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Versiohistoria 
 

Versio Päivämäärä Kuvaus 

1.00 9.4.2018 Dokumentti julkaistu. 

1.01 9.5.2018 Korjattu seuraavat termit: 

 Eläkkeen perusteena olevat tulot => Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot 

 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteena olevat tulot => Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 

1.02 26.9.2018 Lisätty etuustietoihin liittyvät laskentasäännöt. 

1.03 7.1.2019 Korjattu laskentasäännöt liittyen tulolajin Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) käsittelyyn. 
Korjaus koskee seuraavien tietojen laskentasääntöjä: 

 Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToPensionInsContribution) 

 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot 
(SubToAccInsContribution) 

 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToUnemploymentInsContribution) 

 Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToHealthInsContribution) 

 Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToAccInsContribution) 

 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

 Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 

1.04 19.2.2019 Lisätty etuustietoihin liittyvät laskentasäännöt: 

 Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä (BenefitUnpromptedRefundTotal) 

 Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä (BenefitPaymentReallocationTotal) 
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1 YHTEENVETOTIEDOT, PALKKATIETOILMOITUKSET 

1.1 Yleistä 

Yhteenvetotietoja lasketaan tapauskohtaisesti annettujen hakuehtojen perusteella poimittujen palkkatietoilmoitusten 
tiedoista. Hakuehtoja voidaan antaa aineisto- ja raporttitilauksilla sekä käyttöliittymässä. Summatiedot lasketaan 
tapauskohtaisten ryhmittelytekijöiden mukaisesti seuraavassa kappaleessa esitetyillä laskentasäännöillä. 
Palkkatietoilmoitusten tietoja voidaan summata esimerkiksi maksajakohtaisesti, maksaja-maksupäiväkohtaisesti 
tulonsaajakohtaisesti tai tulonsaaja-maksupäiväkohtaisesti. 
 

1.2 Laskentasäännöt 

Laskentasääntöjen kuvauksessa on käytetty seuraavia käsitteitä:  

 Tulolaji on perusteetonta etua, jos tulolajin Perusteeton etu -tieto on ”true” tai tulolajin koodi on 359 
(Perusteeton etu). 

 Tulolaji on takaisinperintää, jos tulolajin Takaisinperintä-tieto on ”true”. 

 Tulolajille ilmoitettu määrä tarkoittaa tulolajin Määrä-tietoa. 

1.2.1 Palkkatietoilmoitusten lukumäärä (WageReportCount) 

Tulorekisteriin talletettujen palkkatietoilmoitusten lukumäärä. 

Lukumäärä sisältää raportin muodostamishetkellä voimassa olevat palkkatietoilmoitukset. Uusi palkkatietoilmoitus ja 
siihen kohdistuvat korvaavat ilmoitukset lasketaan yhdeksi ilmoitukseksi. Mitätöityjä ilmoituksia ei lasketa mukaan 
lukumäärään. 

1.2.2 Suoritukset yhteensä (IncomeTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 tulolaji 101 

 200-sarjan tulolajit 

 300-sarjan tulolajit, pois lukien tulolajit 321-325 

Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajia ei lasketa mukaan summaan, jos se on perusteetonta etua tai takaisinperintää.  

1.2.3 Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToPensionInsContribution) 

Summaan lasketaan mukaan sarjojen 100, 200 ja 300 tulolajeille ilmoitetut määrät jäljempänä kuvatun mukaisesti. 
Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet: 

 Ilmoituksella annettuja tulolajeja ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella Vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi -tiedon avulla kertonut, että vakuuttamisvelvollisuus ei koske ilmoituksella 
annettuja tuloja (Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 1, 3, 6 tai 7). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolaji on perusteetonta etua tai 
takaisinperintää. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarja 100 

Summaan lasketaan tulolajille Palkka yhteissumma (101) ilmoitettu määrä. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos ilmoituksella on annettu tulolaji Palkkasumma, 
joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) tai Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen 
(102). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
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työeläkevakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

Summaan lasketaan mukaan tulolajeille Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen (102) ja 
Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) ilmoitetut määrät. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarjat 200 ja 300 

Summaan lasketaan mukaan määrät niiltä tulolajeilta, jotka tulolajikoodiston mukaisesti ovat 
työeläkevakuutusmaksun alaisia. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
työeläkevakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

 Tulolajille ilmoitettu määrä lasketaan mukaan summaan, vaikka tulolaji ei tulolajikoodiston perusteella ole 
työeläkevakuutusmaksun alaista, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon 
avulla kertonut, että tulolaji poikkeuksellisesti on työeläkevakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi 
on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on ”true”). 

