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Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää yksilötasolla kattavat tiedot 

palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Vuoden 2019 alusta käyttöönotettu tulorekisteri 

on tuonut muutoksia palkoista tehtäviin ilmoituksiin sekä aikatauluihin. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennen tulorekisterin käyttöönottoa herän-

neitä odotuksia sekä niiden toteutumista.  

 

Työn teoriaosuus käsittelee tulorekisterin osalta sen käyttöönottoaikataulua, ta-

voitteita sekä ilmoituskäytäntöjä. Teoreettinen viitekehys rakentuu lisäksi hallin-

nollisen taakan käsitteestä. Tutkimukseen on koottu mediassa esiin nousseita ai-

heita koskien tulorekisteriä. Työ on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja aineis-

tonkeruumuotona on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

 

Tulosten perusteella haastatteluun vastanneet palkanlaskijat odottivat tulorekiste-

rin olevan vaikea ja hankalakäyttöisempi, kuin se lopulta käyttöönottaessa oli-

kaan. Ilmoittamisen määräpäivät ja tulolajit arveluttivat alussa, kun taas vuoden 

vaihteen vuosi-ilmoitusten pois jäänti koettiin positiivisena.  
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The Income Register is an electronic database which contains comprehensive sa-

lary, pension and benefit information at the individual level. The Income Register, 

introduced at the beginning of 2019, has brought about changes in wage declarati-

ons and schedules. The objective of this study was to determine the expectations 

that have arisen before the introduction of the Income Register and how they have 

been realized. 

 

The theoretical study examines the Income Register in terms of its implementation 

timeline, goals, and reporting practices. The theoretical framework is also on the 

concept of administrative burden. The study contains topics on the Income Regis-

ter that have emerged in the media. The work was carried out as a qualitative stu-

dy and a semi-structured thematic interview was used as a form of data collection. 

 

Based on the results, the wages clerks who answered the interview expected the 

Income Register to be more difficult and troublesome to use than it was when it 

was finally introduced. Reporting deadlines and the various types of income ini-

tially raised doubts but the omission of annual declarations was considered positi-

ve. 
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1 JOHDANTO 

Tulorekisteri on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu sähköinen tietokanta, johon 

suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista. Ilmoitusvelvollisuus 

laajenee vuoden 2020 alusta koskemaan myös eläke- ja etuustietoja. Tulorekiste-

rin suurimpia tavoitteita on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa vähentämällä 

moneen eri paikkaan tehtävien ilmoitusten määrää. Kärkivetäjinä tulorekisteri-

hankkeessa ovat Verohallinto ja valtiovarainministeriö. (Tulorekisteri 2018a) 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä odotuksia tulorekisteristä oli 

ennen sen käyttöönottoa sekä toteutuivatko nämä odotukset. Opinnäytetyön teo-

riaosuudessa käsitellään muun muassa tulorekisterin aikataulua, tavoitteita sekä 

ilmoittamista.  Ilman siirtymäaikaa käyttöönotettu tulorekisteri on herättänyt pal-

jon keskustelua ja mielipiteitä mediassa. Opinnäytetyöhön on kerätty näistä muu-

tamia ajankohtaisia asioita.  

Tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: 

- Mikä on tulorekisteri? 

- Mitä odotuksia tulorekisteristä syntyi? 

- Toteutuivatko odotukset? 

Aiheen opinnäytetyöhöni valitsin sen ajankohtaisuuden perusteella.  Tulorekiste-

rin käyttöönotto on vaatinut tiettyä valmistautumista, koska se on muuttanut pal-

kanmaksuun liittyvien ilmoitusten käytäntöä. Tutkimuksessani haastattelin kahta 

palkanlaskijaa, joiden työtehtäviin kuuluu tulorekisteriin ilmoittaminen. Haastatte-

luiden tavoitteena oli tutkia palkanlaskijoiden valmistautumista tulorekisterin 

käyttöön sekä tulorekisteristä syntyneiden odotusten toteutumista. Haastateltavat 

toivat myös esille omat kokemuksensa tulorekisterin haitoista ja hyödyistä.  
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2  TULOREKISTERI 

Tässä luvussa käsitellään vuoden 2019 alussa käyttöönotettua tulorekisteriä, sen 

aikataulua, tavoitteita sekä tulorekisteriin tietojen ilmoittamista. Luvun lopussa 

katsaus mediassa esille tulleista näkökulmista ja kokemuksia tulorekisterin käyt-

töönotosta sekä käytettävyydestä. 

2.1 Yleisetä tulorekisteristä 

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) kärkivetäjät ovat Vero-

hallinto ja valtiovarainministeriö. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka si-

sältää palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tulorekisteri otettiin käyttöön 

1.1.2019 ilman siirtymäaikaa, jolloin rekisteriin ilmoitetaan palkat, luontoisedut, 

palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot. Palkkatiedot tulorekisteriin ilmoittaa 

suorituksen maksaja, kuten työnantaja, tilitoimisto, yhdistys tai kotitalous. Tulon-

saaja voi tarkastella omia palkkatietojaan tulorekisteristä, mutta uusia tiedonsaan-

tioikeuksia rekisteri ei mahdollista. Tiedonsaantioikeudet ovat lainsäädännön 

määrittelemät. (Verohallinto 2017; Tulorekisteri 2018a) 

Palkka- ja ansiotuloista annettava ilmoitus tulorekisteriin on tehtävä viiden päivän 

sisällä palkanmaksupäivästä. Tulorekisterin tarkoituksena on helpottaa ja selkeyt-

tää palkanmaksajan ilmoitusmenettelyä eli hallinnollista taakkaa. Laki tulotieto-

järjestelmästä (53/2018) tuli voimaan 16.1.2018, johon tiedonanto velvollisuus 

perustuu. (Tulorekisteri 2019a) 

2.2 Tulorekisterin aikataulu 

27.11.2014 valtiovarainministeriö asetti tulorekisterin perustamishankkeen 

(KATRE). Perustamishankkeen toimikaudeksi asetettiin 1.11.2014 - 31.12.2019. 

Hanke pitää sisällään toiminnallisen kokonaisuuden määrittämisen sekä suunnitte-

lun. Toiminnallisella kokonaisuudella tarkoitetaan tulorekisterin sisältäviä toimin-

toja, kuten tulotietoja ja tiedonvälitystä. Tulorekisterin perustamishanke on jaettu 

kuuteen eri vaiheeseen, joista valtiovarainministeriö vastaa ensimmäisestä ja toi-

sesta. Hankkeen teknisenosan toteuttaa Verohallinto. (Valtiovarainministeriö 
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2014a) Näiden kahden lisäksi tulorekisteri hankkeessa mukana olevat organisaa-

tiot ovat 

- Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Työ- ja elinkeinoministeriö 

- Kansaneläkelaitos 

- Tilastokeskus 

- Elinkeinoelämän keskusliitto 

- Finanssialan keskusliitto 

- Suomen yrittäjät 

- Taloushallintoliitto 

- Työeläkevakuuttajat TELA 

- Eläketurvakeskus 

- Työttömyysvakuutusrahasto 

- Työttömyyskassojen yhteisjärjestö 

- Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 

- Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

- Kuntaliitto 

- Kuntatyönantajat 

- Helsingin kaupunki (Valtiovarainministeriö 2014b). 

Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019 ilman siirtymäaikaa palkkojen ja ansiotu-

lojen osalta. Rekisterin ylläpitäjänä ja vastuu viranomaisena toimii Verohallinnon 

Tulorekisteriyksikkö käyttöönoton alettua. Vuoden 2019 alusta lähtien tulorekiste-

rin tietoja käyttävät ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Näitä tahoja ovat 

Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto, Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. 

