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Kansallinen tulorekisteri
• Tulorekisteriin kerätään kansalaisten tulotietoja 1.1.2019 alkaen.
• Tiedonkeruu laajenee maksettuihin etuustietoihin vuonna 2020.
• Rekisterin ylläpitäjänä toimii Verohallintoon perusteilla oleva uusi
Tulorekisteriyksikkö.
• Tulorekisterin tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa
ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla. Tulotiedot siirtyisivät
sähköisesti rekisteriin suoraan palkkahallinnon yms. järjestelmistä.
• Tietojen ilmoittaminen ja hyödyntäminen on maksutonta.
• Rekisterin tietoja käyttävät viranomaiset, vaiheittain 2019-2020 alkaen.
• Jokainen voi itse tarkistaa omat tietonsa.
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Tulorekisteri
- yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot

Tiedon käyttäjät
2019

Kela
Verohallinto

2019

Eläkelaitokset

2019

Eläketurvakeskus

2019

Työttömyysvakuutusrahasto

2020

Työttömyyskassat

2020

Vahinkovakuutusyhtiöt

2020

Kunnat

2020

TEM:in hallinnonala

2020

Työsuojeluviranomaiset

2020

Koulutusrahasto

2020

Tilastokeskus

2020

Tapaturmavakuutuskeskus

2020

Potilasvakuutuskeskus

2019

Palkansaaja tai etuustulon saaja
Pankkitili
€
Palkkalaskelma tai
etuuspäätös

Työnantaja 1

2019

Työnantaja n

2019

Etuuden maksaja 1

2020

Etuuden maksaja n

2020

Lähde: Vero

Tulorekisteri

Toiveita, odotuksia, mahdollisuuksia, unelmia?…
”Tulorekisterin avulla esimerkiksi lyhyiden
työsuhteiden vastaanottaminen olisi
työttömille helpompaa. Pelko ylimääräisestä
byrokratiasta ja etuuksien viivästymisestä
jäisi kokonaan pois.”
”Järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa päätösten
tekemistä, kun ylimääräinen paperirumba jää
kokonaan pois.”

”Reaaliaikainen tulorekisteri
helpottaa työvoiman kohtaantoongelmien ratkaisemisessa.
Sen avulla on helpompi luoda
järjestelmä, jossa työn
vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin tulonsiirtojen
varassa eläminen.”

”Rekisterin avulla on mahdollista toteuttaa tulojen mukaan joustavat etuudet.”

”Rekisterin avulla on mahdollista siirtyä tulevaisuudessa reaaliaikaiseen
verotukseen ja sosiaaliturvaan. Tästä ei tosin ole vielä tehty päätöksiä.”
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Tietojen ilmoittaminen
•

Palkkatietojen ilmoittamisaika pääsääntöisesti maksupäivä + 5 päivää.
– Kotitalous voi ilmoittaa tiedot kerran kuukaudessa viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

•

Pakolliset tiedot
– Korvaavat nykyiset vuosi- ja kuukausi-ilmoitukset mm. Verohallinnolle,
työeläkeyhtiöille, työttömyysvakuutusrahastolle

•

Täydentävät tiedot
– Ilmoittaminen tulorekisterin kautta vapaaehtoista, koska tietoja ei jokaisen
osalta tarvita. Pakollinen ilmoittaminen olisi lisännyt pienimpien
työnantajien hallinnollista taakkaa kohtuuttomasti.
– Jos työnantaja ei ilmoita vapaaehtoisia tietoja tulorekisteriin, se voi
myöhemmin joutua toimittamaan tiedon käyttäjälle esim. paperilla.
– Tulorekisterin hyödyt jäävät vähäisemmiksi, jos täydentäviä tietoja ei
ilmoiteta.
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Tietojen ilmoittaminen
•

Täydentävissä tiedoissa paljon välttämättömiä tietoja lakisääteisten
sosiaalietuuksien osalta esim. Kelassa ja työttömyyskassoissa
–
–
–
–
–
–
–
–

palvelussuhteen tyyppi, kesto ja sen päättymisen syy
tarkemmat tulolajit sekä työaika- ja poikkeustilannekorvaukset
palkkauksen muoto
tuloerien ansainta-ajankohdat
suorituksen kertaluonteisuus
sovellettava työehtosopimus ja ammattinimike
osa-aikaisuus ja sovittu viikkotyöaika
palkallinen tai palkaton poissaolo

 Vaikka työnantaja ilmoittaisi tulorekisteriin myös täydentävät tiedot,
rekisterin tietosisältö ei ole niin kattava, että siitä ilmenisi kaikki tiedot
jotka työnantaja on pyynnöstä velvollinen työttömyysetuuden
maksajalle antamaan.
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta 7.11.2017
"Valiokunta korostaa kuitenkin, että sosiaaliturvaa on jatkossakin
kehitettävä ensisijaisesti sosiaalivakuutusjärjestelmän omista
lähtökohdista kuten kansalaisten tarpeista ja järjestelmän eri osien
tarkoituksenmukaisuudesta lähtien eikä muista, järjestelmälle
vieraista tarpeista kuten tulorekisterin tietosisällöstä käsin.”
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SAK:n linjauksia sosiaaliturvan kehittämisestä
•
•
•
•

•

Hyvinvointiyhteiskunta edellyttää työllisyyden parantamista ja
työllisyysasteen nostamista.
Syyperusteisuus säilyttäen - toimeentulon turvaaminen, jos työnteko estyy
esim. työkyvyttömyyden, työttömyyden tai perhevapaan takia.
Ansioturva ehkäisee köyhyyttä ja kannustaa työntekoon.
Ensisijaisten etuisuuksien (työttömyysturva, asumistuki) taso niin hyvä,
ettei jouduta turvautumaan pitkäaikaisesti toimeentulotukeen.
Toimeentuloturvan ja palveluiden yhteyden parantaminen keskeistä

 Tulorekisteri on hyvä väline sosiaaliturvan selkeyttämiseen
– Työssäoloehdon euroistaminen – tulojen seuraaminen työtuntien
tarkastelusta luopumalla
– Sovitellun työttömyyspäivärahan kehittäminen
– Yhdistelmävakuutus
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