 Jos tulolaji on Autoetu (304) ja ilmoituksella on annettu tulolaji Autoedusta peritty korvaus (401), tulolajin 
304 määrästä vähennetään tulolajille 401 ilmoitettu määrä (kuitenkin enintään se määrä, joka tulolajille 304 
on ilmoitettu) ennen summaamista. 

 Ilmoituksella annettujen tulolajien Asuntoetu (301), Puhelinetu (330), Ravintoetu (334), Muu luontoisetu 
(317) yhteismäärästä vähennetään tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettu määrä 
ennen summaamista. Tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettua määrää ei 
kuitenkaan vähennetä yhteismäärästä, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -
tiedon avulla vahvistanut, että tulolaji 407 ei ole työeläkevakuutusmaksun alaista (ilmoituksella 
Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on ”false”). Yhteismäärästä vähennetään 
enintään se määrä, joka tulolajeille 301, 330, 334, 317 yhteensä on ilmoitettu. 

 Tulolajille Ravintoetu (334) ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolajille on annettu tieto 
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa = ”true”. 

1.2.4 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToAccInsContribution) 

Summaan lasketaan mukaan sarjojen 100, 200 ja 300 tulolajeille ilmoitetut määrät jäljempänä kuvatun mukaisesti. 
Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet: 

 Ilmoituksella annettuja tulolajeja ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella Vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi -tiedon avulla kertonut, että vakuuttamisvelvollisuus ei koske ilmoituksella 
annettuja tuloja (Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 1, 4, 6 tai 8). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolaji on perusteetonta etua tai 
takaisinperintää. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarja 100 

Summaan lasketaan tulolajille Palkka yhteissumma (101) ilmoitettu määrä. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos ilmoituksella on annettu tulolaji Palkkasumma, 
joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) tai Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun alainen (106). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 6, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 
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Summaan lasketaan mukaan tulolajeille Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen 
(106) ja Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) ilmoitetut määrät. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarjat 200 ja 300 

Summaan lasketaan mukaan määrät niiltä tulolajeilta, jotka tulolajikoodiston mukaisesti ovat työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun alaisia. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 6, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

 Tulolajille ilmoitettu määrä lasketaan mukaan summaan, vaikka tulolaji ei tulolajikoodiston perusteella ole 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji poikkeuksellisesti on työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 6, Vakuutusmaksun perusteena on 
”true”). 

 Jos tulolaji on Autoetu (304) ja ilmoituksella on annettu tulolaji Autoedusta peritty korvaus (401), tulolajin 
304 määrästä vähennetään tulolajille 401 ilmoitettu määrä (kuitenkin enintään se määrä, joka tulolajille 304 
on ilmoitettu) ennen summaamista. 

 Ilmoituksella annettujen tulolajien Asuntoetu (301), Puhelinetu (330), Ravintoetu (334), Muu luontoisetu 
(317) yhteismäärästä vähennetään tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettu määrä 
ennen summaamista. Tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettua määrää ei 
kuitenkaan vähennetä yhteismäärästä, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -
tiedon avulla vahvistanut, että tulolaji 407 ei ole työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista 
(ilmoituksella Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 6, Vakuutusmaksun perusteena on ”false”). Yhteismäärästä 
vähennetään enintään se määrä, joka tulolajeille 301, 330, 334, 317 yhteensä on ilmoitettu. 

 Tulolajille Ravintoetu (334) ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolajille on annettu tieto 
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa = ”true”. 

