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1 Yleistä 

1.1 Dokumentin tarkoitus 

Tässä dokumentissa kuvataan lyhyesti yleisellä tasolla miten kansallinen tulorekisteri toiminallisuus näkyy Fival-

dissa käyttäjälle. Dokumentissa käydään myös läpi tämän julkaisun yhteydessä julkaistut tulorekisteriin liittyvät 

muutokset. 

 

1.2 Mikä on tulorekisteri 

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot 

jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen 

maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat 

esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä 

työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja 

veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. 

 

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, 

työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keski-

tettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, 

työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle annetaan vuodelta 2018. Tulorekisterin tietoja käyttävät ne, 

joilla on siihen lain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee. 

Huomaa, että 

• tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa 

• matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi 

• työnantajalle maksettuja korvauksia ei ilmoiteta 

• työnantajan maksamat pääomatulot, kuten palkkasaatavan korot ja takausprovisiot on myös ilmoitet-

tava. 

 

1.3 Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?  

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jo-

kaisesta tulonsaajasta erikseen. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tie-

dot.  Samalla ilmoituksella voi kuitenkin ilmoittaa samalle tulonsaajalle useita erilajisia tuloja, esimerkiksi raha-

palkkaa, luontoisetuja ja kilometrikorvauksia. 

 

Palkkatietoilmoituksella annettavat tiedot  

• Yksilöinti- ja tunnistetiedot 

o esimerkiksi tiedot tulonsaajasta ja maksajasta, palkanmaksukausi- ja päivä  

• Palkat ja ansiotulot 

o esimerkiksi erilaiset palkat, työaika- ja poikkeustilannekorvaukset sekä palvelussuhteen 
päättämiseen ja lomautukseen liittyvät korvaukset  

• Erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan 

o esimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset, työ- ja käyttökorvaukset 
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o organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset 

o vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, työkorvaukset, urheilijalle maksetut suorituk-
set 

• Palkasta vähennettävät erät 

o esimerkiksi ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut 

• Palvelussuhteen tiedot 

o esimerkiksi palkkauksen tyyppi, muoto, kesto, yksikköhinta, viikkotyöaika, ammattiluokka 

• Vakuuttamistiedot 

o esimerkiksi eläkealan ja työtapaturmavakuuttajien vakuutusnumerot 

• Poissaolotiedot 

o esimerkiksi palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä niiden syyt, palkallisen poissa-
oloajan palkka 

• Perusteeton etu 

o määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin perusteeton etu kohdistuu 

• Takaisinperintä 

o määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin takaisinperintä kohdistuu 

 

Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta esimerkiksi  

• ammattiyhdistysjäsenmaksuja eikä työttömyyskassamaksuja 

• puolueelle suoraan maksettavia luottamushenkilömaksuja 

• arkaluonteisia poissaolon syytietoja 

• suurinta osaa pääomatuloista, kuten korkoja tai osinkoja 

• matka- ja majoittumiskorvauksia, jotka työnantaja on maksanut tositteen perusteella 

• yrittäjän työtuloa, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mu-
kaan. 

 

1.4 Työnantajan erillisilmoitus  

Työnantaja antaa tarvittaessa lisäksi työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät kohdistu yksittäiseen 

tulonsaajaan. Erillisilmoitus annetaan, kun  

• ilmoitetaan kyseisen kohdekuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yh-

teismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset 

• maksaja kuuluu työnantajarekisteriin eikä palkkoja ole maksettu lainkaan kyseisen kohdekuukauden 

aikana (Ei palkanmaksua -tieto). 

