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1.1 Palkkalajien ja tulorekisterin tulolajien kohdistus 

Ennen tulorekisteriaineistojen muodostamista (ennen ensimmäistä palkkojen laskentaa vuoden 2019 
maksupäivällä) tulee huolehtia siitä, että käytössä olevien tulorekisteriin ilmoitettavien palkkalajien ja 
tulorekisterin tulolajien väliset vastaavuudet on määritelty. 
 
Palkkalajien ja tulolajien vastaavuuksia pääset määrittelemään Palkkalajit-ruudun Asetukset | 
Tulorekisterin koodit –valinnalla. 

1.1.1 Palkkalajien ylläpito 

Palkanlaskenta – Perustiedostot – Palkkalajit näkymään kannattaa ottaa näkyviin uudet Tulolaji – 
sarakkeet  (Hiiren kakkosella -> Valitse sarakkeet) 
 

  
Palkkalajitaulukon uudet sarakkeet 
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1.1.2 Työnantajan sairausvakuutusmaksupalkkalajien ikäohjaus 

Tarkista että työnantajan sairausvakuutusmaksun laskeville palkkalajeille 900 ja 902 on Lisätietohin 
määritelty ikäohjaus. Tietoa käytetään iän mukaisen vakuuttamisen poikkeustilanteen selvittämiseen. 
 

 
Palkkalajit Ikkuna –valikko Lisätiedot 

1.1.3 Tulolajien kohdistamisikkunan asettelu 

Avaa Palkkalajit -ikkunan Asetukset -valikosta Tulorekisterin koodit. Ikkuna ja sen sarakkeet kannattaa 
asetella sopivan kokoisiksi. Hiiren kakkosella taulukko osiossa tai kunkin osion alareunan arkki –
painikkeella saat sovitettua sarakeleveydet automaattisesti.  

 

 
Tulolajien kohdistamisruudun sarakkeiden asettelu 

 
Tulolajien kohdistaminen –ruudun jokaisessa osiossa on käytettävissä on rajausrivi, jonka avulla voi 
suodattaa osion tietoja. 
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Tulolajeista rajattu ruudulle ne, joiden nimessä esiintyy *palkkio* 

1.1.4 Tulolajin kohdistaminen 

Valitse vasemmalta palkkalaji ja sille sopiva tulolaji keltaisella pohjalla olevasta osiosta. Aseta tulolaji 
palkkalajille kaksoisklikkaamalla tulolajin rivillä tai kaksoisnuolioikealle –painikkeella. 
 
Voit CTRL-pohjassa valita myös useamman palkkalajin, jos niille on tulossa sama tulolaji. 

 

 
Saman tulolajin asettaminen monelle palkkalajille 

Voit poistaa tulolajin palkkalajilta kaksoisnuoli oikealle –painikkeella.  
 

 
Tulolajin poistaminen palkkalajilta 

1.1.5 Tulolajin tarkenne 

Päiväraha, Autoetu ja Muu luontoisetu tulolajeille tulee valittavaksi tarkenne, jonka avulla 
tulorekisteriaineistoon menee maksetusta edusta yksityiskohtaisempaa tietoa.  
Käytettävät koodit on kerrottu Tulorekisterin sivustolta löytyvässä Koodistot dokumentissa. 
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot.pdf 
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Valitse Päiväraha –palkkalajeille Päiväraha –tulolaji ja lisäksi sopiva tarkenne ko riviä kaksoisklikkaamalla.  
 

  
Kokopäiväraha –palkkalajille valitaan päiväraha -tulolaji ja lisäksi Kokopäiväraha -tarkenne 
 

 
Autoetu –tulolajille tulee valittavaksi 2 tarkennetta, jotka valitaan peräkkäin (ei monivalintana): ensin 
kaksoisklikataan vapaa vai käyttöautoetu ja sitten kaksoisklikataan auton ikäryhmä. Palkkalajin tulolajin 
tarkenne -sarakkeeseen tulee CarBenefitCode() ja AgeGroupCode(). 
 

 
Autoetu –palkkalajille Autoetu -tulolajin tarkenteiden valitseminen 

 
 
Muu luontaisetu tulolajille tulee valita tarkenne. 
 

 
Muu luontoisetu –tulolajin valitseminen Asuntoetu –palkkalajille 
 
 

Mikäli käytössä on ravintoetu, josta peritään verotusarvoa vastaava määrä, avaa Ravintoetu –tulolajille 
tarkenne MealBenefit (Alalajin koodi esimerkiksi 1 ja selite Vastaa verotusarvoa) ja lisää tulolaji sekä 
tarkenne palkkalajille. 
 

 
Ravintoetu – peritty korvaus vastaa verotusarvoa palkkalajin tulolajikoodi 
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Esimerkki 700 ryhmän palkkalajien kohdistamisesta tulolajeihin. 