(Tulorekisteri 2018b) 

Vuonna 2020 tulorekisterin käyttö laajenee niin ilmoitettavien tietojen puolella, 

kuin myös käyttäjien osalta. Vuodesta 2020 ilmoitusvelvollisuus koskee myös 
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eläke- ja etuustietoja. Tulorekisterin tiedon käyttäjien määrä kasvavaa huomatta-

vasti vuonna 2020, kun mukaan tulee kymmenen uutta tahoa, jotka voivat hyö-

dyntää tietoja lain antamin perustein (Kuvio 1.). (Tulorekisteri 2018c)  

 

Kuvio 1. Tulorekisterin aikataulu (Tulorekisteri 2018c) 

2.3 Tavoitteet 

Ennen tulorekisterin käyttöönottoa, sille oli asetettu useita eri tavoitteita työnanta-

jan, tulonsaajan ja tiedonkäyttäjän näkökulmasta. Yleisesti hankkeen tavoitteena 

on kerätä laaja ja keskitetty tietokanta palkka-, eläke- ja etuustiedoille. Tarkoi-

teuksena on, että tiedot ilmoitetaan maksukohtaisesti reaaliajassa sekä tiettyjen 

standardien mukaan. Yhteen paikkaan ilmoittamisella pyritään helpottamaan yri-

tyksen hallinnollista taakkaa. (Valtiovarainministeriö 2014c) Reaaliaikaisella il-

moittamisella ja viranomaisten yhteistyöllä pyritään torjumaan myös harmaata 

taloutta. (Tulorekisteri 2018c) 

2.3.1 Työnantajat 

Työnantajien puolella suurin tavoite on yksinkertaistaa ja helpottaa ilmoitusvel-

vollisuutta eli yrityksen hallinnollista taakkaa. Ennen tulorekisterin käyttöönottoa 

työnantajat joutuivat ilmoittamaan palkkatiedot usealle eri taholle monessa eri ai-

kataulussa. Vuoden 2019 alusta työnantajien palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset 
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ilmoitetaan kerran jokaisen palkanmaksun yhteydessä yhteen paikkaan eli tulore-

kisteriin. Keskitetyn ilmoituskanavan tavoitteena on tehostaa palkanmaksun pro-

sessia. Tulorekisteriin ilmoittaja voi olla myös tilitoimisto, mikäli palkanmaksu on 

ulkoistettu. Muita ilmoitusvelvollisia ovat muun muassa kotitaloudet, yhteisöt, 

taloyhtiöt ja julkiset toimijat. (Valtiovarainministeriö 2015)  

2.3.2 Tulonsaajat 

Tulonsaajalla tarkoitetaan kaikkia palkkaa, etuuksia tai eläkettä saavia. (Tulore-

kisteri 2018d) Tulorekisterin tavoitteena on tarjota tulonsaajalle mahdollisuuden 

tarkastella palkka-, eläke- ja etuustietoja reaaliaikaisesti yhdestä paikasta. Tämä 

antaa edellytykset palkkatulojen kokonaiskuvan muodostamiseen. Tulonsaaja nä-

kee ainoastaan ne tiedot, joihin hänellä on valtuutukset. Tulorekisterin käyttöönot-

to ei anna myöskään tulonsaajalle uusia tiedonsaantioikeuksia. Aikaisemmasta 

mahdollisuudesta poiketen, tulorekisterin myötä palkansaajalla on tilaisuus seura-

ta, noudattaako työnantaja palkanmaksuun liittyvää ilmoitusvelvollisuutta. Ennen 

tulorekisteriä tapaukset ovat tulleet tietoisuuteen vasta seuraavana vuonna saapu-

valla veroilmoituksella tai työeläkeotteella. Tulonsaajan näkökulmasta tavoitteena 

on helpottaa tulotietojen ajantasaista käyttöä, esimerkiksi etuushakemusta Kelalle 

tehdessä ovat reaaliaikaiset palkkatiedot helposti saatavilla ja käytettävissä. (Tulo-

rekisteri 2018c)    

2.3.3 Tiedon käyttäjät 

Tiedon käyttäjiä ovat 1.1.2019 alkaen Kela, Verohallinto, Työttömyysrahasto sekä 

työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Toisessa vaiheessa 2020 alkaen tiedon 

käyttäjien joukko kasvaa koskemaan muun muassa Tilastokeskusta, Työllisyysra-

hastoa, työttömyyskassoja ja vahinkovakuuttajia. (Tulorekisteri 2018d) Tiedon 

käyttäjän näkökulmasta yksi tavoitteista on mahdollistaa reaaliaikainen valvonta. 

Tällä pyritään torjumaan harmaata taloutta, joka on myös tulorekisterin yksi pää-

tavoitteista. Tulorekisterin myötä ilmoituksia ei voida ilmoittaa enää vain yhdelle 

viranomaiselle, mikä aikaisemmin mahdollisti väärin käytökset. Koska tulorekis-

terin tiedoilla on useita eri tiedon käyttäjiä, mahdolliset puutteet tulevat herkem-

min esille. Kuten muutkaan tahot, tiedon käyttäjätkään eivät saa uusia tiedonkäyt-
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töoikeuksia. Tiedon käyttäjät näkevät tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin heillä 

on lain puitteissa oikeudet. (Tulorekisteri 2018c)  

2.4 Hallinnollinen taakka 

Yksi tulorekisterin tavoitteista on keventää yritysten ja palkanmaksajien hallinnol-

lista taakkaa. Hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön vaikutuksesta 

syntyvää tiedonantovelvollisuutta yritykselle. Tiedonantovelvollisuus merkitsee 

yritykselle sitä, että yritys on velvoitettu antamaan lain määräämät tiedot viran-

omaisille sekä kolmansille osapuolille. Tiedon tuottamisesta aiheutuu yritykselle 

erilaisia hallinnollisia tehtäviä, kuten tiedon tuottamista ja hakemista, tiedon 

muokkaamista sekä kaavakkeiden täyttämistä. (Owalgroup 2019) Hallinnollista 

rasitetta aiheuttavat myös monimutkaisuus, vaikeaselkoisuus ja tietojen luovutus 

hetkellä tiedonantokanavien puutteet ja kankeus. Työ- ja elinkeinoministeriön jul-

kaisun mukaan hallinnolliselle taakalle on yleistä, että se kohdistuu enemmän pie-

niin kuin suuriin yrityksiin. Hallinnolliset rasitteet syntyvät sekä säännöllisistä, 

että tapauskohtaisista tiedonantovelvoitteista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008) 

Hallinnolliset tehtävät aiheuttavat luonnollisesti yritykselle kustannuksia käytetyn 

ajan myötä. (Owalgroup 2019) 

Hallinnollista taakkaa pystytään mittaamaan SCM-menetelmällä eli standardikus-

tannusmenetelmällä. SCM- menetelmä on hallinnollisen taakan laskentamalleista 

tunnetuin, jota käyttävät useat EU-jäsenvaltiot sekä Euroopan komissio. SCM-

menetelmän suosion takaa sen monipuolinen käytettävyys riippumatta yrityksen 

koosta tai toimialasta. (Owalgroup 2019) 

Hallinnollisen taakan mittaamisen ensimmäinen askel on tiedonantovelvollisuu-

den selvittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastellaan yrityksen tiedonantovel-

vollisuutta lainsäädännön puitteissa. Lainsäädäntö luo edellytyksiä yrityksen hal-

linnollisille tehtäville. Kustannusten saamiseksi on arvioitava yrityksen hallinnol-

lisiin tehtäviin käyttämä aika. Laskentaan tarvittava tieto ajankäytöstä ja kustan-

nuksista kerätään haastatteluin. Ajan käyttö standardisoidaan asiantuntija haastat-

teluiden perusteella. Ajan käytön keskiarvoa ei lasketa, vaan haastatteluiden pe-

rusteella arvioidaan normaalitehokkaan yrityksen käyttämä aika tiedonantovel-
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voitteiden täyttämiseen. Hallinnollisten kustannusten laskentaa kuvaa seuraava 

kuvio (Kuvio 2). (Owalgroup 2019) 

 

Kuvio 2. Hallinnollisen taakan mittaaminen (Owalgroup 2019) 

