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Tiedon käyttäjät

Tulorekisteri
Työnantaja

Kela
Työeläkelaitokset ja ETK
Työllisyysrahasto
Verohallinto

2019
2019
2020

Etuuden maksaja

2020
2020

2021
2019

2020
2020

Palkansaaja Etuustulon saaja

27.3.2019

Työllisyysrahasto
(aikuiskoulutusetuudet)
Ahvenanmaa*
Työttömyyskassat
Vahinkovakuutusyhtiöt
Kunnat ja kuntayhtymät
TEM:n hallinnonala
Työsuojeluviranomaiset
Tilastokeskus
Tapaturmavakuutuskeskus
Potilasvakuutuskeskus

Ulosotto

* Ahvenanmaan maakunta,
sen viranomaiset ja kunnat
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Ilmoitettavat tiedot
•
•
•
•

Palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen.
Työnantaja tai muu suorituksen maksaja, kuten yhdistys tai kotitalous, ilmoittaa tiedot
jokaisen maksutapahtuman jälkeen.
Ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
Ei ikärajaa – myös alaikäiselle maksettu palkka ilmoitetaan.

•

Ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot,
työkorvaukset, muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset.
– Tulorekisteriin ei ilmoiteta työnantajan tositteen perusteella maksamia matka- ja
majoittumiskorvauksia, esimerkiksi junalippuja.

•

Muita ilmoitettavia tietoja: yksilöinti- ja tunnistetiedot, palkasta vähennettävät erät,
vakuuttamistiedot, palvelussuhteen tiedot, poissaolotiedot.
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Ilmoittamisen määräajat
•
•
•

•

Tulorekisteri ei säätele sitä, milloin palkat pitää maksaa. Kun on maksettu
palkkaa, tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin.
Rahana maksetut suoritukset ilmoitetaan viimeistään viidentenä
kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.
Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa
seuraavana arkipäivänä.
– Paperi-ilmoituksen määräaika on 8 kalenteripäivää. Paperilla voi ilmoittaa
vain erityisestä syystä.
Pelkästään muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset ilmoitetaan
kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan
kalenterikuukauden viidentenä päivänä.
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Ilmoittamisen määräajat – esimerkkejä
•

Henkilölle maksetaan päivärahaa 15.3.2019. Koska kyseessä on rahana
maksettu suoritus, ilmoituksen määräpäivä on 20.3.2019.

•

Henkilö voittaa kilpailusta tuotepalkinnon 15.3.2019. Kilpailun järjestäjä
antaa ilmoituksen 5.4.2019 mennessä.

•

Henkilö voittaa kilpailusta tuotepalkinnon ja saa lisäksi rahallisen
palkinnon korkean sijoittumisen johdosta. Suoritus maksetaan 15.3.2019,
joten ilmoituksen määräpäivä on 20.3.2019. Tulorekisteriin ilmoitetaan
tuotepalkinto ja rahana maksettu palkinto.

27.3.2019

6

Ilmoittamisen kanavat
•

•

•

Sähköinen asiointipalvelu tulorekisteri.fi-sivulla. Kirjautuminen
henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella,
varmennekortilla tai Katso-tunnisteella.
– Latauspalvelu: lataa palkkahallinnon järjestelmän muodostama
tiedosto tulorekisteriin.
– Verkkolomake: ilmoita tiedot verkkolomakkeella.
Tekninen rajapinta: ilmoitukset suoraan palkkahallinnon järjestelmästä tai
esimerkiksi ilmaisesta Palkka.fi-palvelusta.
Paperilomake: ilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä
syystä.
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Sähköinen asiointipalvelu ja valtuudet
•

•
•

•

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö vaatii valtuudet tai
kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityn toimielinroolin (yritykset).
Lähtökohtaisesti valtuudet annetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet.
Kuitenkin eräät organisaatiomuodot valtuuttavat vielä Katso-palvelussa:
– yhdistykset, säätiöt, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät,
kuolinpesät, julkiset organisaatiot, ulkomaiset yritykset.
Vanhat valtuudet eivät toimi. Tulorekisteri on uusi palvelu, ja käytössä ovat
uudet valtuuskoodit:
– palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu.
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Sähköinen asiointipalvelu ja valtuudet
•

Katso-pääkäyttäjyyden perustaminen edellyttää Y-tunnusta
– Ainoastaan Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa muita sähköisen
asiointipalvelun käyttöön.

•

Yhdistysrekisteri tulossa osaksi Suomi.fi-valtuuksien rekisteriä syksyllä
2019.

•

Valtuuttaminen siirtyy Katsosta Suomi.fi-valtuuksiin. Katso-palvelu on
tarkoitus ajaa alas vuoden 2019 loppuun mennessä.

