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3.Eläkkeet ja etuudet
4.Kunnat tietojen käyttäjinä
5.Yhteystiedot ja lisätietoja
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1. Periaatteet ja aikataulu



Tulorekisteri on sähköinen tietokanta 
palkka-, eläke-, ja etuustiedoille

Yksi rekisteri – yksi standardoitu tapa toimia
– 1.1.2019 alkaen ilmoitetaan palkkatiedot.
– 1.1.2020 alkaen ilmoitetaan eläke- ja 

etuustiedot.
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Tulorekisteri 

10.1.2018

Tulo-
rekisteri 

Tulonsaajat

Työnantajat 

Etuuden maksajat

2019

2020

2019

2020

Vero, KELA, TVR
Eläkelaitokset,
ETK
2. vaiheen 
käyttäjät



Keskeistä menettelyssä
• Tulorekisterin käyttö on maksutonta.
• Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 lähtien (palkat), ei 

siirtymäaikaa.
• Tiedot säilytetään 10 vuoden ajan.
• Tulorekisteri ei luo uusia

tiedonsaantioikeuksia.
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Kuntien rooli tulorekisterissä 
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Palkkatietojen 
tuottaja

Palkkatietojen 
käyttäjä

Etuustietojen 
tuottaja

Etuustietojen
käyttäjä



2. Tulorekisteri muuttaa 
palkkatietojen ilmoittamisen



Keskeiset periaatteet
Palkkojen vuosi-ilmoittaminen loppuu.

Tiedot ilmoitetaan kerran tulorekisteriin

Tietojen ilmoittaminen 
reaaliaikaistuu.
Tiedot annetaan 
maksukohtaisesti.
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Keskeiset periaatteet
Sähköinen asiointi on perusedellytys.

Tulorekisteri koskee vain maksutiedon
ilmoittamista.
Tulorekisterin tietosisältö on rakennettu yhdessä 
tiedon käyttäjien ja 
tuottajien kanssa.
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Tietojen ilmoittamisen kanavat

• Tekninen rajapinta (suositus)
• Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu 

(verkkolomake, latauspalvelu)
• Paperilomake 

(erityinen syy)
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Mikä muuttuu palkanlaskijan työssä?
• Tietojen ilmoittamisen rytmi muuttuu
• Moninkertainen ilmoittamisvelvollisuus poistuu
• Selvittelyiden määrä vähenee
• Pakolliset tiedot tulee 

ilmoittaa
• Tulorekisterin termistö
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Mikä ei muutu palkanlaskijan työssä?
• Ei muuta palkkakirjanpitoa
• Ei poista palkkalaskelmaa
• Ei  vaikuta maksamisen velvoitteisiin 
• Eräät tilastolliset 

velvoitteet säilyvät
• Ei poista tuloveroilmoitusta
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Tietosisältö on jaettu kahteen 
ilmoitukseen
1.Palkkatietoilmoitus

– Tulonsaajakohtainen
2. Työnantajan erillisilmoitus

– Työnantajakohtainen 
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Palkkatietoilmoituksen sisältö
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• Perustiedot / yhteystiedot
• Palkat / ansiotulot
• Erikseen ilmoitettavat tulolajit
• Palvelussuhteen tiedot
• Vakuuttamistiedot 
• Vähennettävät erät 
• Poissaolotiedot
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Tietojen korjaaminen

10.1.2018

• Maksaja on vastuussa tietojen oikeellisuudesta 
ja oikaisemisesta 

• Korjaamisessa käytetään korvaavaa menettelyä
• Tulonsaajalla voi olla samalla 

palkanmaksukaudella ja 
-päivällä useita 
voimassaolevia ilmoituksia 
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3. Tulorekisteriin ilmoitettavat eläkkeet 
ja etuudet



Etuuksien määrittelytyö on käynnissä
• Etuuksiin liittyvät säädökset on jätetty pois 

HE:stä – etuuksista erillinen paketti.   
• Etuutena pidetään sekä lakisääteisiä, että 

vapaaehtoisia etuuksia ja eläkkeitä. 
• Tulorekisteriin maksutiedot,

ei  päätöstietoja.
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4. Kunnat tulorekisterin 
tietojen käyttäjinä



Tulorekisteri ei luo uusia 
tiedonsaantioikeuksia
Tietoja luovutetaan; 
1. vain voimassaolevien lakiin perustuvien 

tiedonsaantioikeuksien perusteella ja 
2. vain tulotietojärjestelmästä 

annetussa laissa 
mainituille tahoille.
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Kunnat tulorekisterin tietojen 
hyödyntäjinä
• Tietoja luovutetaan kunnille asiakasmaksun 

määräämistä varten.
• Kunnat voivat käyttää tulorekisterin tietoja 

1.1.2020 alkaen.
• Huom! Kunnat ilmoittavat 

palkkatiedot tulorekisteriin 
1.1.2019 alkaen.
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5. Yhteystiedot ja lisätietoja



Tulorekisterihankkeessa on kolme erilaista 
uutiskirjettä, joiden tilaajiksi voitte halutessanne 
liittyä. 
1. Hanketiedote ohjelmistotalot 

– Tilaa hanketiedote http://tulorekisteri.mailpv.net/

2. Hanketiedote tiedon käyttäjät 
– Tilaa uutiskirje http://tulorekisteri.mailpv.net/

3. Yleinen uutiskirje 
– Tilaa uutiskirje http://tulorekisteri-yleinen.mailpv.net/
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Kiitos! Kysymyksiä?
• YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi

Haluatko tietää lisää?
• tulorekisteri.fi
• 8.2.2018 verkkoseminaari tulorekisteristä, 

aiheesta lisää tulorekisteri.fi
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