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Tietosisällön ja käsittelysääntöjen 
muutokset



Yleistä muutoksista
• Uutta tietosisältöä ja käsittelysääntöjä sovelletaan ilmoituksiin, joissa 

suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2022 tai myöhäisempi.
– Jos suorituksen maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2022, sovelletaan kyseisen 

vuoden tietosisältöä.
• Tietosisältömuutokset ja käsittelysäännöt kohdistuvat tulorekisterin 

palkkatietoilmoituksen, työnantajan erillisilmoituksen sekä 
etuustietoilmoituksen tietosisältöihin.
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Muutoksia palkkatietoilmoituksen koodistoihin
• Lisätään mahdollisuus ilmoittaa vakuuttamistieto seuraaville tulolajeille:

– 328 Perhehoitajan palkkio 
– 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
– 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus 
– Tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöt pysyvät ennallaan
– Vakuuttamistiedon ilmoittamisella voidaan poiketa tulolajin 

sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöistä
• Muutetaan maksajan tyypin "Tilapäinen työnantaja" nimeksi "Tilapäinen 

työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta)".
– Muutoksella täsmennetään, milloin tietoa pitää käyttää
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Uusi tieto: Auton päästöarvo

• Palkkatietoilmoituksella voidaan jatkossa ilmoittaa autoedusta 
uutena tietona auton päästöarvo.
– Auton päästöarvo ilmoitetaan, jos autoedun määrää on alennettu siksi, että 

työsuhdeauto on nolla- tai vähäpäästöinen. Autoedun määrää voi alentaa, 
jos auton hiilidioksidipäästöt ovat 0−100 g/km. Ilmoitetaan kahden 
desimaalin tarkkuudella 0−100.

– Päästöarvo ilmoitetaan kuukausittain samalla kertaa autoedun alennetun 
verotusarvon kanssa.

– Autoedun määrän alentaminen perustuu tuloverolain 64 a §:ään, ja sen 
mukaiset alennukset ovat voimassa vuoteen 2025 asti. Tämän vuoksi 
päästöarvon voi ilmoittaa vain, jos maksupäivä on vuosina 2022−2025.
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Palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt (1/3)
• Neljä uutta tai muuttunutta tarkistussääntöä koskien takaisinperintää: 

1. Takaisinperintäpäivä ei saa olla myöhäisempi kuin ilmoituksella annettu suorituksen maksupäivä 
tai muu ilmoituspäivä
• Käsittelysäännöllä estetään se, että tulo ilmoitettaisiin takaisinperityksi tulorekisteriin ennen kuin 

takaisinperintä on tosiasiassa tehty.
2. Takaisinperintäpäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019

• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinperintäpäiväksi voisi ilmoittaa ajan ennen tulorekisterin 
käyttöönottoa. Jos tulo on peritty takaisin ennen vuotta 2019, olisi se tullut ilmoittaa tiedon käyttäjille 
suoraan, esim. vuosi-ilmoituksella. Aiemmin säännössä oli arvo 1.1.1800.

3. Alkuperäisen palkanmaksukauden alkupäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800 ja tieto ei saa olla 
myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä
• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinperityksi voisi ilmoittaa sellaista tuloa, jota ei ole vielä 

maksettu.
4. Jos ilmoituksella on yhdellekin tulolajille annettu Takaisinperintä-tieto, ei ilmoituksella saa antaa 

negatiivista Määrä-tietoa tulolajeille Ennakonpidätys (402) tai Lähdevero (404)
• Käsittelysäännöllä estetään se, että maksaja ilmoittaisi nettoperintätilanteissa ennakonpidätyksen 

osuuden virheellisesti ja se ei kohdistuisi oikeaan verokauteen.

16.12.2021 7



Palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt (2/3)
• Muita palkkatietoilmoituksen uusia käsittelysääntöjä:

1. Tulolajia Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti (362) ja tulolajia Ennakonpidätys (402) ei saa antaa 
samalla ilmoituksella

• Käsittelysäännöllä estetään se, että rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta rojaltista peritty vero ilmoitettaisiin 
virheellisesti.

2. Tulonsaajan lisätiedon tyyppiä "Avainhenkilö" ja tulolajia Ennakonpidätys (402) ei saa antaa samalla 
ilmoituksella

• Käsittelysäännöllä estetään se, että avainhenkilön tulosta peritty vero ilmoitettaisiin virheellisesti.
3. Tulonsaajan lisätiedon tyypin "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" saa 

antaa ilmoituksella vain, jos Maksajan tyyppi on "Ulkomainen työnantaja"
• Käsittelysäännöllä estetään se, että suomalainen työnantaja ilmoittaisi tiedot virheellisesti.

4. Jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta", ilmoituksella on 
annettava "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" -tiedot:

– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus) TAI
– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutus).
• Käsittelysäännöllä huolehditaan siitä, että sosiaalivakuutusmaksujen poissulku ilmoitetaan oikein.
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Palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt (3/3)
• Muutoksia Kevan tietojen ilmoittamiseen liittyviin käsittelysääntöihin. Muutokset eivät muuta 

toiminnallisuutta.
1. Tarkennettu tietoryhmän "Maksajan aliorganisaatiot" tiedon "Aliorganisaation tunniste" 

käsittelysääntöä 
• Jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29 ja "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on "Kevan

ilmoittajakoodisto", yhdistelmän (”Aliorganisaation tunniste”, "Eläkejärjestelynumero") tulee löytyä koodistosta 
ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.

• Säännössä ei aiemmin mainittu työeläkelaitoksen yhtiötunnusta.
2. Poistettu tiedon "Aliorganisaation tunniste" käsittelysäännöstä seuraava osuus:

• "Jos ilmoitetaan tulolajeja, jotka eivät vaadi Kevan eläkejärjestelynumeroa, ei Maksajan aliorganisaatio -tietoa 
saa ilmoittaa."

3. Tarkennettu tietoryhmän "Palvelussuhteen päättymisen syy" tiedon "Palvelussuhteen päättymisen 
syykoodisto" käsittelysääntöä

• Jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" -tieto on 20, 30, 25, 24 tai 29, on ilmoituksella oltava yksi "Kevan koodisto" 
-syykoodiston mukainen päättymisen syy. Jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" -tieto on 27, on ilmoituksella 
oltava yksi "Suomen Pankin koodisto" -syykoodiston mukainen päättymisen syy. Ilmoituksella voi lisäksi aina 
olla "Tulorekisterin koodisto" -syykoodiston mukainen päättymisen syy.
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Työnantajan erillisilmoituksen muutokset
• Käsittelysääntömuutos 

– Ilmoituksella annettavan eläkejärjestelynumeron on oltava voimassa annettuna 
kohdekautena

• Eläkejärjestelynumero on voimassa, jos voimassaolon yksikin päivä osuu kohdekuukaudelle 
ja vuodelle.

• Aiempi tarkistussääntö on edellyttänyt, että eläkejärjestelynumero on voimassa suorituksen 
maksupäivänä tai muuna ilmoituspäivänä, jolloin edellisen kuukauden ilmoittaminen on 
saattanut estyä, jos eläkejärjestelynumero on vaihtunut kuun vaihteessa.

• Skeemamuutokset
– Työnantajan erillisilmoitukselle lisätään "Maksajan tiedot" tieto tietoryhmään 

"Maksajan muut tiedot"
• Tietona on mahdollista antaa "Maksajan tyyppi" -koodistosta ainoastaan seuraavat 

koodit: 
– Kotitalous (koodiarvo 2) 
– Kotitalouksien työnantajarinki (koodiarvo 10)

• Muiden koodistoarvojen käyttö estetään.

16.12.2021 10



Etuustietoilmoitukselle uusia tulolajeja
• Muut eläkkeet

– 1417 Työuraeläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
• Vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava työuraeläke. Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuotta 

täyttäneelle hakijalle, joka on tehnyt pitkään rasittavaa työtä.
– 1418 Työuraeläke (suora lisäeläkejärjestely)

• Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva työuraeläke. Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle hakijalle, 
joka on tehnyt pitkään rasittavaa työtä. 

• Vanhuuseläkkeet
– 1419 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)

• Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava osittainen 
varhennettu vanhuuseläke.

– 1420 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (suora lisäeläkejärjestely)
• Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva osittainen varhennettu vanhuuseläke. Työnantajalla on turvaamisvelvoite 

suoria lisäeläkejärjestelyjään koskien. Eläkkeen tarkasta muodosta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Eläke 
maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka työnantaja vastaa eläkkeistä aiheutuvista kustannuksista.

• Muut vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvat suoritukset
– 1421 Kertamaksullisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto

• Tuotto, jonka yksityishenkilö saa kertamaksulla ostamastaan vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta. Vakuutuksesta saatava 
eläke ilmoitetaan tulolajilla 1261 Eläke (kertamaksullinen vapaaehtoinen eläkevakuutus).

