotka on poimittu tulorekisteristä raportin muodostamishetkeä 
edeltävän päättyneen vuorokauden aikana. 

 

4.1.2 Raportin tiedot 

Raportille lasketaan tarkastelujaksolla tulorekisteristä poimittujen aineistojen lukumäärät sekä ilmoitusten ja viestien 
lukumäärät poimituissa aineistoissa aineistotyyppikohtaisesti: 

Tieto Selite 

Aineiston tyyppi Aineiston tyyppi. 
Huomioidaan aineistot, joiden aineiston tyypin koodi on välillä 300-499, poislukien aineistotyypit 312 ja 313. 

Aineistojen lukumäärä Tarkastelujaksolla tulorekisteristä poimittujen aineistotyypin aineistojen lukumäärä. 

Ilmoitusten lukumäärä Ilmoitusten yhteislukumäärä tarkastelujaksolla tulorekisteristä poimituissa tarkasteltavan aineistotyypin 
aineistoissa. 
Tietoa ei lasketa aineistotyypeille 309, 310, 405. 

Viestien lukumäärä Viestien yhteislukumäärä tarkastelujaksolla tulorekisteristä poimituissa tarkasteltavan aineistotyypin 
aineistoissa. 
Tieto lasketaan vain aineistotyypille 309, 405. 
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4.2 Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot (702) 

Raportilla näytetään tietoja tiedon käyttäjän organisaation käyttäjien tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 
tekemistä toimenpiteistä. Raportti on tarkoitettu tiedon käyttäjille sähköisen asiointipalvelun käytön seurantaa 
varten. 

Raportti on pdf-muotoinen. Tulorekisteri muodostaa raportin tiedon käyttäjän tekemän aineistotilauksen perusteella 
ja toimittaa sen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tiedon käyttäjän noudettavaksi. 

 

4.2.1 Aineistotilauksen tiedot 

4.2.1.1 Kertatilaus 

Aineistotilauksella annettavia aineistotyyppikohtaisia tietoja ovat seuraavat. 

Päätilauksen (MainSubscription) tiedot: 

Tieto V/P Arvot Selite 

Jakelukanava (DeliveryChannelCode) P 4 Sähköinen asiointipalvelu 

Aineistotilauksen tyyppi (SubcriptionType) P 1 Kertatilaus 

Alitilauksen (Subscription) tiedot:  

Tieto V/P Arvot Selite 

Aineiston tyyppi (QueryDataType) P 702 Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot 

Poimintaehdot (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Tieto V/P Arvot Selite 

…/TimespanParameter P  Poimintaehto Poiminnan aikaväli. 
Poiminnan aikavälejä voi antaa yhden, joka saa olla enintään 3 
kuukauden pituinen. 

…/ParameterType  3 Poiminnan aikaväli 

…/IdCodeParameter P  Poimintaehto Osapuoli. 
Osapuolia voi antaa yhden. 

…/ParameterType  11 Osapuolen tunniste. 

…/ValueParameter V  Poimintaehto Käyttäjätunnus. 
Arvoja voi antaa yhden. 

…/ParameterType  19 Käyttäjätunnus. 

Raportilla huomioidaan seuraavat tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tehdyt toimenpiteet: 

• Tiedon käyttäjän organisaation käyttäjien tekemät toimenpiteet, jotka on tehty poimintaehtona annetulla 
aikavälillä (toimenpiteen tekohetki on välillä aikavälin alkukuukauden ensimmäinen päivä – aikavälin 
loppukuukauden viimeinen päivä). Jos raportin poimintaehdoksi on annettu Käyttäjätunnus, huomioidaan 
vain annetun käyttäjän tekemät toimenpiteet. 

  

4.2.2 Raportin tiedot 

Raportilla näytetään toimenpidekohtaisesti seuraavat tiedot: 

Tieto Selite 

Lokitapahtuman muodostumishetki Päivä ja kellonaika, jolloin käyttäjä teki toimenpiteen sähköisessä asiointipalvelussa. 

Käyttäjä Toimenpiteen tehneen käyttäjän käyttäjätunnus. 

Toimenpide Käyttäjän sähköisessä asiointipalvelussa tekemä toimenpide, jonka perusteella lokitapahtuma on muodostettu 
(LogActivityType-koodiston mukainen tieto). 

Sähköisen asiointipalvelun näkymä Sähköisen asiointipalvelun näkymä, jossa tehtyjen toimenpiteiden perusteella lokitapahtuma on muodostettu. 
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Toimenpiteen kohteet Toimenpiteellä voi olla useita kohteita, raportilla näytetään kaikki kohteet. 

Asiakas Jos toimenpiteen kohde on asiakas, näytetään seuraavat tiedot: 

• Toimenpiteen kohde: Asiakas 

• Asiakkaan tunniste. 

• Jos tunniste on muu kuin suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus, näytetään lisäksi asiakkaan 
tunnisteen tyyppi, tunnisteen maakoodi ja maan nimi. 

Tulotietoilmoitus Jos toimenpiteen kohde on tulotietoilmoitus, näytetään seuraavat tiedot: 

• Toimenpiteen kohde: Tulotietoilmoitus 

• Tulotietoilmoituksen tyyppi (ReportType-koodiston mukainen tieto). 

• Maksajan ilmoitusviite 

• Tulorekisterin ilmoitusviite 

• Ilmoituksen versionumero 

Viesti Jos toimenpiteen kohde on viesti, näytetään seuraavat tiedot: 

• Toimenpiteen kohde: Viesti 

• Lähettäjän viestiviite 

• Tulorekisterin viestiviite 

Päätilaus Jos toimenpiteen kohde on päätilaus, näytetään seuraavat tiedot: 

• Toimenpiteen kohde: Päätilaus 

• Tilaajan päätilausviite 

• Tulorekisterin päätilausviite 

Tulorekisteriin toimitettu 
aineisto 

Jos toimenpiteen kohde on tulorekisteriin toimitettu aineisto, näytetään seuraavat tiedot: 

• Toimenpiteen kohde: Tulorekisteriin toimitettu aineisto 

• Aineiston tyyppi (DeliveryDataType-koodiston mukainen tieto) 

• Omistajan aineistoviite 

• Tulorekisterin aineistoviite 

Muu kohde Jos toimenpiteelle on talletettu lisätietoja (esimerkiksi hakuehtoja tietojen hakemisen yhteydessä), ne esitetään 
raportilla: 

• Kohteen nimi (esimerkiksi hakuehto) 

• Kohteen arvo (esimerkiksi hakuehdon arvo) 

 