 

1.5 Virheellinen ilmoitus pitää korjata 

Tulorekisteriin tehdään vain 1.1.2019 ja sen jälkeen annettuihin ilmoituksiin tarvittavat korjaukset. Jos vuonna 

2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta 

tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2019 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan 

kullekin tietoa käyttävälle taholle. Tulorekisterin myötä työnantajan tai muun suorituksen maksajan pitää korjata 

ilmoittamansa virheellinen tieto viipymättä sen jälkeen, kun virhe on huomattu. Jos tulonsaaja huomaa tiedois-

saan virheen, hänen on pyydettävä korjausta suorituksen maksajalta. Maksajan on korjattava alkuperäinen il-

moitus korvaavalla ilmoituksella. Korvaavalla ilmoituksella annetaan kaikki tiedot uudelleen eli uusien ja muuttu-

neiden tietojen lisäksi myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaava ilmoitus pitää pystyä 
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kohdistamaan alkuperäiseen, korjattavaan ilmoitukseen. Tämän vuoksi tulorekisterin tietojen korjaamisessa pi-

tää käyttää ilmoitusviitettä, jolla korjaukset kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen. Tulonsaajalla voi olla samalla 

palkanmaksukaudella ja -päivällä useita voimassaolevia ilmoituksia.  
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2 Kansallinen tulorekisteri toiminnallisuuden toteutus Fivaldissa 

Vuoden 2018 aikana Fivaldiin lisätään vaiheittain tulorekisteriin liittyviä kenttiä ja toiminallisuuksia. Fivaldi tulee 

olemaan tulorekisteri yhteensopiva siinä laajuudessa kuin ominaisuudet ovat tuettuna Fivaldissa. 

 

Rahapalkat voi ilmoittaa tulorekisteriin kahdella eri tavalla. Fivaldin ilmoittaa rahapalkat eritellysti (ns. ilmoitus-

tapa 2). Tässä rahapalkat ilmoitetaan eritellysti siten, että käytetään erillisiä, täydentäviä tulolajeja (rahapalkko-

jen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso). Näin ilmoitettuna palkka muodostuu ilmoitetuista tuloista eikä maksa-

jan tarvitse laskea tuloja yhteen. Eritellysti ilmoitettuna tiedot ovat tulorekisterissä sillä tarkkuustasolla, jolla tie-

don käyttäjät tarvitsevat tietoa. 

 

Tarkempi tulorekisteri toiminallisuuden kuvaus sekä ohjeet julkaistaan myöhemmin. 

 

2.1 Varmenteiden hallinta Fivaldissa 

Jokaisen Fivaldilla palkkoja maksava yrityksen tai tilitoimiston on hankittava oma tuotannon aikainen varmenne. 

Varmenteen hankkii se taho joka hoitaa yrityksen palkanlaskennan. Eli yritys, joka hoitaa yrityksen palkanlas-

kennan itse, tai tilitoimisto, joka hoitaa yrityksen palkanlaskennan yrityksen puolesta. Yrityksen / tilitoimiston ni-

menkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee tulorekisterin kanssa tuotannon aikaisen sopimuksen. Tuotantosopi-

musten teon aloituksesta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Sopimuksen teon jälkeen varmennepalvelu lähettää varmennepyynnön tekoa varten tarvittavat tiedot: siirtotun-

nuksen ja kertakäyttösalasanan. Varmennepyynnön voi tehdä sen jälkeen, kun on vastaanottanut varmenne-

pyyntöä varten lähetetyn siirtotunnuksen ja kertakäyttösalasanan. Kertakäyttösalasana on voimassa 14 vuoro-

kautta. Jos varmennepyyntöä ei tehdä tämän ajan kuluessa, kertakäyttösalasana vanhenee, ja asiakkaan on 

aloitettava varmenteen muodostus alusta. Siirtotunnus ja kertakäyttösalasana toimitetaan asiakkaalle turvasäh-

köpostiviestillä. 

 

Varmenteen haku aloitetaan antamalla varmenteelle nimi, siirtotunnus ja kertakäyttösalasana. Tämän jälkeen 

klikataan ”Luo varmenne”. Fivaldi noutaa varmenteen sekä tallentaa varmenteen Fivaldin palvelimelle. Var-

menne on voimassa kaksi vuotta. Fivaldi suorittaa vanhenevan varmenteen uusimisen automaattisesti ilman 

käyttäjän toimenpiteitä. Tilitoimisto voi liitää varmenteelleen yritykset, joiden palkat laskevat. 

 

Tulorekisterin varmenteiden hallintaan tulee myöhemmin uusi välilehti web-puolelle. Tarkempi toiminallisuuden 

kuvaus julkaistaan myöhemmin. 

