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Agenda

• Muutospyyntöprosessin eteneminen ja aikataulu

• Vuoden 2023 alusta voimaan tulevat tietosisällön ja käsittelysääntöjen 

muutokset

• Perhevapaauudistus ja muut ajankohtaiset aiheet
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Muutospyyntöprosessin aikataulu

• Tekninen dokumentaatio vuosimuutoksista julkaistaan kesäkuussa 2022

• Vuosimuutokset testaukseen ja asiakasohjeet päivitettäväksi heinä-

lokakuussa 2022

• Vuosimuutokset tuotantoon pääsääntöisesti 45 päivää ennen 

vuodenvaihdetta
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Ilmoitusten tietosisältömuutokset 2023



Ilmoitusten tietosisältömuutokset

• Uutta tietosisältöä ja käsittelysääntöjä sovelletaan ilmoituksiin, joissa 

suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2023 tai myöhäisempi

– Jos suorituksen maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2023, sovelletaan 

kyseisen vuoden tietosisältöä

• Tietosisältömuutokset kohdistuvat tulorekisterin palkkatietoilmoituksen sekä 

etuustietoilmoituksen tietosisältöihin
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Palkkatietoilmoituksen tietosisältömuutokset

Koodistot - palkat

• Koodistoon Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) lisätään 

uusi koodi: 16 - EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö

– Kyseessä on vakuutuspalkka, joka on erityislainsäädännön perusteella 

maksettu muusta kuin ulkomaantyöstä Euroopan syyttäjänviraston 

(EPPO) valtuutetulle

– Uuden koodiarvon voimassaolon alkamisajankohta 1.1.2023, 

ilmoittaminen mahdollistetaan 45 päivää ennen
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Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset

• Lisätään käsittelysääntö tietoryhmään Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) 
tiedolle 6 KK sääntö (SixMonthRule)

– Tietoa ei voi antaa, jos ilmoituksella annettu “Tulonsaajan lisätiedon tyyppi” 
(IncomeEarnerType) on “EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava 
henkilö” (16)

• Lisätään käsittelysääntö tiedolle Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero 
(AccInsPolicyNo)

– Tieto ei saa sisältää white space -merkkejä, kuten välilyöntejä

• Lisätään käsittelysääntö tietoryhmään Tulonsaajan tunnisteet 
(IncomeEarnerIds)

– Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Suomalainen henkilötunnus”, tulonsaajan 
lisätiedon tyyppi ei voi olla "Yhteisö"
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Etuustietoilmoituksen tietosisältömuutokset

Koodistot - etuudet

• Koodiston Vähennyksen tyyppi (DeductionType) koodi 8 - Palkansaajamaksujen 
vähennys päätetään 1.1.2023 alkaen

• Uusi tulolaji: Muutosturvaraha (1426)

– 55 vuotta täyttäneiden työllisyyden tukemiseksi ja työttömyysjaksojen lyhentämiseksi 
vireillä oleva muutosturvamalli, joka koskisi vähintään viisi vuotta saman työnantajan 
palveluksessa olleita, tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä irtisanottuja palkansaajia

– Uuden muutosturvaoikeuden piiriin kuuluvan palkansaajan työllistymisvapaata 
pidennettäisiin, ja hän olisi oikeutettu arvoltaan kahden kuukauden palkkaa 
vastaavaan työ- ja elinkeinotoimiston hankkimaan muutosturvakoulutukseen sekä 
yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan. Muutosturvarahan 
maksaisi työttömyyskassaan kuuluville palkansaajille työttömyyskassa ja muille 
palkansaajille Kansaneläkelaitos

– Tulolajin voimassaolon alkamisajankohta 1.1.2023, ilmoittaminen mahdollistetaan 45 
päivää ennen
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Etuustietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset 1/2

• Lisätään käsittelysääntö: Etuuden yksikkötieto pakolliseksi perhevapaan 
tulolajeille

– Muutetaan tulevan lakimuutoksen myötä 1.1.2023 alkaen Etuuden 
yksikkö-tieto (BenefitUnit) pakolliseksi perhevapaan tulolajeille (sekä 
vanhoille että uusille): 1001 (Vanhempainraha), 1002 (Erityisäitiysraha), 
1003 (Isyysraha), 1004 (Äitiysraha), 1005 (Osittainen vanhempainraha), 
1422 (Raskausraha) 1423 (Vanhempainraha), 1424 (Osittainen 
vanhempainraha), 1425 (Erityisraskausraha)

– Muutoksen myötä Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen tulee 
pakolliseksi alkaen maksupäivästä 1.1.2023 ja sitä aiemmilla 
maksupäivillä tietoryhmä on edelleen vapaaehtoinen

