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Tutkimuksen kohteena on Suomessa työskentelevien rajoitetusti verovelvollisten 
työntekijöiden palkanlaskennan prosessi. Tavoitteena on selventää mitä asioita rajoitetusti 
verovelvollisten kohdalla täytyy huomioida palkanlaskennassa sekä laatia selkeä ohjeistus 
näihin palkanlaskennan tilanteisiin. Tietoperustassa selvitettiin mitä verovelvollisuudessa, 
verotuksessa, sosiaalivakuuttamisessa, tulorekisteriraportoinneissa ja tarvittavissa 
dokumenteissa tarvitsee ottaa huomioon rajoitetusti verovelvollisten työntekijöiden 
palkanlaskennan prosessissa. 
 
Opinnäytetyö sisältää teoriaosan, raportointiosan sekä toimintaohjeistuksen 
toimeksiantajayrityksen käyttöön. Tietoperustan lähteet koostuivat pääosin lainsäädännöstä 
ja oikeuskirjallisuudesta. Kehittämistyö toteutettiin konstruktiivisena tutkimuksena, jonka 
tuloksena on toimintaohjeistus toimeksiantajayritykselle. Ensisijaisena tutkimusmenetelmänä 
kehittämistyöhön käytettiin asiantuntijahaastatteluja. Haastattelut toteutettiin 
kvalitatiivisina teemahaastatteluina. Ohjeistus perustuu vahvasti tietoperustassa käsiteltyihin 
aiheisiin sekä sen laatimiseksi asiantuntijahaastatteluin kerättyyn aineistoon. 
 
Koemme kehittämistyön täyttäneen toimeksiannolle asetetut tavoitteet. Saimme luodussa 
ohjeistuksessa nostettua esille sen mitä rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskennassa ja 
tulorekisteriraportoinnissa tulee ottaa huomioon. Ohjeistuksesta tuli selkeä ja helposti 
luettava sekä se tulee tukemaan toimeksiantajan rajoitetusti verovelvollisten 
palkanlaskennan prosessia. 
 
Toimeksiantaja on kokenut opinnäytetyön olleen laadukas ja ohjeistuksen olevan tervetullut 
lisäys heidän manuaaleihinsa. Opinnäytetyötä ja sen tuotoksena syntynyttä ohjeistusta 
toimeksiantaja kertoo voivansa hyödyntää palkkapalvelutiimin sisällä jokapäiväisessä työssä.  
 
Tämä opinnäytetyö voi tuottaa ainakin kaksi eri jatkotutkimusmahdollisuutta. Toisessa voisi 
tutkia tarkemmin palkanlaskennan erikoistilanteita kuten varjolaskentaa ja toisessa Suomesta 
lähetettyjen työntekijöiden palkanlaskentaa. 
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The subject of the study is the payroll calculation process for employees with limited tax 
liability working in Finland. The aim was to clarify which issues and items need to be 
considered in payroll calculation and draw up a clear guideline for these situations. The 
prepared database clarified in what needs to be considered in tax liability, taxation, social 
insurance, reporting to Incomes Register and the necessary documents for payroll processing 
of employees with limited tax liability. 
 
The thesis includes a theory part, a reporting part, and operating instructions for the use of 
the commissioner of the thesis. The sources of the data base consisted mainly of legislation 
and legal literature. The development work was carried out as a constructive study, which 
resulted in operating instructions for the commissioner of the thesis. Expert interviews were 
used as the primary research method for the development work. The interviews were 
conducted as qualitative thematic interviews. The guidelines are strongly based on the topics 
covered in the data base and on the material collected through expert interviews. 
 
We feel that the development work met the goals set for the assignment. In the created 
guidelines, we were able to highlight what should be taken into account in the payroll 
processes and the related Incomes Register reporting for persons who are limitedly liable for 
tax in Finland. The guidelines became clear and easy to read and will support the payroll 
processing of limited tax payers for the commissioner of the thesis.  
 
The commissioner of the thesis has found that the thesis was of high quality and the 
guidelines are a welcome addition to their manuals. The commissioner of the thesis also said 
that they can utilize the thesis and the instructions created as a result of it, as part of the 
payroll service team in everyday work. 
 
This thesis can produce at least two different further research opportunities. One could study 
in more detail the special situations of payroll, such as shadow payroll processing, and the 
other research subject could be the payroll process applicable for posted workers. 