• Tulolaji 1421 koskee niitä kertamaksullisia eläkevakuutuksia, jotka on otettu ennen 1.1.2020, eli vakuutuksia joihin 
sovelletaan vanhaa tuloverolain 81§:ää.
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Etuustietoilmoituksen käsittelysäännöt (1/2)
Neljä uutta tarkistussääntöä koskien takaisinmaksua: 

1. Takaisinmaksupäivä ei saa olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä
• Käsittelysäännöllä estetään se, että tulo ilmoitettaisiin takaisinperityksi tulorekisteriin ennen kuin 

takaisinperintä on tosiasiassa tehty.
2. Takaisinmaksupäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2021

• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinmaksupäiväksi voisi ilmoittaa ajan ennen tulorekisterin 
käyttöönottoa. Jos tulo on peritty takaisin ennen vuotta 2021, olisi se tullut ilmoittaa tiedon käyttäjille 
suoraan, esim. vuosi-ilmoituksella.

3. Alkuperäinen ansaintakausi  ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800 ja tieto ei voi olla myöhäisempi kuin 
takaisinmaksupäivä 

• Käsittelysäännöllä estetään se, että takaisinperityksi voisi ilmoittaa sellaista tuloa, jota ei ole vielä 
maksettu.

4. Jos ilmoituksella on annettu yhdellekin tulolajille Takaisinperintä -tieto tai Oma-aloitteinen palautus -
tieto, ei ilmoituksella saa antaa negatiivista Määrä-tietoa tulolajeille Ennakonpidätys (1266) ja Lähdevero 
(1267)

• Käsittelysäännöllä estetään se, että maksaja ilmoittaisi nettoperintätilanteissa ennakonpidätyksen 
osuuden väärin ja väärälle kaudelle.
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Etuustietoilmoituksen käsittelysäännöt (2/2)
• Lisätty uusi käsittelysääntö, joka estää antamasta tietoja "Perusteeton etu" ja "Takaisinperintä" alla 

luetelluille tulolajeille. Myöskään muita liittyviä tietoja ei tällöin anneta.  Tieto on kuvattu myös tulolajien 
yhteydessä dokumentissa Etuudet - Koodistot - Tulolajit 2022.

– 1389 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
– 1387 Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma
– 1388 Säästöhenkivakuutuksen tappio, takaisinostosumma
– 1396 Vakuutussopimuksen tappio
– 1397 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
– 1266 Ennakonpidätys
– 1267 Lähdevero
– 1268 Lähdeverovähennys
– 1269 Ulosmittaus

• Kyseiset tulolajit eivät ole tulonsaajalle maksettua tuloa. Uusi käsittelysääntö vastaa 
palkkatietoilmoituksen sääntöä ja parantaa ilmoitettavien tietojen laatua.

– Jos kyseisiä tulolajeja on ilmoitettu virheellisesti, ne korjataan oikean suuruisiksi korvaavalla ilmoituksella 
ilman tietoa perusteettomasta edusta tai takaisinperinnästä.
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Sähköisen asiointipalvelun 
muutokset



Tulotietoilmoitusten hakutulokset
• Nettoperintään liittyvät tiedot näytetään selkeämmin sivulla Annetut ilmoitukset 

(maksajat) 
– Palkkatietoilmoitukset: Hakutuloksissa näytettävään yhteenvetoon lisätään 

omina riveinään seuraavat tiedot "Takaisinperinnän lisätiedot" -tietoryhmästä:
• "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys" näytetään 

tulolajin Ennakonpidätys (402) alla.
• "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero" näytetään tulolajin 

Lähdevero (404) alla.
– Etuustietoilmoitukset: Hakutuloksissa näytettävään yhteenvetoon lisätään omina 

riveinään seuraavat tiedot "Takaisinmaksun lisätiedot" -tietoryhmästä:
• "Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys" näytetään tulolajin 

Ennakonpidätys (1266) alla.
• "Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero" näytetään tulolajin Lähdevero 

(1267) alla.
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Muutoksia raportteihin (1/2)
• Maksajan pdf-muotoisten raporttien rinnalle on lisätty csv-muotoisia raportteja:

– 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (pdf) ja 630 Maksajan palkkatietojen 
yhteenveto (csv)

– 614 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (pdf) ja 632 Maksajan 
etuustietoilmoitusten yhteenveto (csv)

– Raportin muoto valitaan tilaamalla haluttu versio
• Korjaukset päivittyvät nykyistä nopeammin

– Jatkossa korjattu tieto näkyy uudessa raportissa viimeistään kahden tunnin kuluttua 
ilmoituksen korjaamisesta.

