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Tulorekisterin pienkehittäminen ja 
kehittämisen aikataulu



Tulorekisterin kehittäminen
• Pienet kehitysehdotukset käsitellään pienkehityksessä

– Laajuudeltaan pieni ja voidaan toteuttaa voimassa olevan 
lainsäädännön puitteissa

– Kerätään ja käsitellään vuosikellon mukaan
• Suuret kehityslinjat valmistellaan valtiovarainministeriössä

– Laajempia kokonaisuuksia, vaativat esimerkiksi lainsäädännön 
muuttamista

– Käsitellään osana tulorekisterin kehittämissuunnitelmaa
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Tulorekisterin pienkehittämisen vuosikello

14.6.2021 5



Hyväksytyt muutospyynnöt 2022
Vuodelle 2022 hyväksytyissä muutospyynnöissä on erityisesti painotettu 
niitä toimenpiteitä, joilla ilmoittamisesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 
saadaan minimoitua 
• Erityisesti painotettu raporttien kehittämistä
• Hyväksyttyjen muutospyyntöjen tarkoituksena on parantaa tulorekisteriin vastaanotettujen 

tietojen laatua ja näin varmistaa tiedon käyttäjille jaeltavien tietojen oikeellisuus
• Tietojen laatua parannetaan ohjaamalla suorituksen maksajaa ilmoittamaan tiedot 

rekisteriin kerralla oikein, jottei ilmoituksiin tarvitse tehdä korjauksia
• Muutokset kohdistuvat pääasiassa suoritusten maksajien toiminnallisuuksiin
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Käsitellyt muutospyynnöt
Muutospyyntöjä esitettiin yhteensä 78 kappaletta
• Osa muutospyynnöistä on pilkottu pienemmiksi kokonaisuuksiksi

Osa muutospyynnöistä on siirretty jatkokehitykseen, jossa niiden toteutusta voidaan 
arvioida laajemmin ja tarkemmin
• Muutospyyntö on merkitty aiheettomaksi, jos

– siinä ei esitetä muutosta tulorekisterin nykyiseen toiminnallisuuteen tai palveluun
– siinä esitetty pyyntö on jo toteutettu.  

Muutospyyntöjen toimenpiteet jakautuvat seuraavasti:
• Hyväksytty: 25 kpl
• Hyväksytty osittain: 6 kpl
• Hylätty: 29 kpl 
• Aiheeton: 6 kpl
• Osittain aiheeton, osittain hylätty: 4 kpl
• Siirretty jatkokehitykseen: 8 kpl
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Alustava aikataulu

14.6.2021

29.10.2021 mennessä 
Tulorekisteri on tehnyt 
muutokset käyttäjien tietolupiin 

23.6. alkaen 
Vuosimuutosten testaus: 
rajapinnat (tietojen toimittaminen)

8/2021 alkaen
Tietolupapaketit lähetetään tiedon 
käyttäjien organisaatioille

7.6.
Vuosimuutosten tekninen dokumentaatio 
julkaistiin tulorekisteri.fi-sivustolla

Vuosimuutokset viedään 
tuotantoon asiakkaiden 
käyttöön pääosin 45 päivää 
ennen vuodenvaihdetta 
(17.11.2021)

9/2021 alkaen
Tiedon käyttäjien tietolupien ylläpito ja 
toimeenpano (tuotanto)

14.6. Ohjelmistotalopäivä

07/2021 alkaen 
Vuosimuutosten testaus: 
rajapinnat (tietojen jakelu)

10-11/2021 alkaen
Vuosimuutosten testaus:  
sähköinen asiointipalvelu 
(toimittaminen ja jakelu)
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Ilmoitusten tietosisältömuutokset
2022



Ilmoitusten tietosisältömuutokset 2022
• Uutta tietosisältöä ja käsittelysääntöjä sovelletaan ilmoituksiin, joissa 

suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2022 tai myöhäisempi
– Jos suorituksen maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2022, sovelletaan kyseisen 

vuoden tietosisältöä.
• Tietosisältömuutokset kohdistuvat tulorekisterin palkkatietoilmoituksen, 

työnantajan erillisilmoituksen sekä etuustietoilmoituksen tietosisältöihin.
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Palkkatietoilmoituksen tietosisältömuutokset
• Koodistomuutokset:

– Lisätään mahdollisuus ilmoittaa Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) 
-tieto seuraaville tulolajeille:

• 328 Perhehoitajan palkkio 
• 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
• 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus 
• Tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöt pysyvät ennallaan
• Vakuuttamistiedon tyypillä voi poiketa tulolajin sosiaalivakuutusmaksujen 

oletussäännöistä
– Termimuutos: Maksajan tyyppi (PayerType) Tilapäinen työnantaja 

(koodiarvo 3) muutetaan muotoon Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-
vakuutussopimusta)
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Palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt
• Neljä uutta tarkistussääntöä koskien takaisinperintää: 

1. Takaisinperintäpäivä (RecoveryDate) ei voi olla myöhäisempi kuin ilmoituksella annettu 
suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä
• Käsittelysäännöllä estetään se, että tulo ilmoitettaisiin takaisinperityksi tulorekisteriin ennen kuin 

takaisinperintä on tosiasiassa tehty.
2. Takaisinperintäpäivä (RecoveryDate) ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019

• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinperintäpäiväksi voisi ilmoittaa ajan ennen tulorekisterin 
käyttöönottoa. Jos tulo on peritty takaisin ennen vuotta 2019, olisi se tullut ilmoittaa tiedon käyttäjille 
suoraan, esim. vuosi-ilmoituksella. Aiemmin säännössä oli arvo 1.1.1800.

3. Alkuperäisen palkanmaksukauden (OrigPaymentPeriod) Alkupäivä (StartDate)  ei voi olla 
aikaisempi kuin 1.1.1800 JA tieto ei voi olla myöhäisempi kuin Takaisinperintäpäivä 
(RecoveryDate)
• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinperityksi voisi ilmoittaa sellaista tuloa, jota ei ole vielä 

maksettu.
4. Jos ilmoituksella on yhdellekin tulolajille annettu Takaisinperintä-tieto (Recovery = true), ei 

ilmoituksella saa antaa negatiivista Määrä-tietoa tulolajeille Ennakonpidätys (402) ja Lähdevero 
(404)
• Käsittelysäännöllä estetään se, että maksaja ilmoittaisi nettoperintätilanteissa ennakonpidätyksen 

osuuden väärin ja väärälle kaudelle.
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Palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt
• Muita palkkatietoilmoituksen uusia käsittelysääntöjä:

– Tulolajia Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti (362) ja tulolajia Ennakonpidätys (402) ei 
saa antaa samalla ilmoituksella

• Käsittelysäännöllä estetään se, että rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta rojaltista peritty vero 
ilmoitettaisiin väärin.

– Tulonsaajan lisätiedon tyyppiä (IncomeEarnerType) "Avainhenkilö" (koodiarvo 4) ja tulolajia 
Ennakonpidätys (402) ei saa antaa samalla ilmoituksella

• Käsittelysäännöllä estetään se, että avainhenkilön tulosta peritty vero ilmoitettaisiin väärin.
– 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.
– Jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) on "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-

vakuuttamisvelvollisuutta" (koodiarvo 14), ilmoituksella on annettava Vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi -tiedot (InsuranceExceptionCode) (koodiarvo 1 tai vaihtoehtoisesti 2, 
3, 4 ja 5) 

• Käsittelysäännöllä huolehditaan siitä, että sosiaalivakuutusmaksujen poissulku ilmoitetaan oikein.
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Palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt
• Muutoksia Kevan tietojen ilmoittamiseen liittyviin käsittelysääntöihin. Muutokset eivät muuta 

toiminnallisuutta.
Tarkennettu tietoryhmän Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs) tiedon Aliorganisaation tunniste (Code) 
käsittelysääntöä. 

• Jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29 ja "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on 
"Kevan ilmoittajakoodisto", yhdistelmän (”Aliorganisaation tunniste”, "Eläkejärjestelynumero") tulee 
löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon 
mukaisena päivänä.