 

Keywords: Payroll, limited tax liability, tax at source, Incomes Register, Finnish Tax 
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1 Johdanto 

Soraisen (2014, 11) mukaan Suomi ei ole vielä kokenut niin suurta työvoimapulaa, joka olisi 

pakottanut turvautumaan siirtotyövoimaan. Toisin oli kuitenkin esimerkiksi sodan jälkeisessä 

Saksassa ja Ruotsissa, jossa ilman maahanmuuttoista työvoimaa, ei nopea teollistuminen olisi 

onnistunut. Väestön ikääntyessä, on Suomessa työvoiman maahanmuutto muodostunut 

kuitenkin aiheelliseksi, sen tarjotessa eräänlaista ratkaisua työvoimatilanteeseen. (Sorainen 

2014, 11.) On kuitenkin huomattava, että vakituisesti muussa maassa asuvan henkilön verotus 

poikkeaa vakituisesti Suomessa asuvan työntekijän verotuksesta (Helminen 2013, 97). 

Verotuksen lisäksi myös palkkahallintoon liittyvät työnantajavelvoitteet voivat vaihdella 

tilanteesta riippuen (Verohallinto 2019). 

Palkanlaskenta on automatisoitunut tällä vuosikymmenellä ja ala itsessään on käynyt läpi 

suuria mullistuksia. Merkittävimmät muutokset ovat uusi GDPR tietosuoja-asetus sekä 

kansallinen Tulorekisteri. Nämä ovat vaikuttaneet palkanlaskennan prosessiin nopeuttamalla 

sitä. Palkkahallinnon tehtäväksi katsotaankin nykyisin enemmän lakien, asetusten ja 

sopimusten noudattaminen sekä palkkojen oikea-aikainen ja suuruinen maksaminen 

työntekijöille kuin pelkkä tietojen tallentaminen. (Hynynen 2020.) Nykyisin palkkahallinto 

kuuluu monissa yrityksissä osaksi henkilöstöhallintoa, kun se ennen katsottiin enemmän osaksi 

taloushallintoa ja laskentatoimea. Organisaatiot laskevat ja maksavat palkkoja säännöllisesti, 

jolloin palkanlaskenta vaikuttaa olennaisesti kuukausittaiseen kirjanpitoon ja 

maksuliikenteeseen. (Syvänperä & Turunen 2015, 10–11.) 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomessa työskentelevien rajoitetusti verovelvollisten 

työntekijöiden palkanlaskentaa. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä rajoitetusti 

verovelvollisten kohdalla täytyy huomioida palkanlaskennan ja tulorekisteriraportoinnin 

näkökulmasta. Toimeksiantajana toimii Suomessa operoiva osakeyhtiö, joka tarjoaa muun 

muassa palkanlaskennan palveluita kansainvälisiin tilanteisiin. Opinnäytetyön aihe tuli 

suoraan toimeksiantajaltamme ja yhdessä käydyn keskustelun pohjalta aihe rajattiin 

kummallekin toimivaksi. Tarkemmin opinnäytetyö on rajattu käsittelemään palkanlaskennan 

näkökulmasta Suomessa rajoitetusti verovelvollisten ansiotuloverotusta ja 

tulorekisteriraportointia. Siitä on rajattu pois muun muassa yleisesti verovelvolliset 

ulkomaiset työntekijät sekä Suomesta lähetetyt työntekijät että rajoitetusti verovelvollisten 

palkanlaskennan erityistilanteet. 

Aihe on toimeksiantajalle tärkeä ja ajankohtainen, sillä osa sen palkanlaskennan asiakkaista 

tuo Suomeen rajoitetusti verovelvollisia työntekijöitä. Toimeksiantaja on huomannut tarvetta 

lisätä sisäistä osaamistaan rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskentaa ja prosessia kohtaan. 

Perustuen säännöstön laajuuteen ja haastavaan haltuunottoon sekä siihen, että tarjolla ei ole 

ulkoisesti tilattavaa, kaiken kattavaa palkanlaskennan opetusta näihin tilanteisiin. Osana 
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opinnäytetyötä teemme konstruktiivisen tutkimuksen, jonka pohjalta laaditaan selkeä 

toiminnallinen ohjeistus toimeksiantajan palkanlaskennan työntekijöille. Ohjeistus pyrkii 

vastaamaan esille nousseisiin kysymyksiin rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskennan 

prosessia sekä palkkatieto- ja erillisilmoituksia koskien. 

