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Tiedote työnantajalle tulorekisteristä [itse palkat laskeva yritys] 

§ valtakunnallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen 
§ tulorekisterin myötä luovutaan erillisistä vuosi-ilmoituksista 
§ vuoden 2018 vuosi-ilmoitukset lähetetään vielä normaalisti tammikuussa 2019 
§ tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot henkilötasolla maksupäivän mukaan 
§ ilmoitus pitää lähettää viimeistään 5 päivää maksupäivästä 
§ tulorekisteriin ilmoitetaan rahapalkat, luontoisedut, verovapaat korvaukset ja poissaolot 
§ eri tahot (verottaja, kela, eläkevakuutusyhtiöt, tapaturmavakuutusyhtiö, työllisyysrahasto jne) 

hakevat tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä omaan järjestelmäänsä 
§ Verottaja poimii palkansaajakohtaiset tiedot omiin järjestelmiinsä tulorekisteristä 

maksupäivän jälkeen. Palkasta toimitettu ennakonpidätys ja koko maksukuukautta koskeva 
sava-maksu (sotu-maksu) maksetaan edelleen seuraavan kuun 12. päivä, kuten tälläkin 
hetkellä. 

* 
§ vanha palkkaennakko poistuu käytöstä ja tilalle tulee ennakkopalkka, josta toimitetaan 

ennakonpidätys, tyel ja työttömyysvakuutusmaksu kuten normaalista palkasta ja 
ennakkopalkasta pitää tehdä ilmoitus tulorekisteriin 5. päivän kuluessa maksusta.  

* 
§ tapaturmavakuutus vuoden 2019 osalta menee vanhalla kaavalla eli vakuutusyhtiöön 

määritellään palkkasumma, jonka perusteella vakuutusyhtiö lähettää ennakkolaskut. Maksut 
täsmäytetään vuoden 2020 alkupuoliskolla, kun vakuutusyhtiöt hakevat palkkatiedot vuoden 
2019 osalta tulorekisteristä. Tiedossa ei ole vielä miten tapaturmavakuutuksen maksut 
määräytyvät vuoden 2020 osalta. 

 
§ Työttömyysvakuutusrahasto/TVR muuttaa nimensä Työllisyysrahastoksi. 

Työttömyysvakuutusmaksut tulevat maksuun neljä kertaa vuodessa toteutuneiden palkkojen 
mukaan. Työllisyysrahasto poimii tulorekisteristä toteutuneet työttömyysvakuutuksen alaiset 
palkat tammi-maaliskuun osalta huhtikuun alussa ja lähettää laskun työnantajalle ja sama 
toistuu neljännesvuosittain. Työllisyysrahasto kehottaa kaikkia asiakkaitaan tilaamaan 
verkkolaskun, jotta paperipostista päästäisiin eroon kokonaan. 

 
§ Tyelin osalta kaikki työnantajat siirtyvät jatkuvan ilmoittamisen tekniikkaan eli vakuutusyhtiö 

poimii maksupäivittäin Tyelin alaiset palkkatiedot ja lähettää laskun asiakkaalle. Koska Tyel 
menee maksupäivän mukaan, tulee laskuja niin paljon kuin on maksupäiviä kyseisellä 
työnantajalla (jos kuukaudessa on yksi maksupäivä, tulee yksi lasku - jos maksupäiviä on esim. 
5 kuukaudessa, tulee 5 erillistä laskua) Tyel-vakuutusyhtiöt kehottavat myös siirtymään 
verkkolaskutukseen.    
 



      23.11.2018 
 
 
 
 
 

Lehtorouskuntie 14 B        
90650 Oulu Puh. 08 - 534 1400 www.tilialakarppa.fi 

 

Mitä tarvitsee tehdä? 
• varmista, että palkkajärjestelmäsi on yhteensopiva tulorekisterin kanssa; selvitä, 

millainen yhteys tulorekisteriin rakennetaan 
• helpoin tapa on ilmoittaa palkat tulorekisteriin rajapinnan kautta 
à   hanki tarvittava VARMENNE 14.12.2018 mennessä 

• huolehdi, että tarvittavat valtuudet ovat voimassa palkanlaskentaa hoitavalle ja 
Tulorekisteri-ilmoituksia tekevälle henkilölle 

• mikäli lasket palkat ”käsipelillä” ilman palkanlaskentaohjelmaa, perehdy Tulorekisteri-
ilmoitusten tekemiseen osoitteessa www.vero.fi/tulorekisteri 

• mikäli käytät Palkka.fi -palvelua, lähtevät tulorekisteri-ilmoitukset palvelusta 
automaattisesti 
 
 

 
Opastamme Tulorekisteri- ja muissa palkanlaskennan asioissa: 
 
palkat@tilialakarppa.fi 
045-7731 2062 Katja Heikkilä 
044-7035 166 Tuula Kontio 
 

 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/
http://www.vero.fi/tulorekisteri
https://www.palkka.fi/
mailto:palkat@tilialakarppa.fi