– Etuuden yksikkötieto tulee ilmoittaa yksikkönä päivä
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Etuustietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset 2/2

• Lisätään käsittelysääntö: Korvaavalla ilmoituksella oltava sama 

sijaissaaja kuin aiemmalla ilmoituksella

– Estetään korvaavalla ilmoituksella tulolajin vähennykselle 

tunnisteettoman sijaissaajaan (MissingId-tiedon) lisääminen

• Lisätään käsittelysääntö: Tietolähde-tieto pakolliseksi etuuksien 

mitätöintiaineistoille

– Tietolähde (Source) -tieto pakolliseksi aineistoille: 107 

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen sekä 111 Etuustietoilmoituksia 

sisältävän aineiston mitätöiminen
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Perhevapaauudistus ja muut 

ajankohtaiset aiheet



Perhevapaauudistus
• Uudet perhevapaan tulolajit 1.8.2022 alkaen: 1422 Raskausraha, 1423 

Vanhempainraha, 1424 Osittainen vanhempainraha, 1425 

Erityisraskausraha

• Vanhoille perhevapaan tulolajeille 1001-1005 lisätty maininta: (ennen 

1.8.2022)

• Päivitetty perhevapaisiin liittyvien palkallisten ja palkattomien poissaolojen 

syykoodien nimiä

• Tekninen dokumentaatio on julkaistu verkkosivuilla ja muutokset ovat 

testattavissa sidosryhmätestausympäristössä

• Muutokset ovat tuotannossa toiminnassa ja ilmoittaminen mahdollistuu 

17.6. eli 45 päivää ennen 1.8.2022 ajankohtaa
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Taloudellinen työnantaja

• Taustalla hallitusohjelman kirjaus: Otetaan käyttöön taloudellisen työnantajan 
käsite, jotta Suomessa ei voi välttää veroja työskentelemällä näennäisesti 
ulkomaisen työnantajan lukuun

• Taloudellinen työnantaja = ”Täällä olevaksi työnantajaksi” voitaisiin katsoa 
suomalainen yhtiö, jonka lukuun työtä tosiasiassa tehdään, vaikka työnantaja 
olisi ulkomainen"

– Ulkomaiselle yritykselle tulee samat velvoitteet kuin vuokratyönantajalla 
nykyisin on

• Hallituksen esitysluonnos lausuntokierroksella, tullee voimaan 1.1.2023

• Tiedossa vaikutuksia ilmoittamiseen ja jakeluun: vuokratyö-termin muutos, 
uusia tulonsaajan lisätietoja sekä mahdollisesti käsittelysääntöjä

• Tulorekisteriyksikkö viestii tulevista muutoksista niiden tarkennuttua
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Uusi etuuksien tulolaji: Tulonmenetyskorvaus

• Tulorekisteriyksikkö esittää uuden etuuksien tulolajin käyttöönottoa 1.1.2023 alkaen

• Kommenttipyyntö on lähetetty keskeisille sidosryhmille ja siihen on pyydetty vastauksia 
15.6.2022 mennessä

• Tulolajin nimeksi esitetään Tulonmenetyskorvaus (1408) ja se tulisi alustavasti 
sisältymään muut etuudet -ryhmään

• Aikanaan tulorekisterin perustamishankkeessa on sovittu, ettei taloudellisia vahinkoja 
ilmoiteta tulorekisteriin. Sidosryhmätyöskentelyn yhteydessä on vuoden 2022 keväällä 
havaittu, että tiettyjen vakuutustyyppien osalta ilmoitus tulisi kuitenkin antaa tulorekisteriin

• Kyseessä olevia jo tunnistettuja tuloja ovat mm. vuokranantajille tarjottava keskeytysturva, 
joka korvaa vuokranantajalle vahingosta johtuvan vuokratulon menetyksen. Lisäksi mm. 
valtiokonttorilla on vastaavan tyyppinen vahingonkorvaustyyppi, jossa korvaus maksetaan 
henkilölle vahingonkorvauksena pääomatulon sijaan

• Toistaiseksi tulo on ohjattu ilmoitettavaksi tulorekisteriin tulolajilla 1120 Muu etuus

• Tulorekisteriyksikkö viestii mahdollisesta muutoksesta sen tarkennuttua
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Hetu-uudistuksen mahdolliset 

vaikutukset tulorekisteriin
• Kehitysaihio liittyy seuraaviin säädösvalmistelussa oleviin kokonaisuuksiin

– Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset

– Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

• Tulorekisteriyksikkö varautuu mahdollisiin tuleviin muutoksiin (muun muassa etärekisteröinti, 
yksilöintitunnus). Muutoksia on arvioitu aiheutuvan muun muassa tulorekisterin tietojen 
vastaanottoon, sähköisen asiointipalvelun tunnistautumiseen, tietojen jakeluun ja raportointiin.