Aika (H) tarkoittaa yksittäisen hallinnollisen tehtävän vaativaa aikaa. Hinta (T) 

muodostuu näiden toimenpiteiden tuntihinnasta. Tuntihintaan sisältyvät palkka-

kustannukset, yleishallinnonkulut sekä ulkoiset kulut (E). Määrä (N) tarkoittaa 

yritysten määrää, joita tietty tiedonantovelvoite käsittää. Tiheydellä (F) viitataan 

siihen, kuinka usein tehtävä suoritetaan vuoden aikana. (Owalgroup 2019) 

Tulorekisterin myötä palkkojen, eläkkeiden ja etuuksien kerran vuodessa annetta-

vat vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja 

työtapaturmavakuuttajille poistuvat kaikissa tapauksissa. Vuoden 2019 alusta il-

moitukset annetaan yhteen paikkaan eli tulorekisteriin. Tiedonantovelvollisuus 

koskee kuitenkin jokaista palkanmaksua, joten annettavien ilmoitusten määrä kas-

vaa joissain tapauksissa huomattavasti aikaisemmasta. Etenkin pienten yritysten 

hallinnollisen rasitteen on koettu kasvavan tulorekisterin ilmoitusvelvollisuuden 

myötä. Esimerkkinä pienyrittäjät, jotka voivat nostaa palkkaansa useita kertoja 

kuukaudessa, joutuvat tekemään ilmoituksen tulorekisteriin jokaisesta kerrasta. 

(Yle 2019) 
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2.5 Tulorekisteriin ilmoittaminen 

Tulorekisteriin ilmoituksen tekee suorituksen maksaja. Ilmoitus jätetään kerran 

jokaisen maksun yhteydessä tai viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäi-

väksi katsotaan se päivä, jolloin suoritus on saajan tilillä eli niin sanottu palkka-

päivä. Viiden päivän ilmoitusaikaan lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai ja py-

häpäivät. Mikäli ilmoituksen jättöpäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, voi-

daan ilmoitus jättää vasta seuraavana arkipäivänä. Muuna kuin rahana suoritetut 

edut, kuten luontaisedut, ilmoitetaan seuraavan kuukauden viidenteen päivään 

mennessä. Tulorekisteriin voidaan ilmoittaa tietoja myös 45 päivää etukäteen. 45 

päivän sääntö koskee palkkatietoja. Työsuhteen päättymistietoja voidaan syöttää 

tulorekisteriin aikaisemminkin, mutta työsuhteen aloitustietojen syöttämisessä 

noudatetaan 45 päivän ennakko sääntöä. (Tulorekisteri 2018a).  

Tiedon käyttäjät voivat hakea rekisteristä tarvitsemiaan tietoja. Tulorekisteriin 

tiedot voidaan viedä kolmella eri tavalla, teknisen rajapinnan tai sähköisen asioin-

tipalvelun kautta. Myös paperiilmoitus on mahdollista jättää palkkatietojen osalta, 

mutta se edellyttää erityistä syytä. (Tulorekisteri 2019b) Vuoden 2019 tammi – 

helmikuussa tehtyjen mittausten mukaan, ylivoimaisesti käytetyin ilmoitusten 

toimittamistapa oli tekninen rajapinta (Kuvio3). Toiseksi eniten ilmoituksia oli 

vuoden alussa annettu sähköisen asiointipalvelun kautta, tiedoston latausta käyttä-

en. (Tilisanomat 2/2019).  
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Kuvio 3. Ilmoitusten toimittamistavat (Tilisanomat 2/2019) 

 

2.5.1 Tekninen rajapinta 

Tekninen rajapinta on eri järjestelmien välille rakennettava yhteys eli integraatio. 

Käytännössä se tarkoittaa, että palkanlaskentaohjelman ja tulorekisterin välille 

luodaan sähköinen yhteys, jonka avulla tiedot siirtyvät järjestelmien välillä. Tek-

nisen rajapinnan ansiosta tulorekisterin ilmoituspalveluun ei tarvitse erikseen siir-

tyä, vaan tiedot voidaan siirtää suoraan palkkaohjelmasta. Ennen tulorekisterin 

käyttöönottoa ilmoittamiseen liittyi useita työvaiheita. Rajapintaa käyttämällä il-

moittaminen nopeutuu ja manuaaliset työvaiheet vähenevät (Kuvio 4). (Tulorekis-

teri 2018e)  

 

Kuvio 4. Manuaalisen ilmoittamisen vaiheet (Tulorekisteri 2018e) 
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Teknisen rajapinnan käyttöönotto vaatii palkanlaskentaohjelmiston päivityksen. 

Tämän myötä palkkatiedot voidaan ilmoittaa suoraan palkanlaskentaohjelmasta. 

Teknisen rajapinnan käyttö edellyttää yritykseltä tai palkkoja hoitavalta tilitoimis-

tolta varmenteen hakemista. Tulorekisterin varmennepalvelu myöntää varmenteen 

sellaiselle organisaatiolle, joka tuottaa palkkatietoja tai jolla on oikeudet käyttää 

tietoja tulorekisteristä. (Tulorekisteri 2018e) Varmenteen avulla asiakas tunnistau-

tuu palveluun sekä kuittaa sähköisellä allekirjoituksella antamansa tiedot tulore-

kisteriin. (Verohallinto 2019)  

Varmenteella on neljä eri tyyppiä eli roolia; 

- palkkatiedon tuottaja 

- etuustiedon tuottaja 

- tiedon käyttäjä 

- tulorekisterin ulkopuoliset tukipalvelut. 

 

Varmennetta ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen kuin se on alun perin myön-

netty. Varmenne myönnetään tiettyyn käyttötarkoitukseen ja asiakkaan on nouda-

tettava rajapintapalveluiden käyttöehtoja. (Verohallinto 2019) Mikäli varmenne 

myönnetään tilitoimistolle tai muulle yrityksen palkkoja hoitavalle taholle, ilmoit-

taa se teknisen rajapinnan kautta vain niiden yritysten palkkatiedot, joiden kanssa 

on tehty toimeksiantosopimus. (Tulorekisteri 2018e) 

 

Tulorekisterin käyttäjällä voi olla yhtä aikaa useampia eri rooleja esimerkiksi 

palkkatietojen tuottaja sekä tiedon käyttäjä. Tämä edellyttää sitä, että käyttäjä ha-

kee jokaiselle käyttämälleen roolille erikseen varmennetta. Jokaista työntekijää ei 

kuitenkaan tarvitse erikseen valtuuttaa. (Tulorekisteri 2018e) 

 

2.5.2 Sähköinen asiointipalvelu 

Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan www.tulorekisteri.fi - sivujen kautta. 

Kirjautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, organisaa-

tiokortilla tai varmennekortilla. Sähköinen asiointipalvelu ei edellytä varmennetta, 
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kuten tekninen rajapinta. Riittää, että palvelun käyttäjä on vahvasti tunnistautunut 

edellä mainituilla tunnistusmenetelmillä. (Tulorekisteri 2018f) 

Sähköiseen asiointipalveluun tiedot voidaan ilmoittaa kahdella tavalla. Tiedostot 

voidaan joko ladata palveluun tai syöttää yksittäisen ilmoituksen tiedot verkkolo-

makkeella. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ilmoittajalla täytyy olla 

riittävät valtuudet asioida edustamansa organisaation puolesta. (Tulorekisteri 

2018f) Mikäli palkanmaksusta vastaa tilitoimisto, täytyy sen pyytää valtuutta asi-

oidakseen asiakasyrityksen puolesta. Valtuutusta voi hakea joko suomi.fi:stä tai 

katso-palvelun kautta. Ilman valtuutusta sähköistä asiointipalvelua voi käyttää yri-

tyksen puolesta seuraavilla toimielinrooleilla: 

- toimitusjohtaja 

- toimitusjohtajan sijainen 

- varatoimitusjohtaja 

- hallituksen puheenjohtaja 

- hallituksen jäsen  

- selvitysmies 

- isännöitsijä 

- päävastuullinen isännöitsijä 

- elinkeinonharjoittaja 

- vastuunalainen yhtiömies (Ky) 

- yhtiömies (Ay) 

- oikeutettu 

- prokuristi tasolla ”oikeutettu” (Tulorekisteri 2019d) 

Edellä mainitut toimielinroolit täytyy olla kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkitty. 

