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Sisältö
• Tulorekisterin kehittämisestä

• Uudistetut ilmoitukset sähköisessä asiointipalvelussa

– yleistä uudistuksesta

– palkkatietoilmoitus

– työnantajan erillisilmoitus

• Sähköinen arkisto: tallennetut asiakirjat ja viestit

16.11.2021



Tulorekisterin kehittämisestä
• Tulorekisteriä kehitetään yhteistyössä asiakkaiden 

kanssa

– Tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmä

– Yhteistyön verkosto

– Asiakasraadit

– Jatkuva palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyt

• Pienet kehitysehdotukset käsitellään pienkehityksessä

– etenee vuosikellon (kuvassa oikealla) mukaan

• Suuremmat kehityslinjat valmistellaan ministeriössä

– laajat kehitysehdotukset

– esim. lainsäädännön muutosta vaativa kehitys

10.11.2021



Uudistetut ilmoitukset
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Kaksi ilmoitusta
palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus

• Palkkatietoilmoitus

– samalla ilmoituksella annetaan kaikki 
tulonsaajakohtaiset tiedot

– kansainvälisiin tilanteisiin tarkoitetut 
erilliset ilmoitukset poistuvat käytöstä

• Tiedot kansainvälisestä 
työskentelystä

• Vuokratyöntekijän 
aloittamisilmoitus

– kansainväliset tilanteet ilmoitetaan 
uuden ilmoituksen sivulla 
Kansainvälinen työskentely.

• Työnantajan erillisilmoitus

16.11.2021



Ilmoitusten rakenne muuttuu
• Uusi palkkatietoilmoitus on jaettu 

seitsemään eri vaiheeseen

• Työnantajan erillisilmoituksessa on neljä 

vaihetta.

• Ilmoituksessa on vaihepolku, josta näkee, 
missä kohdassa on.

• Ilmoituksen täyttöohje avautuu Yleistiedot-
sivun linkistä: Lue lisää ilmoittamisesta.

– lisäksi infopainikkeissa on 
kohdennettuja lyhyitä ohjeita
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Yleistä uudistuksesta
mikä muuttuu?

• Uudistuksen tarkoituksena on ollut luoda käyttäjäystävällisempi ja 
saavutettavampi ilmoitus

– uusi malli on ollut käytössä aiemmin jo etuustietoilmoituksella, 
aineistotilauksella sekä rajapinta- ja varmennehakemuksilla

• Tietojen ilmoittamisjärjestys muutettu käyttäjää paremmin palvelevaksi

• Ilmoittamista helpotetaan validoinneilla

– jo ilmoitettu tieto vaikuttaa siihen, mitä muuta voi tai pitää ilmoittaa

• vähentää virheellisiä ilmoituksia

• Esitäytöt

– Maksajan aliorganisaatio

– Maksajan osoite
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Yleistä uudistuksesta
mikä muuttuu?

• Pakolliset tiedot on merkitty

– ohjausteksteillä

– ilmoitetut tiedot aiheuttavat tiettyjä pakollisuuksia: myös ne ilmoitetaan selvästi

– ns. haitarielementtejä sisältävillä sivuilla ilmoituksen pakolliset kentät ovat 
oletuksena auki tai avautuvat automaattisesti täyttämisen edetessä

• Virheet ja puutteet merkitään selkeämmin

– ohjausteksteillä

– virheilmoitus virheellisessä kohdassa 

– heti virheen tekemisen jälkeen

• tai kun myöhemmin ilmoitettava muu tieto aiheuttaa jonkin muun tiedon 
pakollisuuden
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Virheet ja puutteet
virheilmoitukset kentillä ja vaihepolussa

• väärin täytetty tai täyttämättä jäänyt pakollinen kenttä näkyy 

useammalla eri tavalla

• virheilmoitusteksti virheellisessä kohdassa

• punainen kehys virheellisessä tai puutteellisessa 

kohdassa

• huomiomerkki vaihepolussa

• virhe näkyy yleensä jo ilmoitusta täytettäessä

– monimutkaisimpien käsittelysääntöjen tarkistukset 

voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun ilmoitus 

lähetetään 

– esim. työeläkevakuutustietojen pakollisuus tarkistetaan 

vasta ilmoitusta lähetettäessä 

• uudessa ilmoituksessa on huomioitu saavutettavuus

– ruudunlukija pystyy lukemaan vaihepolun, pakollisuudet 

ja virheilmoitukset
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Virheet ja puutteet
aiemmat vaiheet tarkistetaan ilmoituksen 

