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Tulorekisteri laajenee 1.1.2021
• Tällä hetkellä tulorekisterissä tiedot maksetuista palkoista

• 1.1.2021 lähtien tulorekisterissä myös maksetut eläkkeet ja etuudet
– muutokseen on hyvä aloittaa valmistautumaan viimeistään nyt
– korona ei ole vaikuttanut hankkeen etenemiseen

• Kunnassa olisikin hyvä tehdä suunnitelma: 
– miten tulorekisteriä voitaisiin hyödyntää tehokkaimmin?
– mitä hyötyjä reaaliaikaiset ja sähköiset palkka, eläke- ja etuustiedot 

kunnalle tuovat?
– mitä prosessimuutoksia tarvitaan?
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Kunnat tulorekisterin käyttäjänä ja  
tuottajana



Kunnat tulorekisterin käyttäjänä
• Kunnat ja kuntayhtymät ovat voineet käyttää tulorekisteristä saatuja 

palkkatietoja 1.1.2020 lähtien. 
• Vuodesta 2021 alkaen myös tulorekisteriin ilmoitetut eläke- ja etuustiedot 

ovat kuntien käytettävissä.
• Kunnat saavat tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin niillä on oikeus ja joita ne 

tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisterin tietoja saa käyttää ainoastaan 
tulorekisterilaissa säädettyihin tarkoituksiin. 

• Tietojen käyttöä tulorekisteristä valvotaan käyttölokitietojen avulla. 
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Kunnat tulorekisterin käyttäjänä
• Kunnat voivat käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja

– tulojen mukaan määräytyvien maksujen määräämisessä: 
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 
• sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

– eräissä sosiaalihuollon toimissa:
• elatussopimuksen vahvistaminen
• ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen
• sosiaalinen luototus sekä muut taloudelliseen tukeen liittyvät sosiaalihuoltolain 

tehtävät.
• HUOM! Tulorekisterin tietoja ei toistaiseksi voi käyttää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon 

määrittämiseen.
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Kunnat etuustiedon tuottajina
• Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläke- ja 

etuustuloista. 
• Tiedot ilmoitetaan 

– etuustietoilmoituksella
– etuuden maksaja. 
– sähköisesti.

• Tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet, jotka etuuden maksaja 
maksaa ulkomailla asuvalle henkilölle. Sillä ei ole merkitystä, onko etuuden 
saaja Suomessa rajoitetusti vai yleisesti verovelvollinen. 

13.5.2020



Tulorekisteri korvaa aikaisemmin Verohallinnolle 
ilmoitettuja tietovirtoja (vuosi-ilmoitukset)
• Tulorekisterin etuustietoilmoitus korvaa kokonaan seuraavat Verohallinnolle annettavat 

tietovirrat, 
• vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE)
• vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
• eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön vuosi-ilmoitus (VSELVYHT)
• perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E)
• ennakonpidätys ja lähdevero niistä eläkkeistä ja etuuksista, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin
Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan Verohallinnolle vuodelta 2020 ja 1.1.2021 alkaen tiedot annetaan 
tulorekisteriin reaaliaikaisesti.

• Tulorekisterin etuustietoilmoitus korvaa osittain seuraavat tietovirrat:
• rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE)
• oma-aloitteisten verojen veroilmoitus
• vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE).

Lue lisää tulorekisteri.fi
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https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/etuustiedot/


Kuntien ilmoitettavat etuudet
• Jos kunta maksaa alla listattuja etuuksia, sen pitää ilmoittaa tiedot 

maksetuista etuuksista tulorekisteriin. 
– Kotihoidon tuen kuntalisä
– Yksityisen hoidon tuen kuntalisä vanhemmalle
– Vauvaraha (kunnat)
– Opiskelija-avustus (kunnat)
– Muu etuus (kunnat) 
– Ryhmähenkivakuutuskorvausta vastaava kuolemantapauskorvaus, 

jonka kunta työnantajana voi maksaa
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Tulorekisteriin ei ilmoiteta
• Tulorekisteriin ei ilmoiteta

– sellaisia verovapaita etuuksia, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen, 
esimerkiksi äitiysavustusta, koulumatkatukea tai kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistumisesta maksettuja kulukorvauksia. Poikkeuksia ovat kulukorvaus 
(työttömyysetuus), korotettu kulukorvaus (työttömyysetuus) ja ulkomaan kulukorvaus 
(työttömyysetuus), jotka ilmoitetaan tulorekisteriin

– etuuksien päätöstietoja (kuten tietoa vireillä olevasta etuushakemuksesta tai sitä, 
mihin saakka etuutta on myönnetty). Jos jostain syystä tarvitaan etuus päätöksiin 
liittyviä tietoja, ne kysytään edelleen tulonsaajalta itseltään tai etuuden maksajalta.

• Eikä myöskään:
– kuntien maksamaa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea
– kunnan myöntämiä palveluseteleitä

• lisää voit lukea täältä
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https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/etuustiedot/


Sidosryhmätestaus



Sidosryhmätestauksen eteneminen - Etuudet
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Aloitusilmoitus - testauksen edellytys

• Etuustiedon käyttäjä pyydä testauksen aloitusilmoitus osoitteesta 
YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi.