1.2.5 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToUnemploymentInsContribution) 

Summaan lasketaan mukaan sarjojen 100, 200 ja 300 tulolajeille ilmoitetut määrät jäljempänä kuvatun mukaisesti. 
Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet: 

 Ilmoituksella annettuja tulolajeja ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella Vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi -tiedon avulla kertonut, että vakuuttamisvelvollisuus ei koske ilmoituksella 
annettuja tuloja (Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 1, 5, 6 tai 9). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolaji on perusteetonta etua tai 
takaisinperintää. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarja 100 

Summaan lasketaan tulolajille Palkka yhteissumma (101) ilmoitettu määrä. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos ilmoituksella on annettu tulolaji Palkkasumma, 
joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) tai Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun 
alainen (105). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
työttömyysvakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 5, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

Summaan lasketaan mukaan tulolajeille Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen (105) ja 
Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) ilmoitetut määrät. 
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Tulolajien huomioiminen, sarjat 200 ja 300 

Summaan lasketaan mukaan määrät niiltä tulolajeilta, jotka tulolajikoodiston mukaisesti ovat 
työttömyysvakuutusmaksun alaisia. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
työttömyysvakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 5, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

 Tulolajille ilmoitettu määrä lasketaan mukaan summaan, vaikka tulolaji ei tulolajikoodiston perusteella ole 
työttömyysvakuutusmaksun alaista, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon 
avulla kertonut, että tulolaji poikkeuksellisesti on työttömyysvakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon 
tyyppi on 1 tai 5, Vakuutusmaksun perusteena on ”true”). 

 Jos tulolaji on Autoetu (304) ja ilmoituksella on annettu tulolaji Autoedusta peritty korvaus (401), tulolajin 
304 määrästä vähennetään tulolajille 401 ilmoitettu määrä (kuitenkin enintään se määrä, joka tulolajille 304 
on ilmoitettu) ennen summaamista. 

 Ilmoituksella annettujen tulolajien Asuntoetu (301), Puhelinetu (330), Ravintoetu (334), Muu luontoisetu 
(317) yhteismäärästä vähennetään tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettu määrä 
ennen summaamista. Tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettua määrää ei 
kuitenkaan vähennetä yhteismäärästä, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -
tiedon avulla vahvistanut, että tulolaji 407 ei ole työttömyysvakuutusmaksun alaista (ilmoituksella 
Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 5, Vakuutusmaksun perusteena on ”false”). Yhteismäärästä vähennetään 
enintään se määrä, joka tulolajeille 301, 330, 334, 317 yhteensä on ilmoitettu. 

 Tulolajille Ravintoetu (334) ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolajille on annettu tieto 
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa = ”true”. 

1.2.6 Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToHealthInsContribution) 

Summaan lasketaan mukaan sarjojen 100, 200 ja 300 tulolajeille ilmoitetut määrät jäljempänä kuvatun mukaisesti. 
Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet: 

 Ilmoituksella annettuja tulolajeja ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella Vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi -tiedon avulla kertonut, että vakuuttamisvelvollisuus ei koske ilmoituksella 
annettuja tuloja (Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 1, 2, 6 tai 10). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolaji on perusteetonta etua tai 
takaisinperintää. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarja 100 

Summaan lasketaan tulolajille Palkka yhteissumma (101) ilmoitettu määrä. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos ilmoituksella on annettu tulolaji Palkkasumma, 
joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) tai Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen 
(104). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
sairausvakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 3, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

Summaan lasketaan mukaan tulolajeille Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen (104) ja Palkkasumma, 
joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) ilmoitetut määrät. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarjat 200 ja 300 
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Summaan lasketaan mukaan määrät niiltä tulolajeilta, jotka tulolajikoodiston mukaisesti ovat sairausvakuutusmaksun 
alaisia. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
sairausvakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 3, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

 Tulolajille ilmoitettu määrä lasketaan mukaan summaan, vaikka tulolaji ei tulolajikoodiston perusteella ole 
sairausvakuutusmaksun alaista, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla 
kertonut, että tulolaji poikkeuksellisesti on sairausvakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 
3, Vakuutusmaksun perusteena on ”true”). 

 Jos tulolaji on Autoetu (304) ja ilmoituksella on annettu tulolaji Autoedusta peritty korvaus (401), tulolajin 
304 määrästä vähennetään tulolajille 401 ilmoitettu määrä (kuitenkin enintään se määrä, joka tulolajille 304 
on ilmoitettu) ennen summaamista. 