• Säännössä ei aiemmin mainittu työeläkelaitoksen yhtiötunnusta.
Poistettu tiedon Aliorganisaation tunniste (Code) käsittelysäännöstä seuraava osuus:

• "Jos ilmoitetaan tulolajeja, jotka eivät vaadi Kevan eläkejärjestelynumeroa, ei Maksajan 
aliorganisaatio -tietoa saa ilmoittaa."

Tarkennettu tietoryhmän Palvelussuhteen päättymisen syy (EmploymentEnding) tiedon 
Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto (Type) käsittelysääntöä.

• Jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" -tieto on 20, 30, 25, 24 tai 29, on ilmoituksella oltava yksi "Kevan
koodisto" -syykoodiston mukainen päättymisen syy. Jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" -tieto on 27, 
on ilmoituksella oltava yksi "Suomen Pankin koodisto" -syykoodiston mukainen päättymisen syy. 
Ilmoituksella voi lisäksi aina olla "Tulorekisterin koodisto" -syykoodiston mukainen päättymisen syy.
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Työnantajan erillisilmoituksen muutokset
• Käsittelysääntömuutos 

– Ilmoituksella annettavan eläkejärjestelynumeron on oltava voimassa annettuna 
kohdekautena (PaymentMonth)

• Eläkejärjestelynumero on voimassa, jos voimassaolon yksikin päivä osuu kohdekuukaudelle 
ja vuodelle.

• Aiempi tarkistussääntö on edellyttänyt, että eläkejärjestelynumero on voimassa suorituksen 
maksupäivänä tai muuna ilmoituspäivänä, jolloin edellisen kuukauden ilmoittaminen on 
saattanut estyä, jos eläkejärjestelynumero on vaihtunut kuun vaihteessa.

• Skeemamuutokset
– Työnantajan erillisilmoitukselle lisätään Maksajan tiedot (Payer) tietoryhmään 

Maksajan muut tiedot (PayerOther) 
• Elementissä on mahdollista antaa Maksajan tyyppi (PayerType) -koodistosta 

ainoastaan seuraavat koodit: 
– Kotitalous (koodiarvo 2) 
– Kotitalouksien työnantajarinki (koodiarvo 10)

• Muiden koodistoarvojen käyttö estetään.
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Etuustietoilmoituksen tietosisältömuutokset
Uudet tulolajit
• Muut eläkkeet

– 1417 Työuraeläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
• Vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava työuraeläke. Työuraeläke voidaan myöntää 63 

vuotta täyttäneelle hakijalle, joka on tehnyt pitkään rasittavaa työtä.
– 1418 Työuraeläke (suora lisäeläkejärjestely)

• Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva työuraeläke. Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuotta 
täyttäneelle hakijalle, joka on tehnyt pitkään rasittavaa työtä. 

• Vanhuuseläkkeet
– 1419 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)

• Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava osittainen 
varhennettu vanhuuseläke.

– 1420 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (suora lisäeläkejärjestely)
• Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva osittainen varhennettu vanhuuseläke. Työnantajalla on 

turvaamisvelvoite suoria lisäeläkejärjestelyjään koskien. Eläkkeen tarkasta muodosta sovitaan työnantajan ja 
työntekijän välillä. Eläke maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka työnantaja vastaa 
eläkkeistä aiheutuvista kustannuksista.

• Muut vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvat suoritukset
– 1421 Kertamaksullisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto

• Tuotto, jonka yksityishenkilö saa kertamaksulla ostamastaan vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta. 
Vakuutuksesta saatava eläke ilmoitetaan tulolajilla 1261 Eläke (kertamaksullinen vapaaehtoinen 
eläkevakuutus).
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Etuustietoilmoituksen käsittelysäännöt
Neljä uutta tarkistussääntöä koskien takaisinmaksua: 

1. Takaisinmaksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä
• Käsittelysäännöllä estetään se, että tulo ilmoitettaisiin takaisinperityksi tulorekisteriin ennen kuin 

takaisinperintä on tosiasiassa tehty.
2. Takaisinmaksupäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2021

• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinmaksupäiväksi voisi ilmoittaa ajan ennen 
tulorekisterin käyttöönottoa. Jos tulo on peritty takaisin ennen vuotta 2021, olisi se tullut ilmoittaa 
tiedon käyttäjille suoraan, esim. vuosi-ilmoituksella.

