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1 ESIMERKIN KUVAUS  

 

Nettopalkkasopimus on sopimus, jonka perusteella työnantaja lupautuu maksamaan palkasta maksettavat verot ja työntekijän 

sosiaalivakuutusmaksut työntekijän puolesta. Silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa eikä ulkomainen 

työnantaja toimita ennakonpidätystä Suomessa, sen on ilmoitettava nettopalkkasopimuksen perusteella maksettavan palkan lisäksi tulonsaajan 

lisätietona Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus). Lisäksi on annettava maksajan muuna tietona tieto Ulkomainen 

työnantaja. 

Tulonsaajan lisätiedon tyypin (IncomeEarnerType) "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" (koodiarvo 11) voi antaa 

ilmoituksella vain, jos Maksajan tyyppi (PayerType) on "Ulkomainen työnantaja" (koodiarvo 4). Käsittelysäännöllä estetään se, että suomalainen 

työnantaja ilmoittaisi tiedot virheellisesti. 

Henkilön nettopalkan määräksi on sovittu 4 000 euroa kuukaudessa (48 000 euroa vuodessa). Veronalaisen palkan määräksi tulee 82 500 euroa 

vuodessa, kun se lasketaan nettopalkan perusteella ja siinä otetaan huomioon myös sosiaalivakuutusmaksut. Brutotetun palkan määrä on siten 

6 875 euroa kuukaudessa. Tulonsaaja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. 

Esimerkissä käytetyt tiedot eivät ole todellisia. Käytä aina oikeita, maksutilannetta vastaavia tietoja.  

 

Vuosimuutos 2022: Tulonsaajan lisätiedon tyypin (IncomeEarnerType) "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" 

(koodiarvo 11) voi antaa ilmoituksella vain, jos Maksajan tyyppi (PayerType) on "Ulkomainen työnantaja" (koodiarvo 4) 
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2 PALKKATIETOILMOITUS  

2.1 Aineiston tiedot (DeliveryData)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Aineiston tiedot (DeliveryData)    

Aineiston muodostamishetki (Timestamp)  Pakollinen tekninen tieto (esim. 2022-03-01T15:39:41Z)  

Tietolähde (Source)  Ohjelmisto, joka tuottaa aineiston  

Aineiston tyyppi (DeliveryDataType)  100 Palkkatietoilmoitukset  

Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite 
(DeliveryId)  

Pakollinen tieto, jolla yksilöidään aineiston omistajan toimittamat aineistot 
(esim. aineistoviite-2022-01-01-abc)  

Virheellisten tietojen (ilmoitusten) käsittelyn 
ohjaus (FaultyControl)  

Vain virheelliset ilmoitukset hylätään (1), Koko aineisto hylätään (2)  

Tuotantoympäristö (ProductionEnvironment)  Tuotantoympäristö (true), Testiympäristö (false)  

Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Ulkomainen yritystunnus (7)  

Tunniste (Code)  12345678987654 

Maakoodi (CountryCode)  US 

Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Y-tunnus (1)  

Tunniste (Code)  1234567-8  

Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Y-tunnus (1)  

Tunniste (Code)  1234567-8  

Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)    

Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)    

Maksajan tiedot (Payer)    
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Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Ilmoitusten tiedot (Reports)    

Allekirjoitus (Signature)    

  

2.2 Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)  

Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)    

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 
(PaymentDate)  

2022-02-28   

Alkupäivä (StartDate)  2022-02-01   

Loppupäivä (EndDate)  2022-02-28   

  

2.3 Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)    

Aineiston yhteyshenkilö (ContactPerson)    

Nimi (Name)  Etunimi Sukunimi  

Puhelinnumero (Telephone)  040-1234567  

Vastuualue (ResponsibilityCode)  Sisällölliset asiat (1)  
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2.4 Maksajan tunnisteet (PayerIds)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Maksajan tunnisteet (PayerIds)    

Maksajan tunniste (Id)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Ulkomainen yritystunnus (7)  

Tunniste (Code)  12345678987654 

Maakoodi (CountryCode)  US 

  

2.5 Maksajan perustiedot (PayerBasic)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Maksajan perustiedot (PayerBasic)    

Yrityksen nimi (CompanyName)  Company Ltd. 

