
      14.11.2018 
 
 
 
 
 

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

 

Tiedote työntekijöille tulorekisteristä pähkinänkuoressa  

• Tulorekisteri tulee käyttöön 1.1.2019. 
• työntekijä näkee hänelle maksetuista tuloista tehdyt ilmoitukset lähes 

reaaliaikaisena suoraan tulorekisteristä. Tulorekisteriin kirjaudutaan omilla 
pankkitunnuksilla osoitteessa www.tulorekisteri.fi 

• Palvelu aukeaa vuoden 2019 alussa. 
• työntekijä saa tämän lisäksi myös normaalisti palkkalaskelmansa, kuten 

aiemminkin. 
• Ilmoitetut tulot ovat nähtävissä viiden päivän päästä maksetusta suorituksesta 
• tulorekisteristä eri tahot poimivat tiedot omiin järjestelmiinsä eli verottaja, 

eläkeyhtiöt, tapaturmayhtiöt ja mm. kela saavat kaiken oleellisen tiedon suoraan 
tulorekisteristä. Tämä vähentää lähetettävien todistusten määrää ja päämääränä 
on sujuvoittaa eri hakemusten käsittelyä. 

• tulorekisterin myötä kaikkien tulonsaajien verokortit muuttuvat yhden tulorajan 
korteiksi 

• alkuperäistä verokorttia ei enää tarvitse toimittaa työnantajalle vaan riittää, että 
näytät verokortin tai toimitat siitä kopion. Meille (Tilialakärpälle) verokorttitiedot 
tulevat palkanlaskentaan suurimmalta osin sähköisesti suoraan verottajalta. 

• alkuperäisen verokortin säilytät itselläsi ja jos teet töitä useammalle työnantajalle, 
on sama veroprosentti käytössä kaikissa tuloissasi. Sinun täytyy itse huolehtia siitä, 
että vuosituloraja ei ylity.  

• Vuositulorajan ylittyessä loppuvuosi menee verokortissa olevan lisäprosentin 
mukaan 

• sivutulokorttia ei enää olemassa vuoden 2019 osalta 
• Muutosverokortin vuodelle 2019 voi hakea omavero-palvelussa henkilökohtaisilla 

pankkitunnuksilla osoitteessa http://www.vero.fi/omavero jo heti joulukuun 
puolen välin jälkeen tai vuoden 2019 aikana, jos huomaat, että verokortin tuloraja 
ei riitä. 

• muutosverokortista pitää toimittaa tiedot palkanlaskentaan eli ne eivät siirry 
automaattisesti verottajalta 

http://www.tulorekisteri.fi/
http://www.vero.fi/omavero
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• tiedot muutosverokortista tai mielellään kopio siitä voidaan toimittaa joko 
työnantajan kautta tai suoraan turvatulla sähköpostilla osoitteessa 
https://www.tilialakarppa.fi/turvaposti  

• Jos lähetät itse verokorttisi meille suoraan, muista merkitä otsikko riviin yritys, 
jossa työskentelet, jotta osaamme kohdistaa verotiedot oikein 

• varsinaiseen palkanmaksuun ei työntekijöiden osalta tule muutoksia 
• palkkaennakko poistuu käytöstä sellaisenaan kuin se on tähän asti ollut käytössä eli 

työntekijälle on maksettu nettopalkkaennakko, joka on vähennetty tilistä 
maksettavasta nettopalkasta 

• Palkkaennakon korvaa burtto ennakkopalkka, josta tehdään normaalit vähennykset 
(ennakonpidätys, tyel-maksu, työttömyysvakuutusmaksu kuten normaalista 
palkasta) ennen sen maksamista työntekijän tilille ja tämä ilmoitetaan 
tulorekisteriin 5 pvän sisällä maksamisesta normaalin palkan tapaan 

• vuoden 2019 alusta lähtien emme pysty lähettämään palkkalaskelmia enää 
sähköpostiin suoraan työntekijöille 

• korvaavat ilmoitustavat ovat joko normaali posti tai verkkopalkka 
• keskustelkaa vaihtoehdoista työnantajanne kanssa ja hän ilmoittaa meille tavan, 

jolla palkkalaskelmat tulevaisuudessa lähetetään 
 
Lisätietoja tulorekisteristä löytyy osoitteesta 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yksityishenkil%C3%B6t/ 
 
Myös meiltä voi kysellä lisätietoja asiaan liittyen 
palkat@tilialakarppa.fi 
045-7731 2062 Katja 
044-7035 166 Tuula 
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