3. Alkuperäinen ansaintakausi  ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800 JA tieto ei voi olla myöhäisempi 
kuin Takaisinmaksupäivä 

• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinperityksi voisi ilmoittaa sellaista tuloa, jota ei ole vielä 
maksettu.

4. Jos ilmoituksella on annettu yhdellekin tulolajille Takaisinperintä -tieto tai Oma-aloitteinen palautus 
-tieto, ei ilmoituksella saa antaa negatiivista Määrä-tietoa tulolajeille Ennakonpidätys (1266) ja 
Lähdevero (1267)

• Käsittelysäännöllä estetään se, että maksaja ilmoittaisi nettoperintätilanteissa ennakonpidätyksen 
osuuden väärin ja väärälle kaudelle.
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Etuustietoilmoituksen käsittelysäännöt
Lisätään uusi käsittelysääntö, joka estää antamasta tietoja "Perusteeton etu = true" ja "Takaisinperintä = true" 
alla luetelluille tulolajeille. Myöskään muita liittyviä tietoja ei tällöin anneta.  
• 1389 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
• 1387 Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma
• 1388 Säästöhenkivakuutuksen tappio, takaisinostosumma
• 1396 Vakuutussopimuksen tappio
• 1397 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
• 1266 Ennakonpidätys
• 1267 Lähdevero
• 1268 Lähdeverovähennys
• 1269 Ulosmittaus

Nämä tulolajit eivät ole tulonsaajalle maksettua tuloa. Uusi käsittelysääntö vastaa palkkatietoilmoituksen 
sääntöä ja parantaa ilmoitettavien tietojen laatua.
• Jos näitä tulolajeja on ilmoitettu väärin, ne korjataan oikean suuruisiksi alkuperäiseen ilmoitukseen ilman tietoa 

perusteettomasta edusta tai takaisinperinnästä.
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Muut tulevat muutokset



Sähköinen asiointipalvelu
• Tilausten katselunäkymään lisätään aikaväli

– Tehdyt tilaukset -näkymälle lisätään uusi sarake, josta käy ilmi raportin 
tilauksella annettu aikaväli (alkupäivä ja loppupäivä) eli aika, jolta tiedot 
on raporttiin poimittu.

• Hakutulosten ilmoituslistan käytettävyyttä parannetaan
– Kun valitsee ilmoituksen hakutulosten listalta, valittu ilmoituksen rivi 

pysyy korostettuna myös silloin, kun palaa takaisin ilmoituslistaan.
– Valittu rivi pysyy korostettuna kunnes

• hakuehtoja muutetaan eli tehdään uusi haku
• kirjaudutaan kokonaan ulos asiointipalvelusta.

14.6.2021 20



Sähköinen asiointipalvelu
• Nettoperintään liittyvät tiedot näytetään selkeämmin sivuilla Annetut ilmoitukset (maksajat) 

ja Omien tulotietojen haku (tulonsaajat) 
– Palkkatietoilmoitukset – Hakutuloksissa näytettävään yhteenvetoon lisätään 

seuraavat tiedot Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData) tietoryhmästä omina 
riveinään:

• Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (Withhold) näytetään 
tulolajin 402 alla.

• Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource) näytetään 
tulolajin 404 alla.

– Etuustietoilmoitukset – Hakutuloksissa näytettävään yhteenvetoon lisätään seuraavat 
tiedot Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData) tietoryhmästä omina riveinään:

• Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys (Withhold) näytetään tulolajin 1266 
alla.

• Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero (TaxAtSource) näytetään tulolajin 1267 
alla.
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Raportit voi saada jatkossa myös csv-
muotoisena ja tiedot päivittyvät nopeammin
• Kaikki raportit voi muutoksen jälkeen tilata csv-tiedostona.

– Kaikkia tulorekisterin tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien raportteja voi 
tilata pdf- tai csv-muotoisina.

