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Johdanto 

Tämä dokumentti kuvaa etuustietoilmoituksen sisältöä. Tiedot esitetään samassa järjestyksessä, jossa etuustietoilmoituksen skeema on kuvattu tietojen toimittamisen 

skeemakuvauksessa.  

Tiedot esitetään samassa järjestyksessä, jossa etuustietoilmoituksen skeema on kuvattu tietojen toimittamisen skeemakuvauksissa. 

Lukuohje 

• Tiedon nimi viittaa skeemakuvauksen tietoryhmän tai tietoryhmän elementin nimeen. 

• Selite sisältää kuvauksen tietoryhmässä tai tietoryhmän elementissä ilmoitettavasta tiedosta. 

• Merkinnöissä on käytetty seuraavia värikoodeja: 
o Punaisella on korostettu tietoryhmän otsikko ja selite.  
o Tästä poikkeuksena on Vähennykset - tietoryhmä, joka on merkitty violetilla. 

Tiedon nimi Selite 

AINEISTON TIEDOT (DeliveryData) 
Aineiston tiedot ovat teknisiä tietoja. Tietojen avulla kerrotaan mm. aineiston muodostamishetki, aineiston omistaja, 

lähettäjä ja muodostaja sekä se, miten virheelliset ilmoitukset käsitellään.   

Täydellinen luettelo aineistotiedoista on kuvattu teknisissä sanomarakenteissa.  

Aineiston muodostamishetki Ajankohta, jolloin aineisto muodostettiin etuuden maksajan järjestelmässä. 

Tietolähde  Aineiston tuottanut ohjelmisto. Kohtaan merkitään se ohjelmisto, jota käyttäen tulorekisteriin toimitettu aineisto on 

tehty.  

Aineiston tyyppi  Tieto, millaisia ilmoituksia aineistolla toimitetaan. Etuustietoilmoituksen koodiarvo on 102. 
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Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite  Etuuden maksajan sisäinen aineiston yksilöivä viite. Etuuden maksajalle palautetaan tulorekisterin muodostama ai-

neistoviite, jolla etuuden maksaja voi tarvittaessa mitätöidä aineiston. Aineiston mitätöinti teknisessä rajapinnassa 

toimitetaan omana sanomanaan, ei osana etuustietoilmoitusta. 

Etuuden maksaja voi halutessaan kohdistaa aineiston mitätöinnin myös omalla sisäisellä viitteellään. Viite on etuuden 

maksajan itsensä muodostama. Etuuden maksajan aineistoviitteen on oltava jokaisessa aineistossa yksilöllinen.  

Virheellisten tietojen (ilmoitusten) käsittelyn oh-
jaus  

• Vain virheelliset kohteet (ilmoitukset, viestit, 
mitätöintitiedot) hylätään 

• Koko aineisto hylätään 
 

Ilmoitusten käsittely tilanteessa, jossa aineisto sisältää virheellisiä ilmoituksia. Etuuden maksaja valitsee käsittelytavan 

alla olevista kahdesta vaihtoehdosta.  

Vain virheelliset kohteet hylätään 

Aineistossa olevat virheettömät ilmoitukset viedään tietokantaan ja vain virheelliset ilmoitukset hylätään. Virheelli-

sistä ilmoituksista annetaan palaute etuuden maksajalle. 

Koko aineisto hylätään  

Koko aineisto hylätään, jos aineistossa on virheellisiä ilmoituksia. Tällöin myöskään aineistossa olleita virheettömiä 

ilmoituksia ei tallenneta tulorekisterin tietokantaan. Aineiston hylkäämisestä annetaan palaute etuuden maksajalle. 

Virheellisten ilmoitusten käsittelyn ohjaustieto annetaan silloin, kun tietoja toimitetaan sähköisen rajapinnan tai säh-

köisen asioinnin latauspalvelun kautta. Sitä ei anneta sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. 

Tuotantoympäristö  
 

• Kyllä 

• Ei 

Ilmoittajan on ilmoitettava, onko lähetettävä aineisto ilmoittajan tuotantoympäristössä olevaa tietoa vai testiympä-

ristön aineistoa. Tieto ilmoitetaan valitsemalla vaihtoehdoista ”kyllä” (true) tai ”ei” (false). Tiedon avulla estetään tuo-

tanto- ja testiaineiston sekaantuminen toisiinsa. 



  Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje    6 

 

 

 

 

Aineiston omistaja  Aineiston omistajalla tarkoitetaan etuuden maksajaa. Voi sisältää tiedot: Tunnisteen tyyppi, Tunniste, Maakoodi ja 

Maan nimi. Ks. selitteet maksajan tiedoista. 

Aineiston muodostaja  Aineiston tuottanut taho, esimerkiksi tilitoimisto. Voi sisältää tiedot: Tunnisteen tyyppi, Tunniste, Maakoodi ja Maan 

nimi. Ks. selitteet maksajan tiedoista. 

Aineiston lähettäjä  Aineiston tekninen operaattori, esimerkiksi TYVI-palveluntarjoaja. Voi sisältää tiedot: Tunnisteen tyyppi, Tunniste, 

Maakoodi ja Maan nimi. Ks. selitteet maksajan tiedoista. 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä  Suorituksen maksupäivä: 

Suorituksen maksupäivä on päivä, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi merkitty tulonsaajan pank-
kitilille. Merkitystä ei ole sillä, milloin suoritus on ansaittu. Jos ilmoittajalla ei ole tiedossa päivää, jolloin suoritus on 
tulonsaajan tilillä, voidaan ilmoittaa se päivä, jolloin etuuden maksaja on itse suorituksen maksanut eli raha on siirtynyt 
etuuden maksajan tililtä. Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän 
jälkeen.  

Muu ilmoituspäivä: 

Muu ilmoituspäivä voi tulla kyseeseen esimerkiksi takaisinperintätilanteissa. ”Takaisinmaksun lisätiedot” -tietoryh-

mässä ilmoitettava ”Takaisinmaksupäivä” kuvaa tällöin suorituksen takaisinmaksupäivää, mutta ilmoitus annetaan 

vasta silloin, kun suorituksen saaja on saanut sen kohdistettua omassa järjestelmässään. Ilmoittaja antaa ilmoituksella 

”Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” -tietona päivän, jolloin tiedot toimitettiin tulorekisteriin. 

Suorituksen maksupäivästä ja muusta ilmoituspäivästä on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa ”Etuudet – Tietojen ilmoit-

taminen tulorekisteriin”. 
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AINEISTON YHTEYSHENKILÖT (ContactPersons) 

 

Etuuden maksajan yhteyshenkilö, jolta tarvittaessa voidaan pyytää lisätietoja aineistosta tai aineistossa olevien ilmoi-

tusten sisällöstä. Voidaan ilmoittaa useita yhteishenkilöitä.   

Nimi  Yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi. 

Puhelinnumero  Yhteyshenkilön puhelinnumero. 

Sähköpostiosoite  Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. 

Vastuualue  
 

• Sisällölliset asiat 

• Tekniset asiat 

Yhteyshenkilön vastuualue, josta hän vastaa. Sisällöllisillä ja teknisillä asioilla voi olla eri yhteyshenkilöt. 

Sisällölliset asiat  

Yhteyshenkilön vastuulla ovat ilmoituksiin liittyvät tietosisällölliset asiat.  

Tekniset asiat  

Yhteyshenkilön vastuulla ovat aineistoon liittyvät tekniset asiat. 

MAKSAJAN TIEDOT (Payer) 
Etuuden maksajalla tarkoitetaan eläkelaitosta, vakuutusyhtiötä tai muuta etuuden maksajaa, jonka velvollisuutena on 

tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin. Tässä ohjeessa ilmoittajasta käytetään nimitystä maksaja. 

Maksajan tunnisteet (PayerIds) 

 

Etuuden maksajalla voi olla useita tunnisteita. 

Etuuden maksajan tunnisteen tyyppi  
 

• Y-tunnus 

Käytössä olevat etuuden maksajan tunnisteen tyypit on lueteltu ja kuvattu alla.   

Suomessa annettu yritystunniste. 



  Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje    8 

 

 

 

 

• Alv-tunniste (VAT) 

• GIIN-tunniste 

• Kaupparekisteritunnus 

• Ulkomainen yritystunnus 

• Muu tunnus 
 

EU-alueella käytössä oleva arvonlisäverotunniste. 
FATCA-rekisteriin merkityn finanssilaitoksen tunniste.  
Ulkomaiseen kaupparekisteriin merkitty tunniste. 
Ulkomailla annettu yritystunniste. 
Muu kuin edellä mainittu tunniste. 
 
Tiedot on ilmoitettava ensisijaisesti Y-tunnuksella. Jos etuuden maksajalla ei ole Suomessa annettua asiakastunnis-

tetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on myös annettava tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja. 

Suosituksena on, että jos etuuden maksajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat 

tunnisteet. 

Tunniste  Etuuden maksajan tunniste, esimerkiksi 1234567-8. 

Maakoodi  Jos tunnisteen tyyppinä on muu kuin Y-tunnus, merkitään tunnisteen myöntäneen maan koodi. Tunnisteen myöntänyt 
maa voi olla eri kuin etuuden maksajan asuinvaltio. Maakoodi valitaan koodistosta. 

Maan nimi  Merkitään tunnisteen myöntäneen maan nimi, jos maakoodiksi on annettu arvo ”tuntematon” (99). 

Maksajan perustiedot (PayerBasic)  

Yrityksen nimi  Tieto on annettava, jos etuuden maksajalla ei ole suomalaista tunnistetta. 

Maksajan osoite (Address) Osoitetiedot on annettava vain, jos etuuden maksajalla ei ole suomalaista tunnistetta. 

c/o-tarkenne  Etuuden maksajan osoitteen c/o-tarkenne. 

Katuosoite  Etuuden maksajan katuosoite. 
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PL  Etuuden maksajan postilokero. 

Postinumero  Etuuden maksajan postinumero. Jos ulkomaisella osoitteella ei ole postinumeroa, Postinumero-kohdassa voi ilmoittaa 
kaksikirjaimisen maakoodin. 

Postitoimipaikka  Etuuden maksajan postitoimipaikka. 

Maakoodi  Merkitään osoitteen maatieto. Maakoodi valitaan koodistosta.  

Maan nimi  Merkitään osoitteen maan nimi, jos maakoodiksi on annettu arvo ”tuntematon” (99). 

Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs) 

 

Aliorganisaatio on etuuden maksajan tiettyä toimintaa tai tarkoitusta varten perustama organisaation osa.  

