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Tulorekisteri on
• Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää palkka-, 

eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

• Ilmoitettavat tiedot:

• 2019 : palkat ja ansiotulot

• 2020: eläke- ja etuustiedot

• Tietoja käyttävät:

• 2019: Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), 

Työllisyysrahasto, sekä työeläkelaitokset ja 

Eläketurvakeskus (ETK)

• 2020: muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 

hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto 

(aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuuttajat, 

työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen



Työnantaja ja palkansaaja 

tulorekisterin käyttäjinä

• Työnantajan ei tarvitse enää ilmoittaa tuloja muualle 

kuin Tulorekisteriin. Rekisteri korvaa aiemmat vuosi-

ilmoitukset verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille, 

tapaturmavakuutusyhtiöille, 

työttömyysvakuutusrahastolle.

• Tietoja tarvitsevat tahot hakevat tiedot sieltä.

• Myös palkansaaja pääsee katsomaan tulotietojaan 

Tulorekisteristä eikä työnantajalla enää ole 

velvollisuutta toimittaa  esimerkiksi palkkatodistuksia 

ym. 





Tulorekisteriin annetaan kaksi ilmoitusta

• 1. Palkkatietoilmoitus on annettava 5 arkipäivän kuluessa 

palkanmaksusta.

• Tiedot ilmoitetaan työntekijöittäin.

• 2. Erillisilmoitus (entinen oma-aloitteisten verojen 

ilmoitus) aina palkanmaksukuukautta seuraavan 

kuukauden 5. pv mennessä (ennen 12.pv)

• Erillisilmoitus välittyy Verohallintoon, Omaveroon ja 

ennakonpidätyksen ja ”sotumaksun” voi käydä 

maksamassa siellä. Eräpäivä on 12. pv. 

• Summan voi myös maksaa samalla viitenumerolla samoille 

Verohallinnon tileille kuin muutkin oma-aloitteiset verot 

esimerkiksi ALV. 



Ilmoittaminen

• Tiedot palkoista ilmoitetaan 5 arkipäivän kuluessa 

palkanmaksupäivästä. 

Ilmoitettavia tietoja:

• Palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä 

muut ansiotulot.

• Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. 

• Maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja 

kilometrikorvaukset.

Ilmoittamisessa ei ole euromääräisiä alarajoja tai 

ikärajoja. Myös alaikäisten palkat ilmoitetaan 

Tulorekisteriin.



Mitä tietoja ilmoituksessa tarvitaan

Työntekijöiden henkilötietojen ja verokortin lisäksi:

• Tyel-sopimuksen numero, laskusta tai 

vakuutusyhtiöstä

• Tapaturmavakuutuksen numero, laskusta tai 

vakuutusyhtiöstä

• Työntekijän ammattiluokka tapaturmavakuutusta 

varten (tilastokeskuksen luokittelu) 

• Työsuhteen kesto (vakituinen, määräaikainen)

• Työsuhteen laatu (osa-aikainen, kokoaikainen)



Tyel, Työttömyysvakuutus, 

Tapaturmavakuutus

• Vakuutusyhtiöt hakevat tiedot Tulorekisteristä ja 

laskuttavat omaan tahtiinsa.

• Tyel laskutetaan kuukausittain.

• Työttömyysvakuutuksen eräpäivät ovat huhti-, heinä-, 

loka- ja tammikuussa.

• Tapaturmavakuutus entisen mallin mukaan: 

ennakkolaskut ja tasaus vuoden lopussa. (tämä 

ennakkotietoa)

• Ammattiluokan valinta vaikuttaa 

tapaturmavakuutusprosenttiin. Ammattiluokkakoodi 

pitäisi olla sama kuin omalla tapaturmavakuutuksella on 

ollut aiemmin. Koodin voi tarkistaa verkkopalvelusta tai 

soittamalla omaan vakuutusyhtiöön.



Miten ilmoitan

• Suositeltavaa on ilmoittaa palkat jonkun ohjelmiston kautta, 

johon työntekijän tiedot täytetään. Palkanlaskenta ja 

Tulorekisteriin ilmoittaminen hoituvat samalla kerralla ja 

samalla näpyttelyllä.

• Palkka.fi:n kautta laskettavat palkat välittyvät 

automaattisesti tulorekisteriin.

Ohjelmistoja:

• Webwakka

• Maatalousneuvos

• Jos palkka lasketaan ”käsin” esimerkiksi excelillä, tiedot voi 

ilmoittaa suoraan Tulorekisteriin, jonne työnantaja kirjautuu 

pankkitunnuksilla.



Kiitos!

ProAgria Tilipalvelut palvelee:

ProAgria Keski-Suomi

Kauppakatu 19A, 40101 Jyväskylä

Hanna-Kaisa Kalmukoski

Talousasiantuntija, Tilipalvelujen vetäjä

043 826 9716

Vastaavat palvelut on saatavilla myös muissa 

maakunnissa.


