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Tulorekisterin tietojen 
hyödyntäminen - yleistä



Tulorekisterin tietojen käytöstä yleisesti - periaatteet

12.6.2019

Tulorekisterin tietojen luovuttamista 
hallitaan rooleilla ja profiileilla.  

Tietoja luovutetaan vain 
voimassaolevien lakiin perustuvien 
tiedonsaantioikeuksien perusteella.

Tulorekisterin tietojen käyttöä 
valvotaan.  

• Tietoja luovutetaan vain tulotietojärjestelmästä annetussa laissa mainituille tahoille.
• Tavallisesti substanssilait edellyttävät, että luovutettava tieto on välttämätön 

käsiteltävänä olevan asian ratkaisemisessa tai laissa säädetyn tehtävän 
toimeenpanossa. 

• Tieto voidaan luovuttaa vain, jos luovuttamisen peruste on lain mukainen ja 
todettavissa annetusta selvityksestä.  

• Hakuehdot ja käsittelysäännöt ovat sidottuja tiedon käyttäjän 
tiedonsaantioikeuksiin.

• Luovutettavat tiedot määritellään profiileittain ja sähköistä asiointipalvelua 
käytettäessä määritellään tiedon käyttäjän roolit.

• Profiilien muodostamisessa on tärkeää, että tiedon käyttäjä saa eri profiileja 
käyttämällä tarvitsemansa tiedot, mutta ei käsiteltävänä olevaan asiaan nähden 
liikaa tietoja. 

• Käytön valvontaan liittyen tuotetaan käyttölokitietoja. 
• Lokitus tehdään aina, kun tulorekisterin käyttöliittymää käytetään.



Kunnat tulorekisterin tiedon käyttäjinä
• Tietolupa = tulorekisteriyksikön päätös välitettävistä ja luovutettavista tiedoista 

(tulorekisterilaki 4 §)
– valituskelpoinen hallintopäätös
– päätös sisältää 

• kunkin tiedonsaantiprofiilin sisältämät välitettävät ja luovutettavat tiedot sekä 
käyttötarkoitus

• rajapintaprofiilien aineistot
• sähköisen asiointipalvelun tiedon käyttäjän roolit (Tiedon käyttäjä päättää 

tiedon käyttäjän omien käyttövaltuusmenettelyjen mukaan, kenelle mikäkin 
tiedon käyttäjän rooli valtuutetaan. Pääkäyttäjä hoitaa valtuutuksen teknisen 
toteutuksen.)
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Tulorekisterin tietojen käytöstä yleisesti 
• Tulorekisteriyksikkö päättää, mitkä tulorekisterin tiedot tiedon käyttäjille välitetään ja 

luovutetaan tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin. 
• Tulorekisteriyksikkö määrittelee yhdessä kunkin tiedon käyttäjän tai tiedon käyttäjien 

yhteisen toimialan edustajien kanssa tiedon käyttäjälle välitettävät ja luovutettavat 
tiedot. 

• Lisäksi Tulorekisteriyksikkö määrittelee yhdessä kunkin tiedon käyttäjän tai tiedon 
käyttäjien yhteisen toimialan edustajien kanssa tiedonsaantiprofiilit, jotka määrittävät 
niihin sisältyvien tietojen tarkemman käyttötarkoituksen.

• Tulorekisterin rajapintapalvelu ja sähköinen asiointipalvelu mahdollistavat tietoluvan 
mukaisten tietojen välittämisen ja luovuttamisen tulorekisteristä tiedon käyttäjille.