1.1.6 Tulolajien muokkaaminen 

Tarvittaessa voit muokata tulolajeja asettamalla kohdistamisikkunan Toiminnot valikosta Muokkaus -
tilaan. Lisäyksen ja poiston mahdollistavat + ja – painikkeet tulevat näkyviin keltaisen osion oikeaan 
yläreunaan. 
 

 
Muokkaus tilan valitseminen 

 

 
Tulolajin lisääminen 

 

 
Tulolajin poistaminen 

Muokkauksen jälkeen poistu Muokkaus -tilasta valitsemalla Toiminnot valikosta Muokkaus tila - uudelleen 
(tulolajin kohdistaminen palkkalajiin kohdistaminen ei ole mahdollista muokkaus tilassa). 
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1.2 Pakollisia perustietoja 

Palkkatieto- ja erillisilmoituksissa ilmoitetaan pakollisia tietoja, joiden oikeellisuuden tulorekisteri tarkistaa 
aineistojen vastaanottovaiheessa. Tulorekisteri hylkää aineistot, mikäli tiedot eivät ole oikein.  

1.2.1 Tilastokeskuksen ammattiluokituksen koodit 

Ammattiluokituskoodit tulee olla tilastokeskuksen ammattiluokituksen TK 10 mukaiset. Ammattikoodi on 
viisi merkkiä pitkä numeerinen tieto. TK 10 mukainen ammattiluokituskoodi tarvitaan tulorekisteriin 
työtapaturmavakuutusta varten.  
 
Tilastokeskuksen TK 10 ammattiluokituksen löydät alla olevasta linkistä: 
https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html 
 
Tapaturmavakuutuskoodin pituus on ollut 4 merkkiä. Muuta, tai pyydä pääkäyttäjää muuttamaan, 
pituudeksi 5 Tiedostoylläpito | Kenttäkirjasto –ohjelmalla, koodi X319. 
 

 
Kenttäkirjasto koodin X319 oletuspituuden muuttaminen 

 
Ammattiluokituskoodeja ylläpidetään Henkilörekisterin Asetukset | Eläkevakuutukset –valinnalla. Avaa 
uudet Ammattikoodit  Työtapaturma-välilehdelle. Juridisessa ympäristössä vakuutusnumerot talletetaan 
yksiköittäin, joten ylläpitoikkunan on erinäköinen kuin ei juridisessa ympäristössä. 
 
Ei juridisessa ympäristössä valitse jokaiselle ammattikoodeille F4:lla yritysrekisteristä 
Työtapaturmavakuutusyhtiö ja tarkista, että myös yhtiön y-tunnus tulee vakuutustietoihin. Tarvittaessa 
lisää y-tunnus yritysrekisteriin ja valitse yhtiö uudestaan.  
 

 
TK 10 ammattiluokituksen mukaisten ammattikoodien ja tapaturmavakuutusyhtiön ylläpito, ei juridinen ympäristö. 
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Juridisessa ympäristössä vakuutustietojen ylläpitoikkuna on kaksiosainen. Valitse alaosassa kullekin 
yksikölle F4:lla yritysrekisteristä Työtapaturmavakuutusyhtiö ja tarkista, että myös yhtiön y-tunnus tulee 
vakuutustietoihin. Tarvittaessa lisää y-tunnus yritysrekisteriin ja valitse yhtiö uudestaan.  
 

 
Tilastokeskuksen TK 10 ammattikoodi ja tapaturmavakuutusyhtiön ylläpito, juridinen ympäristö 
 

Talleta uudet ammattiluokitukset henkilöiden työsuhteiden tapaturmavakuutustietoon. 
 

 
Henkilöt-Työsuhteet ammatttiluokka 

 

Tee muutokset työsuhdetietoihin ennen vuoden 2019 palkkojen laskentaa, jotta palkkatietoilmoituksen 
aineisto muodostuu tulorekisterin vaatimalla ammattikoodilla.  

 

Vuodelta 2018 annettava tapaturmavakuutusilmoitus –raportti tulostuu uusilla ammattikoodeilla. 
Tarvittaessa merkitse ilmoitukseen uuden koodin viereen vanha tapaturmavakuutuksen ammattikoodi. 

1.2.2 Eläkevakuutusten numerot 

Työeläkevakuutusten tiedot ilmoitetaan palkkatieto- ja erillisilmoituksella. Vakuutusnumeroita ylläpidetään 
Henkilörekisterin Asetukset | Eläkevakuutukset –valinnalla. Juridisessa ympäristössä vakuutusnumerot 
talletetaan yksiköittäin, joten ylläpitoikkuna on erinäköinen kuin ei juridisessa ympäristössä. 
 