täyttämisen edetessä
• pakolliset tiedot voivat muuttua sen mukaan, 

mitä muita tietoja ilmoituksella annetaan

– myös aiemmassa vaiheessa ilmoitetut 

tiedot tarkistetaan ilmoittamisen edetessä

– myöhemmässä vaiheessa ilmoitettu tieto 

voi aiheuttaa aiemman vaiheen tietojen 

pakollisuuden

• kuvan esimerkissä ammattiluokka 

muuttuu pakolliseksi vasta tulolajin 

ilmoittamisen jälkeen

• virheilmoitus annetaan sekä 

vaihepolussa että Tulonsaaja-sivun 

Ammattiluokka-kohdassa.
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Palkkatietoilmoitus
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Yleistiedot
• Yleistiedot-vaiheessa ilmoitetaan

– suorituksen maksupäivä

– palkanmaksukausi

– mahdollinen viite ja yhteyshenkilön 

tiedot

• Palkanmaksukauden ja muut pakolliset tiedot 

voi täyttää vasta, kun maksupäivä on annettu

– maksupäivän antamisen jälkeen muut 

kentät avautuvat täytettäväksi
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Maksajan tiedot
• Maksajan nimi ja tunnistetiedot tuodaan suoraan 

järjestelmästä

• Haitarielementistä saa auki muut maksajan tiedot:

– osoite

• esitäytetty YTJ-tietojen perusteella

– aliorganisaatio

• esitäytetty kirjautumistietojen 
perusteella

– maksajan tyyppi

– sijaismaksaja

– ulkomaisen työnantajan edustaja

• Maksajan tyyppi:

– Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-
vakuutussopimusta) siirretty Tulonsaaja-
vaiheeseen

• muilta osin ilmoitettavat tiedot ovat 
samoja kuin ennenkin
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Tulonsaaja

• Tulonsaajan tietoja ovat:

– tulonsaajan perustiedot

– rajoitetusti verovelvollisen 
tulonsaajan tiedot

– tulonsaajan osoite

– tulonsaajan lisätiedot

– tulonsaajan vakuutustiedot

– palvelussuhdetiedot

• pakolliset tiedot on merkitty

– pakollisuus ilmoitetaan kyseisen 
kentän kohdalla
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Tulonsaaja
tulonsaajan lisätiedot

• Ilmoittaminen ei ole muuttunut verrattuna 

aiempaan ilmoitukseen

– tulonsaajan lisätiedot ovat samoja ja 

ilmoitetaan samalla periaatteella kuin 

ennenkin

• Tulonsaajan lisätieto ilmoitetaan vain, jos 

jokin vaihtoehdoista koskee tulonsaajaa

• Lue lisää tulonsaajan lisätiedoista i-

ohjepainikkeesta avautuvalta ohjesivulta
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https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/sahkoisen-asiointipalvelun-kayttoohjeet/ilmoittaminen-yritykset/yleisohje-ilmoittaminen/uusi-palkkatietoilmoitus/tulonsaajan-lis%C3%A4tiedot/


Tulonsaaja
tulonsaajan vakuutustiedot

• Tulonsaajan vakuutustiedot pitää yleensä ilmoittaa, 

jos maksetaan työeläkevakuutuksen perusteena 

olevaa tuloa

– ilmoitetaan, minkä eläkelain mukaan tulonsaaja 

on vakuutettu

• Työntekijän eläkevakuutus

• Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)

• Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

– jätetään tyhjäksi, jos tulonsaajalle ei tarvitse 

ottaa eläkevakuutusta 

– huom. ei korostusta eikä ohjaustekstiä, koska ei 

ole kaikissa ilmoitustilanteissa pakollinen tieto
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Tulonsaaja

tulonsaajan vakuutustiedot

• Tieto työeläkevakuutuksesta vaikuttaa siihen, mitä 

muita tietoja pitää antaa

– Työntekijän työeläkevakuutus: 

työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja 

eläkejärjestelynumero muuttuvat pakollisiksi

– YEL/MYEL: vakuuttamisen poikkeustilanteen 

tiedot ovat pakollisia

• Jos maksaja on tilapäinen työnantaja, tieto siitä 

merkitään ruksilla kohtaan Tilapäinen työnantaja (ei 

TyEL-vakuutussopimusta)

– Huom. vanhalla lomakkeella tieto oli kohdassa 

Maksajan tyyppi
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Tulonsaaja
palvelussuhdetiedot

• Palvelussuhdetiedot avautuvat omien 

otsikoidensa alta

– ilmoittamistilanteet eivät ole muuttuneet

– ilmoitettavat tiedot ovat samoja kuin 

ennenkin - vain ilmoituksen rakenne 

muuttuu

• Palvelussuhdetietojen eri tietoryhmät on 

järjestetty haitarielementtiin

– kaikki tietoryhmät oletuksena kiinni
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Tulonsaaja
palvelussuhdetiedot