• Tulorekisterin tietojen käytön edellytys on voimassa oleva tietolupa, tietolupa tulle olla  
ennen tuotantokäytön aloitusta 1.1.2020.
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Tulorekisterin tietojen käytöstä yleisesti -kanavat 

1. Tietojen luovutus sähköisessä asiointipalvelussa: 
• Asiointipalvelussa tulorekisterin palveluiden käyttäjä voi hakea tulorekisteristä 

tietoja oman käyttäjäroolinsa ja tiedonsaantioikeuksiensa puitteissa. 
– tiedon käyttäjän rooli muodostuu pareista perusrooli + tiedonsaantiprofiili
– tiedon käyttäjän rooli määrittelee/rajaa, mitä kukin käyttäjä (henkilö) voi 

nähdä omaa tehtäväänsä varten 
– tiedon käyttäjä (pääkäyttäjä) myöntää käsittelijöille käyttöoikeudet tiedon 

käyttäjän rooleihin, samalla henkilöillä voi olla useita rooleja
• tiedon käyttäjä vastaa siitä, että kullakin henkilöllä on vain sellainen 

käyttäjärooli, jota hän työtehtävissään tarvitsee. 
• virkailijalla voi olla työtehtävien edellyttämällä tavalla käyttöoikeus 

useampaan käyttöliittymärooliin
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Tulorekisterin tietojen luovuttamisesta yleisesti -kanavat 

2. Tietojen luovutus teknisessä rajapinnassa 
• Teknisen rajapinnan kautta tietoja jaetaan SFTP-rajapinnan kautta sekä 

reaaliaikaisilla Web Service -palveluilla. 
– SFTP-rajapinnan kautta voidaan hakea aineistotilaustoiminnon kautta 

ennalta tilattuja aineistoja. 
– Reaaliaikaisilla Web Service -palvelukutsuilla voidaan hakea rajattuja 

tietomääriä, esimerkiksi yhden tulonsaajan palkkatietoilmoituksia 
rajatulta maksupäiväväliltä. 

• Profiilityön yhteydessä on määritelty tiedon käyttäjän palvelut: 
palvelu-, profiili- ja kanavayhdistelmät
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Tiedon käyttäjän roolit ja profiilit ja valtuudet



Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjänä

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

käyttäjille siinä mainittuihin käyttötarkoituksiin. 
 18) kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 

(734/1992) tarkoitetun tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa 
(1503/2016) tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä varten sekä sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) säädetyn 
tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi;

 19) kuntayhtymälle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 
tarkoitetun tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkoitetun 
asiakasmaksun määräämistä varten sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetussa laissa säädetyn tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi;

• Tiedot kuitenkin luovutetaan vain, jos tiedon käyttäjällä on sitä koskevan 
lainsäädännön nojalla oikeus saada tiedot joko suorituksen maksajalta itseltään 
tai toiselta tiedon käyttäjältä. 
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Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjänä 

Tulorekisterin tietoja käytetään maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen määräämisestä. 
• Tällaisia ovat muun muassa jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta, 

kotipalvelusta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävät maksut. 
o Tiedonsaantioikeutta asiakkaan tuloista tarvitaan, kun asiakkaan tai hänen laillisen 

edustajansa ilmoittamat tulo- ja varallisuustiedot ovat puutteelliset tai kun sosiaali- tai 
terveydenhuollon viranomainen haluaa tarkistaa näiden tietojen oikeellisuuden. 

• Varhaiskasvatusmaksun määrääminen perustuu perheen koon mukaan määräytyvän 
maksuprosentin osoittaman euromäärän mukaisesti vähimmäistulorajan ylittävästä 
kuukausitulosta. 
o Tulorekisterin tietoja käytetään maksujen määräämiseen ja tarkistamiseen sekä maksua 

määräävälle viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseen.
• Sekä rajapinta- että käyttöliittymäprofiileilla ilmoitukset jaetaan kunnille aina tulonsaajan 

tunnisteeseen perustuvan haun perusteella. 
Lisäksi tietoja luovutetaan

• Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) säädetyn 
tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi (Esim:täydentävä toimeentulotuki)
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Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjänä 
• Tulorekisterilaki 24 §

– Jos kunta ensi vuoden alun jälkeen pyytää palkansaajan tulotietoja 
suoraan työnantajalta/palkanmaksajalta voi työnantaja/palkanmaksaja 
jatkossa kieltäytyä antamasta tietoja uudelleen kunnalle siltä osin kuin 
se on jo antanut kyseiset tiedot tulorekisteriin ja ne siten ovat kunnan 
saatavissa suoraan tulorekisteristä tulorekisterilaissa mainittuihin 
käyttötarkoituksiin.