Etuuden maksajalla voi olla useita aliorganisaatioita, mutta yhdessä ilmoituksessa voi olla vain yksi ”Aliorganisaation 

tunnisteen tyyppi” -tiedon mukainen aliorganisaatio. 

Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen 

tyyppi  

• Maksajan oma koodisto 

Tunnisteen tyyppi on aina ”Maksajan oma koodisto”. 

Aliorganisaation tunniste  Etuuden maksajan itsensä muodostama tunniste, esimerkiksi tilityspistetunnus 0123456-2-001. 
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ILMOITUSTEN TIEDOT (Reports) 

 

PALVELUN TIEDOT (ReportData) 
 

Toimenpiteen tyyppi  

 

• Uusi ilmoitus 

• Korvaava ilmoitus 
 

Toimenpiteen tyypiksi valitaan ”Uusi ilmoitus” tai ”Korvaava ilmoitus”. 

 

Uusi ilmoitus  

Samalla ansaintakaudella ja maksupäivällä voi olla samalle tulonsaajalle useita voimassa olevia etuustietoilmoituksia, 

joissa toimenpiteen tyyppi on ”Uusi ilmoitus”. Jos toimenpiteen tyyppinä on ”Uusi ilmoitus”, ilmoitus ei korvaa aiemmin 

annettua ilmoitusta. Etuuden maksaja saa uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin ilmoitusviitteen. Uu-

dessa ilmoituksessa etuuden maksajan on lisäksi annettava etuuden maksajan ilmoitusviite, jolla etuuden maksaja yk-

silöi ilmoituksensa ja jonka avulla etuuden maksaja voi kohdistaa mahdolliset virheet yksittäiseen ilmoitukseen. Etuu-

den maksajan ilmoitusviite on annettava silloin, kun tietoja toimitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta. 

Etuuden maksajan ilmoitusviitteen on oltava jokaisella ilmoituksella yksilöllinen. 

 

Korvaava ilmoitus 

Jos toimenpiteen tyypiksi on valittu ”Korvaava ilmoitus”, ilmoitus korvaa aiemmin annetun ilmoituksen. Korvaavassa 

menettelyssä kaikki alkuperäisen ilmoituksen tiedot annetaan uudelleen. Ilmoitukseen merkitään siis uusien ja muut-

tuneiden tietojen lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Etuuden maksaja saa uuden ilmoituksen an-

tamisen yhteydessä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen, jolla mahdollinen tuleva korjaus (korvaavalla ilmoi-

tuksella) kohdistetaan oikeaan alkuperäiseen ilmoitukseen. Lisäksi suositellaan, että etuuden maksaja antaa ilmoituk-

seen versionumeron, jolla korvaava ilmoitus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen. 

Jos etuuden maksaja ei voi tai halua käyttää korjaamisessa tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä, korjaamiseen 

voi käyttää etuuden maksajan itse muodostamaa ilmoitusviitettä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos etuuden 
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maksaja ei pysty tallentamaan tai kohdistamaan tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä antamaansa ilmoituk-

seen. Korvaava ilmoitus voidaan kohdentaa alkuperäiseen ilmoitukseen etuuden maksajan itse muodostaman, yksilöl-

lisen ilmoitusviitteen perusteella.  

Koska tulorekisterin korjaamistavaksi on valittu korvaava menettely, tulolajit eivät voi olla ilmoituksissa negatiivisia eli 

miinusmerkkisiä. Poikkeuksena tästä ovat tulosta vähennettävät erät, jotka voivat olla negatiivisia, esimerkiksi kun en-

nakonpidätystä oikaistaan liikapidätyksen vuoksi.  

Korvaavaa ilmoitusta ei voi antaa, jos sillä muutetaan sellaisia tietoja, jotka on erillisen ohjeistuksen mukaan mitätöi-

tävä. Ks. aiheesta tarkemmin ohjeesta ”Etuudet – Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin”. Tietojen mitätöinti tehdään 

omana sanomanaan.  

Tulorekisterin ilmoitusviite  Tulorekisterin antama ilmoitusviite, joka yksilöi ilmoituksen. 

Ilmoitusviite toimii kohdistustietona, kun ylläpidetään tai mitätöidään aiemmin toimitettu ilmoitus. Etuuden maksaja 
saa uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen. 

Maksajan ilmoitusviite  Etuuden maksajan itse muodostama, ilmoituksen yksilöivä viite. 

Etuuden maksajan oma ilmoitusviite toimii kohdistustietona, kun ylläpidetään tai mitätöidään aiemmin toimitettu il-

moitus. Etuuden maksajan oman ilmoitusviitteen on oltava jokaisessa ilmoituksessa yksilöllinen. 

Ilmoituksen versionumero  Halutessaan etuuden maksaja voi eritellä lähettämänsä korjaukset tai mitätöinnit versionumeron avulla, jolloin varmis-

tetaan, että korjaaminen tai mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. 

Uudelle ilmoitukselle versionumeroa ei voi antaa. 

TULONSAAJAN TIEDOT (IncomeEarner) 
 

Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)  
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Etuuden saajan tunnisteen tyyppi  
 

• Y-tunnus (suomalainen) 

• Henkilötunnus (suomalainen) 

• Verotunniste (TIN) 

• Ulkomainen henkilötunnus 

• Muu tunnus 

Tulonsaajan tunnisteet tyypit. Käytössä olevat tunnisteen tyypit on lueteltu ja kuvattu alla.   

Suomessa annettu Y-tunnus. Y-tunnus on tässä yhteydessä kuolinpesiä varten. 
Suomessa annettu henkilötunniste. 
Ulkomaisen veroviranomaisen antama verotuksen tunniste tai rekisterinumero (Tax Identification Number, TIN). 
Ulkomailla annettu henkilötunniste. 
Muu kuin edellä mainittu tunniste. 
 
Tiedot on ilmoitettava ensisijaisesti suomalaisella henkilötunnuksella. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastun-

nistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on annettava myös nimi, syntymäaika ja sukupuoli sekä 

osoitetiedot. Jos tulonsaajalla ei ole ulkomaistakaan tunnistetta, ilmoitetaan ”Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta” -

tieto. 

Suosituksena on, että jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnis-

teet. 

Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on ilmoitettava asuinvaltion verotunniste (TIN), jos se on tiedossa. Rajoite-

tusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta 

kuukautta yhtäjaksoisesti. 

Tunniste  Tulonsaajan tunniste. 

Maakoodi  Jos tunnisteen tyyppinä on muu kuin suomalainen henkilötunnus, merkitään tulonsaajan tunnisteen myöntäneen maan 

koodi. Tunnisteen myöntänyt maa voi olla eri kuin tulonsaajan asuinvaltio. Maakoodi valitaan koodistosta. 

Maan nimi  Merkitään tunnisteen myöntäneen maan nimi, jos maakoodiksi on annettu arvo ”tuntematon” (99). 

Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)  
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Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta  Jos tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta, merkitään ”kyllä” (true). Tiedot voidaan ilmoittaa ilman asiakastunnistetta 

vain, jos tulonsaajalla ei ole lainkaan voimassaolevaa suomalaista tai ulkomaista asiakastunnistetta. 

Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnistetta, vaikka tulonsaajalla olisi tunniste, etuuden maksaja toimii vastoin tulo-

tietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita. 

Yrityksen nimi  Yrityksen nimellä viitataan tässä tulonsaajaan, jolle Y-tunnus on annettu. Etuuksista on rajattu pois toistaiseksi kaikki 

muut kuin luonnolliset henkilöt. Yrityksen nimi annetaan, jos tulonsaajan nimeä ei voida ilmoittaa muodossa ”Etunimi” 

ja ”Sukunimi”. Tällaisia tilanteita voi olla silloin, kun tulonsaajana on kuolinpesä. 

Sukunimi  Tulonsaajan sukunimi. Tieto on annettava, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Nimen antamista 

kuitenkin suositellaan, jotta etuuden maksaja voi hakea antamiaan ilmoituksia myöhemmin nimellä.    

Etunimi  Tulonsaajan etunimi. Tieto on annettava, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.  

Syntymäaika  Tulonsaajan syntymäaika. Tieto on annettava, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. 

Sukupuoli  

• Mies 

• Nainen 

Tulonsaajan sukupuoli. Tieto on annettava, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Vaihtoehdot ovat 

”mies” tai ”nainen”.  

Tulonsaajan osoite (Address) 

 

Osoite on annettava, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.  

Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on ilmoitettava osoite ulkomaisessa asuinvaltiossa (ei Suomessa), vaikka 

rajoitetusti verovelvollisella tulonsaajalla olisikin suomalainen asiakastunniste. Asuinvaltiona pidetään sitä valtiota, 

jossa ovat tulonsaajan pysyvä asunto ja perhe. 
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c/o-tarkenne  Tulonsaajan osoitteen c/o-tarkenne. 

Katuosoite  Tulonsaajan katuosoite. 

PL  Tulonsaajan postilokero. 

Postinumero  Tulonsaajan postinumero. Jos ulkomaisella osoitteella ei ole postinumeroa, Postinumero-kohdassa voi ilmoittaa kaksi-
kirjaimisen maakoodin. 

Postitoimipaikka  Tulonsaajan postitoimipaikka. 

Maakoodi  Merkitään osoitteen maatieto. Valitaan maakoodistosta.  

Maan nimi  Merkitään osoitteen maan nimi, jos maakoodiksi on annettu arvo ”tuntematon” (99). 

Kansainväliset tilanteet (InternationalData)  

Rajoitetusti verovelvollinen  Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, merkitään tieto ”kyllä” (true). 

 

Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli 

kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksetuista suorituksista on annettava ilmoi-

tus riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä. 

Asuinvaltion maakoodi  Rajoitetusti verovelvollisesta on ilmoitettava sen valtion maatunnus, jota pidetään tulonsaajan asuinpaikkana. Rajoite-

tusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI). 
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Asuinvaltion nimi  Merkitään asuinvaltion nimi, jos asuinvaltion maakoodin arvoksi on annettu ”tuntematon” (99).  

Ennakonpidätyksen alainen tulo  

 

Merkitään ”kyllä” (true), jos tuloon sovelletaan progressiivista verotusta. 