• Etuustiedon tuottaja: testauksen aloitusilmoitus löytyy täältä.

• Testauksen aloitusilmoitus pitää täyttää, vaikka organisaatio olisi testannut 
palkkoja jo aikaisemmin.
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mailto:YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/sidosryhm%C3%A4testaus/testausopimus/


Tietolupa
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Tietolupa

• Tulorekisterin tietojen käyttäminen edellyttää tietolupaa.

• Tietolupa = tulorekisteriyksikön päätös välitettävistä ja luovutettavista tiedoista 
(tulorekisterilaki 4 §)

• Päätös sisältää tiedot siitä, miten kunta voi tulorekisteriä käyttää ja mitä tietoja kunta 
tulorekisteristä saa.

• Jokaisen kunnan kanssa käynnistetään tietoluvan muutosprosessi syksyllä 2020, jotta 
1.1.2021 tietojen luovutus mahdollistuu.

– myös palkkojen voimassaoleva tietolupa päivitetään 

• Infontilaisuus tietoluvasta tiedon käyttäjille 26.8.2020.
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Tulevat tilaisuudet ja 
yhteydenottokanavat



Kevään verkkoseminaarit
• Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin pidettiin 8.5.2020

– Verkkoseminaarin tallenne (YouTube)
– Verkkoseminaarin materiaali (pdf)

• Etuustietojen ilmoittamisen erityistilanteet tulorekisterissä, 15.5.2020
– Tilaisuudessa käydään läpi etuustietojen ilmoittamisen erityistilanteita. 

Suosituksena on, että ennen tätä verkkoseminaaria olet osallistunut 
Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin -verkkoseminaariin 8.5. tai sen 
tallenteeseen.

– Lue lisää ja ilmoittaudu
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https://www.youtube.com/watch?v=Z_5YGmw8wLs&list=PLTSxsSRl7QAHRtEDfIyjtB0GFy3oW183m&index=2&t=0s
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/esitykset/etuustietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-verkkoseminaari-8.5.2020.pdf
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/tapahtumat/etuustietojen-ilmoittaminen/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/tapahtumat/etuustietojen-ilmoittamisen-erityistilanteet/


Syksyn koulutukset
• Seuraavat päivämäärät kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt:

– Kunnat tulorekisterin etuustiedon käyttäjinä ja tuottajina 18.8.2020
(verkkoseminaari)

– Tiedon käyttäjien infotilaisuus 26.8.2020 (verkkoseminaari)

– Tarkempi agenda ja ilmoittautuminen näihin tilaisuuksiin julkaistaan 
myöhemmin.
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https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/tiedon-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4t/tietolupa/


Yhteistyössä kohti käyttöönottoa
• Hyvä valmistautuminen helpottaa 1.1.2021 käyttöönottoa.

• Valmistautuminen muutokseen olisi hyvä aloittaa viimeistään nyt ennen 
lomia.

• Jos teillä herää kysymyksiä tai tarvitsette apua tulorekisteriin liittyvissä 
asioissa, voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen 
YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi.
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mailto:YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi


Tilaa tulorekisterin tiedotteet
• Tuotannon tiedotteet

– tiedon käyttäjille
– tiedon tuottajille

• Hanketiedotteet
– etuustietojen käyttäjät
– etuustiedon tuottajat

• Yleinen uutiskirje 
• Yleinen uutiskirje ruotsiksi

• Sidosryhmätestauksen tiedote
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http://tulorekisteri-viestint%C3%A4-tiedonk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4t.mailpv.net/
http://tulorekisteri-viestint%C3%A4-tiedontuottajat.mailpv.net/
http://tulorekisteri.mailpv.net/
http://tulorekisteri-yleinen.mailpv.net/
http://inkomstregistret-allman.mailpv.net/
http://tulorekisteri-sidosryhmatestaus.mailpv.net/


Lisätietoa:
tulorekisteri.fi

13.5.2020


	Tulorekisteri kunnille
	Agenda
	Tulorekisteri laajenee 1.1.2021
	Dia numero 4
	Kunnat tulorekisterin käyttäjänä
	Kunnat tulorekisterin käyttäjänä
	Kunnat etuustiedon tuottajina
	Tulorekisteri korvaa aikaisemmin Verohallinnolle ilmoitettuja tietovirtoja (vuosi-ilmoitukset)
	Kuntien ilmoitettavat etuudet
	Tulorekisteriin ei ilmoiteta
	Dia numero 11
	Sidosryhmätestauksen eteneminen - Etuudet
	Aloitusilmoitus - testauksen edellytys
	Tietolupa
	Tietolupa
	Tulevat tilaisuudet ja yhteydenottokanavat
	Kevään verkkoseminaarit
	Syksyn koulutukset
	Yhteistyössä kohti käyttöönottoa
	Tilaa tulorekisterin tiedotteet
	Lisätietoa:�tulorekisteri.fi