 Ilmoituksella annettujen tulolajien Asuntoetu (301), Puhelinetu (330), Ravintoetu (334), Muu luontoisetu 
(317) yhteismäärästä vähennetään tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettu määrä 
ennen summaamista. Tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettua määrää ei 
kuitenkaan vähennetä yhteismäärästä, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -
tiedon avulla vahvistanut, että tulolaji 407 ei ole sairausvakuutusmaksun alaista (ilmoituksella 
Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 3, Vakuutusmaksun perusteena on ”false”). Yhteismäärästä vähennetään 
enintään se määrä, joka tulolajeille 301, 330, 334, 317 yhteensä on ilmoitettu. 

 Tulolajille Ravintoetu (334) ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolajille on annettu tieto 
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa = ”true”. 

 Jos ilmoituksella on annettu tulolaji Vähennys ennen ennakonpidätystä (419), sille ilmoitettu määrä 
vähennetään kokonaissummasta. 

1.2.7 Työntekijän työeläkevakuutusmaksut (EmployeePensionInsContribution) 

Summaan lasketaan tulolajille Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413) ilmoitetut määrät. 

1.2.8 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut (EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Summaan lasketaan tulolajille Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (414) ilmoitetut määrät. 

1.2.9 Työntekijän sairausvakuutusmaksut (EmployeeHealthInsContribution) 

Summaan lasketaan tulolajille Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412) ilmoitetut määrät. 

1.2.10 Ennakonpidätykset (Withholding) 

Summaan lasketaan tulolajille Ennakonpidätys (402) ilmoitetut määrät. 

1.2.11 Lähdeverot (TaxAtSource) 

Summaan lasketaan tulolajille Lähdevero (404) ilmoitetut määrät. 

1.2.12 Perusteettomat edut yhteensä (UnjustEnrichmentTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville perusteetonta etua oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 tulolaji 101 

 200-sarjan tulolajit 

 300-sarjan tulolajit, pois lukien tulolajit 321-325 (huom.: summassa on mukana myös tulolaji 359) 

1.2.13 Takaisinperityt suoritukset yhteensä (RecoveryTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville takaisinperintää oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 
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 tulolaji 101 

 200-sarjan tulolajit 

 300-sarjan tulolajit, pois lukien tulolajit 321-325 

1.2.14 Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot (RecoverySubToPensionInsContribution) 

Summaan lasketaan mukaan sarjojen 100, 200 ja 300 takaisinperintää oleville tulolajeille ilmoitetut määrät jäljempänä 
kuvatun mukaisesti. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet: 

 Ilmoituksella annettuja tulolajeja ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella Vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppi -tiedon avulla kertonut, että vakuuttamisvelvollisuus ei koske ilmoituksella 
annettuja tuloja (Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi on 1, 3, 6 tai 7) 

 

Tulolajien huomioiminen, sarja 100 

Summaan lasketaan takaisinperintää olevalle tulolajille Palkka yhteissumma (101) ilmoitettu määrä. Poikkeuksena 
ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos ilmoituksella on annettu takaisinperintää 
oleva tulolaji Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) tai Palkkasumma, joka on 
työeläkevakuutusmaksun alainen (102). 

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
työeläkevakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

Summaan lasketaan mukaan takaisinperintää oleville tulolajeille Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun 
alainen (102) ja Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen (103) ilmoitetut määrät. 

 

Tulolajien huomioiminen, sarjat 200 ja 300 

Summaan lasketaan mukaan määrät niiltä takaisinperintää olevilta tulolajeilta, jotka tulolajikoodiston mukaisesti ovat 
työeläkevakuutusmaksun alaisia. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin 
Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla kertonut, että tulolaji ei poikkeuksellisesti ole 
työeläkevakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on 
”false”). 

 Tulolajille ilmoitettu määrä lasketaan mukaan summaan, vaikka tulolaji ei tulolajikoodiston perusteella ole 
työeläkevakuutusmaksun alaista, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon 
avulla kertonut, että tulolaji poikkeuksellisesti on työeläkevakuutusmaksun alaista (Vakuuttamistiedon tyyppi 
on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on ”true”). 

 Jos takaisinperintää oleva tulolaji on Autoetu (304) ja ilmoituksella on annettu takaisinperintää oleva tulolaji 
Autoedusta peritty korvaus (401), tulolajin 304 määrästä vähennetään tulolajille 401 ilmoitettu määrä 
(kuitenkin enintään se määrä, joka tulolajille 304 on ilmoitettu) ennen summaamista. 