Tulorekisterissä on käytössä palkkatietojen osalta kahdenlaisia valtuuskoodeja, 

palkkatietojen katselu ja palkkatietojen ilmoittaminen. Valtuuskoodit määrittele-

vät mitä oikeuksia käyttäjällä on tulorekisterissä. Myös etuustietojen käyttö saa 

omat valtuuskoodit, jotka tullaan julkaisemaan myöhemmin. (Tulorekisteri 

2019d) 
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Latauspalvelua käytettäessä tiedot voidaan lähettää tiedostona. Ilmoittaja muodos-

taa ensin palkkatiedot käyttämästään palkanlaskentajärjestelmästä, jonka jälkeen 

tiedot voidaan siirtää tulorekisterin latauspalveluun. Tiedontuottaja voi lähettää 

palvelussa seuraavanlaisia tiedostoja: 

- ”Palkkatietoilmoitus, uusi ja korvaava ilmoitus 

- Palkkatietoilmoituksen mitätöinti 

- Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti 

- Työnantajan erillisilmoitus, uusi ja korvaava ilmoitus 

- Työnantajan erillisilmoituksen mitätöinti 

- Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti 

- Aineistotilaus: raportit, viestit tai käyttölokitiedot 

- Viestiaineisto” (Tulorekisteri 2018g) 

2.5.3 Paperilla ilmoittaminen 

Tulorekisteriin ilmoittaminen paperilomakkeella vaatii erityisen syyn. Erityiseksi 

syyksi voidaan katsoa esimerkiksi tilanne, jossa sähköinen ilmoittaminen on yksi-

tyishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle tekni-

sen esteen vuoksi mahdotonta. Julkisilla organisaatioilla ei ole mahdollisuutta 

käyttää paperista ilmoittamista. (Tulorekisteri 2018h) 

Mikäli tietojen ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, on käytettävä tulorekis-

terin julkaisemia lomakkeita. Jokaisesta tulonsaajasta on annettava erillinen ilmoi-

tus, mikäli yrityksellä on useita työntekijöitä. Paperilomake tulee täyttää huolelli-

suutta noudattaen. Lomake hylätään, mikäli siitä puuttuu pakollisia tietoja tai se 

on tulkinnanvarainen. Ilmoittajalle lähetetään kirje hylkäämisestä, sekä tieto mitkä 

tiedot olivat puutteellisia. Hylättyjä ilmoituksia ei tallenneta, vaan tulorekisteriin 

ilmoittajan täytyy tehdä uusi ilmoitus korjatuilla tiedoilla. (Tulorekisteri 2018h) 

Paperilomakkeella annettavien ilmoitusten määräaika on kahdeksan päivää. Tämä 

poikkeaa sähköisen ilmoituksen viidestä kalenteripäivästä. Kahdeksaan kalenteri-

päivään lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai sekä pyhäpäivät, mutta mikäli jät-
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töpäivä osuu edellä mainitulle, voi tiedot ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. (Tulo-

rekisteri 2018h)  

2.5.4 Ilmoittamisen määräajat ja seuraamusmaksut 

Tulorekisteriin ilmoittamisessa noudatetaan määräaikoja, jotka perustuvat lakiin 

tulotietojärjestelmästä (53/2018). Seuraamusmaksulla pyritään siihen, että tulore-

kisteriin ilmoittaminen tehdään ajoissa sekä oikeita tietoja käyttäen. Tästä johtuen 

on tärkeää, että annettavat tiedot ovat oikein ja ne annetaan määräaikaan mennes-

sä. Esimerkiksi maksettaviin suorituksiin perustuvat vakuutusmaksut ja veronsaa-

jien tilitykset vaativat ajan tasalla annettuja ja virheettömiä tietoja. (Tulorekisteri 

2019b) 

Seuraamusmaksulla tarkoitetaan määräajan jälkeen annetuista ilmoituksista johtu-

vaa myöhästymismaksua. Muita seuraamusmaksuja ovat veronkorotus, joka pe-

rustuu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin (OVML) se-

kä sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu perustuen verotusmenettelystä annettuun 

lakiin (VML). (Tulorekisteri 2019b) 

Seuraamusmaksujen osalta vuosi 2019 on siirtymäaika koskien palkkatietoja. En-

nen 1.1.2020 myöhässä jätetyistä palkkatiedoista ei peritä myöhästymismaksua, 

ellei ilmoittaja ole syyllistynyt merkittävään piittaamattomuuteen. Etuustietojen 

osalta siirtymäaika on vuosi 2020. (Tulorekisteri 2019b) 

Myöhästymismaksu koskee pelkästään pakollisia tietoja, jotka ovat tulotietojärjes-

telmästä annetun lain 6 §:n ja 8 §:n määrätty. Lain 7 §:n täydentäviä tietoja myö-

hästymismaksu ei koske, koska ne ovat vapaaehtoisia tietoja. Täydentäviä tietoja 

ovat seuraavat: 

”1) palvelussuhteen tyyppiä, kestoa ja sen päättymisen syytä 

2) tulolajeja sekä työaika- ja poikkeustilannekorvauksia 

3) palkkauksen muotoa 

4) tuloerien ansainta-ajankohtia 

5) suorituksen kertaluonteisuutta 
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6) vähennysten jälkeen maksettavan palkan määrää 

7) sovellettavaa työehtosopimusta ja ammattinimikettä 

8) osa-aikaisuutta ja sovittua viikkotyöaikaa 

9) palkallista tai palkatonta poissaoloa 

10) sosiaaliturvaa koskevia todistuksia 

11) työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumeroa ja yhtiö-

tunnusta 

12) työllistämistä valtion työllisyysmäärärahoilla 

13) tietoa siitä, että suoritus on maksettu muuna kuin rahana 

14) suorituksesta ulkomaille maksettua veroa 

15) suorituksen ulosmittausta 

16) tulonsaajan osakkuusasemaa suhteessa suorituksen maksajaan 

17) tulonsaajan toimipaikkaa ja sen osoitetta 

18) takaisinperityn tuloerän alkuperäistä maksupäivää ja siitä maksuhet-

kellä toimitettua ennakonpidätystä 

19) ilmoituksen lisätietoja eläkelaitoksille ja Eläketurvakeskukselle 

20) työnantajan Kansaneläkelaitokselle tekemää korvaushakemusta.” (La-

ki tulotietojärjestelmästä 53/2018, 7 §)  

Tulorekisteriin tiedot on ilmoitettava viiden kalenteripäivän kuluessa suorituksen 

maksupäivästä. Mikäli ilmoituspäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, siirtyy 

ilmoituksen anto seuraavalle arkipäivälle. (Tulorekisteri 2019b) 

Myöhästymismaksun määrä muodostuu kahdesta eri osasta, päiväkohtaisesta sekä 

prosentuaalisesta osasta. Päiväkohtainen myöhästymismaksu on kolme euroa jo-

kaiselta päivältä aina siihen saakka, että tiedot ilmoitetaan. Päiväkohtaista myö-

hästymismaksua voidaan kuitenkin määrätä enimmillään 45 päivän osalta, joka on 

enimmillään 135 euroa. Ilmoitettavien suoritusten rahamäärä ei vaikuta päiväkoh-

taiseen myöhästymismaksuun. Mikäli ilmoitus annetaan yli 45 päivää myöhässä, 

eli ylittää päiväkohtaisen myöhästymismaksun osan, otetaan käyttöön prosenttipe-

rusteinen myöhästymismaksu. Tämä tarkoittaa, että ilmoitettavan suorituksen 
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määrästä lasketaan yhden prosentin osa, joka lisätään päiväkohtaiseen myöhästy-

mismaksuun. (Tulorekisteri 2019b) 