 
Eläkevakuutusten ylläpito, ei juridinen ympäristö 
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Eläkevakuutusten ylläpito, juridinen ympäristö 

1.2.3 Työehtosopimusten tulorekisterikoodit 

Kullekin käytössä olevalle työehtosopimukselle tulee määritellä tulorekisterin työehtosopimuskoodi. 
Työehtosopimusten tulorekisterikoodeja pääset ylläpitämään Henkilörekisterin Asetukset | Ohjaukset –
valinnalla.  
 
Luettelon koodeista löydät tulorekisterin Koodistot.pdf dokumentin luvusta 1.45 
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot.pdf 
 

 
Työehtosopimukselle tulorekisterin koodin tallettaminen 

 

                       
                       Alku Tulorekisterin työehtosopimusten koodi –luettelosta 
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Mikäli työehtosopimukset on avattu yleisemmällä tasolla esimerkiksi lomataulukoihin liittyen, on mahdollista tallettaa 
työehtosopimus henkilöiden lisätietoihin.  
 
Avaa tarvittavat työehtosopimukset Henkilöt | Asetukset | Ohjaukset | Työehtosopimuksen koodi ja talleta tieto 
henkilöiden lisätietoihin. 
 

 
Henkilöiden lisätietoihin talletettavien työehtosopimuskoodien avaaminen 
 

 
Henkilön lisätietoihin talletettu työehtosopimus 
 

Huom. Työehtosopimuksen koodi kannattaa tallettaa henkilön lisätietoihin vain poikkeustapauksessa. 
Lisätietoihin talletettu työehtopimuksen koodi menee palkkatietoaineistoon vain, mikäli työsuhteeseen 
talletetussa työehtosopimukselle ei ole määritelty tulorekisterin työehtosopmuskoodia! 

1.2.4 Ulkomaalaisen lisätiedot 

Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, talleta henkilön kotivaltio ja ulkomainen henkilötunnus 
tai syntymäaika Ulkomaantiedot välilehdelle (välilehti tulee näkyviin valitsemalla Asetukset valikosta Näytä 
ulkomaiset henkilötiedot). 
 

 
Henkilön ulkomaan tiedot 
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 Lisäksi talleta henkilön lisätietoihin sukupuoli. 
 

 
Henkilön lisätietojen ylläpito 

1.3 Vapaaehtoisia täydentäviä tietoja 

Työsuhteen päättymisen syyn voit ilmoittaa tulorekisterin syy -koodeilla.  Avaa syy –koodit Henkilöt | 
Asetukset | Ohjaukset | Työsuhdesyy Tulorekisterin koodiston mukaisesti.  
Työsuhteen päätyttyä, valitse syy työsuhde-ikkunassa. Vapaasti kirjoitettu päättymisen syy menee 
tulorekisteriin syykoodilla 2, muu syy. 
 
Käytettävissä olevat koodit löydät Koodistot.pdf dokumentin luvusta 1.38 
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot.pdf 
 

 
Työsuhde päättymisen syykoodien avaaminen 
 

 
Tulorekisterin työsuhteen päättymisen syykoodit 
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1.4 Palkkatietoaineiston sisältö 

 
Palkkajakson tiedot 
<EarningPeriod> 
<StartDate>2018-08-15 
<EndDate>2018-09-15         
 
<PaymentDate>2018-09-28 
 
 
 

  
   Aineiston yhteyshenkilö 
 toimipisteeltä 
 <ContactPerson> 

<Name>Welho Wilma 
<Telephone>0403334444   

                                               
Maksaja 
tulosyksikön y-tunnus 
<Payer>  
<Code>7060721-1 

 
 
Saajan tiedot 
 

FirstName 
 
LastName 

 
Henkilötunnus  
Syntymäaika 
(henkilötunnuksesta) 

 
 
 
 
 
mikäli suomalaista henkilötunnusta ei ole 
ilmoitetaan henkilön osoite 
(maa aina Suomi) 
+ 
ulkomaan tiedot välilehdeltä  
ulkomainen henkilötunnus  
ja/tai syntymäaika  

 
 
 
sekä kotivaltion maatunnus 
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PaymentType 
2 tuntipalkka 
1 kk-palkka 
 
Employed 

true 

false 

 
EmploymentPeriods 

 
TermCode 
HETSUH.tsopnimi 
määräaikainen -> 2, 
muuten 1 
(toistaiseksi voimassa)  
 
CBACode 
 
EmploymentCode 
<36 2 (osa-aikainen) 

muutoin 1(kokoaikainen) 
 
ProfessionCode 
 
PensionPolicyNo 
 
EndingCode 
 

 
Palkkatietoilmoituksen esikatselu 
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Palkkatietoilmoitus xml tiedosto 

 
 

 