– Säädös ei sinällään vaikuta siihen, mitä selvityksiä tulonsaajalta 
itseltään voidaan jatkossa pyytää. Tältäkään osin ei ole 
tarkoituksenmukaista edellyttää tulonsaajaa itseään toimittamaan 
selvityksiä/tositteita sellaisista tuloeristä, joita koskevat tiedot jatkossa 
ovat saatavissa tulorekisteristä.
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Testaus
• Kuntien on ollut mahdollista aloittaa sidosryhmätestaus 1.2.2019 alkaen

– testauksen aloituksesta viestiä YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi

– Profiilien tietokohtainen sisältö ilmenee erillisestä taulukosta, joka 
toimitetaan kullekin testaavalle taholle testausprosessin yhteydessä.

– Tietokohtaisen sisällön muuttaminen on mahdollista testauksen 
edetessä perustellusta syystä.

– Profiilien lisääminen ja poistaminen on mahdollista perustellusta syystä.
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Kunnat voivat alkaa käyttää tulorekisterin 
palkkatietoja 1.1.2020 alkaen. 

• Pyydetty yhteyshenkilöitä kunnista
– tulorekisterihanke tarvitsee jokaisesta kunnasta yhteyshenkilön, jonka 

kanssa tulorekisterin käyttöönottoon liittyvistä asioista voidaan kyseisen 
kunnan osalta viestiä ja joka hoitaa asioita tarpeen mukaan eteenpäin 
oman kuntansa organisaatiossa. 
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Käyttöönottovastaava
• Vastaa oman organisaation käyttöönoton tehtäväsuunnittelusta, 

aikataulusta, resursseista ja työnohjauksesta kokonaisuutena
• Vastaa käyttöönottokokonaisuudesta, joka sisältää esim:

– teknisen järjestelmän ja toiminnallisuuksien käyttöönoton
– erilaisten tukiprosessien käyttöönoton
– käyttöönoton vaatimukset ja menetelmät
– käyttöönoton johtamisen
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Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjänä 
• Testaus

– testauksen aloituksesta viestiä YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi

• Yhteyshenkilöt
– Yhteystietoja voi edelleen ilmoittaa lähettämällä tiedon 

YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi

• Tulorekisterin tietojen käytön edellytys on voimassa oleva tietolupa, tämä 
on oltava kunnossa ennen tuotantokäytön aloitusta 1.1.2020.

• Verkkoseminaari 18.6.2019 - tarkempaa tietoa kunnat tiedon käyttäjinä
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Tulorekisteri 

12.6.2019

Tiedon käyttäjät

Palkansaaja

2021

2020

Etuuden maksaja 

2019
Työnantaja

Kela
Työeläkelaitokset ja ETK
Työllisyysrahasto
Verohallinto

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

Ulosotto

2020

2021

* Ahvenanmaan maakunta,
sen viranomaiset ja kunnatEtuustulon saaja

2019
2020
2021

2019

2021

palkat

etuudet, 
vaiheistuksen muutos



Tulorekisteristä
• Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja 

ansiotuloista
• Vuodesta 2021 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot
• Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, 

Kansaneläkelaitos (Kela), Työllisyysrahasto, sekä työeläkelaitokset ja 
Eläketurvakeskus (ETK). 

• Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat työ- ja 
elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto 
(aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, kunnat ja 
kuntayhtymät, Tapaturmavakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, 
työsuojeluviranomainen, sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset 
ja kunnat.
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Lisätietoa:
tulorekisteri.fi
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