Esimerkki: Suorituksen maksaja antaa ilmoituksen 50 päivää myöhässä. Ilmoituk-

sen suoritus on 10 000 euroa. Päiväkohtainen myöhästymismaksu lasketaan 

enimmillään 45 päivältä, eli maksua kertyy 135 euroa (45 päivää x 3 euroa). Tä-

män lisäksi suorituksen määrästä muodostuu prosenttiosuus (1 %), joka 10 000:sta 

on 100 euroa. Myöhästymismaksuksi määräytyy 235 euroa. (Tulorekisteri 2019b) 

Enimmillään myöhässä ilmoitetuista tiedoista voidaan määrätä 15 000 euroa 

myöhästymismaksua kalenterikuukaudelta. Tämä määrä saadaan, mikäli ilmoitet-

tavan suorituksen määrä on 1 500 000 euroa ja se annetaan yli 45 päivää myöhäs-

sä. Tähän summaan lisätään vielä päiväkohtainen osa 135 euroa, joten myöhästy-

mismaksun enimmäismäärä on 15 135 euroa. Ainoastaan prosenttiperusteista 

myöhästymismaksua voidaan muuttaa, mikäli ilmoitettavan suorituksen määrä 

pienenee oikaisua tehdessä. Päiväkohtaiseen osaan oikaisu ei vaikuta, vaan myö-

hästymismaksu määräytyy ensimmäisenä annetun ilmoituksen perusteella. (Tulo-

rekisteri 2019b) 

2.6 Tulorekisteristä syntynyt keskustelu 

Ennen tulorekisterin käyttöönottoa sen suurimpia hyötyjä katsottiin olevan yritys-

ten hallinnollisen taakan keventäminen. Rekisterin tiedettiin tuovan suuria muu-

toksia palkanmaksusta tehtävien ilmoitusten käytäntöön sekä aikatauluihin. Käyt-

töönoton jälkeen tulorekisteri on herättänyt paljon keskustelua työnantajien ja tili-

toimistojen suunnalta. Tulorekisterin on koettu lisäävän työtaakkaa ja siihen toi-

votaan useita muutoksia. Laki kuitenkin säätelee ilmoitusvelvollisuutta, joten jat-

kossakin ilmoitukset tullaan antamaan jokaisen palkanmaksun yhteydessä. (Yrittä-

jät 2019a) 

Vuonna 2016 Taloushallintoliitto teki yhteistyössä kolmen muun jäsentoimistonsa 

kanssa laskelman tulorekisterin vaikutuksista palkkahallinnon työmäärään. Luvut 

perustuvat kyseisten toimistojen työajanseurantaan sekä laskutukseen. Valtiova-

rainministeriö on käyttänyt näitä laskelmia pohjana arvioidessaan, että toteutues-
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saan tulorekisteri säästäisi yksityisellä sektorilla vuodessa (noin 1,9 miljoonaa 

työntekijää) 

• 1,6 miljoonaa työtuntia 

• 800 – 850 henkilötyövuotta 

• 35 – 40 miljoonaa euroa  

Kyseisissä laskelmissa on huomioitu ainoastaan vuosi-ilmoitustyöt sekä muista 

todistuksista ja ilmoituksista aiheutuvat lisätyöt.  

Laskelmassa huomaututeen, että tulorekisteristä syntyy myös kuluja. Nämä kulut 

koskevat järjestelmäkustannuksia sekä koulutuksesta syntyviä kustannuksia. (Ta-

loushallintoliitto 2016) 

Todellisuudessa tulorekisterin käyttöönotto on herättänyt paljon kritiikkiä. Ilmoi-

tus velvollisuuden on katsottu kasvavan ja vievän enemmän aikaa kuin ennen, 

etenkin pienten yritysten osalta. Suomen Yrittäjät -verkkosivuilla kirjoitettiin 

helmikuussa 2019, että tulorekisteri järjestelmä on koettu hankalaksi. Myös kus-

tannusten ja työmäärän on kerrottu kasvaneen. Eniten palkanlaskijoiden työtaak-

kaa on kasvattanut järjestelmän toimintakatkokset. (Yrittäjät 2019a) 

Tulorekisterin tekniset ongelmat ovat aiheuttaneet viivästymisiä ja virheitä on ta-

pahtunut ilmoittamisen osalta. Järjestelmä on antanut virheilmoituksia jätetyistä 

ilmoituksista, joka on johtanut ilmoitusten kahden kertaiseen lähettämiseen. Tulo-

rekisterin asiakaspalvelu on ruuhkautunut alkuvaiheessa, eikä kaikkiin ongelmiin 

ole saatu neuvontaa. (Tilisanomat 2/2019) Ilmoituskäytäntöjen omaksuminen vie 

aikansa ja ilmoittamisen kanssa onkin oltava tarkkana, jottei virheitä synny. Esi-

merkiksi palkka.fi -sivuston rajapinnan kautta annettujen ilmoitusten tyypillinen 

hylkäyksen syy on ollut yksinkertaisesti yhden ruksin puuttuminen ilmoituksesta. 

Myös ammattiluokan ja eläkejärjestelynumeron ilmoittamisessa hylkäykseen vai-

kuttaa, onko käytetty isoja vai pieniä kirjaimia sekä minne kohtaan väliviivan si-

joittaa. (Aamulehti 2/2019) 
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Eniten vaikeuksia ovat kohdanneet pk-yritykset. Tekniset ongelmat sekä kasvanut 

työmäärä puhuttavat myös Talouselämässä julkaistuissa artikkeleissa. Etenkin 

palkkaennakot ja luontaisedut kasvattavat ilmoitusvelvollisuutta. Esimerkiksi pu-

helinetu on ilmoitettava joka kuukausi erikseen, kun sen ennen pystyi ilmoitta-

maan kerran vuodessa. (Talouselämä 2019) Jotkin yrittäjät ovat joutuneet kään-

tymään tilitoimistojen puoleen tulorekisterin myötä, ja tämä on aiheuttanut luon-

nollisesti lisäkustannuksia yrittäjälle. (Yrittäjät2019b) 

Ennen tulorekisterin käyttöönottoa uutisoitiin paljon siitä, että suuret veronpalau-

tukset sekä jäännösverot jäävät historiaan. Tulorekisterin myötä verotusta tasataan 

pitkin vuotta, jonka seurauksena verotus osuu paremmin kohdalleen. Verohallin-

non toimistopäällikkö Päivi Peltomäki, joka vetää Tulorekisterin käyttöönotto Ve-

rohallinnossa -projektia, korjaa virheellistä tietoa tulorekisterin vaikutuksista ve-

rotukseen. Hänen mukaansa palkansaaja vaikuttaa edelleen itse mitä tuloja ja me-

noja ilmoittaa ennakonpidätysvaiheessa. Myös ennakonpidätysprosentin muutok-

set tekee palkansaaja itse, joten veronpalautuksien ja jäännösveron määrään ei ole 

tulossa muutoksia vuonna 2019. (Aamulehti 9/2018)  

Keskustelua on herättänyt myös tulorekisterin tarjoamat tulevaisuuden mahdolli-

suudet. Esiin on noussut kysymys mahdollisesta veroprosentin muuttumisesta au-

tomaattisesti kesken vuoden tulojen muutosten mukaan. Tulorekisteriin ilmoitet-

tavien ajantasaisten tietojen perusteella veroprosentin säätäminen ennakoitavasti 

voisi olla mahdollista. Reaaliaikainen verotus voi olla tulevaisuudessa ajankohtai-

nen, mutta vaatisi lakimuutosta käyttöönoton mahdollistamiseksi. (Aamulehti 

5/2019) 

Joillakin aloilla, kuten rakennusalalla on yleisessä käytössä palkkaennakon mak-

saminen. Palkkaennakko on yleensä pieni maksu, joka maksetaan palkkapäivien 

välissä ja vähennetään seuraavasta rahapalkasta. Tulorekisterin myötä palkanmak-

sajat ovat olleet huolissaan hallinnollisen taakan kasvamisesta, koska viiden päi-

vän ilmoitusvelvollisuus koskee jokaista palkanmaksukertaa. Aikaisemmin palk-

kaennakot on maksettu yleisen käytännön mukaan nettopalkkana ja verot sekä 

työnantajasuoritukset varsinaisen palkanmaksun yhteydessä. Ennen tulorekisterin 
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käyttöönottoa ennustettiin, että lisääntyvästä työmäärästä johtuen palkkaennakot 

jäävät kokonaan historiaan. (Yle 2019b) 

Verohallinnon tulkinta tulorekisterin vaikutuksesta palkkaennakoihin on toisen-

lainen. Verohallinnon mukaan tähänkin asti palkkaennakosta on pitänyt suorittaa 

ennakonpidätysmaksut ja sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivänä. 