Rajoitetusti verovelvollinen voi vaatia, että hänen ansiotuloaan (osinkoja lukuun ottamatta) verotetaan progressiivi-

sesti lähdeverotuksen sijaan, jos hän asuu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa 

Suomella on verosopimus. Progressiivinen verottaminen edellyttää merkintää henkilön verokortissa. Tietoa "Ennakon-

pidätyksen alainen tulo – Kyllä" ei kuitenkaan anneta niiden rajoitetusti verovelvollisille maksettavien tulolajien yhtey-

dessä, jotka verotetaan aina progressiivisesti, kuten eläketulot. 
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TULOLAJIT (Transactions) 

TULOLAJIN YLEISTIEDOT (TransactionBasic) 

Tulolajin koodi  Tulolajeista ja niiden ilmoittamisesta on laadittu erilliset ohjeet. Yksittäisten tulolajien selitteet on kuvattu ohjeessa 

”Etuudet - Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet”. Tulolajien käyttämistä ja tietojen ilmoittamista on 

kuvattu yleisesti dokumenteissa ”Etuudet – Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin” sekä ”Etuudet – Koodistot – Tulo-

lajit”. 

Tulolajeja voidaan ilmoittaa useita samalla ilmoituksella. Vaikka tulolajeja olisi ilmoituksessa useita, jotkin tuloista vä-

hennettävät erät voidaan ilmoittaa ilmoituksella yhteissummana, esimerkiksi ennakonpidätys tai lähdevero. Poikkeuk-

sena tästä on tulolajin ”Vähennys”-tietoryhmä, joka on ilmoitettava jokaisesta tulolajista erikseen. 

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto annetaan tilanteissa, joissa aiemmin maksettu tulo muuttuu takautu-

vasti, mutta kyseessä ei ole perusteeton etu eikä regressi. Tulonsaajalle tehdään päätös uudesta etuudesta, joka myön-

netään ainakin osittain samalle ajalle kuin aiemmin maksettu etuus. Aiemmin maksettu tulo otetaan huomioon myö-

hemmin maksettavan etuuden osasuorituksena.  

Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saavalle tulonsaajalle myönnetään 

työkyvyttömyyseläke samalle ajalle, jolta on jo maksettu osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Aiemmin maksettu 

osittainen varhennettu vanhuuseläke otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkkeen osasuorituksena.  

Tulon takautuva muutos ilmoitetaan tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Alkuperäiselle tulolajille annetaan Tulo-

laji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto, jonka arvoksi merkitään uusi tulolajin koodi. Siten tiedon käyttäjät saavat 

tiedon siitä, että aiemmin maksettu tulo on otettu huomioon myöhemmän suorituksen osasuorituksena. Tulo verote-

taan kuitenkin alkuperäisen tulolajin mukaan, minkä vuoksi alkuperäistä tulolajia ei saa näissä tilanteissa muuttaa. 
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Tarkempi kuvaus ja esimerkit tulon takautuvasta muutoksesta löytyvät ohjeesta "Etuudet - Tietojen ilmoittaminen 

tulorekisteriin".  

Määrä  Jokaiselle ilmoitetulle tulolajille on ilmoitettava rahamäärä. 

Määrä ilmoitetaan euroissa, vaikka suoritus olisi maksettu muuna valuuttana. Jos suoritus on maksettu muuna valuut-
tana, se on muunnettava euroiksi käyttäen maksupäivänä voimassaolevaa EKP:n viitekurssia. Jos suoritus ilmoitetaan 
tulorekisteriin jo ennen maksupäivää, ilmoitetaan kyseisen ilmoituspäivän mukaisella viitekurssilla euroiksi muunnettu 
tulon määrä. 
 
Alla mainitut tulolajit voivat poikkeuksellisesti olla negatiivisia eli miinusmerkkisiä: 
 

• Ennakonpidätys 
• Lähdevero  

Etuuden veronalaisuus  

• Ansiotuloa 

• Ansiotuloa, korotettu 20 % 

• Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaan-

hoitomaksu 

• Pääomatuloa 

• Pääomatuloa, korotettu 20 % 

• Pääomatuloa, korotettu 50 % 

• Verotonta 

• Verotonta, annetaan perintö- ja lahjavero-

lain tieto 

Etuuden maksaja voi antaa tulolajia tarkentavia tietoja, joilla pyritään kertomaan tiedon käyttäjälle, miten tuloa käsi-

tellään verotuksessa.  

Jokaisessa tulolajissa on oletus, jonka mukaan tuloa verotetaan. Yleensä tulolaji on joko kokonaan veronalaista tai 

verotonta joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos tulo maksetaan oletuksesta poiketen, etuuden maksajan on lii-

tettävä tulolajiin ”Etuuden veronalaisuus” -tieto. 

Tarkenteita voi antaa vain yhden yhdelle tulolajille.  

Ansiotuloa 

Tulo on kokonaan ansiotuloa ja siitä on toimitettu ennakonpidätys. 

Ansiotuloa, korotettu 20 %  

Tulo on ansiotuloa 20 prosentilla korotettuna. 
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• Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja 

lahjaverolain tieto 

Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 

Tulosta peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. Käytetään vain yleisesti verovelvollisen henkilön eläketulon tai ylei-

sesti verovelvolliselle maksettavan eläketulon yhteydessä. 

Pääomatuloa 

Tulo on kokonaan pääomatuloa ja siitä on toimitettu pääomatulojen veroprosentin mukainen pidätys. 

Pääomatuloa, korotettu 20 % 

Tulo on pääomatuloa 20 prosentilla korotettuna. 

Pääomatuloa, korotettu 50 % 

Tulo on pääomatuloa 50 prosentilla korotettuna. 

Verotonta 

Etuuden maksaja maksaa tuloa, joka on verotonta. Ei sovellu tilanteissa, joissa tulonsaajan verokortin ennakonpidätys 

on 0 % (tällöin ilmoituksessa ei anneta Ennakonpidätys-tulolajia). 

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 

Etuuden maksaja maksaa tuloa, josta on annettava perintö- ja lahjaverolain 28 a §:ssä tarkoitetut tiedot Verohallin-

nolle. Jos etuuden maksaja valitsee tämän, hänen on annettava ”Vakuutuksen tiedot” -tietoryhmän tiedot. 

Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
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Etuuden maksaja maksaa tuloa, joka on tuloverotuksessa pääomatuloa ja josta on annettava perintö- ja lahjaverolain 

28 a §:ssä tarkoitetut tiedot Verohallinnolle. Jos etuuden maksaja valitsee tämän, hänen on annettava ”Vakuutuksen 

tiedot” -tietoryhmän tiedot. 

Kertakorvaus  
Kertakorvaus-tiedolla on kolme käyttötarkoitusta. Se ilmoitetaan varsinaisten kertakorvausten lisäksi myös takautu-

vista tai etukäteen maksettavista suorituksista, koska muun muassa Verohallinto tarvitsee tietoa lakisääteisten teh-

täviensä suorittamiseksi (tulontasausta (tuloverolain 128 §) ja eläketulon jaksotusta (tuloverolain 112 §) varten). Jos 

jokin seuraavista ehdoista täyttyy, Kertakorvaus-tieto pitää antaa merkitsemällä kohtaan ”kyllä” (true). 

Kertakorvaus on suoritus, jota maksetaan vain kerran eikä sen maksaminen ole toistuvaa (esim. hautausapu). Tulo 

on kertakorvausta, vaikka sitä maksettaisiinkin myöhemmin uudelleen. Olennaista on, että korvauksen maksuhetkellä 

uudesta maksusta ei ole tietoa tai päätöstä. Kerran vuodessa tai muuten säännöllisin välein maksettava etuus ei ole 

kertakorvausta, koska sen maksaminen on toistuvaa. Kertakorvausta eivät ole myöskään yksittäiset suoritukset, kuten 

esimerkiksi päiväraha. Yksittäiset suoritukset voidaan maksaa säännöllisesti tai satunnaisesti (kuten osasairauspäivä-

raha). Viivästyskorotusta maksettaessa käytetään aina Kertakorvaus-tietoa, sillä viivästyskorotus on luonteeltaan ker-

takorvaus.  

Kertakorvaus-tietoa on käytettävä takautuvia tuloja maksettaessa, jos tulon ansaintakausi kohdistuu kolmen tai yli 

kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan. Esimerkiksi, jos nykyinen verovuosi olisi 2022 ja ansainta-

kausi 1.10.2021–1.1.2022 tai 1.9.–31.12.2021 tai 15.3.–15.6.2021, etuus ilmoitetaan kertakorvauksena. Kertakorvaus-

tietoa ei anneta takautuvasta tulosta, jos ansaintakausi kohdistuu pelkästään kuluvalle verovuodelle. 

Jos takautuvan tulon ansaintakausi ulottuu sekä verovuotta edeltävälle vuodelle (vähintään kolmen kuukauden ajalta) 

että kuluvalle verovuodelle, takautuva tulo jaetaan verovuosien mukaisesti ja ilmoitetaan kahtena suorituksena. Mo-

lemmille suorituksille pitää antaa Kertakorvaus-tieto.  
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Kertakorvaus-tieto pitää antaa myös takautuvista suorituksista, jotka maksetaan kuluvan verovuoden aikana ja joiden 

maksaminen jatkuu myös tulevina kuukausina. Myös tässä tapauksessa ansaintakausi ulottuu vähintään kolmen kuu-

kauden ajalta edelliselle verovuodelle. Kertakorvaus-tieto annetaan kuitenkin vain takautuvasta suorituksen osasta.  

Takautuva tulo ilmoitetaan kertakorvauksena myös, jos se maksetaan takautuvasti verovuotta edeltävältä ajalta yksit-

täisiltä kuukausilta tai ajalta, jonka yhtäjaksoinen pituus on alle kolme kuukautta, mutta kokonaisuutena tuloa makse-

taan takautuvasti kolmen tai yli kolmen kuukauden ajanjaksolta (kuten 1.3.–15.5.2021 ja 20.6.–10.8.2021). Tällöin tulo 

ilmoitetaan tulorekisteriin kahtena suorituksena, joille kummallekin on annettava Kertakorvaus-tieto.   

Etukäteen maksetuissa tuloissa käytetään Kertakorvaus-tietoa, jos maksetaan etukäteen tuloa, joka on kertynyt yli 

vuoden ajalta. Yli vuoden mittaisella ajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa vähintään 12 kuukauden ja yhden päivän 

ajanjaksoa. Kertakorvaus-tietoa ei anneta etukäteen maksettavista yksittäisistä suorituksista, jos niiden ansainta-

kausi on enintään 12 kuukautta.    

Jos ilmoitetaan takaisinperintää, Kertakorvaus-tieto on annettava, jos tieto on annettu takaisinperintään liittyvässä 
alkuperäisessä ilmoituksessa.  
 

