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Yhteistyökumppanit

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 – palkkatuen maksatusta haettaessa palkkatiedot
ilmoitetaan vielä vuoden 2019 ajan KEHA-keskukselle
Palkka- ja ansiotulotietojen ilmoittaminen muuttuu
Palkka- ja ansiotulotietojen sekä etuus- ja eläketietojen ilmoittaminen muuttuu tulorekisterin aloittaessa vaiheittain toimintansa 1.1.2019. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat ja ajantasaiset palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia, sillä jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot vain tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot.
Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. 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 palkka- ja ansiotulon maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia
etuuden ja eläkkeen maksajia 1.1.2020 alkaen. Tulorekisterin käyttöönotto vaatii toimenpiteitä jokaiselta palkan ja etuuden maksajalta. Lisätietoa valmistautumisesta tulorekisterin käyttöönottoon tulorekisteri.fi
Kansallisen tulorekisterin perustamishanke (KATRE) on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnissa. Hankkeen yleisestä ohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö ja käytännön toteutuksesta Verohallinto. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen. Laki tulotietojärjestelmästä tuli voimaan 16.1.2018.
Palkkatuen maksatus haetaan muutoksitta, palkkatiedot ilmoitetaan vielä vuoden 2019 ajan KEHAkeskukselle
Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulee muun
muassa Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) voi käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020 alkaen,
siirtymäkauden jälkeen (Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018). Maksun hakemisesta ohjeistetaan tarkemmin
KEHA-keskuksen sivuilla keha-keskus.fi - Ohje palkkatukimaksatuksen hakemiseen 5.12.2017.
Tulotietorekisteriin mahdollisimman kattavina ilmoitetut palkkatiedot keventävät ja nopeuttavat työnantajan
palkkatukiprosessia. Työnantajan kannattaa ilmoittaa palkkojen lisäksi myös täydentävät tiedot tulotietorekisteriin. Ne täydentävät pakollisesti ilmoitettavia tietoja, ja ne ovat esimerkiksi etuuksien ja tukien maksajille
välttämättömiä tietoja etuuden tai tuen myöntämisen tai maksamisen perusteeksi. Kun työnantaja ilmoittaa
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tarvittavat täydentävät tiedot samassa yhteydessä maksamiensa palkkojen kanssa, jälkikäteen tehtävät selvitykset vähenevät. Kattavat tiedot ilmoittamalla työnantaja saa helposti yhdestä paikasta myös palkkalaskelmiin ja työtodistuksiin tarvittavat tiedot.
Tiedon käyttäjä, kuten KEHA-keskus, saa tiedon tulorekisteristä vain, jos sillä on oikeus saada tiedot toimintaansa sovellettavan lainsäädännön perusteella. Tulorekisteriyksikkö luovuttaa tietoja Työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimisto), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja KEHA-keskukselle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) säädetyn palkkatuen ja starttirahan sekä palkkaturvalain
(866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) toimeenpanoa varten (Laki tulotietojärjestelmästä
12.1.2018/53, 13 §).
Palkkatuen maksatusta suositellaan haettavaksi sähköisesti
Palkkatuen maksatusta suositellaan haettavaksi sähköisesti, te-palvelut.fi => Oma asiointi. Työnantaja voi hakea palkkatuen maksatusta jokaisesta työllistämästään henkilöstä erikseen sähköisellä hakulomakkeella (tai
lomakkeella TEM322). Näiden lisäksi kuntatyönantajilla on mahdollisuus hakea maksatusta kaikista henkilöistä
yhdellä kertaa ryhmätilityslomakkeella (TEM321). Ryhmätilityksen toimittaminen sähköisen haun kautta ei valitettavasti vielä ole mahdollista. Lomakkeet löytyvät Suomi.fi-verkkosivustolta - Lomakkeet.

Maksatukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä voi ottaa sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
keha-keskus.fi - Palvelumme maksatusasioissa ja yhteystiedot
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu p. 029 502 0500 neuvoo palkkatuen ja starttirahan sähköisessä asioinnissa sekä
Katso -tunnisteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä virka-aikana.
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