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Keskeisimmät tulorekisterin tuomat
muutokset Palkka.fi:hin

Yleistä tietoa tulorekisteristä
 Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja
etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin
reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
 Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja
ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietojen
ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja
kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 alkaen.
 Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela),
työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien
määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus,
Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.
 Lisätietoja tulorekisteristä www.tulorekisteri.fi

Tulorekisterin vaikutukset - Työnantaja
 Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia.
 Tällä hetkellä työnantajien pitää ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle
erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri aikatauluissa. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot vain
yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot.
Jos myös täydentävät tiedot annetaan tulorekisteriin, tulorekisteri korvaa myös palkkatodistuksia
ja muita selvityksiä, joita työnantajien pitää antaa esimerkiksi etuushakemuksen liitteeksi.
 Tiedot on mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Tällöin palkkahallinnon
järjestelmän ja tulorekisterin välille on rakennettu sähköinen yhteys, ja palkkatiedot voi ilmoittaa
suoraan palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin ilman, että ilmoittajan tarvitsee siirtyä
erilliseen tulorekisterin ilmoittamisen palveluun. Näin ilmoittamisen manuaalisten työvaiheiden
määrä vähenee.
– Palkka.fi lähettää tarvittavat tiedot maksetuista palkoista suoraan tulorekisteriin vuodesta
2019 alkaen (Palkka.fi avautuu huoltokatkon jälkeen 2.1.2019)

Keskeisimmät muutokset Palkka.fi:ssä 2019
 Ilmoitukset lähetetään jatkossa suoraan tulorekisteriin (palkkatietoilmoitus ja erillisilmoitus)
– Verohallintoon lähetetään tieto kotitalousvähennyksestä (maksetuista palkoista) ja
Tilastokeskukselle tilastotietoja toistaiseksi.
 Kotitalouden palkkatietoilmoitus tulorekisteriin lähtee heti kun palkka on hyväksytty.
Työnantajamaksut sekä nettopalkka muodostuvat heti.

 Yrityksen palkkatietoilmoitus tulorekisteriin lähtee palkanmaksupäivästä seuraavaan yöhön
mennessä. Työnantajamaksut ja nettopalkka muodostuvat kun ilmoitus on lähetetty.
 Jatkossa Palkka.fi:n saat paluutiedon onko ilmoitus mennyt onnistuneesti läpi tulorekisteriin.
Mahdolliset ilmoitusvirheet ja niiden ohjeistukset näet Palkka.fi:stä.

Keskeisimmät muutokset Palkka.fi:ssä 2019
 Palkankorjaus muuttuu helpommaksi yrityksillä.
 Palkankorjauksen yhteydessä tulee valittavaksi millaisesta palkankorjauksesta on kyse, jotta
Palkka.fi osaa lähettää tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin.
 Takautuvalle maksupäivälle voi laskea palkkoja jos palkanmaksupäivä on kuluvan vuoden
puolella.

 Palkanmaksupäivän ilmoittaminen tulevaisuuteen muuttuu, max. 45 päivää.
 Uusia palkkalajeja
 Työttömyysvakuutusrahastolle tehtävä ennakon hakemus poistuu > TVR saa jatkossa tiedot
tulorekisteristä.

Käytätkö jo Palkka.fi:n?
 Voit jatkossakin hoitaa palkanmaksun ja työnantajavelvoitteet Palkka.fi:n kautta. Vuodesta 2019 lähtien
palvelu lähettää tarvittavat ilmoitukset suoraan tulorekisteriin.

– Nykyiset ilmoitukset palkoista Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon
poistuvat.
– Vuoden 2018 palkanmaksupäivällä olevat palkat ilmoitetaan, kuten nytkin.
 Käyttöliittymät pysyvät ennallaan, joitakin muutoksia, kuten uusia näyttöjä, toiminnallisuuksia sekä
parannuksia on kuitenkin tulossa.
 Muista hoitaa ajoissa palkanmaksut vuoden 2018 maksupäiville. Palkka.fi sulkeutuu 31.12.2018 klo 21 ja
avautuu jälleen 2.1.2019 aamupäivällä/päivällä.
 Vuoden 2019 palkanmaksupäivällä olevat palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Muistathan, että vuoden 2018
palkanmaksupäivälle kuuluvia palkkoja ei voi enää laskea Palkka.fi:ssä vuoden 2019 puolella.
 Yritys, nyt on hyvä aika tehdä Maksuluettelolle syyssiivous. Siirrä jo maksetut maksut Maksuarkistoon.
Vuonna 2019 maksuja muodostuu nykyistä enemmän, joten siirrä aina maksetut maksut arkistoon, jotta
näet paremmin mitkä maksut ovat uusia.

Etkö käytä vielä Palkka.fi:tä?
 Voit ottaa Palkka.fi:n käyttöön milloin tahansa, myös kesken vuoden. Jos olet
yritys, voit tallentaa palveluun alkusaldoina tiedot ennen palvelun käyttöönottoa
maksamistasi palkoista.
 Maksuttomalla Palkka.fi:llä saat hoidettua helposti palkanlaskennan
sivukuluineen. Palvelu hoitaa puolestasi ilmoitukset v. 2019 alkaen suoraan
tulorekisteriin eikä sinun tarvitse erikseen antaa ilmoitusta tulorekisteriin.
 Palkka.fi vähentää automaattisesti tarvittavat maksut työntekijän palkasta (esim.
ennakonpidätyksen, TyEL-maksun, työttömyysvakuutusmaksun). Muista
tallentaa ennen palkanlaskennan aloittamista tarvittavat tiedot itsestäsi
(työnantaja) sekä työntekijän tiedot.
 Kun otat Palkka.fi:n käyttöön, saat hoidettua palkanlaskennan lisäksi
ilmoittamisen > Näin sinulta säästyy aikaa.