(Tulorekisteri 2019c) 

Helmikuussa 2019 on jätetty kansalaisaloite muutosehdotuksista turvaamaan pie-

nimpien yritysten hallinnollisen taakan keventämisen. Lakiehdotuksessa päällim-

mäisenä esille tuodaan tulorekisterin tuomat haasteet. Kansalaisaloitteessa ehdote-

taan palkanmaksuun tehtävien ilmoitusten harventamista sekä aikataulujen piden-

tämistä. Kansalaisaloitteen jättäjän mukaan tulorekisterin pyrkimys vähentää 

työnantajan hallinnollista taakkaa ei toteudu vaan päinvastoin vierittää kustannuk-

set yrittäjille, kun taas Verohallinnon, Työttömyysvakuutusrahaston, Kansanelä-

kelaitoksen sekä yksityisten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kustannukset 

vähenevät. (Kansalaisaloite) 

Kansalaisaloitteella haetaan myös selvyyttä tulotietojen ilmoittamisen maksupäi-

vää koskevaan lain kohtaan. Tulotietotojärjestelmästä säädetyn lain mukaan mak-

supäivä on päivä, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että maksupäivä ei ole välttämättä palkanmaksupäivä, koska rahan siirto saat-

taa viedä yhden välipäivän. (Kansalaisaloite) 

Muutoksia tulorekisteriin ilmoittamisessa on mahdollisesti tulevaisuudessa luvas-

sa. 13.9.2019 Valtiovarainministeriö lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen halli-

tuksen esitykseksi muutosehdotuksen tulorekisterin lainsäädäntöön. Muutosehdo-

tus koskee ilmoittamisen määräaikoja palkkaennakoiden, luontoisetujen, verova-

paiden kustannusten korvausten sekä rekisteröityjen yhdistysten maksamien enin-

tään 200 euron kertasuorituksia. Muutosta esitetään myös tiedonantovelvollisuu-

desta vapautumiseen enintään 100 euron suuruisista muusta kuin työ- tai palvelus-

suhteessa maksetuista kilpailupalkinnoista. Aikomuksena on antaa esitys edus-

kunnan käsiteltäväksi syksyllä 2019 ja tätä myöten lakimuutoksen on tarkoitus 

tulla voimaan 1. tammikuuta 2020. (Valtiovarainministeriö 2019) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa perehdytään laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään 

sekä puolistrukturoituun teemahaastatteluun. Vertailun vuoksi luvussa käsitellään 

myös kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus Lisäksi esitellään tutkimusaineis-

ton keruussa käytetyn haastattelun rakenne. 

3.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

Käytännöt ja keinot, joilla kerätään havaintoja tutkimusta varten, muodostavat 

tutkimusmenetelmän. Tutkimusmenetelmä on keino, jolla pyritään etsimään tietoa 

ja ratkaisemaan jokin tietty käytännön ongelma. Ainestoa voidaan kerätä esimer-

kiksi havainnoin, haastatteluin ja kyselylomakkein. Havainnoin kerättyä tutki-

musaineistoa tulisi käsitellä kriittisesti ja analysoiden, jotta voidaan muodostaa 

ratkaisuja tutkittavaan ongelmaan. Tutkimusmenetelmän valinnan määrää se, mil-

laista, keneltä ja mistä tietoa kerätään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 183-

184) 

Tutkimusmenetelmistä voidaan valita joko laadullinen eli kvalitatiivinen mene-

telmä tai määrällinen eli kvantitatiivinen menetelmä. Kvalitatiivinen eli laadulli-

nen tutkimus on menetelmä, jolla pyritään selvittämään syvällisemmin tiettyä il-

miötä. Tutkimusmenetelmällä pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja antamaan 

tulkinta tutkittavasta kohteesta. Laadullisen tutkimuksen tulokset esitetään sanalli-

sesti kirjoitetuin lausein. Tämä mahdollistaa tutkittavan ilmiön syvällisen ja perus-

teellisen analysoinnin sekä monipuolisen kuvaamisen tutkimustuloksia esitettäes-

sä. Laadullisessa tutkimuksessa kerättyä aineistoa ei esitetä numeerisesti, eikä se 

perustu matemaattisiin lukuihin, kuten määrällinen tutkimusmenetelmä toimii. 

(Kananen 2014, 18-19) 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valitaan silloin, kun tutkitaan ennestään tun-

tematonta ilmiötä ja kyseisestä ilmiöstä halutaan syvällinen näkemys. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän tarkoituksena on saada toiminnasta hyvä kuvaus sekä vas-

taus kysymykseen ”Mistä tässä on kyse?” Laadullisessa tutkimuksessa on muistet-



26 

 

tava, että tutkimuksen tulokset kohdistuvat ainoastaan tutkittavaan kohteeseen, 

eikä niitä täten voida yleistää. (Kananen 2014, 16-17) 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä edellyttää huomattavasti 

enemmän mittauksia, kuin laadullinen tutkimusmenetelmä. Tämä johtuu siitä, että 

kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistuvan joukon katsotaan edustavan suurem-

paa perusjoukkoa. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä käsittelee tutkimustulok-

sia tilastollisin menetelmin ja se perustuu numeraaliseen aineistoon. (Kananen 

2008, 10-11) 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää palkanlaskijoina työskentelevien henkilöiden 

odotuksia tulorekisteristä ennen sen käyttöönottoa ja näiden odotusten toteutumis-

ta. Tutkimuksen tuloksia ei mitata määrällisesti, vaan kvalitatiiviselle tutkimuksel-

le ominaisesti tuloksissa avataan syvällisemmin vastaajan kokemuksia ja näke-

myksiä. Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluin, koska opinnäytetyön tutkimus-

ongelmaan halutaan syvällistä ja kokemusperäistä tietoa. Matemaattisin tilastoin 

tätä tietoa on mahdoton kerätä ja käsitellä, joten kvantitatiivinen tutkimusmene-

telmä ei tule kyseeseen. Haastattelut antavat monipuolisen kuvan vastaajan koke-

muksista ja auttavat ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä.  

3.2 Aineistonkeruu menetelmä 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumuotoja. Haastattelu on 

kahden henkilön välinen keskustelu, jossa haastateltava tuottaa tutkimusaineistoa. 

Osallistujien lukumäärästä riippuen haastattelut voidaan jakaa yksilö- ja ryhmä-

haastatteluiksi. Tämän lisäksi haastattelut voidaan luokitella kysymystyypin mu-

kaan kolmeen eri ryhmään, lomakehaastatteluun, teemahaastatteluun ja syvähaas-

tatteluun. Näistä kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvat teemahaastattelu ja syvä-

haastattelu. (Kananen 2014, 70-72) Yleisimpänä tiedonkeruumuotona on käytetty 

teemahaastattelua. Teemahaastattelussa haastattelija on jakanut keskustelun tee-

moihin eli aiheisiin, joista hän keskustelee kasvokkain haastateltavan kanssa. 

Tunnusomaisin piirre teemahaastattelulle on keskustelun eteneminen haastatelta-

van ehdoilla. Haastattelijan tehtävä on kuunnella ja tarkentaa tarvittaessa teemaan 

liittyvillä kysymyksillä. (Kananen 2014, 76)  
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Tässä opinnäytetyössä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua ja haastat-

telut toteutetaan yksilöhaastatteluina. Puolistrukturoidussa haastattelussa ei ole 

annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, mutta kysymykset ovat ennalta laadittuja. 