 Ilmoituksella annettujen takaisinperintää olevien tulolajien Asuntoetu (301), Puhelinetu (330), Ravintoetu 
(334), Muu luontoisetu (317) yhteismäärästä vähennetään takaisinperintää olevalle tulolajille Muista 
luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettu määrä ennen summaamista. Takaisinperintää olevalle 
tulolajille Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettua määrää ei kuitenkaan vähennetä 
yhteismäärästä, jos maksaja on ilmoituksella tulolajin Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla vahvistanut, 
että takaisinperintää oleva tulolaji 407 ei ole työeläkevakuutusmaksun alaista (ilmoituksella 
Vakuuttamistiedon tyyppi on 1 tai 2, Vakuutusmaksun perusteena on ”false”). Yhteismäärästä vähennetään 
enintään se määrä, joka takaisinperintää oleville tulolajeille 301, 330, 334, 317 yhteensä on ilmoitettu. 

 Takaisinperintää olevalle tulolajille Ravintoetu (334) ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos 
tulolajille on annettu tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa = ”true”. 
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1.2.15 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToAccInsContribution) 

Lasketaan kuten Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToAccInsContribution), 
mutta summassa huomioidaan vain takaisinperintää olevat tulolajit (vrt. Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot). 

1.2.16 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

Lasketaan kuten Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToUnemploymentInsContribution), mutta 
summassa huomioidaan vain takaisinperintää olevat tulolajit (vrt. Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat 
takaisinperityt tulot). 

1.2.17 Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt tulot (RecoverySubToHealthInsContribution) 

Lasketaan kuten Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot (SubToHealthInsContribution), mutta summassa 
huomioidaan vain takaisinperintää olevat tulolajit (vrt. Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat takaisinperityt 
tulot).  
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2 YHTEENVETOTIEDOT, TYÖNANTAJAN ERILLISILMOITUKSET 

2.1 Yleistä 

Yhteenvetotietoja lasketaan tapauskohtaisesti annettujen hakuehtojen perusteella poimittujen työnantajan 
erillisilmoitusten tiedoista. Hakuehtoja voidaan antaa aineisto- ja raporttitilauksilla sekä käyttöliittymässä. 
Summatiedot lasketaan tapauskohtaisten ryhmittelytekijöiden mukaisesti seuraavassa kappaleessa esitetyillä 
laskentasäännöillä. Työnantajan erillisilmoitusten tietoja voidaan summata esimerkiksi maksajakohtaisesti tai maksaja-
kalenterivuosikohtaisesti. 

 

2.2 Laskentasäännöt 

2.2.1 Työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä (PayerSummaryReportCount) 

Tulorekisteriin talletettujen työnantajan erillisilmoitusten lukumäärä. 

Lukumäärä sisältää raportin muodostamishetkellä voimassa olevat työnantajan erillisilmoitukset. Uusi ilmoitus ja 
siihen kohdistuvat korvaavat ilmoitukset lasketaan yhdeksi ilmoitukseksi. Mitätöityjä ilmoituksia ei lasketa mukaan 
lukumäärään. 

2.2.2 Työnantajan sairausvakuutusmaksut (HealthInsContribution) 

Summaan lasketaan tulolajille Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) (102) ilmoitetut määrät. 

2.2.3 Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset (HealthInsContributionDeductions) 

Summaan lasketaan tulolajille Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset (103) ilmoitetut määrät. 
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3 YHTEENVETOTIEDOT, ETUUSTIETOILMOITUKSET 

3.1 Yleistä 

Yhteenvetotietoja lasketaan tapauskohtaisesti annettujen hakuehtojen perusteella poimittujen etuustietoilmoitusten 
tiedoista. Hakuehtoja voidaan antaa aineisto- ja raporttitilauksilla sekä käyttöliittymässä. Summatiedot lasketaan 
tapauskohtaisten ryhmittelytekijöiden mukaisesti seuraavassa kappaleessa esitetyillä laskentasäännöillä. 
Etuustietoilmoitusten tietoja voidaan summata esimerkiksi maksajakohtaisesti, maksaja-maksupäiväkohtaisesti 
tulonsaajakohtaisesti tai tulonsaaja-maksupäiväkohtaisesti. 
 