Opinnäytetyön esimerkit ja haastattelussa kysytyt tarkentavat tilannekysymykset pohjautuvat 

sovelletusti oikeisiin, toimeksiantajan asiakkaan palkanlaskennan tilanteisiin. Mahdolliset 

yksityiskohtaiset ja tunnistettavat tiedot toimeksiantajan asiakkaasta on identifioitu ja 

anonymisoitu salassapitovelvollisuuden vuoksi. Kyseistä asiakasta käytetään näin ollen 

opinnäytetyössä vain anonyymisti esimerkkinä. Tarkoituksena on tuottaa opinnäytetyö, jonka 

kehittämistyön tuloksia toimeksiantaja voi hyödyntää tarjoamiensa palkanlaskennan 

palveluiden tuottamisessa. 

Tietoperustan lähteet koostuvat pääosin oikeudellisesta kirjallisuudesta ja lainsäädännöistä, 

tämän takia pyrimme käyttämään näiden osalta mahdollisimman tuoreita lähteitä. Myöskin 

opinnäytetyössä käytetyt arvot ovat vuoden 2021 voimassa olevia arvoja. Näin ollen on 

huomioitava, että esimerkiksi vero- ja vakuuttamisen prosentit voivat muuttua vuosittain, 

eivätkä kuvaamamme prosentit ole välttämättä enää vuonna 2022 päteviä. 

Asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena on syventää ymmärrystämme aiheesta ja tukea 

laintulkintaamme, ja näin toimia kehittämistyön aineistona. Käsittelemme palkanlaskennan 

keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä perusteellisesti, jotta opinnäytetyö muodostaa kattavan ja 

syvän kuvan käsiteltävistä aiheesta. Aiheina käsittelemme tarkemmin verovelvollisuutta, 

lähdeveroa, vakuuttamisen tilanteita, tulorekisteriraportointeja sekä palkanlaskentaan 

tarvittavia dokumentteja. Tietoperusta on lisäksi rakennettu nostamaan esille rajoitetusti 

verovelvollisen käsittelyä palkanlaskennassa sekä korostamaan siinä huomiotavia seikkoja. 

Liitteisiin olemme keränneet mallidokumentit rajoitetusti verovelvollisen palkkalaskelmasta, 

A1-todistuksesta ja lähdeverokortista sekä mallitaulukon tulorekisteriraportoinnista. 

2 Verovelvollisuus 

Tuloverolakia tarkasteltaessa Suomessa työskentelevä voi olla yleisesti tai rajoitetusti 

verovelvollinen, joskin tuloverolaki sisältää myös erityissäännöksiä, jotka vaikuttavat 

verovelvollisuuden laajuuteen. Pääsääntöisesti yleisen verovelvollisuuden piiriin kuuluvat 

Suomessa verovuonna asuvat työntekijät, kun taas rajoitetusti verovelvollisia ovat ulkomailla 

asuvat työntekijät. (Määttä & Rautajuuri, 2020.) 

Suomi ei tee siis poikkeusta siinä, miten kansainvälistä vero-oikeutta sovelletaan 

verovelvollisuuden alueellista ulottuvuutta määriteltäessä. Tarkoituksena on saada 

määriteltyä, sovelletaanko verovelvollisen kohdalla asuinvaltio- vai lähdevaltioperiaatetta. 

Tämä määrittely rajaa verovelvollisuuden laajuutta edellä mainitusti yleisesti ja rajoitetusti 

verovelvollisiin. Yleisesti verovelvollinen on velvollinen suorittamaan tulostaan veroa 
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asuinvaltioperiaatteen mukaan, kun taas rajoitetusti verovelvollisen verotus perustuu 

lähdevaltioperiaatteeseen. Pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvat verotusmenettelyt voidaan 

jakaa niin, että tuloverolaki pohjaa yleisesti verovelvollisten verotusta ja rajoitetusti 

verovelvollisten verotus pohjautuu lähdeverolakiin. (Helminen 2016, 123; TVL 1992/1535, 9 

§.) 

Niin kuin Helminenkin (2016, 123 & 481) toteaa, ratkaisevaa verotuksen näkökulmasta on, 

tehdäänkö työtä kotimaisen vai ulkomaisen työnantajan lukuun ja onko työ suoritettu 

Suomessa vai Suomen rajojen ulkopuolella. Verotus ei siis perustu kansalaisuuteen, vaan sitä 

on täydennettävä vielä työn keston määritelmällä. Tämä tarkoittaa, että alle kuusi kuukautta 

työskentelevät kuuluvat rajoitetun verovelvollisuuden piiriin ja yli kuusi kuukautta 

työskentelevät yleisen verovelvollisuuden piiriin. (Sorainen 2014, 211.) 