Kotitalouden palkanmaksu ja
ilmoitukset tulorekisteriin vuonna 2019

Kotitalouden palkanlaskenta ja ilmoittaminen 2019
 Palkanmaksu ja ilmoittaminen tulorekisteriin sujuu helposti ja reaaliaikaisesti.
– Tulorekisterin ohjeen mukaan kotitalouden tulee ilmoittaa palkoista palkanmaksupäivästä
seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä (esim. palkanmaksupäivä 15.2. > ilmoitus
annettava 5.3.)
– Palkka.fi lähettää ilmoituksen heti tulorekisteriin istunnon aikana.

 Laske palkka ja hyväksy palkanlaskenta > Palkka.fi ottaa yhteyden tulorekisteriin ja saat heti
kuittauksen onko ilmoituksesi mennyt perille tulorekisteriin.
 Kun ilmoitus on mennyt onnistuneesti tulorekisteriin, muodostuvat nettopalkka sekä
työnantajamaksut. Sinut ohjataan kohtaan Maksut.

Kotitalouden palkanlaskenta ja ilmoittaminen 2019
 Huomioithan, että Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
– nettopalkka
– ennakonpidätys/lähdevero sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu
– TyEL-maksu
 Erillisen laskun saat (kuten nytkin)
– työttömyysvakuutusmaksusta
– työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta

Yrityksen palkanmaksu ja ilmoitukset
tulorekisteriin vuonna 2019

Yrityksen palkanlaskenta ja ilmoittaminen 2019
 Palkka.fi lähettää ilmoitukset palvelun kautta lasketuista palkoista puolestasi tulorekisteriin.
– HUOM! Valitse Palkka.fi:stä automaattinen ilmoitusliikenne, jolloin ilmoitukset voidaan
lähettää puolestasi tulorekisteriin oikeaan aikaan.
 Laske palkka ja hyväksy palkanlaskenta > Palkka.fi lähettää ilmoituksen tulorekisteriin
palkanmaksupäivästä seuraavaan yöhön mennessä. Jos maksat palkkoja usealle työntekijälle,
joilla on sama palkkakausi, maksupäivä ja TyEL-sopimus > Palkka.fi niputtaa ilmoitukset ns.
ilmoitusnipuksi.
 Jos ilmoitus sisälsi virheitä saat siitä tiedon Palkka.fi:n sekä korjausohjeet. Muistathan korjata
ilmoitusvirheet, jotta ilmoitus saadaan uudelleen lähtemään tulorekisteriin.

 Muista tehdä aina palkankorjaus Palkka.fi:n kautta, jotta tarvittavat ilmoitukset saadaan
lähetettyä myös tulorekisteriin ja palkkakirjanpitosi on oikein myös Palkka.fi:ssä. Vuonna 2019
palkankorjaus palvelussa on entistäkin helpompaa.
 Kun ilmoitus on mennyt onnistuneesti tulorekisteriin, muodostuvat nettopalkka sekä
työnantajamaksut.

Yrityksen palkanlaskenta ja ilmoittaminen 2019
 Huomioithan, että Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
– nettopalkka
– ennakonpidätys/lähdevero sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu
– TyEL-maksu
 Erillisen laskun saat (kuten nytkin)
– työttömyysvakuutusmaksusta
– työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta

Huomioi nämä vuodenvaihteessa

Huomioi nämä vuodenvaihteessa
 Palkka.fi:ssä on huoltokatko 31.12.2018 klo 21 - 2.1.2019
(aamupäivään/päivään asti).
 Laske vuoden 2018 palkanmaksupäivälle kuuluvat palkat ennen 31.12.2018 klo
21.

 Kotitalous - Kotitalousvähennystä laskusta voit hakea vuoden 2018 osalta
31.12.2018 asti. Jos haet vähennystä palkoista, muista laskea palkat
31.12.2018 mennessä. Tiedot siirtyvät automaattisesti veroilmoituksellesi.
– HUOM! Jatkossa Palkka.fi:n kautta voit hakea kotitalousvähennystä lasketuista palkoista >
tiedot siirtyvät automaattisesti veroilmoituksellesi. Laskujen osalta vähennystä voit hakea
OmaVeron kautta vuodesta 2019 alkaen.

 Varaa aikaa ensimmäisen palkanlaskentaan v. 2019.
 Lue lisää tulorekisteristä www.tulorekisteri.fi

Kirjautuminen ja toisen puolesta
asiointi Palkka.fi:ssä

Näin kirjaudut ja valtuutat
 Kotitalous voi kirjautua Palkka.fi:n henkilötunnisteilla (pankkitunnukset,
mobiilivarmenne ja sirullinen henkilökortti)
 Yritys voi kirjautua Palkka.fi:n henkilötunnisteilla (pankkitunnukset,
mobiilivarmenne ja sirullinen henkilökortti) tai Katso-tunnisteella (vuoden 2019
loppuun asti).
 Kotitalous voi valtuuttaa Suomi.fi:n Valtuus-palvelun kautta toisen henkilön tai
yrityksen toimimaan puolestaan Palkka.fi:stä 18.9. alkaen

 Yritys voi valtuuttaa Suomi.fi:n Valtuus-palvelun kautta toisen toimimaan
puolestaan Palkka.fi:ssä. Katso-valtuuden kautta vuoden 2019 loppuun.
– Valtuudeksi tulee valita Palkkatietojen käsittely

Kiitos mielenkiinnostasi!
Seuraa meitä somessa
https://twitter.com/Palkka_fi
https://twitter.com/AnnaMaijaLahti1