  

2.6 Maksajan osoite (Address)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Maksajan osoite (Address)    

Katuosoite (Street)  Street 1  

Postinumero (PostalCode)    00000  

Postitoimipaikka (PostOffice)  City 

Maakoodi (CountryCode)  US      
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2.7 Maksajan muut tiedot (PayerOther) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Maksajan muut tiedot (PayerOther)   

Maksajan tyypit (PayerTypes)   

Maksajan tyyppi (Code) Ulkomainen työnantaja (4) 

  

2.8 Palvelun tiedot (ReportData)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Palvelun tiedot (ReportData)    

Toimenpiteen tyyppi (ActionCode)  Uusi ilmoitus (1)  

Maksajan ilmoitusviite (ReportId)  Pakollinen tieto, jolla yksilöidään ilmoitus (esim. ilmoituksen-yksiloiva-viite-01)  

  

2.9 Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)    

Tulonsaajan tunniste (Id)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Henkilötunnus (suomalainen) (2)  

Tunniste (Code)  ppkkvv-1111  

Tulonsaajan tunniste (Id)   

Tunnisteen tyyppi (Type)  Verotunniste (TIN) (5) 

Tunniste (Code)  0123456ABCD 

Maakoodi (CountryCode)  US 



 Palkkatietoilmoitus – Esimerkki 5: Nettopalkkasopimus 9 (17) 

    

 

      

  

2.10 Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)    

Sukunimi (LastName)  Sukunimi  

Etunimi (FirstName)  Etunimi  

  

2.11 Tulonsaajan osoitteet (Addresses) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tulonsaajan osoitteet (Addresses)   

Tulonsaajan osoite (TypedAddress)    

Osoitteen tyyppi (AddressType)  Osoite kotivaltiossa (1) 

Katuosoite (Street)  Street 2 

Postinumero (PostalCode) 00000 

Postitoimipaikka (PostOffice) City 

Maakoodi (CountryCode)  US 
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2.12 Ammatti (Professions)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Ammatti (Professions)    

Ammattiluokka tai -nimike (Profession)    

Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi 
(Type)  

Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) (1)  

Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste 
(Code)  

PROFESSORIT (23101) 

Ammattinimike (vapaamuotoinen) (Title) Professori 

  

2.13 Työeläkevakuutus (PensionInsurance)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Työeläkevakuutus (PensionInsurance)    

Tieto työeläkevakuutuksesta (PensionActCode)  Työntekijän työeläkevakuutus (1)  

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus 
(PensionProvIdCode)  

Eläkeyhtiön kaksinumeroinen yhtiötunnus (esim. 01)  

Eläkejärjestelynumero (PensionPolicyNo)  Eläkejärjestelynumero, jonka saa eläkeyhtiöltä (esim. 01-23456789T)  
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2.14 Muut tiedot (IncomeEarnerOther) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Muut tiedot (IncomeEarnerOther)   

Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarnerTypes)   

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi 

(IncomeEarnerType) 

Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus) (11) 

  

2.15 Tulolaji 201 Aikapalkka 

(TransactionBasic) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)   

Tulolajin koodi (TransactionCode)  Aikapalkka (201) 

Määrä (Amount)  6875.00 

  

2.16 Tulolaji 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 

(TransactionBasic) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)   

Tulolajin koodi (TransactionCode)  Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413)  

Määrä (Amount)  491.56 
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2.17 Tulolaji 414 Työntekijän 

työttömyysvakuutusmaksu (TransactionBasic) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)   

Tulolajin koodi (TransactionCode)  Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (414)  

Määrä (Amount)  96.25 
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3. XML aineiston rakenne 

     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wrtir:WageReportsRequestToIR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wrtir="http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIR" 

xsi:schemaLocation="http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIR WageReportsToIR.xsd">          