Perusteeton etu  
Merkitään ”kyllä” (true), jos suoritus on perusteetonta etua. Tietoa käytetään silloin, kun korjataan alkuperäistä ilmoi-

tusta korvaavalla ilmoituksella. Tietoa ”Perusteeton etu – Kyllä” ei voi käyttää samanaikaisesti Perusteeton etu -tulo-

lajin kanssa tai tietojen ”Takaisinperintä – Kyllä”, ”Regressi – Kyllä” tai ”Oma-aloitteinen palautus – Kyllä” kanssa. 

 

Etu on perusteeton, jos tulonsaaja ei ole siihen oikeutettu. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus on 

maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai liian suurena. Perusteeton etu voi syntyä myös silloin, kun etuuden 

olosuhteet muuttuvat myöhemmin.  

 

”Perusteeton etu – Kyllä” -tieto ilmoitetaan tulolajin yhteydessä, jos perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu vir-

heellisesti tulorekisteriin muuna tulolajina. Tieto on korjattava oikeaksi käyttäen alkuperäisen ilmoituksen tulolajia 
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sekä sen yhteydessä annettavaa erillistä tietoa ”Perusteeton etu – Kyllä”.  

Tietyille tulolajeille ei voi antaa Perusteeton etu -tietoa. ”Etuudet – Koodistot – Tulolajit” -dokumentissa kuvataan, 

mille tulolajeille tiedon antaminen on estetty. 

Jos perusteeton etu huomataan ennen ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, käytetään erillistä ”Perusteeton 

etu” -tulolajia tämän tietokentän sijasta. Perusteettoman edun ilmoittamista on kuvattu ohjeessa ”Etuudet – Tie-

tojen ilmoittaminen tulorekisteriin”. 

Takaisinperintä  Merkitään ”kyllä” (true), jos aiemmin tulorekisteriin ilmoitettu tulo on peritty tulonsaajalta takaisin. Tietoa ”Takaisin-

perintä" ei voi käyttää samanaikaisesti tietojen ”Perusteeton etu – Kyllä”, ”Regressi – Kyllä” tai ”Oma-aloitteinen pa-

lautus – Kyllä” kanssa. 

Tieto ilmoitetaan viimeistään viidentenä (5.) kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn 

määrän maksamisesta, sen etuuden maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen maksu liittyy. 

Suoritus voidaan periä takaisin saajalta esimerkiksi silloin, kun suorituksen maksussa on tapahtunut virhe ja suoritus 

on maksettu väärälle henkilölle tai liian suurena. Suoritus voidaan periä takaisin bruttosummasta tai tulonsaajalle voi-

daan lähettää maksupyyntö. Suoritus voidaan periä takaisin myös nettona. 

Perittyä summaa ei voi korjata negatiivisena lukuna alkuperäiselle ansaintakaudelle, koska tulo on maksettu alun perin 

suurempana. Korjaus tehdään antamalla uusi ilmoitus, jossa tulolajiin liitetään ”Takaisinperintä”-tieto ja siihen liittyvät 

lisätiedot. 

Tietyille tulolajeille ei voi antaa ”Takaisinperintä”-tietoa. ”Etuudet – Koodistot – Tulolajit” -dokumentissa kuvataan, 

mille tulolajeille tiedon antaminen on estetty. 

Takaisinperittyjen suoritusten ilmoittamista on kuvattu ohjeessa ”Etuudet – Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin”. 
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Oma-aloitteinen palautus Merkitään ”kyllä” (true), jos aiemmin tulorekisteriin ilmoitettu tulo palautuu takaisin ilman, että aiemmin maksettu 

tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi. Aiemmin maksettua tuloa ei ole ilmoitettu tulorekisteriin perusteettomaksi 

eduksi. Tietoa ”Oma-aloitteinen palautus” ei voi käyttää samanaikaisesti tietojen ”Perusteeton etu – Kyllä”, ”Regressi 

– Kyllä” tai ”Takaisinperintä – Kyllä” kanssa. 

Jos aiemmin maksettu tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi, tulee sen takaisinmaksu ilmoittaa tiedolla ”Takaisinpe-

rintä - Kyllä”. Tämän lisäksi aiemmin maksettu etuus tulee ilmoittaa perusteettomana etuutena. 

Viivästyskorotus Merkitään ”kyllä” (true), jos maksettu tulo on luonteeltaan sellaista viivästyskorotusta tai -korkoa, jota tuloverolain 61 

a §:n mukaan verotetaan pääsuorituksen tavoin.  

Jos samalla ilmoituksella annetaan tieto viivästyskorotettavasta pääsuorituksesta tai muusta suorituksesta, jolla on 

sama tulolajin koodi, nämä on annettava erillisinä tietoina. 

Regressi  Merkitään ”kyllä” (true), jos maksettu suoritus on saatu regressinä takaisin esimerkiksi toiselta laitokselta. Yleensä 

tietoa käytetään silloin, kun korjataan alkuperäistä ilmoitusta korvaavalla ilmoituksella. Tietoa ”Regressi” ei voi käyttää 

samanaikaisesti tietojen ”Perusteeton etu – Kyllä”, ”Takaisinperintä – Kyllä” tai ”Oma-aloitteinen palautus – Kyllä” 

kanssa. 

Tieto ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun suoritus on saatu ja 

kohdistettu etuuden maksajan omassa tietojärjestelmässä. 

Maksun oikaisu  Merkitään ”kyllä” (true), kun maksetaan sellaista tuloa tulonsaajalle, joka on jo sisältynyt aikaisempaan tulorekisteriin 

ilmoitettuun maksutapahtumaan.   

Tietoa käytetään niissä maksamisen korjaustilanteissa, joissa aiemmin tulonsaajalle maksetusta tulosta on maksettu 

sijaissaajalle virheellinen määrä eli joko liian vähän tai liian paljon. Tiedon käyttämistä on kuvattu tarkemmin ohjeessa 

”Etuudet – Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin”. 
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Ei vaikuta verotukseen Merkitään ”kyllä” (true), kun tulonsaajalle maksetaan tai tulonsaajalta palautuu sellaista tuloa, jonka ei haluta vaikut-

tavan verotukseen. Tämä tieto annetaan Verohallinnolle. 

Tiedon käyttämistä on kuvattu tarkemmin ohjeessa ”Etuudet – Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin”. 

Ansaintakausi (EarningPeriod) 
Ansaintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta tulo on kertynyt. Etuus- tai eläketulon ansaintakaudet voivat joissain 

tapauksissa olla hyvinkin pitkiä, esimerkiksi yli vuoden mittaisia.  

Ansaintakausi on tulolajikohtainen tieto, ja se voidaan ilmoittaa kullekin tulolajille eripituisena. Ansaintakaudeksi 

ilmoitetaan todellinen, yhtäjaksoinen ansaintakausi kalenteripäivän tarkkuudella. Samalle tulolajille voidaan antaa 

vain yksi ansaintakausi. Kun ilmoitetaan takaisinperittyä tai oma-aloitteisesti palautettua tuloa, ilmoitetaan ansainta-

kausi tietoryhmässä "Takaisinmaksun lisätiedot". Tulon ansaintakausi ilmenee yleensä etuuspäätöksestä. Jos tulo 

myönnetään jatkuvana ja maksetaan esimerkiksi kuukausittain eikä erillistä ansaintakautta ole pääteltävissä, voidaan 

tulon ansaintakaudeksi merkitä se kalenterikuukausi, jona tulo maksetaan. 

Jos etukäteen maksettava kertaluonteinen tulo kohdistuu määräämättömään hetkeen tulevaisuudessa, ilmoitetaan 

ansaintakauden loppupäiväksi tulon maksupäivä. Jos etukäteen maksettava kertaluonteinen tulo kohdistuu ajanjak-

soon, joka on tiedossa, ilmoitetaan kyseinen ajanjakso ansaintakaudeksi (esimerkiksi 2.3.2021–15.6.2050). Vaihtoeh-

toisesti kertakorvaus voidaan maksaa esimerkiksi kuukauden mittaisena eläkejaksona. Tällöin ansaintakaudeksi il-

moitetaan kuukauden alku- ja loppupäivä.  

Jos kertaluonteinen tulo maksetaan takautuvasti, se on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Jos todellisesta, 

yhtäjaksoisesta ansaintakaudesta alle kolme kuukautta kohdistuu maksuvuotta edeltäneeseen aikaan, tulon voi il-

moittaa yhdellä ansaintakaudella (esimerkiksi 1.11.2021–31.3.2022). Jos todellisesta, yhtäjaksoisesta ansaintakau-

desta kohdistuu tasan kolme tai yli kolme kuukautta maksuvuotta edeltäneeseen aikaan, tulo on ilmoitettava kah-

della ansaintakaudella (esimerkiksi 1.10.2021–31.3.2022 ilmoitetaan: 1.10.2021–31.12.2021 ja 1.1.2022–31.3.2022). 
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Suositus kuitenkin on, että takautuvan suorituksen tulolajit kohdistettaisiin kaikissa tilanteissa kalenterivuoden mu-

kaan. 

Jos ansaintakautta ei voida määritellä, ansaintakaudeksi ilmoitetaan suorituksen maksupäivä. Näin on esimerkiksi 

joissakin kertakorvauksissa sekä vähennyksen kaltaisissa tulolajeissa (esimerkiksi 14.2.2021–14.2.2021). 

Alkupäivä  Ansaintakauden alkupäivä. 

Loppupäivä  Ansaintakauden loppupäivä. 

Etuuden yksikkö (BenefitUnit) Maksetun etuuden tai eläkkeen aikayksikkö. Yksikkötiedon ilmoittaminen erilaisissa ilmoittamisen tilanteissa ohjeiste-

taan yksityiskohtaisissa ohjeissa.  

Yksikkö 
 

• Tunti 

• Päivä 

• Viikko 

• Kuukausi 

• Neljännesvuosi 

• Vuosi 

Valitaan koodistosta, mitä yksikköä käytetään ilmoittamisessa. 

Yksikkönä tunti. 
Yksikkönä päivä. 
Yksikkönä viikko. 
Yksikkönä kuukausi.  
Yksikkönä neljännesvuosi. 
Yksikkönä vuosi. 

Yksiköiden määrä  Ilmoitetaan toteutuneiden yksiköiden määrä, esimerkiksi työttömyyspäivärahan maksupäivien lukumäärä. Jos esimer-

kiksi valittu yksikkö on päivä, yksiköiden määrä on niiden päivien lukumäärä (esimerkiksi 10), joihin maksettu etuus on 

perustunut. Jos maksetaan soviteltua työttömyysetuutta, työttömän korvauspäivät ilmoitetaan täysiksi päiviksi muun-

nettuina. Näissä tilanteissa tiedon käyttäjä ei voi aukottomasti päätellä etuuden päiväkohtaista määrää, minkä vuoksi 

käyttäjä saattaa joutua kysymään tarkennuksia etuuden maksajalta. Tieto ei voi olla negatiivinen.  

