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Tulorekisteri on mahdollistaja
Kunnat työnantajana: 
• Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja 

raportointivelvoitteita.
Kunnat tietojen käyttäjänä:
• Tarjoaa ajantasaisen tietovarannon palkka-, etuus- ja eläketiedoista mm. 

asiakasmaksujen määräämistä ja muita päätöksentekoprosesseja varten
Tulonsaajat:
• Antaa tulonsaajalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänen palkka- ja 

etuustiedoistaan.



Tulorekisterin keskeiset periaatteet työnantajille

Palkkojen vuosi-ilmoittaminen loppuu.

1.1.2019 alkaen palkkatiedot ilmoitetaan vain kerran 
tulorekisteriin.

Tietojen ilmoittaminen reaaliaikaistuu.

Tiedot annetaan maksukohtaisesti.



Tulorekisterin keskeiset periaatteet

Sähköinen asiointi on perusedellytys.

Tulorekisteri koskee vain ilmoittamista.

Tulorekisterin tietosisältö on rakennettu yhdessä 
tiedon käyttäjien ja tuottajien kanssa.



Tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia

• Tulorekisteri on reaaliaikainen tietovaranto, johon tiedot ilmoitetaan 
maksukohtaisesti. 

• Tietojen ilmoittaminen ja hyödyntäminen on maksutonta, koskee 
kaikkia tiedon käyttäjiä.

• Tulorekisteriin annetut tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 
vuoden ajan maksuvuoden päättymisestä.



Tulorekisterin kaksivaiheinen toteutus

Palkat
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Etuudet ja eläkkeet 
1.1.2020
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Tulorekisterin merkitys kunnille
tiedon tuottajana
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Kunnat tiedon tuottajana

• Kunnat ovat tulorekisterin palkkatiedon tuottajia (1.1.2019 lähtien)
• Sijaismaksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin (1.1.2019 lähtien)
• Kunnat ovat myös etuustiedon tuottajia (1.1.2020 lähtien)



Tulorekisterin ilmoitukset

• Palkkatietoilmoitus
– joka annetaan jokaisesta tulonsaajasta, jokaiselta maksupäivältä 

erikseen
– samalle maksupäivälle voi olla useita palkkatietoilmoituksia
– palkkapäivä + 5 kalenteripäivää

• Työnantajan erillisilmoitus
– työnantajakohtainen
– annetaan kerran kuukaudessa, seuraavan kuun 5.päivä

• Etuustietoilmoitus
– yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot



Pakolliset ja täydentävät tiedot 
palkkatietoilmoituksella

Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen tietosisällössä on sekä pakollisia että 
täydentäviä tietoja
 Pakolliset tiedot

– Korvaavat vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkealalle, TVR:lle ja 
työtapaturmavakuuttajille sekä tietyt kuukausi-ilmoitusvirrat Verohallinnolle ja työeläkealalle.

– Hyödyt jäävät vähäisiksi, jos vain pakolliset tiedot annetaan.
– Pakollisia tietoja ovat esimerkiksi palkanmaksukausi ja -päivä, tietyt tulolajit, jos kyseisiä 

suorituksia maksetaan.
 Täydentävien tietojen antaminen on vapaaehtoista

– Täydentävät tiedot täsmentävät pakollisesti ilmoitettavia tietoja.
– Kyse on lisätiedoista, jotka valtaosin ovat saatavissa yritysten palkkahallinnon tietojärjestelmistä 

ja jotka liittyvät johonkin pakollisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvista tulotiedoista
– Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi poissaolotiedot, palvelussuhdetiedot ja yksittäisten tulolajien 

ansaintajaksot. 