Vastaajalle annetaan mahdollisuus vastata laajasti sekä syvällisesti esitettyihin 

kysymyksiin. Haastattelun ei tarvitse edetä lomakkeelle suunnitellulla tavalla, 

vaan haastattelija voi jättää joitain kysymyksiä pois tai vaihtaa kysymysten paik-

kaa. (Oppariapu 2015) Tutkimusta varten on haastateltu kahta palkanlaskijaa, jot-

ka tekevät työssään ilmoituksia tulorekisteriin. Haastattelut on toteutettu puhelin- 

sekä sähköpostihaastatteluin. Puhelinhaastattelu antoi mahdollisuuden tarkentaa ja 

esittää lisäkysymyksiä haastattelun aikana toisin kuin sähköisesti toteutettu. Säh-

köpostilla vastauksensa antanut haastateltava vastasi kysymyksiin kattavasti ja 

selkeästi, joten lisäkysymyksille ei ollut tarvetta.  

3.3 Haastattelurungon esittely 

Haastattelulomakkeen ensimmäiset kysymykset koskevat taustatietoja, joilla halu-

taan selvittää haastateltavan työnimike sekä tulorekisterin liittyminen työtehtäviin. 

Haastattelu on lajiteltu kahteen eri teemaan. Teemat voidaan jakaa ajallisesti siten, 

että ensimmäinen teema koskee aikaa ennen tulorekisterin käyttöönottoa, kysy-

mykset 3-5. Toinen teema, kysymykset 6-8, käsittelevät kokemuksia tulorekisterin 

käytöstä (LIITE 1). Ensimmäisen teeman kysymyksillä pyritään selvittämään, sai-

vatko haastateltavat koulutusta, sekä riittävästi tietoa tulorekisteristä etukäteen. 

Myös mahdolliset ohjelmistojen muutokset kuuluvat kyseiseen teemaan. Tutki-

muksen kannalta tärkein kysymys koskee tulorekisteristä syntyneitä ennakko odo-

tuksia. Toinen teema käsittelee tulorekisterin käyttöönoton jälkeistä aikaa. Kysy-

myksillä pyrittiin selvittämään, ovatko tulorekisteristä heränneet odotukset toteu-

tuneet sekä millaisia hyötyjä tai haittoja tulorekisteri on tuonut haastateltavan mie-

lestä. Lisäksi haastatteluilla haluttiin tuloksia tulorekisterin vaikutuksista palkan-

laskijan työhön.  

Kuten kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle on olennaista, kysymykset ovat 

avoimia. Tällä tavalla pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen näkemys 

käsiteltävästä asiasta ja ilmiöstä. Avoimeen kysymykseen ei voida vastata vain 
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yhdellä sanalla, vaan haastateltavan täytyy selittää vastauksensa. Avoimilla kysy-

myksillä voidaan myös pois sulkea mahdolliset ennakkokäsitykset tutkittavasta 

aiheesta, koska valmiita vastausvaihtoehtoja ei anneta. Kysymyksiä laadittaessa 

on kuitenkin otettava huomioon, etteivät kysymykset ole johdattelevia. (Kananen 

2010, 57) 

Puhelinhaastatteluun osallistunut sai tutustua kysymyksiin viikkoa ennen varsi-

naista haastattelun ajankohtaa. Tämä antoi haastateltavalle mahdollisuuden tutus-

tua ja pohtia vastauksiaan syvällisemmin etukäteen. Puhelinhaastattelussa oli 

mahdollisuus tarkentaa ja esittää lisäkysymyksiä, esimerkiksi tulorekisteriin val-

mistautumisen riittävästä aikataulusta sekä mahdollisista muista tulorekisteriin 

liittyvistä ajatuksista.  

3.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä ei voida etukäteen sanoa kuinka monta 

haastattelua joudutaan suorittamaan. Haastateltavia on silloin tarpeeksi, kun vas-

taukset alkavat toistamaan itseään eli on saavutettu kyllääntymispiste. Tätä kutsu-

taan saturaatioksi. (Kananen 2013, 120) Tutkimustulosten keräämisessä on käytet-

ty kahden henkilön vastauksia, jotka molemmat työskentelevät eri yrityksissä. 

Tästä johtuen tuloksia ei voida yleistää, vaan ne koskevat kahden eri organisaation 

palkanlaskijoiden kokemuksia.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia ei voida mitata ja laskea samalla tavalla, kuin 

kvantitatiivisen tutkimuksen. Tämän vuoksi tulosten luotettavuus perustuu tutki-

muksen suorittajan arviointiin sekä näyttöön. (Kananen 2014, 146) Luotettavuutta 

arvioitaessa käytetään termejä reliabiliteetti ja validiteetti. Laadullisen- ja määräl-

lisen tutkimuksen eri lähtökohdista johtuen, näitä luotettavuuden käsitteitä ei voi-

da suoraan soveltaa kumpaankin tutkimus muotoon. (Kananen 2008, 123-124) 

3.4.1 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä, eli jos tutkimus tehtäisiin uudestaan, 

saataisiin samat tulokset. Reliabiliteetti on sitä, että uusintamittauksella vahviste-
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taan tutkimustulokset. Laadullisessa tutkimuksessa tämä tarkoittaa, että tulkinta 

on sama eri tulkitsijasta huolimatta. (Kananen 2014, 147)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettava ja selvä 

kuva haastateltavien kokemuksista tulorekisteriin valmistautumisesta ja käytöstä. 

Koska haastattelut perustuvat vastaajien mielipiteisiin ja kokemuksiin, sen toistet-

tavuus tulisi todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa. Tuloksiin vaikuttaisi 

mahdollisesti tulorekisterin käytön vakiintuminen osaksi jokapäiväisiä työrutiine-

ja. 

3.4.2 Validiteetti 

Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkitaan oikeita asioita. (Kananen 2014, 147) Nä-

mä luotettavuusmittarit sopivat parhaiten kvantitatiiviseen tutkimukseen, eikä nii-

tä voida suoraan soveltaa kvalitatiiviseen tutkimukseen. (Kananen 2010, 69) Joi-

denkin tahojen mukaan validiteettia ei voitaisi soveltaa ollenkaan laadulliseen tut-

kimukseen. Tämä on perusteltu sillä, että tutkijalla on oma näkemyksensä ja ko-

kemuksensa tutkittavaan ilmiöön. Näillä tulkinnoilla katsotaan olevan vaikutusta 

tutkimustuloksiin. (Kananen 2008, 123) 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään ja analysoidaan tutkimuksen tuloksia kahden haastattelun 

pohjalta. Toinen haastatteluista toteutettiin puhelimitse ja toinen haastateltava vas-

tasi kysymyksiin sähköisesti. Molemmissa haastatteluissa haastateltavat olivat 

palkanlaskijoita, joiden työtehtäviin kuuluu tulorekisteriin ilmoittaminen.  

Ennen puhelinhaastattelun toteutumista haastateltavalle lähetettiin kysymykset 

etukäteen, jotta hän pystyi rauhassa tutustumaan ja pohtimaan vastauksiaan val-

miiksi. Sähköisesti lähetetty haastattelulomake palautettiin vastauksineen saman 

päivän aikana.  

4.1 Tulorekisterin odotukset ja käyttöönotto 

Haastatteluun vastanneet toimivat molemmat palkanlaskijoina ja heidän työtehtä-

vänsä vaativat tulorekisterin käyttöä. Palkanlaskijat ilmoittavat tulorekisteriin tie-

dot maksetuista palkoista sekä kerran kuukaudessa annettavan erillisilmoituksen. 