 

2.2 Fivaldin palkkalajien linkitys tulorekisterin tulolajikoodeihin 

Linkitys tullaan tekemään palkkalajien tilastoryhmät toiminnon avulla. Fivaldin oletuspalkkalajien osalta linkitys 

tullaan lisäämään Visman toimesta kaikille. Lisättyjen palkkalajien osalta linkitys tulee tehdä käyttäjän toimesta. 

Tarkempi ohjeistus toimitetaan myöhemmin. 
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2.3 Palkkatietojen ilmoittaminen Fivaldista Tulorekisteriin 

Palkkatietoilmoitusten lähettäminen perustuu aina palkkalaskelmiin.  

1. Tehdään palkkalaskelmat kuten tällä hetkellä. 

2. Lähetetään aineisto pankkiin ja laskelmat tulonsaajille. 

3. Merkitään palkkakausi maksetuksi heti (1-2 päivää) kun palkat ovat tulonsaajilla nostettavissa. Maksetut pal-

kat ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Suorituksen maksu-

päivä on se päivä, jolloin suoritus on saajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa saajan tililtä. Maksupäivän 

jälkeiseen viiden kalenteripäivän laskemiseen otetaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, mutta 

jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäi-

vänä. 

4. Maksetuksi merkinnän jälkeen Fivaldi toimittaa palkkatietoilmoituksen automaattisesti tulorekisteriin ilman 

käyttäjän toimenpiteitä. HUOM! ilman maksetuksi merkintää tietoja ei lähetetä ja seurauksena voi olla myöhäs-

tymismaksu. 

 

Tarkempi toiminallisuuden kuvaus julkaistaan myöhemmin. 

 

2.4 Palkkailmoituksen tietojen korjaus Fivaldissa 

Ilmoituksen korjaaminen voi johtua maksamisen tai ilmoittamisen virheestä. Maksamisen virhetilanteilla tarkoite-

taan niitä tilanteita, joissa ilmoitus sinänsä on oikein, mutta tulo on maksettu liian pienenä tai suurena. Ilmoitta-

misen virhetilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu väärin 

tulorekisteriin, esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi. Tulorekisteriin on siten annettu tulonsaajan tiedot väärin.  

 

Maksamisen virhetilanteissa on erilaisia tapoja toimia. Jos tulonsaajalle on maksettu palkkaa liian vähän, esim. 

unohdettu maksaa ylityökorvauksia, alkuperäistä ilmoitusta ei korjata. Tällöin annetaan uusi ilmoitus kappaleen 

2.3 mukaisesti sille maksupäivälle, jolloin unohtunut suoritus maksetaan.  

 

Joissain tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin ilmoitettuun suoritukseen. 

Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai vää-

rän suuruisena. Kun perusteeton etu huomataan, tieto on korjattava tulorekisteriin ilman aiheetonta viivytystä 

ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen kun perusteeton etu on havaittu. Fivaldissa lisätään palkkalas-

kelmalle rivi palkkalajilla, jolla perusteeton etu maksettiin. Katre tyypiksi riville valitaan ”Perusteeton etu”. Tieto 

välitetään tulorekisteriin palkkalaskelman maksetuksi merkinnän yhteydessä kappaleen 2.3 mukaan. 

 

Kun tulonsaaja maksaa aiheettomasti maksetun perusteettoman edun tai muun suorituksen takaisin, tieto takai-

sinmaksusta on ilmoitettava tulorekisteriin. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan 

takaisinperitty summa ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin. Fivaldissa lisä-

tään palkkalaskelmalle rivi palkkalajilla, jolla maksettua suoritusta peritään takaisin. Katre tyypiksi riville valitaan 

”Takaisin perintä”. Tieto välitetään tulorekisteriin palkkalaskelman maksetuksi merkinnän yhteydessä kappaleen 

2.3 mukaan. 
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Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on kuitenkin tun-

nistettu tilanteita, joissa ei voida käyttää korvaavaa menettelyä, vaan sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on 

mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Seuraavassa toistaiseksi tunnistetut tilanteet, 

joissa tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus: 