Tulolajin lisätiedot (TransactionOther)  



  Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje    25 

 

 

 

 

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen 

peruste  

• Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu jul-

kisyhteisön maksama työeläke 

• Liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön 

maksama työeläke 

• Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin 

maksama muu kuin työeläke  

• Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perus-

tuva suoritus 

• Muu kuin sosiaaliturvalainsäädäntöön pe-

rustuva suoritus 

 

 

Pakollinen tieto, kun eläkkeensaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen 

perustetta sekä tietoa ”Asuinvaltion maakoodi” käytetään rajoitetusti verovelvollisen henkilön verottamiseen ja Suo-

men kansainvälistä verotietojen vaihtoa koskevien velvoitteiden täyttämiseen. Verosopimustilanteissa eläkkeiden ve-

rotukseen vaikuttaa yleensä se, onko eläke maksettu julkisyhteisön vai yksityisen palveluksen perusteella. 

Viimeisen etuuden maksajan periaatteella annettu eläkepäätös voi sisältää eri tavalla verotettavia osia (työskentely-

perusteet poikkeavat toisistaan). Tällöin osat ilmoitetaan erikseen kukin omalla tulolajillaan.  

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke 

Julkisyhteisön palveluksessa ansaitun eläkkeen verotusoikeus on yleensä lähdevaltiolla. 

Liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke 

Verosopimuksissa säädetään usein, että julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen määräyksiä ei sovelleta eläkkee-

seen, joka on saatu julkisyhteisön harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä työstä. 

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke  

Tieto valitaan, kun Kela tai Valtiokonttori maksaa rajoitetusti verovelvolliselle lakisääteistä eläkettä. 

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus 

Muussa kuin julkisyhteisössä, yksityisellä tai ns. kolmannella sektorilla ansaittu työeläke voidaan yleensä verottaa tu-

lonsaajan asuinvaltiossa. Yleensä Suomella on verotusoikeus sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaan eläkkeeseen 

(lähes kaikissa verosopimuksissa). Sosiaaliturvalainsäädännön piiriin luetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 

sekä työttömyysvakuutus ja sairausvakuutus.  

Muu kuin sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus 

Tieto valitaan, kun kyseessä on itse ostettu tai työnantajan ostama vapaaehtoinen eläke tai esimerkiksi liikennevakuu-

tukseen tai muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke. Liikennevakuutus on pakollista vakuutusturvaa, samoin ryh-

mähenkivakuutus, potilasvakuutus ja muut vastaavat vakuutukset.  
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Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData) 

  

Tiedot on ilmoitettava, jos ”Takaisinperintä”-kohtaan on merkitty ”kyllä” (true) tai ”Oma-aloitteinen palautus” -koh-

taan on merkitty ”kyllä” (true).  

Takaisinperittyä tai palautettua summaa ei voi korjata negatiivisena lukuna alkuperäiselle ansaintakaudelle.  

Takaisinmaksupäivä Päivämäärä, jolloin tulonsaaja on maksanut häneltä perityn suorituksen takaisin etuuden maksajalle tai etuuden mak-

saja on pidättänyt tulosta osan itselleen (kuittaustilanteet). Takaisinmaksupäiväksi merkitään myös päivä jolloin tulon-

saaja on maksanut suorituksen takaisin etuuden maksajalle (nk. oma-aloitteinen palautus). Ennen 1.1.2021 takaisin-

perittyjä eriä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Takaisinmaksupäivä ei tästä johtuen voi olla aikaisempi kuin 1.1.2021. Takai-

sinmaksupäivä ei voi myöskään olla myöhäisempi kuin saman ilmoituksen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoitus-

päivä, koska ilmoitus takaisinmaksusta annetaan sen jälkeen, kun tulo on peritty takaisin tai palautettu. 

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys Takaisinperittyyn tai palautettuun määrään kohdistuva ennakonpidätys. Tieto ilmoitetaan, jos tulo peritään tulonsaa-

jalta takaisin tai palautetaan takaisin maksajalle nettona ja ennakonpidätyksen osuus vähennetään muista Verohallin-

nolle tilitettävistä ennakonpidätyksistä. Tulo voidaan periä nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai 

seuraavan vuoden alussa, jolloin verotus ei ole vielä valmistunut eikä tuloa ole siten otettu huomioon tulonsaajan 

hyväksi verotuksessa. 

Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero Takaisinperittyyn tai palautettuun määrään kohdistuva lähdevero. Tieto ilmoitetaan, jos tulo peritään tulonsaajalta 

takaisin tai palautetaan takaisin maksajalle nettona ja lähdeveron osuus vähennetään muista Verohallinnolle tilitettä-

vistä lähdeveroista. Etuuden maksajan on annettava tieto kolmen vuoden kuluessa sitä kalenterivuotta seuraavan 

vuoden alusta, johon kuuluvalta verokaudelta vero olisi tullut ilmoittaa ja maksaa. 

Alkuperäinen ansaintakausi 
Alkuperäinen ansaintakausi, jolta tuloa peritään tai palautetaan takaisin. Kohdassa ilmoitetaan se ansaintakausi, jonka 

aikana takaisinperittävä tai palautettava tulo alun perin on maksettu.  
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Tulo voidaan periä takaisin tai palauttaa nettona tai bruttona. Jos alkuperäinen ansaintakausi kohdistuu kokonaan 

samaan kalenterivuoteen, ansaintakausi voidaan ilmoittaa vähintään kalenterivuoden tarkkuudella, vaikka tulo olisi 

maksettu alun perin useammassa erässä kalenterivuoden aikana. Etuuden maksaja voi kuitenkin halutessaan ilmoittaa 

tiedot tarkemmin esimerkiksi useampana ansaintakautena. 

Jos tulo peritään takaisin tai palautetaan nettona ja etuuden maksaja ilmoittaa alkuperäisen ansaintakauden kalente-

rivuoden tarkkuudella, ennakonpidätysvelvoitteet kohdistuvat alkuperäisen ansaintakauden loppupäivän mukaiselle 

verokaudelle. Jos etuuden maksaja kuitenkin haluaa, että ennakonpidätysvelvoitteet kohdistuvat alkuperäisille vero-

kausille oikein, sen on eriteltävä alkuperäiset ansaintakaudet tarkemmin ja ilmoitettava alkuperäinen suorituksen 

maksupäivä. Kun Verohallinto saa tiedot takaisinmaksuun kohdistuvasta ennakonpidätyksestä, se oikaisee ennakon-

pidätysvelvoitetta siltä verokaudelta, jolle etuuden maksajan ilmoittama alkuperäinen maksupäivä ajoittuu. Jos etuu-

den maksaja ei ole ilmoittanut alkuperäistä suorituksen maksupäivää, Verohallinto kohdistaa suorituksen alkuperäisen 

ansaintakauden loppupäivän mukaiselle verokaudelle.  

Ks. aiheesta tarkemmin ohjeesta "Etuudet: takaisinperintä ja regressi". 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä  Alkuperäinen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä. 

Alkupäivä  Alkuperäisen ansaintakauden alkupäivä. 

Loppupäivä  Alkuperäisen ansaintakauden loppupäivä. 

Regressin lisätiedot (RecourseData) 

  

 

Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä  Tiedon voi antaa vain, jos on annettu ”Regressi – Kyllä” -tieto. Tietoa käytetään, kun regressisuoritus on saatu verot-
tomasta tulosta. Jos regressisuorituksen maksupäivä ei ole tiedossa, voidaan maksupäiväksi ilmoittaa se päivä, jona 
regressisuorituksen saaja on saanut suorituksen.   
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Vakuutuksen tiedot (Insurance)  Tiedot on ilmoitettava, jos tulolajin ”Etuuden veronalaisuus” -tiedossa on annettu ”Verotonta, annetaan perintö- ja 

lahjaverolain tieto” tai ”Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto”. Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan 

tässä vainajaa siinäkin tapauksessa, että vakuutuksen on ottanut esimerkiksi työnantaja mutta vakuutettuna on ollut 

vainaja. 

Etuuden maksajan on ilmoitettava Verohallinnolle maksamistaan perintö- ja lahjaverolain 7 a tai 18 a §:ssä tarkoite-

tuista etuuksista. 

Vakuutuksen numero tai muu tunnus  Vakuutuksen antaneen tahon antama tunniste vakuutukselle. 

Vakuutuksenottajan tiedot (InsurancePolicyHol-

der)  

Vakuutuksenottaja on yleensä sama henkilö kuin vainaja, jolloin vakuutuksenottajan tietoina annetaan vainajan tiedot. 

Vakuutuksenottajan tunnisteet (InsurancePoli-

cyHoldersIds) 

 

Vakuutuksenottajan tunniste  Vakuutuksenottajalla voi olla useita tunnisteita. 

Tunnisteen tyyppi  
 

• Y-tunnus (suomalainen) 

• Henkilötunnus (suomalainen) 

• Alv-tunniste (VAT) 

• GIIN-tunniste 

• Verotunniste (TIN) 

• Kaupparekisteritunnus 

• Ulkomainen yritystunnus 

• Ulkomainen henkilötunnus 

• Muu tunnus 

Vakuutuksenottajan tunnisteen tyypit. Käytössä olevat tunnisteen tyypit on lueteltu ja kuvattu alla. 

Suomessa annettu yritystunniste. 
Suomessa annettu henkilötunniste. 
EU-alueella käytössä oleva arvonlisäverotunniste. 
FATCA-rekisteriin merkityn finanssilaitoksen tunniste. 
Ulkomaisen veroviranomaisen antama verotuksen tunniste tai rekisterinumero (Tax Identification Number, TIN). 
Ulkomaiseen kaupparekisteriin merkitty tunniste. 
Ulkomailla annettu yritystunniste. 
Ulkomailla annettu henkilötunniste. 
Muu kuin edellä mainittu tunniste. 
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Tiedot on ilmoitettava ensisijaisesti suomalaisella henkilötunnuksella. Jos vakuutuksenottajalla ei ole suomalaista asia-
kastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on annettava myös nimi, syntymäaika ja sukupuoli 
sekä osoitetiedot. Jos vakuutuksenottajalla ei ole ulkomaistakaan tunnistetta, ilmoitetaan ”Vakuutuksenottajalla ei ole 
asiakastunnistetta” -tieto. Suosituksena on, että jos vakuutuksenottajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tun-
niste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet. Rajoitetusti verovelvollisesta vakuutuksenottajasta on ilmoitettava asuinval-
tion verotunniste (TIN), jos tunniste on käytössä rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltiossa. Rajoitetusti verovelvolli-
sena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjak-
soisesti, tai yhtiötä, jonka rekisteröity kotipaikka on muualla kuin Suomessa. 