•

Tärkeää että yhdistyksen tiedot ovat ajan tasalla yhdistysrekisterissä, sillä
toimielinroolit tulevat rekisteristä.
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Ilmoittaminen ja korjaaminen
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Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö
•
•

•
•

•
•

Tutustu sähköiseen asiointipalveluun (video, pituus 4:25 min, YouTube)
Asiointipalvelu toimii lähes kaikilla internetselaimilla, mutta paras toimintavarmuus
palvelussa on Google Chrome -selaimella.
Lähetetyt ilmoitukset näet tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa
sivulla Annetut ilmoitukset.
Lähetetyt aineistot näet tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa sivulla
Lähetetyt aineistot.
Latauspalveluun pääset aloitusvalikosta. Latauspalvelussa näet ladatun aineiston
käsittelypalautteen.
Tulorekisterin eri toimintoihin saat lisäohjeita painamalla i-painiketta tai avaamalla
ohjeen i-ohje-painikkeesta sivun yläreunasta.
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Ilmoituksen antaminen asiointipalvelussa
•

Kaikki asiakastunnisteet pitää syöttää sellaisina kuin ne oikeasti ovat.
– Pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja Y-tunnuksessa olevat viivat on tärkeä syöttää
oikein.

•

Antaessasi ilmoitusta tiedot tarkistetaan lähetyksen jälkeen ja mahdolliset
virheet tai puutteet kerrotaan lähetysikkunassa. Virhe estää tallennuksen.
– Latauspalvelussa ja rajapinnassa virheet tai puutteet selviävät
käsittelypalautteesta.

•

Ilmoituksessa on pakollisia ja vapaaehtoisia, täydentäviä tietoja.

•

Näin annat palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin (video, pituus 6:03 min, YouTube)
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Tietojen korjaaminen – korvaava ilmoitus
•
•
•

Suorituksen maksajan on korjattava antamansa virheellinen ilmoitus ilman
aiheetonta viivytystä.
Kaikki ilmoituksen tiedoissa olevat virheet on korjattava.
Tulorekisterin tiedot korjataan pääsääntöisesti antamalla korvaava ilmoitus:
– annetaan uusien ja muuttuneiden lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa
oikein olleet tiedot
– merkitään sama maksupäivä kuin alkuperäisessä ilmoituksessa
– kohdennetaan aikaisempaan ilmoitukseen ilmoitusviitteellä
– sama korjaustapa ilmoitustavoille 1 ja 2
– käytetty ilmoituskanava ei vaikuta ilmoituksen korjaamiseen.
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Tietojen korjaaminen – mitätöinti
•

Tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi
ilmoitus seuraavissa tilanteissa:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

maksupäivän korjaus
palkanmaksukauden korjaus
suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
tulonsaajan syntymäajan korjaus
eläkejärjestelynumeron korjaus
työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
• Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
• Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti.

Tarkemmin korjaamisesta tulorekisterin ohjeessa: tietojen korjaaminen tulorekisterissä
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Ilmoituksen korjaaminen asiointipalvelussa
•

Ilmoitus korjataan hakemalla korjattava ilmoitus ja painamalla Korjaapainiketta.
– Ilmoitus aukeaa korjauksen pohjaksi.
– Muista tilanteet, joissa korjaaminen
tapahtuu mitätöimällä.

•

Huomioi, että osa ilmoituksen tiedoista voi olla jakajien alla piilossa ja ne saa esille
painamalla jakajan kolmiota.
Tarkista korjattu ilmoitus esikatselunäkymässä ennen lähetystä ja varmista, että
kaikki tarvittavat tiedot on varmasti annettu.

•
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Ohjeita ilmoittamiseen
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Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä
erityispiirteitä
•
•

•
•

Verohallinnon ilmoittamisessa käytetty 100€ ilmoittamisraja on poistunut.
Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun niistä saadulla
palkinnolla on rahallinen arvo.
– Arvoltaan merkityksettömät palkintoesineet ja tavarapalkinnot kuten
esimerkiksi pokaalit, mitalit, lippikset, karkkipussit tai kahvipaketit eivät
kuitenkaan ole veronalaista tuloa. Jäävät ilmoittamisen ulkopuolelle.
– Ilmoitetaan tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo
Merkkipäivälahoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden
edellytykset. Edellytyksiä käsitelty Verohallinnon ohjeessa.
Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä.
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Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä erityispiirteitä –
matkakustannusten korvaukset
•

Verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa työmatkasta
yleensä vain palkansaajalle.
– Yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta toimivalle
vapaaehtoiselle voidaan maksaa kalenterivuodessa verovapaasti:
• päiväraha enintään 20 päivältä
• majoittumiskorvaus tositetta vastaan
• matkustamiskustannusten korvaus julkisen kulkuneuvon mukaan
rajoituksetta tositetta vastaan ja kilometrikorvaukset enintään 3 000
euroa.
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Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä erityispiirteitä –
matkakustannusten korvaukset
•

•

Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoiselle maksama päiväraha
ilmoitetaan tulolajilla 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha.
– 20 päivän ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus ja se on
veronalaista tuloa.
Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoiselle maksama kilometrikorvaus
ilmoitetaan tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama
kilometrikorvaus.
– 3 000 euron ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus ja se
on veronalaista tuloa.
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Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä erityispiirteitä –
esimerkki matkakustannusten korvauksista
•

Yleishyödyllinen yhteisö maksoi ennalta sovitusti ohjaajalle satujumpan
järjestämisestä verovapaata kilometrikorvausta 300 euroa. Ohjaaja teki
vapaaehtoistyötä, eikä hänelle maksettu muuta palkkiota. Lisäksi ohjaaja edusti
yhteisöä liittokokouksessa, jota varten yhteisö maksoi ohjaajalle verovapaasti
yhden kokopäivärahan ja yhden osapäivärahan (yhteensä 45 euroa) sekä
lisäksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Ohjaaja toimitti usean kuukauden
matkalaskut kerralla yhteisölle ja ne maksettiin kerralla.

•

Tulorekisteriin ilmoitetaan viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä:
– 300 euroa tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama
kilometrikorvaus
– 45 euroa tulolajilla 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha.
Lentolippuja ja hotelliyöpymistä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

•
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Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä
erityispiirteitä – tunnisteet
•

•

Kaikilla yhdistyksillä ei ole Y-tunnusta. Tulorekisteri suosittelee Y-tunnuksen
hakemista.
Jos yhdistykselle on muodostunut ilmoitusvelvollisuus eikä Y-tunnusta ole,
yhdistys ilmoittaa tunnisteen tyypiksi Muu tunnus ja antaa
yhdistysrekisteritunnuksen.
– Yhdistyksen on tällöin käytännössä annettava ilmoitus tulorekisterin
paperilomakkeella 6104, koska yhdistys ei voi ilmoittaa sähköisesti
ilman Y-tunnusta.
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Työnantajan erillisilmoitus
•

Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain, viimeistään
palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
– Säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus joka
kuukaudelta. Ilmoitus pitää antaa myös silloin, kun palkkaa ei ole
maksettu (Ei palkanmaksua -tieto).
– Satunnainen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen vain
palkanmaksukuukausilta eli niiltä kuukausilta, joilta sen pitää antaa
myös tulonsaajan palkkatietoilmoitus. Satunnaisen työnantajan ei
tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, joina
palkkaa tai kustannusten korvauksia ei makseta.
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Työnantajan erillisilmoitus
•

•
•

•

Ilmoitetaan kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella
laskettu työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä.
Kohdekuukaudelta voi antaa vain yhden ilmoituksen.
Ei vaikuta työnantajasuoritusten maksamiseen Verohallinnolle.
– Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät OmaVerossa verokautta
seuraavan kuun 7. päivänä. Esimerkiksi tammikuussa 2019
tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 7.2.2019.
Tarkemmin työnantajan erillisilmoituksesta tulorekisterin ohjeessa:
työnantajan erillisilmoitus
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Seuraamusmaksut ja muuta
huomioitavaa
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Seuraamusmaksut
•

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot on tärkeä ilmoittaa ajallaan.

•

Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan määrätä seuraamusmaksu.

•

Vuosi 2019 on siirtymävuosi, jolloin myöhästymismaksua ei yleensä määrätä.
– Ilmoituksia ei kuitenkaan saa jättää tekemättä.
– Jos ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta, myös
vuoden 2019 siirtymäajalla voidaan määrätä myöhästymismaksuja.
– Tulorekisterin tiedon käyttäjät voivat määrätä muita seuraamuksia.

•

Verohallinto määrää myöhästymismaksun. Tiedon käyttäjät voivat määrätä omia
seuraamusmaksuja.
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Mihin tulorekisteri ei vaikuta?
•

Tulorekisteri ei vaikuta maksamisen velvoitteisiin tai rahavirtoihin. Muutos
koskee vain ilmoittamista.

•

Tulorekisteri ei muuta palkkakirjanpitoa eikä kirjanpidon säilyttämiseen liittyviä
velvoitteita.

•

Tulorekisteri ei poista palkkalaskelmaa.

•

Tulorekisteri ei poista tuloveroilmoittamista.
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tulorekisteri.fi

Seuraa tulorekisteriä Twitterissä ja
Facebookissa
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