• Maksupäivän korjaus 

• Palkanmaksukauden korjaus 

• Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus 

• Tulonsaajan syntymäajan korjaus 

• Eläkejärjestelynumeron korjaus 

• Työtapaturmayhtiön yhtiötunnuksen ja vakuutusnumeron korjaus 

• Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi tietojen korjaukset: 

o Ei vakuuttamisvelvollisuutta - tietojen muutokset taannehtivasti ja  

o Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin – tietojen muutokset taannehtivasti 

 

Tarkempaa tietoa ilmoitusten korjaamisesta ja mitätöinnin toteutuksesta Fivaldissa julkaistaan myöhemmin. 
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3 Huhtikuun 2018 päivityksen lisäykset palkanlaskentaan  

3.1 Sukupuoli 

Palkansaajat  | Henkilön perustiedot -välilehdelle on lisätty kenttä ”Sukupuoli”.  

 

 

Kenttään valitaan tulonsaajan sukupuoli. Vaihtoehdot ovat mies tai nainen. Tulonsaajan sukupuoli on aina valit-

tava tulonsaajalle, jolla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Tulonsaajalle, jolla on suomalainen asiakastun-

niste, tietoa ei tarvitse valita. Tieto ilmoitetaan tulorekisteriin vain jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakas-

tunnistetta (Suomessa annettu henkilötunniste, Suomessa annettu yritystunniste). 
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3.2 Osoitteen voimassaolon loppumispäivä 

Tämä on vanha kenttä, mutta jatkossa kentän käyttöön tulee kiinnittää tarkemmin huomiota. Tulorekisteriin tul-

laan ilmoittamaan tulonsaajan kaikki ilmoitushetkellä voimassa olevat osoitteet. 

 

 

 

3.3 Palvelussuhteen päättymisen syykoodi 

Palkansaajat | Työsuhteet – välilehdelle on lisätty valinta kenttä ”Tulorekisteri - päättymissyy” 
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Kenttään valitaan tulonsaajan palvelussuhteen päättymisen syykoodi. Kansalliseen tulorekisterin ilmoituksiin on 

määritetty kolme palvelussuhteen päättymisen koodistoa, joista Fivaldi tukee alkuvaiheessa vain Tulorekisterin 

ylläpitämää koodistoa. Muut määritety koodistot ovat Kevan ylläpitämä eläketurvakohtainen koodisto sekä Suo-

men pankin ylläpitämä. Tulorekisterin ylläpitämän koodiston arvoja ovat seuraavat: 

 

Tulorekisterin ylläpitämä koodisto on kaikkien suoritusten maksajien käytettävissä. Vaikka Kevan ja Suomen 

Pankin maksajien on käytettävä omia koodistojaan eläkevakuuttajien tarpeisiin, suositellaan, että Kevan ja Suo-

men Pankin maksajat antavat myös Tulorekisterin koodiston mukaiset arvot, jotta muut tiedon käyttäjät saavat 

tarvitsemansa tiedot. 

 

 

3.4 Palvelusuhteen rekisteröinnin tyyppi 

Palkansaajat | Työsuhteet – välilehdelle on lisätty valinta kenttä ”Rekisteröinnin perusteen tyyppi” 

 

 

Palvelussuhteen rekisteröinnin peruste -tiedolla voidaan erotella esim. tietty palvelussuhteen tyyppi tai ammatti-

ryhmä. Tieto on tarkoitettu Kevan asiakkaiden ja Suomen Pankin käyttöön, jonka mukaiset vaihtoehdot on valit-

tavissa.  
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3.5 Palvelusuhteen rekisteröinnin tunniste 

Palkansaajat | Työsuhteet – välilehdelle on lisätty kenttä ”Rekisteröinnin perusteen tunniste” 

 

 

Kenttään syötetään palvelusuhteen rekisteröinnin perusteen mukainen koodi. 
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3.6 Tieto työeläkevakuutuksesta 

Palkansaajat | perustiedot | Vakuutukset – välilehdelle on lisätty kenttä ”Tieto työeläkevakuutuksesta” 

 

Valitaan arvolistalta Työntekijän työeläkevakuutus, maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL) tai yrittäjän eläke-

vakuutus (YEL). Tulonsaajalla voi olla samanaikaisesti voimassa vain yksi arvo. 