 

2.1 Yleinen verovelvollisuus 

Suomessa asuvan ja työtä tekevän on suoritettava Suomessa saadusta palkkatulostaan veroa 

valtiolle. Yleisen verovelvollissuden piirissä ovat myös yritykset, joiden kiinteä toimipaikka on 

Suomessa. Yleinen verovelvollisuus määrittyy tuloverolaista asuinvaltioperiaatteen mukaan, 

jolloin verovelvollinen on velvoitettu maksamaan veroa niin Suomessa kuin ulkomailla 

saadusta tulostaan Suomeen. (TVL 1992/1535.) Tämä tarkoittaa sitä, että kun työntekijällä on 

Suomessa varsinainen asunto ja koti sekä hän oleskelee yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta 

Suomessa, hänen katsotaan olevan yleisesti verovelvollinen. Oleskelu voi tapahtua eri 

kalenterivuosina ja se sallii tilapäiset poissaolot. Verovelvollisuutta tarkastellaan 

tapauskohtaisesti, mutta verotuskäytäntö on määritellyt, että noin kahden kuukauden 

poissaolo on keskeyttänyt oleskelun katsomisen yhdenjaksoiseksi. (Mattinen ym. 2020, 302.) 

Yleisesti verovelvollisuuden selkeyttämiseksi ja kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi 

ovat useat maat sopineet välilleen erilaisia verosopimuksia. Suomella on esimerkiksi 

tuloverosopimus yli 70 valtion kanssa. Nämä sopimukset pohjautuvat pääsääntöisesti 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön eli OECD:n malliverosopimukseen. Suomen 

solmimat sopimukset eri maiden kanssa eivät ole täysin samanlaisia, vaan poikkeavat 

toisistaan esimerkiksi kirkollisveron, kunnallisveron tai ansio- ja pääomatulon verotusoikeuden 

perusteella. (Verohallinto 2020a.) Kaksinkertaisen verotuksen poistoon OECD:n 

malliverosopimus antaa valtioille mahdollisuuden käyttää siinä joko vapautus- tai 

hyvitysmenetelmää, tai verotusoikeus voidaan jakaa sopimusvaltioiden kesken. (Malmgrén & 

Myrsky 2017, 40–41.) Vapautusmenetelmässä toinen valtioista luopuu oikeudestaan verottaa 

tuloa ja hyvitysmenetelmässä, yhdessä valtiossa maksettu vero vähennetään toisen valtion 

verotuksessa joko osittain tai kokonaan (Määttä & Kajander 2019). 
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Tämä malliverosopimus antaa myös valtioille mahdollisuuden sopia menetelmistä jopa 

tulotyypeittäin. Malliverosopimus sisältää menetelmäartiklan, jossa selvitetään minkälaisin 

menetelmin ja kuinka kaksinkertainen verotus poistetaan. Tarkemmat säännökset 

poistamismenetelmistä löytyvät yleisesti kansallisesta lainsäädännöstä, mutta Suomen 

tarkemmat säännökset löytyvät MenetelmäL:sta. Suomessa päämenetelmänä käytetään 

hyvitysmenetelmää, silloinkin jos verosopimusta ei valtioiden välillä ole. (Malmgrén & Myrsky 

2017, 40–41.) 

 

2.2 Rajoitettu verovelvollisuus 

Suomessa alle kuusi kuukautta työskentelevä ulkomainen työntekijä, joka työskentelee 

Suomessa rekisteröidyssä yrityksessä, on rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti 

verovelvollista verotetaan lähdevaltioperiaatteen mukaan lähdeverolain mukaisesti. Se 

tarkoittaa Suomessa pääsääntöisesti 35 % lähdeveroa ansaitusta tulosta. Vero koskee myös 

luontoisetuja. (Sorainen 2014, 212; TVL 1992/1535.) Malmgrén & Myrsky (2017, 249) kuvaavat 

verovelvollisuuden määrittelytilanteen seuraavasti: Ensimmäiseksi olisi tarkastettava, onko 

työntekijä tuloverolain silmissä rajoitetusti verovelvollinen. Tämän jälkeen olisi tarkasteltava 

missä saatu tulo on ansaittu. Jos tulo on ansaittu Suomessa, olisi enää tarkasteltava onko 

Suomella verotussopimusta työntekijän lähtömaan kanssa. 