– Aikaisemmin tilatut raportit eivät päivity, vaan raportti pitää tilata uudestaan.
• Tilausten katselunäkymään lisätään aikaväli

– Tehdyt tilaukset -näkymälle lisätään uusi sarake, josta käy ilmi raportin tilauksella 
annettu aikaväli (alkupäivä ja loppupäivä) eli aika, jolta tiedot on raporttiin poimittu.
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Muutoksia raportteihin (2/2)
• Raportille 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto lisätään tiedot 

perusteettomista eduista.
– Raportille ja sen laskentasääntöihin lisätään perusteettoman edun 

tiedot vastaavasti kuin takaisinperinnästä.
• Raportille 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto 

lisätään takaisinperinnän lisätiedoista tiedot:
– Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys
– Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero
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Viestit ja sähköinen arkisto
Vuoden 2022 alkupuolella otetaan käyttöön kaksi uutta toimintoa: viestit 
ja arkisto
• Tulorekisteri voi jatkossa lähettää asiakkaille viestejä, jotka tallennetaan 

sähköiseen arkistoon.
• Arkisto näkyy sähköisessä asiointipalvelussa.
• Jos yritys tai yksityishenkilö on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, hän saa 

sähköpostiinsa herätteen arkistoon saapuneista viesteistä ja asiakirjoista.
– Suomi.fi-viesteistä ja palvelun käyttöönotosta on lisätietoa osoitteessa 

www.suomi.fi/viestit. 
• Arkistoon tallennetaan lisäksi esimerkiksi paperilla ilmoittamiseen liittyviä 

viestejä ja asiakirjoja.
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Päivityksiä ilmoittamisen ohjeisiin



Osittain verovapaat luontoisedut ja rahapalkan 
alentaminen
• Polkupyöräetu tai työsuhdematkalippuetu voidaan toteuttaa siten, että 

rahapalkkaa alennetaan ja annetaan alennuksen suuruinen verovapaa etu
– Näissä tilanteissa veronalaisen ja sairausvakuutusmaksun alaisen palkan 

määrä eroaa muiden sosiaalivakuutusmaksujen alaisen palkan määrästä
– 2021 ilmoittamisessa käytettiin poikkeuksellisesti sijaismaksajatilanteiden 

tulolajeja 322, 323 ja 324 sosiaalivakuutusmaksujen alaisen erotuksen 
ilmoittamiseen

– 2022 ilmoittamisessa käytetään tulolajeille lisättyä mahdollisuutta ilmoittaa 
vakuuttamistiedon tyyppi

• Lue lisää ilmoittamisesta tulorekisterin ohjeesta Luontoisedut ja kustannusten 
korvaukset
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Rahapalkkaa alentamalla annetun edun 
ilmoittaminen 2022
• Esimerkki:

– Työntekijän kuukausipalkka on 3 500 euroa. Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 100 euron arvoisen 
verovapaan työsuhdematkalippuedun. 

– Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava työsuhdematkalippu sisällytetään 
työntekijän bruttopalkkaan. Esimerkkitapauksessa maksaja ilmoittaa: 
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• 201 Aikapalkka: 3 400
• 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus: 100

• Vakuuttamistiedon tyyppi: Työeläkevakuutusmaksun alainen: Kyllä
• Vakuuttamistiedon tyyppi: Työttömyysvakuutusmaksun alainen: Kyllä
• Vakuuttamistiedon tyyppi: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen: Kyllä

• 402 Ennakonpidätys: 850 (25 % 3 400 eurosta)
• 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu: 250,25 (7,15 % 3 500 eurosta)
• 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu: 52,5 (1,5 % 3 500 eurosta)



Ennakonpidätyksen ja työntekijän 
sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen
• Ennakonpidätyksen saa oikaista vain saman kalenterivuoden myöhemmissä 

palkanmaksuissa. Jos vuosi ehtii vaihtua, maksaja
– ei voi oikaista toimittamatta jäänyttä tai liian pienenä toimitettua ennakonpidätystä
– ei voi palauttaa liikaa toimitettua ennakonpidätystä.

• Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaisu riippuu siitä, onko kyse liikasuorituksesta 
vai muusta maksutilanteesta.

– Jos tuloa on maksettu liikaa ja se peritään takaisin, maksut voi oikaista 
takaisinperinnän yhteydessä saman kalenterivuoden aikana. Muuten oikaisu on 
tehtävä perusteettoman edun ilmoituksella.

– Jos työntekijämaksuja on peritty liikaa, ne voi palauttaa myös alkuperäisen 
palkanmaksuvuoden jälkeen alentamalla myöhempiä maksuja tai maksamalla 
liikapidätys tulonsaajalle takaisin ja ilmoittamalla negatiiviset määrät tulorekisteriin.