 

1. Työntekijän työeläkevakuutus valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu  

• työntekijän eläkelain (395/2016),  

• julkisten alojen eläkelain (61/2016),  

• merimieseläkelain (1290/2006),  

• ortodoksista kirkosta annetun lain (985/2006), 

• Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaisen eläkesäännön tai  

• Ahvenanmaan maakuntalain (ÅFS 54/2007) mukaisen eläkesäännön perusteella  

2. Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain 

(1280/2006) mukaisesti  

3. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukai-

sesti  

Työntekijän työeläkevakuutus   

Työnantajan velvollisuutena on vakuuttaa kaikki 17–68-vuotiaat työntekijänsä, joiden ansiot ylittävät vakuut-

tamisvelvollisuuden alarajan. Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja nousee asteittain. Vuonna 1957 tai aikai-

semmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä 

nuoremmilla 70 vuotta. Eläkevakuutustietoa ei ilmoiteta, jos tulonsaajaa ei ole vakuutettu Suomessa. Tällöin 

ilmoittamisessa on käytettävä ”Muut vakuuttamistiedot”- tietoryhmän ”Vakuuttamisen poikkeustilanteen 

tyyppi”-tietoa. Työeläkevakuuttaja ohjeistaa edellä mainitusta poikkeavat erityistapaukset erikseen (esimer-

kiksi kansanedustajat). 

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)  
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Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoita-

jien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYELin mukaisen 

työeläketurvan piiriin.  

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)  

Yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta palvelussuhteessa ja täyttää kyseisen ansiotyön osalta 

lainsäädännössä olevat tunnusmerkit. Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä. Yrittäjä va-

kuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää 

eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alka-

misesta Vakuutusyhtiön vahvistama MYEL- ja YEL-työtulo on eläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen 

perusteena oleva tulo ja se korvaa yrittäjän saamasta palkasta maksettavat eläke- ja sairausvakuutusmak-

sut. Työtulotietoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka ilmoitetaan. Jos henkilö on MYEL- 

tai YEL-vakuutettu, on tärkeää ilmoittaa tällaisen yrittäjän saama palkka käyttäen MYEL-tai YEL-eläkevakuu-

tustietoa. Jos yrittäjien palkkojen ilmoittamisessa ei käytetä MYEL- tai YEL-tietoa, maksut voidaan määrätä 

erehdyksessä kahteen kertaan. 

 

 

3.7 ** merkit palkkalajin edessä 

Palkkarivillä palkkalajin eteen lisätään kaksi tähteä (**) kun palkkariville on lisätty tulorekisteriin liittyviä tarkenta-

via tietoja. Merkintään riittää kun yhdessä kentässä on tietoja. Lisäyksen tarkoitus on informoida käyttäjää rivillä 

olevista tulorekisteriin liittyvistä tiedoista. 
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3.8 Tulorekisterityyppi 

Palkkariville on lisätty uusi valintaruutu ”Tulorekisterityyppi”. Tietoa käytetään tarkentamaan palkkarivin tietoa. 

Mikäli uudet kentät eivät näy, tarkista näkyykö koko ruutu. Halutessa sovellusikkunan kokoa voi säätää ”Omat 

tiedot” kohdasta. 

 

 

Valinnan takaa voidaan palkkariville valita seuraavat tiedot: 

 

Kertakorvaus 

• ”Kertakorvaus” valitaan palkkariville jos suoritus maksetaan kertakorvauksena.  
• Kertakorvaus on suoritus, joka maksetaan vain kerran eikä toistu.  
• Kertakorvaus on kertaluonteisesti maksettu tulo, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen. 
• Kertakorvaus maksetaan satunnaisesti eikä säännöllisesti tai toistuvasti.  
• Säännöllisesti toistuvia ovat kuukausittain maksettavat suoritukset.  
• Satunnainen kertakorvaus on esimerkiksi kerran vuodessa maksettava bonus. Lisäksi jos henkilö tekee 

lyhytaikaisen työsuorituksen ja suoritus työstä maksetaan kerralla, ilmoitetaan se ”Kertakorvaus”-tie-
tona. Jos vain osa tuloista on maksettu kertakorvauksena, ilmoitetaan kyseiset tiedot omina tulolajei-
naan (säännöllisesti maksettava määrä erikseen ja kertakorvaus erikseen).  