    <DeliveryData> 

            <Timestamp>2022-03-01T10:54:59+03:00</Timestamp> 

            <Source>Ohjelmiston nimi</Source> 

            <DeliveryDataType>100</DeliveryDataType> 

            <DeliveryId>aineistoviite-2022-01-01-abc</DeliveryId> 

            <FaultyControl>1</FaultyControl> 

            <ProductionEnvironment>false</ProductionEnvironment> 

            <DeliveryDataOwner> 

               <Type>7</Type> 

               <Code>12345678987654</Code> 

               <CountryCode>US</CountryCode> 

            </DeliveryDataOwner> 

            <DeliveryDataCreator> 

               <Type>1</Type> 

               <Code>1234567-8 </Code> 

            </DeliveryDataCreator> 

            <DeliveryDataSender> 

               <Type>1</Type> 

               <Code>1234567-8 </Code> 

            </DeliveryDataSender> 

            <PaymentPeriod> 

               <PaymentDate>2022-02-28</PaymentDate> 

               <StartDate>2022-02-01</StartDate> 
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               <EndDate>2022-02-28</EndDate> 

            </PaymentPeriod> 

            <ContactPersons> 

               <ContactPerson> 

                  <Name>Etunimi Sukunimi</Name> 

                  <Telephone>040-1234567</Telephone> 

                  <ResponsibilityCode>1</ResponsibilityCode> 

               </ContactPerson> 

            </ContactPersons> 

            <Payer> 

               <PayerIds> 

                  <Id> 

                     <Type>7</Type> 

                     <Code>12345678987654</Code> 

                     <CountryCode>US</CountryCode> 

                  </Id> 

               </PayerIds> 

               <PayerBasic> 

                  <CompanyName>Company Ltd.</CompanyName> 

               </PayerBasic> 

               <Address> 

                  <Street>Street 1</Street> 

                  <PostalCode>00000</PostalCode> 

                  <PostOffice>City</PostOffice> 

                  <CountryCode>US</CountryCode> 

               </Address> 

               <PayerOther> 
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                  <PayerTypes> 

                     <Code>4</Code> 

                  </PayerTypes> 

               </PayerOther> 

            </Payer> 

            <Reports> 

               <Report> 

                  <ReportData> 

                     <ActionCode>1</ActionCode> 

                     <ReportId>ilmoituksen-yksiloiva-viite-01</ReportId> 

                  </ReportData> 

                  <IncomeEarner> 

                     <IncomeEarnerIds> 

                        <Id> 

                           <Type>2</Type> 

                           <Code>ppkkvv-1111</Code> 

                        </Id> 

    <Id> 

                           <Type>5</Type> 

                           <Code>0123456ABCD</Code> 

                        <CountryCode>US</CountryCode> 

 </Id> 

                     </IncomeEarnerIds> 

                     <IncomeEarnerBasic> 

                        <LastName>Sukunimi</LastName> 

                        <FirstName>Etunimi</FirstName> 

                     </IncomeEarnerBasic> 
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                     <Addresses> 

                        <TypedAddress> 

                           <AddressType>1</AddressType> 

                           <Street>Street 2</Street> 

                           <PostalCode>00000</PostalCode> 

                           <PostOffice>City</PostOffice> 

                           <CountryCode>US</CountryCode> 

                        </TypedAddress> 

                     </Addresses> 

                     <Professions> 

                        <Profession> 

                           <Type>1</Type> 

                           <Code>23101</Code> 

                           <Title>Professori</Title> 

                        </Profession> 

                     </Professions> 

                     <PensionInsurance> 

                        <PensionActCode>1</PensionActCode> 

                        <PensionProvIdCode>01</PensionProvIdCode> 

                        <PensionPolicyNo>01-23456789T</PensionPolicyNo> 

                     </PensionInsurance> 

                     <IncomeEarnerOther> 

                        <IncomeEarnerTypes> 

                           <IncomeEarnerType>11</IncomeEarnerType> 

                        </IncomeEarnerTypes> 

                     </IncomeEarnerOther> 

                  </IncomeEarner> 
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                  <Transactions> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>201</TransactionCode> 

                           <Amount>6875.00</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>413</TransactionCode> 

                           <Amount>491.56</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>414</TransactionCode> 

                           <Amount>96.25</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                  </Transactions> 

               </Report> 

            </Reports> 

         </DeliveryData> 

</wrtir:WageReportsRequestToIR> 