– Tilaaja valitsee tiedostomuodon samalla kun tilaa raportin.
• Korjaukset päivittyvät nykyistä nopeammin.

– Jatkossa korjattu tieto näkyy uudessa raportissa viimeistään kahden 
tunnin kuluttua ilmoituksen korjaamisesta.

– Aikaisemmin tilatut raportit eivät päivity, vaan raportti pitää tilata 
uudestaan.
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Raporttien 600 ja 618 muutokset
• Raportille 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto lisätään tiedot 

perusteettomista suorituksista.
– Raportille ja sen laskentasääntöihin lisätään perusteettoman edun 

tiedot vastaavasti kuin takaisinperinnän osalta.
• Raportille 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto 

lisätään Takaisinperinnän lisätiedoista (RecoveryData) tiedot:
– Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (Withhold)
– Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource).
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Tietojen jakelu
Tulorekisteristä tilattavaan aineistoon 302 Palkkatietoilmoitukset – useita 
maksajia lisätään uudeksi poimintaehdoksi eläkejärjestelynumero
• Aineistoon 302 Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia lisätään 

käytettäväksi aineistotilauksen poimintaehdon tyyppi 
Työeläkejärjestelynumero (V).

• Muutos mahdollistaa aineiston tilaamisen tarkemmilla poimintaehdoilla.
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Ajankohtaista sidosryhmätestauksesta



Ajankohtaista sidosryhmätestauksesta
• Tulorekisteri luopuu EXT1-testausympäristöstä.

• Jatkossa ylläpidetään vain EXT2-testausympäristöä.

Muutosaikataulu ja tuki:
• 26.5.2021 julkaistiin viimeinen versio molempiin ympäristöihin.
• 23.6.2021 julkaistaan päivitysversio vain EXT2-ympäristöön.
• 9.6.2021 asti tuetaan myös EXT1-ympäristöä. Havaintoja voi ilmoittaa molempia ympäristöjä 

koskien 9.6.2021 asti.
• 10.6–23.8.2021 EXT1-ympäristö on käytettävissä, mutta tuki ja päivitykset ovat päättyneet. 

24.8.2021 EXT1-ympäristö suljetaan lopullisesti.
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Ajankohtaista sidosryhmätestauksesta
Muutokset testaukseen tai testauksen siirtäminen EXT2-ympäristöön:
Sidosryhmätestauksen yhteydenottolomake

Uuden testauskanavan lisääminen:
Sidosryhmätestauksen aloitusilmoitus
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Muut ajankohtaiset aiheet



Tulorekisterin käynnistämät ilmiöselvitykset
Tulorekisterin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2021 on seuraava kirjaus:
• Toimintavuoden 2021 aikana selvitetään 

1. tulorekisterin tietojen korjaamiseen liittyvää kokonaisuutta 
2. palkkatietoilmoituksella ilmoitettavien sijaismaksajailmoitusten eheyttä ja menettelyn toimivuutta 

• Selvityksissä pyritään arvioimaan ilmiötä sekä tiedon tuottamisen että käyttämisen näkökulmasta.

Selvitysten tekeminen on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti
• Tulorekisteriyksikössä valmistellaan molemmista ilmiöselvityksistä loppuraportti, jossa kuvataan 

tehdyt selvitykset, nykytila, tunnistetut kehityskohteet sekä toimenpide-ehdotukset.
• Sidosryhmätilaisuuksissa ja kyselyillä on pyydetty kannanottoja teeman näkökulmasta 

keskeisimmiltä sidosryhmiltä.
• Loppuraportit tulossa sidosryhmille kommentoitavaksi ja katselmoitavaksi yhteistyöverkoston 

kautta kahdessa erässä: ensin sidosryhmille, jotka ovat osallistuneet selvitykseen ja tämän 
jälkeen koko tulorekisterin yhteistyöverkostolle.

Selvitysten johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia käsitellään loppuvuoden 2021 aikana.
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Kiitos osallistumisesta!

tulorekisteri.fi
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@TuloRekisteri
#tulorekisteri
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