• Lue lisää eri tilanteista ohjeesta Tietojen korjaaminen.
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Etuuksien yksityiskohtaisten ohjeiden 
muutokset 
• Päivitetyt ohjeet pyritään julkaisemaan joulukuun aikana. Päivitetyt ohjeet 

koskevat ilmoittamista 1.1.2022 alkaen.

• Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin
• Lisätty uusia esimerkkejä mm. työttömyyspäivärahojen sekä 

palkansaajamaksuvähennyksen ilmoittamiseen liittyvistä tilanteista

• Etuudet: takaisinperintä ja regressi
• Lisätty täsmennyksiä sekä uusia esimerkkejä

• Etuudet: takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa
• Ei muutoksia
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Muut ajankohtaiset aiheet



Tulorekisterin ilmiöselvitykset
• Tulorekisteri on vuoden 2021 aikana toteuttanut seuraavat selvitykset:

– Selvitys palkkatietojen korjaamisen toiminnallisuudesta tulorekisterissä
– Selvitys palkkatietojen sijaismaksajien ilmoittamismenettelyn eheydestä ja 

toimivuudesta tulorekisterissä

• Selvityksissä on arvioitu ilmiöitä sekä tiedon tuottamisen että käyttämisen näkökulmasta
• Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksen suositukset ja huomiot on 

huomioitu selvitysten yhteydessä
• Sidosryhmätilaisuuksissa ja kyselyillä on pyydetty kannanottoja teemoihin kaikilta 

sidosryhmiltä
• Tulorekisteriyksikössä on valmisteltu molemmista ilmiöselvityksistä loppuraportti, jossa on 

kuvattu tehdyt selvitykset, nykytila, kantapoiminnat, tunnistetut kehityskohteet sekä 
toimenpide-ehdotukset

• Tulorekisteriyksikkö esittää lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpide-ehdotuksia 
menettelyn kehittämiseksi
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Seuraamusmaksut
• Etuustietojen ilmoittamisesta myöhässä ei ole vuonna 2021 määrätty myöhästymismaksuja
• Siirtymäaika päättyy 31.12.2021
• Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot 

maksetuista suorituksista ilmoitetaan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksannen 
päivän jälkeen

– Palkkatietoilmoituksille, työnantajan erillisilmoituksille ja etuustietoilmoituksille ei määrätä 
erillisiä myöhästymismaksuja, vaan ilmoitukset katsotaan yhdeksi ilmoituskokonaisuudeksi 

• Verolainsäädännön perusteella voidaan lisäksi määrätä veronkorotus ja sivullisilmoittajan 
laiminlyöntimaksu

– Veronkorotuksen määräämisestä, laskemisesta ja muutoksenhausta ohjeistetaan laajemmin 
Verohallinnon ohjeessa Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa.

– Tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen virheitä ja puutteista määrättävän laiminlyöntimaksun 
perusteista ja suuruudesta on kerrottu Verohallinnon ohjeessa Tulorekisteri-ilmoittamisen 
laiminlyöntimaksu.

– Seuraamusmaksuja on käsitelty myös tulorekisterin ohjeessa Tulotietojen ilmoittaminen: 
seuraamusmaksut.
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https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48377/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/80789/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/71401/


HE 176/2021 – Autoveron muutosten vaikutus 
vuoden 2021 ilmoituksiin
• Autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei suoriteta 

autoveroa 1.1.2022 alkaen. Muutosta sovelletaan taannehtivasti 
autoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.10.2021 tai 
sen jälkeen.

• Työnantaja voi korjata loka-joulukuulta 2021 ilmoitetut autoedun arvot 
oikeiksi tammikuussa 2022.
– Ennakonpidätystä ei voi oikaista kalenterivuoden vaihtumisen takia (EPL 

19§).
– Työntekijämaksut voi oikaista alentamalla esimerkiksi tammi-

helmikuussa toimitettavia työntekijämaksuja.
• Tammikuussa 2022 työnantaja voi korjata myös työnantajan 

erillisilmoituksella ilmoitetun sairausvakuutusmaksun määrän loka-
joulukuulta 2021.
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Perhevapaauudistus 2022
• Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallitusohjelman mukaista 

perhevapaauudistusta.

• Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022.

• Muutokseen liittyvä valmistelutyö on aloitettu tulorekisterissä.
– Tulorekisteri on yhteydessä sidosryhmiin perhevapaauudistukseen 

liittyvistä muutoksista.
– Muutoksella tulee todennäköisesti olemaan vaikutuksia etuustulolajeihin 

ja etuustietojen jakeluun.
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tulorekisteri.fi
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