3.2 Laskentasäännöt 

Laskentasääntöjen kuvauksessa on käytetty seuraavia käsitteitä:  

 Tulolaji on perusteetonta etua, jos tulolajin Perusteeton etu -tieto on ”true” tai tulolajin koodi on 1270 
(Perusteeton etu). 

 Tulolaji on takaisinperintää, jos tulolajin Takaisinperintä-tieto on ”true”. 

 Tulolaji on oma-aloitteista palautusta, jos tulolajin Oma-aloitteinen palautus -tieto on ”true”. 

 Tulolaji on viivästyskorotusta, jos tulolajin Viivästyskorotus-tieto on ”true”. 

 Tulolaji on regressiä, jos tulolajin Regressi-tieto on ”true”. 

 Tulolaji on maksun oikaisua, jos tulolajin Maksun oikaisu -tieto on ”true”. 

 Tulolajille ilmoitettu määrä tarkoittaa Tulolajin yleistiedot -tietoryhmän Määrä-tietoa. 

 Vähennyksen määrä tarkoittaa Vähennyksen tiedot -tietoryhmän Vähennyksen määrä -tietoa. 

3.2.1 Etuustietoilmoitusten lukumäärä (BenefitReportCount) 

Tulorekisteriin talletettujen etuustietoilmoitusten lukumäärä. 

Lukumäärä sisältää raportin muodostamishetkellä voimassa olevat etuustietoilmoitukset. Uusi etuustietoilmoitus ja 
siihen kohdistuvat korvaavat ilmoitukset lasketaan yhdeksi ilmoitukseksi. Mitätöityjä ilmoituksia ei lasketa mukaan 
lukumäärään. 

3.2.2 Etuussuoritukset yhteensä (BenefitIncomeTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 1000-sarjan tulolajit, pois lukien tulolajit 1266, 1267, 1268 ja 1269. 

Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolaji on perusteetonta etua, 
takaisinperintää, oma-aloitteista palautusta, maksun oikaisua tai regressiä. 

3.2.3 Etuussuoritusten vähennykset yhteensä (BenefitDeductionTotal) 

Summan laskennassa huomioidaan seuraaviin tulolajeihin (Tulolajin yleistiedot -tietoryhmän tulolaji) liittyvät 
vähennykset:  

 1000-sarjan tulolajit, pois lukien tulolajit 1266, 1267, 1268 ja 1269. 

Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:  

 Tulolajiin liittyviä vähennyksiä ei huomioida, jos tulolaji on perusteetonta etua, takaisinperintää, oma-
aloitteista palautusta, maksun oikaisua tai regressiä. 

Summaan lasketaan mukaan vähennyksen määrät niiltä laskennassa huomioitavilta vähennyksiltä, joissa Vähennyksen 
tulolajin koodi -tieto on 1000-sarjan tulolaji. 
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3.2.4 Ennakonpidätykset (BenefitWithholding) 

Summaan lasketaan tulolajille Ennakonpidätys (1266) ilmoitetut määrät. 

3.2.5 Lähdeverot (BenefitTaxAtSource) 

Summaan lasketaan tulolajille Lähdevero (1267) ilmoitetut määrät. 

3.2.6 Perusteettomat edut yhteensä (BenefitUnjustEnrichmentTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville perusteetonta etua oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 1000-sarjan tulolajit (huom.: summassa on mukana myös tulolaji 1270) 

3.2.7 Takaisinperityt suoritukset yhteensä (BenefitRecoveryTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville takaisinperintää oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 1000-sarjan tulolajit 

3.2.8 Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä (BenefitUnpromptedRefundTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville oma-aloitteista palautusta oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 1000-sarjan tulolajit 

3.2.9 Regressisuoritukset yhteensä (BenefitRecourseTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville regressiä oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 1000-sarjan tulolajit 

3.2.10 Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä (BenefitPaymentReallocationTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville maksun oikaisua oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 1000-sarjan tulolajit 

3.2.11 Viivästyskorotukset yhteensä (BenefitDelayIncreaseTotal) 

Summaan lasketaan mukaan seuraaville viivästyskorotusta oleville tulolajeille ilmoitetut määrät: 

 1000-sarjan tulolajit 

 

 

 

 

 

 