 

Maksettu muuna kuin rahana 

• ”Maksettu muuna kuin rahana” valitaan jos vastike työstä maksetaan muuna vastikkeena kuin rahana. 
• Vastike työstä voidaan rahan lisäksi maksaa myös muuna vastikkeena, esim. osakkeina, optioina tai 

vastavuoroisena vaihtotyönä.  
• Jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana, kohdassa ”Määrä” on ilmoitettava vastikkeen käypä arvo. 

Käyvällä arvolla tarkoitetaan esim. edun hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.  
• Jos tulonsaajalle maksetaan pelkästään luontoisetuja, ”Maksettu muuna kuin rahana” tietoa ei tarvitse 

antaa. Jos vain osa tulosta on maksettu muuna kuin rahana, ilmoitetaan kyseiset tiedot omina tulolajei-
naan (rahana maksettu määrä erikseen ja muuna kuin rahana maksettu määrä erikseen).  
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Perusteeton etu 

• ”Perusteeton etu” valitaan jos suoritus on perusteetonta etua.  
• Tietoa käytetään silloin, kun korjataan alkuperäistä ilmoitusta korvaavalla ilmoituksella.  
• Tieto ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perus-

teeton etu on havaittu.  
• Etu on perusteeton, jos tulonsaaja ei ole siihen oikeutettu. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, 

kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena.  
• Tulolajiin kytkettävä ”Perusteeton etu”-tieto ilmoitetaan, jos perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu vir-

heellisesti tulorekisteriin muuna tulolajina, esim. ”Palkkayhteissumma” – tulolajilla.  
• Tieto on korjattava oikeaksi käyttäen alkuperäisen ilmoituksen tulolajia sekä sen yhteydessä annetta-

vaa erillistä tietoa ”Perusteeton etu”.  
 
Takaisinperintä 

• ”Takaisinperintä” valitaan, jos aiemmin tulorekisteriin ilmoitettu tulo on peritty tulonsaajalta takaisin.  
• Tieto ilmoitetaan viimeistään viidentenä (5.) kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona tieto takaisin pe-

rityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen maksu liittyy, on saatu. 
• Suoritus voidaan periä takaisin saajaltaan esimerkiksi silloin, kun suorituksen maksussa on tapahtunut 

virhe ja suoritus on maksettu väärälle henkilölle tai väärän suuruisena. Suoritus voidaan periä takaisin 
bruttosummasta tai tulonsaajalle voidaan lähettää maksupyyntö. Suoritus voidaan periä takaisin myös 
nettona.  

• Perittyä summaa ei voi korjata miinusmerkkisenä lukuna alkuperäiselle palkkakaudelle, koska tulo on 
maksettu alun perin suurempana.  

• Korjaus tehdään antamalla ”Takaisinperintä”-tieto sekä siihen liittyvät lisätiedot sillä palkanmaksukau-
della, jolloin tulo on peritty takaisin.  

 

 

3.9 Tulorekisterin kohdistuskausi 

Palkkariville on lisätty ”Tulorekisterikohdistuskausi”.  

 

 

Valinnalla kohdistetaan korjaava rivi alkuperäiselle palkkakaudelle, jolta tuloa peritään takaisin. Kohdassa ilmoi-

tetaan se palkkakausi, jolloin takaisinperittävä tulo alun perin maksettiin. Kentässä on käytettävissä palkkakau-

sihaku. 
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3.10 Ansainta-ajan alkupvm ja loppupvm 

Palkkariville on lisätty ”Ansainta-ajan alkupvm” ja ”Ansainta-ajan loppupvm” kentät. 

 

 

Ansaintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta tulo on kertynyt. Palkan ja muun tulon ansaintakausi voi olla pi-

dempi kuin palkkakausi, esim. vuoden pituinen tai yli. Ansaintakausi on tulolajikohtainen ja voidaan kytkeä ku-

hunkin ilmoitettavaan tulolajiin eripituisena.  

Kentät voi ottaa käyttöön muuhunkin tarpeeseen kuin Tulorekisteriin, mutta eivät kuitenkaan välity mihinkään 

muuhun kuin tulorekisterin korvaaviin palkkatietoilmoituksiin. 

 