Tunniste  Vakuutuksenottajan tai vainajan tunniste. 

Maakoodi  Merkitään osoitteen maatieto. Maakoodi valitaan koodistosta. 

Maan nimi  Merkitään osoitteen maan nimi, jos maakoodiksi on annettu arvo ”tuntematon” (99). 

Vakuutuksenottajan perustiedot (InsurancePoli-

cyHolderBasic)  

Vakuutuksenottaja on yleensä sama henkilö kuin vainaja, jolloin vakuutuksenottajan perustietoina annetaan vainajan 
tiedot. 

Vakuutuksenottajalla ei ole asiakastunnistetta  Jos vakuutuksenottajalla ei ole asiakastunnistetta, merkitään ”kyllä” (true). Tiedot voidaan ilmoittaa ilman asiakastun-

nistetta vain, jos vakuutuksenottajalla ei ole lainkaan voimassaolevaa suomalaista tai ulkomaista asiakastunnistetta. 

Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnistetta, vaikka vakuutuksenottajalla olisi tunniste, etuuden maksaja toimii vas-
toin tulotietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita. 

Yrityksen nimi  Vakuutuksenottajan nimi, jos nimeä ei voida antaa muodossa ”Sukunimi” ja ”Etunimi”. Tieto on annettava, jos vakuu-
tuksenottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.   

Sukunimi  Vakuutuksenottajan sukunimi. Tieto on annettava, jos vakuutuksenottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.   

Etunimi  Vakuutuksenottajan etunimi. Tieto on annettava, jos vakuutuksenottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.   
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Syntymäaika  Vakuutuksenottajan syntymäaika, jos vakuutuksenottaja on luonnollinen henkilö. Tieto on annettava, jos vakuutuk-
senottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. 

Sukupuoli  

• Mies 

• Nainen 

Vakuutuksenottajan sukupuoli, jos vakuutuksenottaja on luonnollinen henkilö. Tieto on annettava, jos vakuutuksen-
ottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Vaihtoehdot ovat ”mies” tai ”nainen”.  

Vakuutuksenottajan osoite (Address) Osoite on annettava, jos vakuutuksenottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Vakuutuksenottaja voi olla myös 
vainaja. 

c/o-tarkenne  Vakuutuksenottajan osoitteen c/o- tarkenne. 

Katuosoite  Vakuutuksenottajan katuosoite. 

PL  Vakuutuksenottajan postilokero. 

Postinumero  Vakuutuksenottajan postinumero. Jos ulkomaisella osoitteella ei ole postinumeroa, Postinumero-kohdassa voi kaksi-
kirjaimisen maakoodin. 

Postitoimipaikka  Vakuutuksenottajan postitoimipaikka. 

Maakoodi  Merkitään osoitteen maatieto. Maakoodi valitaan koodistosta. 

Maan nimi  Merkitään osoitteen maan nimi, jos maakoodiksi on annettu arvo ”tuntematon” (99). 

Vähennykset (Deductions) 

Vähennyksen tiedot (Deduction) 
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Vähennyksen tulolajin koodi  Vähennyksen tulolajeista ja niiden ilmoittamisesta on laadittu erilliset ohjeet. Yksittäisten tulolajien selitteet on ku-
vattu ohjeessa ”Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet”. Tulolajien käyttämistä ja tietojen il-
moittamista on kuvattu yleisesti ohjeessa ”Etuudet – Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin”. 

Vähennyksen tulolajin koodilla ilmoitetaan tieto alkuperäisestä tulolajista, jota vähennys koskee.  

Jos osa tulosta suoritetaan sijaissaajalle ilman, että se kohdistuu mihinkään aikaisemmin maksettuun tulolajiin, käyte-
tään vähennyksen tulolajina samaa tulolajia kuin maksettavassa tulossa (esimerkiksi jos asumistuki maksetaan suoraan 
vuokranantajalle tai tulonsaajan etuus maksetaan työnantajalle). Vähennyksen tietoryhmän ansaintakausi on myös 
yleensä sama kuin maksettavalla tulolajilla. 

Jos sijaissaajalle suoritetaan osuutta, joka kohdistuu aikaisemmin maksettuun tulolajiin (esimerkiksi regressitilan-
teissa), käytetään vähennyksen tulolajina sitä tulolajia, jota aikaisemmin oli maksettu. Vähennyksen tietoryhmän an-
saintakaudeksi ilmoitetaan aikaisemmin maksetun tulolajin ansaintakausi, joka voi olla eri kuin maksettavalla tulola-
jilla. 

Jos vähennyksen tulolajille ei löydy soveltuvaa tulolajin koodia, esimerkiksi siksi, että vähennys kohdistuu sellaiseen 
aikaisemmin maksettuun tulolajiin, jota ei olisi kuulunut ilmoittaa tulorekisteriin (kuten toimeentulotuki tai muu arka-
luonteinen etuus), käytetään vähennyksen tulolajina joko tulolajia ”Muu etuus” tai ”Muu eläke”. 

Vähennys-tietoryhmää käytetään siinäkin tilanteessa, kun maksettava tulo suoritetaan kokonaisuudessaan sijaissaa-
jalle eikä tulonsaajalle makseta mitään. 

Vähennyksen tyyppi  

 

• Elatusapuvelan perintä 

• Maksun oikaisu nettotulosta 

• Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta 

• Maksuvaatimus (ei regressitilanne) 

• MATA- ja MYEL-perintä  

• Muu vähennys nettotulosta 

• Muu vähennys veronalaisesta tulosta 

• Panttioikeuteen perustuva vähennys 

Valitaan koodistosta vähennyksen tyyppi. Samanaikaisesti voidaan ilmoittaa vain yksi arvo. 

 

Elatusapuvelan perintä 

Elatusvelvollisen on maksettava elatusapua eli rahasuorituksia, joilla vanhempi osallistuu lapsen elatuksesta aiheutu-
viin kustannuksiin kirjallisen sopimuksen tai tuomion perusteella. Jos elatusvelvollinen laiminlyö maksuvelvollisuu-
tensa, Kela voi periä elatusvelvolliselta maksamatta olevat elatusapuerät. Kelalle siirtyy oikeus periä elatusapua sitä 
määrää vastaava osuus, jonka se on maksanut elatustukena laiminlyönnin kohteena olevalle lapselle.  
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• Regressi veronalaiseen tuloon  

• Regressi verottomaan tuloon  

• Opintolainan takaussaatavan perintä 

• YEL-perintä  

Tätä vähennyksen tyyppiä käytetään, kun kuitataan elatusapuvelkaa elatusvelvollisen tulonsaajan etuudesta. Kuittaus 
tapahtuu ennakonpidätyksen toimittamisen tai lähdeveron perimisen jälkeen. Kela voi kuitata elatusapuvelkaa etuu-
desta, jos kuittauksesta on sovittu elatusvelvollisen aloitteesta. Sen lisäksi Kela kuittaa elatusapuvelkaa elatusvelvolli-
sen työttömyysetuuden lapsikorotuksista ja opintorahan huoltajakorotuksista ilman elatusvelvollisen suostumusta 
(ns. lakisääteinen kuittaus). Jos elatusvelvollinen täyttää maksuvelvoitteensa erillisinä Kelalle suoritettavina maksuina, 
kyseessä ei ole tulorekisteriin ilmoitettava etuussuoritus tai sen takaisinperintä. 

 

Maksun oikaisu nettotulosta 

Vähennyksen tyyppiä käytetään, kun ilmoitetaan sijaissaajalle maksettua liikamaksua. Kyseessä on ennakonpidätyksen 
toimittamisen tai lähdeveron perimisen jälkeen tehtävä vähennys.  

 

Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta 

Vähennyksen tyyppiä käytetään, kun ilmoitetaan sijaissaajalle maksettua liikamaksua. Kyseessä on ennen ennakonpi-
dätyksen toimittamista tai lähdeveron perimistä tehtävä vähennys.  

 

Maksuvaatimus (ei regressitilanne) 

Vähennyksen tyyppiä käytetään, kun sijaissaajalle maksettava suoritus perustuu tämän esittämään maksuvaatimuk-
seen eikä maksua suoriteta regressikuittauksena. Vähennyksen tyyppiä käytetään esimerkiksi silloin, kun etuutta mak-
setaan tulonsaajan suostumuksen perusteella tulonsaajan sijasta sijaissaajalle. Kyseistä vähennyksen tyyppiä ei käy-
tetä tilanteissa, joissa takautuva eläke tai etuus maksetaan samalle ajalle myönnetyn muun etuuden korvaamiseksi. 
Maksuvaatimus on ennakonpidätyksen toimittamisen tai lähdeveron perimisen jälkeen tehtävä vähennys. 

Maksuvaatimuksen on perustuttava sijaissaajana toimivan laitoksen myöntämiä etuuksia koskevaan lainsäädäntöön 
tai muuhun lainsäädäntöön, jonka perusteella etuus voidaan maksaa maksunvaatijalle. Maksuvaatimuksen perusteella 
etuus tai sen osa voidaan maksaa viranomaiselle, laitokselle tai jollekin muulle taholle. Maksuvaatimus sisältää mak-
sunvaatijan tiedot ja vaaditun maksusuorituksen tiedot. 
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Maksuvaatimukseen perustuvasta tilanteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun työttömyysetuus maksetaan kunnan toi-
mielimelle työttömyysturvalain 11 luvun 9 §:n perusteella. 

 

MATA- ja MYEL-perintä 

Tulonsaajan maksamatta olevat maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen (MYEL-vakuutus) tai maatalous-
yrittäjän työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (MATA-vakuutus) vakuutusmaksut voidaan korotuksineen ja vii-
västyskorkoineen periä tulonsaajan eläkkeestä tai korvauksesta. Kulloinkin maksettavasta suorituksesta ei saa ilman 
tulonsaajan suostumusta kuitenkaan vähentää enempää kuin kolmannes siitä osasta suoritusta, joka jää jäljelle enna-
konpidätyksen toimittamisen tai lähdeveron perimisen jälkeen. Rajoitus ei koske kertasuorituksena maksettavaa elä-
kettä. 