• Palvelussuhdetiedoista osa on pakollisia tietyissä tilanteissa

– Ammattiluokka: ilmoitettava, jos työntekijä on 
työtapaturmavakuutettu

– Palvelussuhteen päättymisen syy: ilmoitettava, kun 
työntekijä jää vanhuuseläkkeelle

• Ammattiluokka: tietojen pakollisuuden tarkistus tehdään, kun 
maksetut suoritukset on ilmoitettu

– kun maksetut suoritukset on lisätty ilmoitukselle, 
järjestelmä tarkistaa myös edellisissä vaiheissa olevat 
virheet ja puutteet

• jos ammattiluokkaa ei ole ilmoitettu, vaikka se on 
pakollinen, vaihepolkuun tulee virheikoni ja 
Ammattiluokka-kohtaan on merkitty tiedon 
pakollisuus ohjetekstillä

• Palvelussuhteen päättymisen syy vanhuuseläkkeelle 
siirtymisen vuoksi

– järjestelmän ei ole mahdollista ilmoittaa tiedon 
puuttumisesta
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Maksetut suoritukset 

• Maksetut suoritukset lisätään erillisinä tulolajeina

• Ilmoitukseen lisätyt tulolajit näkyvät tällä sivulla, kun 

ne on lisätty tulolajierittelyn kautta

– rahapalkat

– luontoisedut ja kustannusten korvaukset

– muut erikseen ilmoitettavat tulot

– tuloista vähennettävät erät ja muut maksut

• Ilmoitetut tulolajit tulevat näkyviin Maksetut 

suoritukset-sivulle omien otsikoidensa alle
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Maksetut suoritukset 
tulolajin lisääminen

• Maksetuista suorituksista pitää aina ilmoittaa vähintään

– tulolaji

– määrä

• Ansaintakausi on sama kuin palkanmaksukausi -painikkeella voi lisätä 
ansaintakaudeksi ilmoituksella annetun palkanmaksukauden 

• Tulolajille tietyissä tilanteissa annettavat tiedot

– Kustannusten korvauksista ja luontoiseduista annettavat 
lisätiedot

– Vakuuttamistiedon tyyppi

– Tulolajin lisätiedot (mm. perusteeton etu ja takaisinperintä)

– Kuuden kuukauden sääntö

– Palkan yksikkö

– Merityötulo
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Maksetut suoritukset 
tulolajin lisääminen

• Luontoiseduille ja verovapaille kustannusten 
korvauksille annettavat lisätiedot avautuvat 
täytettäviksi, kun tulolajiksi on valittu jokin 
seuraavista:

– autoetu

– ravintoetu

– päiväraha

– muu luontoisetu

– kilometrikorvaus

• Ilmoituksella pakollisista tiedoista ilmoitetaan 
ohjaustekstillä

– huom. verovapaan kilometrikorvauksen 
perusteena olevan kilometrimäärän voi 
ilmoittaa joko palkanmaksukausittain tai 
vuoden viimeisellä ilmoituksella, jolla 
ilmoitetaan kilometrikorvauksia

• pakollisuudesta ei ole 
ilmoituskohtaista ohjaustekstiä
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Poissaolotiedot

• Poissaolotietojen ilmoittamisen 
käytännöt tai suositukset eivät ole 
muuttuneet aiemmasta - vain ilmoituksen 
rakenne on muuttunut

• Jos poissaoloja ei ole ollut: 
poissaolojen ilmoitusjakson antaminen 
riittää

• Jos poissaoloja on ollut: ilmoitetaan 
lisäksi poissaolojen ilmoitusjaksoon 
sisältyvät palkattomat ja/tai palkalliset 
poissaolojaksot
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Kansainvälinen työskentely
• Kansainvälisen työskentelyn tietoina ilmoitetaan:

– Sosiaaliturvaa koskeva todistus

– NT1

– NT2

– Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista

– Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

• Tiedot voidaan antaa

– palkkatietojen ilmoittamisen yhteydessä

– erillisellä palkkatietoilmoituksella (suositus)

• Samalla ilmoituksella voi tarvittaessa antaa useita kansainvälisiin 

tilanteisiin liittyviä tietoja

• Muutos korjaamiseen:

– kansainvälisiä tietoja koskevat korjaukset voi kaikissa 

tilanteissa tehdä Korjaa-toiminnolla

– korjaamistapaan ei vaikuta, minkä kanavan kautta 

alkuperäinen ilmoitus on annettu

– voi korjata samalla kerralla palkkatietoja ja kansainvälisen 

työskentelyn tietoja, jos ne on annettu samalla lomakkeella
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Esikatselu

16.11.2021

• Esikatselu-sivulla tarkistetaan vielä ilmoitus ennen 

sen lähettämistä

– voi palata muokkaamaan aiempia vaiheita

• Jos ilmoituksessa on virheitä tai pakollisia tietoja 

puuttuu, siitä ilmoitetaan Esikatselu-sivulla

– virheet ryhmitellään sivuittain

– sivun otsikko toimii linkkinä kyseiselle sivulle

• Virheet näkyvät vaihepolussa

• Lähetä-painike ei aktivoidu ennen pakollisten 

tietojen täyttämistä



Esikatselu
ilmoituksen lähettäminen ja 

vastaanottokuittaus
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• Kun pakolliset tiedot on annettu ja ilmoitus on 

täytetty oikein, Lähetä-painike aktivoituu ja 

ilmoituksen voi lähettää

• Tietojen lähettämisen jälkeen annetaan 

vastaanottokuittaus, kun tiedot on lähetetty 

onnistuneesti tulorekisteriin

– jos tiedoissa havaitaan vielä virheitä, 

ilmoituksen lähettäminen ei onnistu ja siitä 

annetaan virheilmoitus



Sähköinen arkisto

Tuotantoon 31.12.2021
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Mikä on sähköinen arkisto?
• Sähköinen arkisto sisältää arkistoituja 

asiakirjoja, jotka voivat olla

– paperilomakkeella lähetettyjä 
palkkatietoilmoituksia, 
työnantajan erillisilmoituksia, 
tiedot kansainvälisestä 
työskentelystä -lomakkeita ja 
vuokratyöntekijän 
aloittamisilmoituksia

– paperilomakkeella lähetettyjä 
raporttitilauksia ja poimittuja 
raportteja

– valtakirjoja (vain yksityishenkilöt)

– tulorekisterin lähettämiä viestejä

• Samalla otetaan käyttöön Viestit-
toiminnallisuus, jolla tulorekisteri voi 
lähettää viestejä tiedon tuottajalle tai 
tulonsaajalle.
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Vuosimuutoksista
• Ilmoitusten tietosisältöön on tulossa muutoksia vuoden 2022 alusta:

– koodistomuutoksia

• vakuuttamistiedon tyyppi tulolajeille

– 328 Perhehoitajan palkkio

– 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus

– 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus

– termimuutos: Maksajan tyyppi Tilapäinen työnantaja muutetaan muotoon Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-
vakuutussopimusta)

– uusia käsittelysääntöjä

• Palkkatietoilmoitus

– takaisinperintätietojen ilmoittamiseen

– tiettyjen tulonsaajan lisätietojen ja tulolajien ilmoittamiseen samalla ilmoituksella

– Kevan tietojen ilmoittamiseen liittyviin käsittelysääntöihin

• Työnantajan erillisilmoitus

– eläkejärjestelynumeron voimassaolon tarkistus

– Maksajan tiedot -tietoryhmään lisätään Maksajan muut tiedot -ryhmä, jossa annetaan Maksajan tyyppi -
tieto, jos maksaja on kotitalous tai kotitalouksien työnantajarinki

Ilmoittaudu mukaan: Tulorekisterin vuosimuutokset 2022, verkkoseminaari 16.12.2021 (Tietoa tulorekisteristä - Uutishuone -
Tapahtumat ja verkkoseminaarit)
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https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/uutishuone/tapahtumat/tulorekisterin-vuosimuutokset-2022/


Ohjeita ja lisätietoja
• Ohjevideoita on päivitetty:

– Näin käytät tulorekisteriä - Tee palkkatietoilmoitus (YouTube 8:00 min)

– Näin käytät tulorekisteriä - Tee työnantajan erillisilmoitus (YouTube 4:22 min)

– Näin käytät tulorekisteriä - Yleishyödyllinen yhdistys (YouTube 7:52 min)

– Näin käytät tulorekisteriä - Kotitalous (YouTube 9:25 min)

• Tiedon tuottajien eli suoritusten maksajien sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeet on 

koottu myös pdf-muotoiseen ohjeeseen

https://youtu.be/c7tghkHxRDs
https://youtu.be/PXbF-Zc-nho
https://youtu.be/nQ1i21vhXA8
https://youtu.be/hd7HaRPjTJQ
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulorekisterin-sahkoisen-asiointipalvelun-kayttoohje-tiedon-tuottajille.pdf
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