Rajoitetusti verovelvolliseksi voidaan katsoa myös suomalainen, joka on muuttanut ulkomaille 

yli kolme vuotta sitten tai sellainen Suomen kansalainen, joka pystyy osoittamaan, että 

hänellä ei ole enää verovuonna varsinaisia siteitä Suomeen. Poikkeuksena on erityisryhmät, 

joilla tätä oikeutta ei ole, vaikka he olisivatkin asuneet ulkomailla vaaditun ajan. Näitä 

varsinaisia siteitä ei ole määritelty laissa, vaan ne ovat määrittyneet oikeuskäytännön 

perusteella. (Määttä & Rautajuuri 2020.) 

Lähdeverolain perusteella on kaksi tapaa verottaa rajoitetusti verovelvollista. Yleisin tapa on 

verottaa tuloa lähdeverona. Rajoitetusti verovelvollisen verotettavasta tulosta löytyy 

tuloverolaista esimerkkiluettelo (TVL 1992/1535). Sen sanotaan vakiintuneen käytännön 

ohjeeksi määritellessä verotettavaa tuloa, vaikkei lista olekaan tyhjentävä ja kata kaikkia 

tulotilanteita. (Määttä & Rautajuuri 2020.) On olemassa myös tilanteita, jolloin tuloa voidaan 

joutua verottamaan veromenettely lain mukaan. (Niskakangas & Knuutinen 2014; VML 

1995/1558.) 

 

2.3 Verosopimusten vaikutus verovelvollisuuteen  

Tuloverolaki (1992/1535) antaa Suomen hallitukselle 135 §:n nojalla vapauden sopia 

verosopimuksia estääkseen kaksinkertaista verotusta. Kahdenkertaisella verotuksella 
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tarkoitetaan saman tulon verotusta työntekovaltiossa sekä asuinvaltiossa. Verotusoikeus 

kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi voidaan verosopimuksissa määritellä kolmella eri 

tavalla antaen joko pelkästään lähde- tai asuinvaltioille verotusoikeus, tai jakaen sen näiden 

kesken (Malmgrén & Myrsky 2017, 40). Verosopimuksien pyrkimys on myös nollaverotuksen, 

veronkierron ja veron välttämisen estäminen (Malmgrén & Myrsky 2017, 30). 

Eteen voi tulla myös tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan minkä valtion kanssa solmittua 

sopimusta tilanteessa noudatetaan. Esimerkiksi KHO:n päätöksen 2004:116 mukaan 

Luxemburgin lain määrittelemänä, Luxemburgiin perustettu FCP-tyyppinen sijoitusrahasto oli 

Suomen verotuksessa katsottava läpivirtausyksiköksi. Tällöin Suomessa yleisesti 

verovelvollisen rahasto-osuuksia omistavan henkilön, kyseisen rahaston kautta USA:ssa 

saamiin korko- tai osinkotuloihin sovellettiin Suomen ja USA:n välistä verosopimusta. 

(Malmgrén & Myrsky 2017, 98–99). 

Verosopimuksilla on mahdollisuus rajoittaa lainsäädäntöön perustuvaa verotusoikeutta, mutta 

ne eivät voi luoda eikä laajentaa sitä. Kansallisen lainsäädännön ja verosopimuksen 

yhteensopimattomuuden ratkaisee pienemmän veron periaate. Jos tulo jää kansallisen 

lainsäädännön perusteella verottamatta tai lopullinen verotus on verovelvolliselle edullisempi 

kuin verosopimuksen mukaisesti, sovelletaan ainoastaan kansallista lainsäädäntöä. Jos taas 

verotus on verosopimuksen määräämänä pienempi, käytetään verosopimusmääräystä. 

(Malmgrén & Myrsky 2017, 86–87). 

Esimerkiksi jos verosopimuksessa määrätään, että Suomesta toisen sopimusvaltion asukkaalle 

maksettuja tuloja ei saa verottaa Suomessa eli oikeus verottaa tuloja on annettu sopimuksen 

toiselle valtiolle. Mutta LähdeVL:n mukaan tulon pitäisi kuitenkin olla lähdeveron alaista 

Suomessa. Suomi ei voi kuitenkaan verottaa näitä tuloja verosopimuksen määräyksen vuoksi. 

(Malmgrén & Myrsky 2017, 88.) 