 

Muu vähennys nettotulosta 

Esimerkiksi valtakirjan perusteella vähennettävä suoritus, jolla ei ole vaikutusta tulonsaajan veronalaisen tulon mää-
rään. Tällä vähennyksen tyypillä ilmoitetaan tulorekisteriin myös sellaiset vapaaehtoisesti ilmoitettavat vähennystie-
dot, jotka vaikuttavat tulonsaajan käytettävissä olevan tulon (nettotulon) määrään. Kyseessä on ennakonpidätyksen 
toimittamisen tai lähdeveron perimisen jälkeen tehtävä vähennys. 

 

Muu vähennys veronalaisesta tulosta 

Laissa olevan säännöksen nojalla suoritukseen oikeutetun tulonsaajan sijaan tämän työnantajalle tai työnantajan kon-
kurssipesälle maksettava eläkkeen tai muun etuuden määrä. Tällaisia suorituksia ovat esimerkiksi työnantajalle Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n perusteella maksettu kuntou-
tusraha tai sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n perusteella maksettu sairauspäiväraha. Vähennys tehdään ennen enna-
konpidätyksen toimittamista tai lähdeveron perimistä.  

 

Panttioikeuteen perustuva vähennys 
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Vähennys ja maksu sijaissaajalle perustuvat panttioikeuteen. Panttioikeuden haltijalle kuolintapauskorvauksesta mak-
settavaa osuutta ei huomioida tulonsaajan mahdollisessa perintöverotuksessa.  

 

Regressi veronalaiseen tuloon tai verottomaan tuloon 

Maksettava suoritus perustuu regressitilanteeseen. Regressitilanteessa kuittaus tai perintä voidaan tehdä ilman tulon-
saajan suostumusta. 

Regressi viittaa tilanteeseen, jossa tulonsaajalla on ollut oikeus saada yhtä tai useampaa etuutta samalta ajalta tai 
samalla maksuperusteella. Näillä etuuksilla voi olla eri maksajia tai ne voivat perustua eri lakeihin. Kun etuuksia on 
myönnetty päällekkäisille jaksoille, etuuden maksaja saattaa periä takaisin sellaista maksamaansa etuutta, jonka myö-
hempi etuus tekee aiheettomaksi tai toissijaiseksi suhteessa aikaisemmin maksettuun etuuteen. Esimerkiksi sairaus-
päivärahaa saanut henkilö voi olla samalta ajalta oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, tai sairausvakuutuslain mu-
kaista korvausta saava henkilö voi olla samalla oikeutettu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksetta-
vaan korvaukseen. 

Etuuden maksajan on valittava, käytetäänkö vähennyksessä regressiä veronalaiseen tuloon vai verottomaan tuloon. 
Regressi verottomaan tuloon tarkoittaa, että etuussuoritus on kokonaan veronalaista tuloa, eli vähennys tehdään en-
nakonpidätyksen toimittamisen tai lähdeveron perimisen jälkeen. Regressi veronalaiseen tuloon tarkoittaa, että vä-
hennys tehdään ennen ennakonpidätyksen toimittamista tai lähdeveron perimistä, jolloin ainoastaan jäljelle jäävä 
määrä on veronalaista tuloa.  

Jos verottoman etuuden perintä kohdistuu verottomaan etuuteen, käytetään vähennyksen tyyppiä "Regressi verotto-
maan tuloon". Vähennyksen tyyppiä "Regressi verottomaan tuloon" käytetään myös tilanteissa, joissa takautuva eläke 
tai etuus maksetaan samalle ajalle myönnetyn muun etuuden korvaamiseksi. Tällaisesta tilanteesta on kyse esimer-
kiksi silloin, kun etuussuorituksesta tehdään toimeentulotukilain 23 §:n mukainen vähennys.  

 

Opintolainan takaussaatavan perintä 

Suoritus liittyy takaussaatavan perintään. Opintolainan takaussaatavan perintä koskee valtion takaaman opintolainan 
perintää. Kun tulonsaaja ei kykene maksamaan opintolainaa takaisin pankilleen, Kela maksaa lainan pankille ja perii 
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sen takaisin tulonsaajalta. Takaussaatavan perintä on ennakonpidätyksen toimittamisen tai lähdeveron perimisen jäl-
keen tehtävä vähennys. 

 

YEL-perintä 

Erä, joka vähennetään suorituksen nettomäärästä. Eläkelaitoksella on oikeus periä maksamastaan eläkkeestä yrittäjän 
maksamattomia YEL-maksuja. Ilman eläkkeensaajan suostumusta yrittäjän eläkkeen ennakonpidätyksen toimittami-
sen tai lähdeveron perimisen jälkeisestä määrästä voidaan kuitata enintään kolmannes.  

 

Vähennyksen määrä  Jokaiselle ilmoitetulle vähennyksen tulolajille on ilmoitettava rahamäärä. Vähennyksen määrä ilmoitetaan euroissa, 
vaikka suoritus olisi maksettu muuna valuuttana. Jos suoritus on maksettu muuna valuuttana, se on muunnettava 
euroiksi käyttäen maksupäivänä voimassaolevaa EKP:n viitekurssia. Jos suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin jo ennen 
maksupäivää, ilmoitetaan kyseisen ilmoituspäivän mukaisella viitekurssilla euroiksi muunnettu tulon määrä. 

Tieto ei voi olla negatiivinen arvo. 

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi 

(OrigBenefitEarningPeriod) 

Vähennyksen tulolajille on ilmoitettava ansaintakausi. Samalle vähennyksen tulolajille voidaan antaa vain yksi ansain-
takausi. 

Jos kyseessä on esimerkiksi sellainen tilanne, jossa osa tulosta maksetaan vuokranantajalle tai työnantajalle (ks. Vä-
hennyksen tulolajin koodi -kohta), vähennyksen tulolajin koodin ja vähennykselle ilmoitettavan ansaintakauden pitää 
vastata sen tulon tietoja, johon vähennys kohdistuu. Vähennys-tietoryhmässä ilmoitetaan samat tiedot kuin tulolajin 
yleistiedoissa. 

Jos vähennys johtuu esimerkiksi regressinkaltaisesta tilanteesta ja kohdistuu aikaisemmin maksettuun tulolajiin, alku-
peräisen etuuden ansaintakausi on tämän aikaisemmin maksetun tulolajin ansaintakausi. Ansaintakaudeksi ilmoite-
taan todellinen, yhtäjaksoinen ansaintakausi kalenteripäivän tarkkuudella. 

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä  Alkuperäisen suorituksen maksupäivä. 

Alkupäivä  Alkuperäisen ansaintakauden alkupäivä. 
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Loppupäivä  Alkuperäisen ansaintakauden loppupäivä. 

Sijaissaajan tiedot (IncomeBeneficiary)  

Sijaissaajan tunnisteet (IncomeBeneficiaryIds) Sijaissaajalla voi olla useita tunnisteita. 

Tunnisteen tyyppi  

• Y-tunnus (suomalainen) 

• Henkilötunnus (suomalainen) 

• Alv-tunniste (VAT) 

• GIIN-tunniste 

• Verotunniste (TIN) 

• Kaupparekisteritunnus 

• Ulkomainen yritystunnus 

• Ulkomainen henkilötunnus 

• Muu tunnus 

Sijaissaajan tunnistetyypit on lueteltu alla. 

Suomessa annettu yritystunniste. 
Suomessa annettu henkilötunniste. 
EU-alueella käytössä oleva arvonlisäverotunniste. 
FATCA-rekisteriin merkityn finanssilaitoksen tunniste. 
Ulkomaisen veroviranomaisen antama verotuksen tunniste tai rekisterinumero (Tax Identification Number, TIN). 
Ulkomaiseen kaupparekisteriin merkitty tunniste. 
Ulkomailla annettu yritystunniste. 
Ulkomailla annettu henkilötunniste. 
Muu kuin edellä mainittu tunniste. 

Tunniste  Sijaissaajan varsinainen tunniste. 

Maakoodi  Jos tunnisteen tyyppinä on muu kuin Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus, merkitään tunnisteen myöntäneen 
maan koodi. Mkoodi valitaan koodistosta. 

Maan nimi  Merkitään tunnisteen myöntäneen maan nimi, jos maakoodiksi on annettu arvo ”tuntematon” (99). 

Sijaissaajan perustiedot (IncomeBeneficiaryBasic)  

Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta  Jos sijaissaajalla ei ole käytössä olevaa asiakastunnistetta, merkitään arvoksi ”kyllä”. 
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Tiedot voidaan ilmoittaa ilman asiakastunnistetta vain, jos sijaissaajalla ei ole lainkaan voimassaolevaa suomalaista tai 
ulkomaista asiakastunnistetta. Jos tiedot ilmoitetaan ilman asiakastunnistetta, vaikka sijaissaajalla olisi tunniste, etuu-
den maksaja toimii vastoin tulotietojärjestelmästä annetun lain velvoitteita. 

Yrityksen nimi  Sijaissaajan nimi, jos kyseessä on muu kuin luonnollinen henkilö ja nimeä ei voida antaa muodossa ”Sukunimi” ja ”Etu-
nimi”. Tieto on annettava, jos sijaissaajalla ei ole suomalaista tunnistetta. 

Sukunimi  Sijaissaajan sukunimi, jos suorituksen sijaissaajana on luonnollinen henkilö. Tieto on annettava, jos sijaissaajalla ei ole 
suomalaista asiakastunnistetta. 

Etunimi  Sijaissaajan etunimi, jos suorituksen sijaissaajana on luonnollinen henkilö. Tieto on annettava, jos sijaissaajalla ei ole 
suomalaista asiakastunnistetta. 

Syntymäaika  Sijaissaajan syntymäaika, jos suorituksen sijaissaajana on luonnollinen henkilö. Tieto on annettava, jos sijaissaajalla ei 
ole suomalaista asiakastunnistetta. 

Sukupuoli  

• Mies 

• Nainen 

Sijaissaajan sukupuoli. Tieto on annettava, jos sijaissaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Vaihtoehdot ovat 
”mies” tai ”nainen”. 

Sijaissaajan tyyppi 

• Kansaneläkelaitos 

• Kunta tai muu sosiaalihuollon toimielin 

• Maksunvaatija 

• Muu maksunsaaja 

• Potilasvakuutuskeskus 

• Työeläkelaitos 

• Työllisyysrahasto 

• Työnantaja 

Valitaan koodistosta haluttu tyyppi. Samanaikaisesti voidaan ilmoittaa vain yksi arvo. 