Erillisilmoituksella ilmoitetaan työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä, 

joka perustuu maksettuihin palkkoihin. Erillisilmoituksella annetaan myös tieto, 

mikäli maksettavia palkkoja ei ole tai jos työnantajan sairausvakuutusmaksu mak-

settavien palkkojen perusteella on nolla euroa. (Tulorekisteri 2018i) Toinen haas-

tateltavista mainitsi ilmoittavansa myös tiedot matkalaskuista tulorekisteriin. 

Haastateltaville oli syntynyt ennakkokäsityksiä ja odotuksia ennen tulorekisterin 

käyttöönottoa. Tulorekisterin ajateltiin olevan sekava ja vaikea käyttöinen. Kum-

pikin haastatteluun osallistunut ajatteli tulorekisterin vaativan huomattavasta 

enemmän työtä aikaisempaan verrattuna.  Myös alkuvalmisteluiden, kuten tulola-

jien oikein ilmoittaminen ja ilmoittamisen määräpäivien noudattamisen, odotettiin 

aiheuttavan enemmän työtä. Molemmat haastateltavat kokivat, että odotukset ja 

ennakkokäsitykset osoittautuivat turhiksi. Tulorekisteri ei ollutkaan niin vaikea-

käyttöinen, kunhan sitä vain alkoi käyttämään. Toinen haastateltavista myös ker-

toi, että ilmoittaa palkkatiedot muutenkin heti tulorekisteriin, joten viiden päivän 

ilmoittamisaika ei ole tuottanut ongelmia.  
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Kumpikin palkanlaskija käyttää tulorekisteriä teknisen rajapinnan kautta, eli tiedot 

voidaan antaa suoraan palkanlaskentaohjelman kautta. Tästä johtuen, tulorekiste-

rin käyttöönottoon valmistautuminen vaati ohjelmiston muutoksia ja päivityksiä. 

Ennen tulorekisterin käyttöönottoa tarjolla oli paljon eri koulutus mahdollisuuk-

sia. Molemmat haastateltavat olivat osallistuneet johonkin koulutukseen koskien 

palkanlaskentaohjelman muutoksia. Heistä toinen oli ottanut osaa palkkaohjelman 

toimittajan järjestämään webinaariin. Muilta osin tulorekisterin käyttöönotto oli 

pitkälti itseopiskelua. Itseopiskelu ja tiedon etsintä korostuivat molempien vas-

tauksissa. Haasteena tulorekisteriin valmistautumisessa koettiin valmiin mallin 

puuttuminen, joka pitkälti selittää itseopiskelun tarpeen. Ennen tulorekisterin 

käyttöönottoa palkanlaskijoiden täytyi syöttää työntekijöille tietoja, kuten tulola-

jit. Tulolaji on kolminumeroinen numerosarja, jolla ilmaistaan, millaisesta tulosta 

on kyse. (Tulorekisteri 2018j) Palkanlaskijat kokivat, että valmistautuminen oli 

riittävää ja aloitettiin ajoissa, vaikka ohjelmistopäivityksiä jäikin viimetippaan.  

Vaikka tulorekisteri otettiin käyttöön ilman siirtymäaikaa, ei se ole tuottanut suu-

rempia ongelmia haastateltavien mielestä. Tulorekisterin vaikutuksista työhön 

mainittiin määräpäivien lisääntyminen, joita tarvitsee seurata. Toinen palkanlaski-

joista kertoi, että hän ilmoittaa maksettavat palkat heti tulorekisteriin, joten tästä 

ei ole aiheutunut haittaa. Tulorekisteriin ilmoittaminen on kuitenkin yksi työvaihe 

lisää, joka vie oman aikansa käytettävästä työajasta.  

Tulorekisterin teknisestä toimivuudesta toinen haastateltavista kertoi, että suu-

rempia ongelmia ei ole ollut ja ilmoittaminen on toiminut hyvin. Mikäli ilmoituk-

set eivät ole menneet läpi, on siihen ollut syynä ruksi väärässä kohdassa. Kaiken 

kaikkiaan tulorekisterin tekninen puoli on koettu toimivana.  

Palkkaennakoiden maksaminen on ollut esillä puhuttaessa tulorekisteristä. Myös 

haastattelussa tulorekisterin vaikutuksista työhön mainittiin palkkaennakoiden uu-

denlainen ilmoittaminen. Positiivisena asiana haastatteluissa todettiin vuoden 

vaihdetta kuormittavien vuosi-ilmoitusten pois jääminen. Tulorekisteri korvaa 

esimerkiksi Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja työtapa-
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turmavakuutusyhtiölle tehtävät keskeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset. (Tulorekis-

teri 2019e) 

4.2 Johtopäätökset 

Tulorekisterin käyttöönotosta on syntynyt paljon keskustelu alan mediassa. Sen 

tarkoitusta on kritisoitu etenkin hallinnollisen taakan osalta. Tulorekisterin on sa-

nottu lisäävän hallinnollista taakkaa, eli ilmoitusvelvollisuutta, joka taas kasvattaa 

työn määrää. Haastatteluun vastanneiden palkanlaskijoiden kokemukset antoivat 

tulorekisterin käytöstä toisenlaisen kuvan. He eivät olleet kokeneet työmäärän 

kasvaneen merkittävästi. Viiden päivän ilmoitusajan molemmat haastatteluun vas-

tanneet mainitsivat, mutta eivät kokeneet tässäkään huomattavan suurta ongelmaa. 

Yhteenvetona haastatteluista voidaan todeta, että tulorekisterin oletettiin olevan 

ennen sen käyttöönottoa hankala ja vaikeakäyttöinen. Tulorekisterin käyttöönoton 

ja valmisteluiden ajateltiin olevan suuritöisiä sekä haasteellisia. Nämä odotukset 

osoittautuivat molemmilla vastaajilla kuitenkin vääriksi heidän aloitettuaan tulo-

rekisterin varsinainen käyttö.  

Molempien haastateltavien vastaukset olivat samoilla linjoilla ja vastauksissa tois-

tuivat samat aiheet. Tulorekisterin käyttö ei muuttanut kummankaan vastaajan 

työnkuvaa merkittävästi. Mikäli haastatteluun olisi osallistunut kahden vastaajan 

sijaan useampi palkanlaskija, olisi tutkimustuloksiin mahdollisesti saatu useampia 

näkökulmia tulorekisterin tuomista näkökulmista. Jos tutkimukseen olisi vastan-

nut pienyrittäjä, olisivat vastaukset mahdollisesti poikenneet myös näistä tuloksis-

ta. Tulevaisuudessa kokemukset ja mielipiteet saattavat vaihdella tulorekisterin 

vakiinnuttua palkanlaskijoiden työnkuvaan. Myös vuosien 2020 ja 2021 alussa 

mukaan tulevilla uusilla tahoilla voi olla vaikutusta tulorekisterin ilmoitus käytän-

töihin. Tulorekisterin teknisellä toimivuudella on myös vaikutus käyttäjän koke-

mukseen ja käytön mielekkyyteen.  

Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä tulevaisuudessa tehtävien muutosten ennak-

kovalmistautumiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tulevien muutos-

ten käyttöönotto aikataulujen tai valmistautumiskäytäntöjen suunnittelussa. Tu-
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loksissa esiin heränneisiin epäkohtiin voidaan kiinnittää huomiota ja ennaltaeh-

käistä ongelmia aikaisempien kokemusten perusteella.  
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LIITE 1 

Haastattelukysymykset 

Taustatiedot 

1. Työnimikkeesi 

 

2. Miten työtehtäväsi liittyy tulorekisteriin? 

 

Tulorekisteri 

 

3. Miten tulorekisterin käyttöönottoon valmistauduttiin? 

(koulutukset, ohjelmistot) 

 

4. Oliko valmistautuminen riittävää? 

 

5. Mitä odotuksia tulorekisteristä oli ennen käyttöönottoa ja toteutuivatko 

odotukset? 

 

 

6. Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Miten koet käyttöön-

oton ilman siirtymäaikaa? 

 

7. Mitä vaikutuksia tulorekisterillä on ollut työhön? 

 

8. Mitä hyötyjä / haittoja tulorekisteristä on ollut? 

 