Tulorekisterin asiointikanavat
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Tulorekisterin asiointikanavat
• Tulorekisterissä on kaksi sähköistä asiointikanavaa

– palkkajärjestelmästä rakennettu tekninen rajapinta (suositeltavin)
– tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu (www.tulorekisteri.fi)

• latauspalvelu
• verkkolomake

• Paperinen asiointi vain erityisestä syystä

• Ilmoitin.fi tai lomake.fi kautta ei tulorekisteri-ilmoituksia voi lähettää



Teknisessä rajapinnassa varmenne
• Teknisessä rajapinnassa tarvitaan varmenne
• Hakemus rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdään tulorekisterin 

sähköisessä asiointipalvelussa 1.11. lähtien

• Teknisessä rajapinnassa ei tarvita suomi.fi tunnistautumista eikä suomi.fi tai 
Katso-valtuuksia



Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun valtuudet

• Tulorekisteri on uusi palvelu, joten tarvitaan myös uudet valtuudet
– Käytössä olevat valtuuskoodit:

• Palkkatietojen ilmoittaminen
• Palkkatietojen katselu

• Valtuudet muodostetaan Katso-palvelussa

• Kunnan tulee valtuuttaa tarvittavat henkilöt tai yritykset kuten 
palkanlaskijat, tilitoimistot tai muut palkkahallinnon ulkoistuskumppanit 
ennen vuoden vaihdetta, jos sähköistä asiointipalvelua käytetään



Valmistaudu tulorekisteriin ajoissa!
• Keskustele palkkajärjestelmän toimittajan kanssa

 mitä kanavaa pitkin tiedot ilmoitetaan?
 täydentävien tietojen ilmoittaminen - mahdollistaako palkkajärjestelmä?
 koska tulorekisteripäivitykset sisältävä versio julkaistaan?
 millaisia työtehtäviä versiopäivitys tuo?

• Henkilöstön koulutus
• Miten toimintatapoja pitää muuttaa, jotta reaaliaikainen ilmoittaminen 

onnistuu?
• Onko joitakin työtehtäviä, joita voisi tehdä etukäteen loppuvuodesta alta 

pois?



Merkitys kunnille käyttäjänä
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Tulorekisterin tietojen luovuttamisesta yleisesti 

• Tietoja luovutetaan vain voimassaolevien lakiin perustuvien tiedonsaanti-
oikeuksien perusteella.

– Tietoja luovutetaan vain tulotietojärjestelmästä annetussa laissa mainituille 
tahoille laissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

• Tulorekisterin tietojen luovuttamista hallitaan profiileilla.  
– Profiilien muodostamisessa on tärkeää, että tiedon käyttäjä saa eri profiileja 

käyttämällä tarvitsemansa tiedot, mutta ei käsiteltävänä olevaan asiaan nähden 
liikaa tietoja. 

• Tulorekisterin tietojen käyttöä valvotaan.  
– Käytön valvontaan liittyen tuotetaan käyttölokitietoja. 



Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjänä

Edellytykset tulorekisterin tietojen käytölle:
• Tiedot voidaan luovuttaa kaikille tulorekisterilain 13 §:ssä mainituille 

tiedon käyttäjille siinä mainittuihin käyttötarkoituksiin. 
• Kunnille tietoja luovutetaan:

 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määräämistä 
varten

 varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämistä varten
 Tiedot kuitenkin luovutetaan vain, jos tiedon käyttäjällä on sitä 

koskevan lainsäädännön nojalla oikeus saada tiedot joko suorituksen 
maksajalta itseltään tai toiselta tiedon käyttäjältä. 



Valmistaudu tulorekisteriin ajoissa!

Kunnat voivat alkaa käyttää tulorekisterin palkka- ja etuustietoja 1.1.2020 
alkaen. 
Tietojen käytössä huomioitavia asioita:
• Minkä kanavan kautta tietoja tulette hyödyntämään? 
• Kuinka tulorekisteri tulee vaikuttamaan omiin prosesseihinne ja 

toimintatapoihin? 
• Minkälaista koulutusta ja ohjeistusta tarvitaan?
• Tulorekisterin tietojen käytön edellytys on voimassa oleva tietolupa, tämä 

on oltava kunnossa ennen tuotantokäytön aloitusta 1.1.2020.



Tilaa tulorekisterin uutiskirje!

Lisätietoa
tulorekisteri.fi

@TuloRekisteri
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