Kansaneläkelaitos 

Kansaneläkelaitos järjestää Suomessa asuvien perusturvan eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suo-
messa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan järjestämään sosiaalitur-
vaan kuuluvat vähimmäiseläkkeet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, lapsiperheiden tuet, asumis-
tuet, opintotuki ja koulumatkatuki, perustoimeentulotuki, vammaisetuudet ja -palvelut sekä sotilasavustus. 

Kansaneläkelaitos toimii etuuden sijaissaajana tilanteissa, joissa sen maksamaa etuutta tai eläkettä saaneelle henki-
lölle myönnetään takautuvasti toinen sosiaalietuus tai eläke, josta samalta ajalta maksettu etuus tai eläke voidaan lain 
mukaan periä. 
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• Työttömyyskassa 

• Ulkomaan laitos 

• Vahinkovakuutusyhtiö 

• Valtio 

Kunta tai muu sosiaalihuollon toimielin 

Kunta toimii sijaissaajana, kun asiakkaan etuus maksetaan asiakkaan laitoshoidosta aiheutuvien kulujen korvaa-
miseksi.  

Kunta toimii sijaissaajana myös silloin, kun etuus maksetaan kunnalle tilanteessa, jossa kunnalla on velvollisuus käyttää 
etuus sen saajan hyväksi tai muuten hänen tahtonsa mukaisesti (ns. elämäntapapykälä).  

Kunta toimii sijaissaajana myös silloin, kun se nostaa tulonsaajan etuuden lain perusteella (ns. asiakasmaksulaki). 

Maksunvaatija 

Kohdassa ilmoitetaan, mikäli suoritus on maksettu jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen ja sijaissaajana on kun-
toutuspalvelun tuottaja, sairauskassa tai työpaikkakassa. 

Kuntoutuspalvelun tuottajia ovat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. Kuntoutuspalvelun tuot-
tajat tuottavat mm. ammatillista kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tai harkin-
nanvaraista kuntoutusta. Asiakas voi valita tällaisen palvelun, jos etuuden maksajalla on sopimus palveluntuottajan 
kanssa.  

Sairauskassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja näiden sääntöjen mukaisia lisä-
etuuksia.   

Työpaikkakassat vastaavat Kelan toimistojen lisäksi yleisen sairausvakuutuksen toimeenpanosta koko maassa. Sairaus-
vakuutuslain mukaisten etuuksien lisäksi kassat maksavat jäsenilleen sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia.  

Muu maksunsaaja 

Kohdassa ilmoitetaan, mikäli suoritus on maksettu jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen ja sijaissaajana on kon-
kurssipesä, panttioikeuden haltija, sijaisvanhempi (yksityinen sijoitus), vuokranantaja, vangin perheenjäsen, muu yh-
teisö tai muu henkilö. 

Muu henkilö on henkilö, jolle alle 16-vuotiaan vammaistuki voidaan maksaa kunnan suostumuksella silloin, kun etuutta 
ei ole erityisestä syystä tarkoituksenmukaista maksaa lapsen edunvalvojalle. Esimerkiksi perhekodin perhehoitaja. 
Muu henkilö voi lisäksi olla henkilö, jonka hoitoon lapsi on lastensuojelulain 81 §:n perusteella sijoitettu (yksityinen 
sijoitus). Yksityisen sijoituksen hyväksymisestä pitää olla kunnan tekemä päätös. 
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Muu yhteisö on esimerkiksi kunnan hautaustoimisto, esimerkiksi Uppsalan hautaustoimisto.  

Eläke-etuuksissa vangin perheenjäsen on henkilö, jota vankilaan joutunut eläkkeensaaja on ennen vankilaan joutumis-
taan elättänyt. Asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle asumistuen saajan valtuutuksella (laki yleisestä 
asumistuesta 25 §).   

Potilasvakuutuskeskus 

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen 
korvaamisesta ja edistää potilasturvallisuutta. 

Työeläkelaitos 

Yksityisten alojen työeläkelakien toimeenpano on hajautettu useiden yksityisoikeudellisten eläkelaitosten hoidetta-
vaksi. Työntekijän eläkelain mukaisen työeläketurvan toimeenpanosta huolehtivat työeläkevakuutusyhtiöistä anne-
tussa laissa (354/1997) tarkoitetut työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitetut lakisääteistä 
eläkevakuutusta harjoittavat eläkekassat ja eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitetut B-eläkesäätiöt ja AB-
eläkesäätiöiden B-osastot. Työnantaja valitsee, missä eläkelaitoksessa työntekijöiden eläketurva järjestetään. Yrittäjät 
voivat järjestää eläketurvansa työeläkevakuutusyhtiössä tai eläkekassassa. Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa vil-
jelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläketurvan. Myös tieteen 
ja taiteen apurahansaajat vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa. Me-
rimieseläkelain piiriin kuuluvat pääasiassa työntekijät, jotka työskentelevät ulkomaanliikenteeseen käytettävissä suo-
malaisissa kauppa-aluksissa ja jäänmurtajissa. Julkisten alojen työntekijöiden eläketurvan toimeenpanosta huolehtii 
julkisoikeudellinen eläkelaitos Keva.  

Eläkelaitos toimii sijaissaajana tilanteissa, joissa työeläkettä saaneelle henkilölle myönnetään takautuvasti ensisijainen 
etuus, josta samalta ajalta maksettu työeläke voidaan lain mukaan periä. 

Työllisyysrahasto 

Työllisyysrahasto määrää ja kerää työttömyysvakuutusmaksut ja rahoittaa niillä työttömyysetuuksia. Lisäksi Työllisyys-
rahasto myöntää ja maksaa palkansaajan ja yrittäjän aikuiskoulutustukea sekä ammattitutkintostipendejä. Rahastoa 
hallinnoivat työmarkkinaosapuolet.  
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Työllisyysrahasto toimii etuuden sijaissaaja tilanteessa, jossa aikuiskoulutustukea saaneelle henkilölle myönnetään ta-
kautuvasti toinen sosiaalietuus, josta perusteettomasti samalta ajalta maksettu aikuiskoulutustuki voidaan lain mu-
kaan periä. 

Työnantaja 

Työnantaja on henkilö tai oikeushenkilö, jolla on palveluksessaan työntekijöitä. Työnantaja teettää työtä työ- tai vir-
kasuhteessa tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevalla työntekijällä. Työnantajaksi 
katsotaan myös se, joka todellisuudessa käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa.  

Työnantaja toimii etuuden sijaissaajana tilanteissa, joissa etuus maksetaan työnantajalle eikä tulonsaajalle, jolla on 
oikeus etuuteen.  

Työttömyyskassa 

Työttömyyskassa myöntää ja maksaa palkansaajan ja yrittäjän ansiopäivärahaa sekä vuorottelukorvausta ja liikkuvuus-
avustusta.  

Työttömyyskassa toimii etuuden sijaissaajana tilanteissa, joissa ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta tai liikkuvuus-
avustusta saaneelle henkilölle myönnetään takautuvasti toinen sosiaalietuus, josta perusteettomasti samalta ajalta 
maksettu ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus tai liikkuvuusavustus voidaan lain mukaan periä. 

Ulkomaan laitos 

Kohdassa ilmoitetaan, mikäli suoritus on maksettu jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen ja sijaissaajan tyyppi on 
EU-/ETA-valtion laitos tai sosiaaliturvamaan laitos tai jokin muu ulkomainen laitos. 

Mikä tahansa sijaissaaja, joka on luokiteltu ulkomaiseksi. Ulkomaan laitos ei voi olla ulkomainen luonnollinen henkilö. 

Vahinkovakuutusyhtiö 

Kohdassa ilmoitetaan, mikäli suoritus on maksettu jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen ja sijaissaajan tyyppi on 
vakuutusyhtiö, tapaturmavakuutusyhtiö tai liikennevakuutusyhtiö. 

Liikennevakuutusyhtiö on Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle liikennevakuutuksen myöntävä vahinkovakuutusyhtiö, 
jolla on oikeus toimia Suomessa. Liikennevakuutuslain mukaista korvaustoimintaa voi Suomessa harjoittaa muukin 
taho kuin Suomessa toimiluvan saanut vakuutusyhtiö. Näitä tahoja voivat olla esimerkiksi ns. korvauksenhoitoyhtiöt, 
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jotka toimivat muualla ETA-alueella kuin Suomessa toimiluvan saaneen vakuutusyhtiön korvausasiamiehenä tai hoita-
vat ulkomaille rekisteröityjen ajoneuvojen Suomessa aiheuttamia liikennevahinkoja ulkomaisen vakuutusyhtiön puo-
lesta. Liikennevakuutus on pakollinen kaikille moottoriajoneuvoille.  

Tapaturmavakuutusyhtiö on vahinkovakuutusyhtiö, joka myöntää henkilövakuutuksia. Työtapaturma- ja ammattitau-
tivakuutus on työnantajille pakollinen työntekijöiden työtapaturmia ja ammattitauteja varten. 

Vakuutusyhtiö voi olla joko vakuutusosakeyhtiö tai keskinäinen vakuutusyhtiö. Niiden suurin ero on omistajien mää-
räysvallan käyttämisessä. Osakeyhtiöissä omistajina ovat osakkeenomistajat, kun taas keskinäisissä yhtiöissä omista-
jina ovat vakuutuksenottajat. 

Valtio 

Kohdassa ilmoitetaan, jos suoritus on maksettu jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen ja sijaissaajan tyyppi on 
Valtio tai sen liikelaitos. 

Sijaissaajan osoite (Address) Osoite on annettava, jos sijaissaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.  

c/o-tarkenne  Sijaissaajan osoitteen tarkenne. 

Katuosoite  Sijaissaajan katuosoite. 

PL  Sijaissaajan postilokero. 

Postinumero  Sijaissaajan postinumero. Jos ulkomaisella osoitteella ei ole postinumeroa, Postinumero-kohdassa voi ilmoittaa kaksi-
kirjaimisen maakoodin. 

Postitoimipaikka  Sijaissaajan postitoimipaikka. 

Maakoodi  Merkitään osoitteen maatieto. Valitaan maakoodistosta. 

Maan nimi  Merkitään osoitteen maan nimi, jos maakoodina on annettu arvoksi ”tuntematon”, (99). 
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Tilitysjakso (RemittancePeriod) Tilitysjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta tuloa tilitetään sijaissaajalle tai ajanjaksoa, jolta sijaissaajalla on ollut oi-
keus tuloon. Tilitysjaksoja voi olla vain yksi. 

Alkupäivä  Sijaissaajalle tilitettävän jakson alkupäivä. 

Loppupäivä  Sijaissaajalle tilitettävän jakson loppupäivä. 

Allekirjoitus (Signature) Etuuden maksajan sähköinen allekirjoitus. 