• Etärekisteröinnin osalta tarkentunut, että tulorekisteri ei salli 
etärekisteröityneen henkilötunnuksen asiointia sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoittaminen 
etärekisteröityneelle henkilötunnukselle kuitenkin onnistuu normaalisti.

• Tämän hetken tiedon mukaan tunnisteen uusi välimerkki ei aiheuta muutoksia, koska nykyinen 
tarkistussääntö pätee

– Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Suomalainen henkilötunnus”, tunnisteen on oltava 
olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella)

• Muutoksia on esitetty voimaan portaittain 1.1.2023 lukien

• Tulorekisteriyksikkö tiedottaa muutoksista tarkemmin näkyvyyden tarkennuttua
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Muut säädösvalmistelussa tai suunnittelussa olevat 

asiat

• Työllistämistuki 55-vuotta täyttäneille, liittyy hallituksen palkkatuki -esitysluonnokseen 

– HE-luonnoksessa on tarkoitus myöntää työnantajalle tuki, kun työnantaja palkkaa 55 vuotta täyttäneen työttömän 
työnhakijan

– Esitys aiheuttaa päivitystarpeen tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 § ja tietojen luovutustarpeen arvioinnin Keha-
keskukselle

• Työttömyysetuuksien määräytymisperusteiden muutokset

– Mahdollisia vaikutuksia tietojen luovutuksiin työttömyyskassoille

• TE24-uudistus

– Esitetty muutoksia, joissa kunnille siirtyy uusia käyttötarkoituksia KEHA:lta. Lisäksi KEHA:lle on kaavailtu uusi 
käyttötarkoitus tulorekisteriin tallennetuille tiedoille

– TE24-uudistusta koskevat lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2024 aikana. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 
syyskuussa ja lait vahvistettaisiin keväällä 2023

• VM162:00/2021: Hallituksen esitys tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

– Tulorekisterin käytön laajennokset

• Huomioitava, että uusia pakollisia muutospyyntöjä voi tulla vielä syksynkin aikana, kun uusia hallituksen esityksiä 
(mm. budjettilait) annetaan
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Virhekoodien kehittäminen

• Tulorekisterin tavoitteena on parantaa teknisessä rajapinnassa käytettävien 

virhekoodien ymmärrettävyyttä, jonka johdosta rajapinnan virhekoodien 

merkkimäärän maksimipituutta kasvatetaan nykyisestä 200:sta merkistä 

500 merkkiin.

– Virhekoodien tekstejä tullaan kehittämään maksimipituuden 

kasvattamisen myötä

– Aikataulu tarkentuu myöhemmin
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Tulorekisterin uudet käyttäjät

• Tulorekisterin käyttäjäjoukon laajennus 1.1.2023. Uusina toimialoina 

aloittavat:

– Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö

– Tulli

– Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

– Oikeusministeriön hallinnonala: edunvalvonta, oikeusapu, talous- ja 

velkaneuvonta, haastemiestoiminnot

– Hyvinvointialueet

– Maahanmuuttohallinto: Maahanmuuttovirasto, TE-toimistot, ELY-keskus

– Poliisi
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Mielipiteesi on meille tärkeä

• Keräämme jatkuvasti palautetta rekisterin toiminnasta puhelinpalvelussa, 

chatissa ja verkkosivujen palautelomakkeella.

• Palautteet käsitellään säännöllisesti ja toteutuskelpoiset ehdotukset 

siirretään arvioitavaksi tulorekisterin pienkehitykseen.

– Lisäksi selvitämme käyttäjätyytyväisyyttä vuosittain erillisellä kyselyllä.

• Toukokuussa otimme käyttöön palautteet myös palvelupyynnöillä. Kun 

olemme käsitelleet pyyntösi, voit ratkaisun yhteydessä antaa palautetta 

palvelusta. Palaute kerätään HappySignals-sivun kautta.
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Miten asiointisi sujui sähköisessä 

asiointipalvelussa - palaute
• Tammikuusta 2022 alkaen olemme keränneet palautetta asioinnin 

sujuvuudesta myös sähköisessä asiointipalvelussa.

• Tilanne 05/2022:
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Kiitos!

Twitter: @TuloRekisteri

https://twitter.com/TuloRekisteri