Vaikka verotussopimusten pääsääntö on tuottaa verotusoikeus työntekovaltiolle, ei verotus 

voi yksin tapahtua vain verosopimuksen pohjalta. Vastaan voi tulla tilanteita, että työtulo voi 

jäädä Suomessa verottamatta vaikka siihen olisikin verosopimuksellinen oikeus. Tällaisen 

erityisedellytyksen tuo niin sanottu mekaanikkosääntö, jonka toteutuessa Suomi ei voi 

verottaa rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saatua työtuloa Suomessa. Mekaanikkosääntöön 

kuuluu kolme edellytystä, joiden kaikkien on toteuduttava, jotta verotusoikeutta ei ole 

työskentelyvaltiolla. Ensinnä työntekijän asuinvaltiolle syntyy mekaanikkosäännön mukaan 

työtulon verotusoikeus, jos työntekijä oleskelee kalenterivuoden tai minkä vain perättäisen 

12 kuukauden aikana, yhdessä tai useammassa jaksossa enintään 183 päivää 

työskentelyvaltiossa. Toteuduttava on myös, että palkan maksava työnantaja tai työnantaja, 

jonka puolesta palkka maksetaan ei asu työskentelyvaltiossa. Kolmanneksi on toteuduttava 

kiinteän toimipaikan käsite eli työnantajalla ei saa olla työskentelyvaltiossa kiinteää 

toimipaikkaa tai siihen rinnastettavaa toimipaikkaa. (Helminen 2016, 489–490.) 
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Yleisesti vuokratyöntekijän asuinvaltion ja Suomen välillä sovittu verosopimus vaikuttaa 

palkkatulon verottamiseen Suomessa. Suomella on verosopimuksia, jotka antavat 

verotusoikeuden heti työn alkaessa Suomessa sekä sopimuksia, joissa sovelletaan 183 päivän, 

kalenterivuoden tai 12 kuukauden sääntöä verotusoikeutta määritellessä. Sopimuksettomista 

maista tulevan vuokratyöntekijän palkkatulon verotus alkaa heti työn alettua. (Määttä & 

Joenperä, 2020.) Esimerkiksi pohjoismaiden välisessä verosopimuksessa on oma määräyksensä 

koskien vuokratyötä, jonka mukaan oleskeluajasta riippumatta työntekovaltiolla on 

verotusoikeus, jos suomalaisen yrityksen työntekijä on todistettavasti vuokrattu 

työntekovaltiossa olevan yrityksen käyttöön (Malmgrén & Myrsky 2017, 218–220). 

Tuloverolain (1992/1535) 10 § kohta 4c määrittelee, että myös rajoitetusti verovelvollinen 

vuokratyöntekijä on velvollinen maksamaan Suomessa tulostaan veroa Suomeen. Rajoitetusti 

verovelvollisen vuokratyöntekijän verotusmenettely on erityinen, koska tulosta verotetaan 

kiinteä 35 prosentin lähdeverokannalla. Verotus tehdään menettelyllisesti ja aikataulullisesti 

samalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisen. Tuloista tehdään vain 510 euron per kuukausi tai 

17 euron päivä vähennykset, ei muuta. Tässä tapauksessa verovelvollisella on kuitenkin oikeus 

vaatia verottamista VLM:n mukaan progressiivisesti. (Määttä & Joenperä, 2020.) 

 

2.4 Suomesta saadut palkkatulot 

Palkkatulo katsotaan saaduksi Suomessa, jos sille löytyy selkeä maantieteellinen peruste. 

Tämä tarkoittaa pääasiallisesti työskentelyä suomalaisen työnantajan lukuun Suomen rajojen 

sisäpuolella. Työ katsotaan suoritetuksi Suomessa, vaikka työsuorite julkaistaisiinkin 

ulkomailla tai työntekijä tekisi matkatyötä, joka suuntautuu Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Useimmissa tapauksissa suomalaisen työnantajan palkkaaman rajoitetusti verovelvollisen 

tekemän työn palkkaa ei kuitenkaan veroteta Suomessa, jos työ suoritetaan ulkomailla ja 

Suomessa käydään vain esimerkiksi raportoimassa työn tuloksista. (Helminen 2016, 481–482.) 

Ulkomaista yritystä, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa, verrataan suomalaiseen 

yritykseen, jolloin rajoitetusti verovelvollisen tulo katsotaan olevan Suomessa veronalaista 

tuloa. (Määttä & Hakkarainen, 2021.) 

Suomalaisen työnantajan määritelmä täyttyy, kun työnantajalla on kiinteä toimipaikka eli 

tosiasiallinen johtopaikka Suomessa. Tämä vaatii yritystoiminnan rekisteröimistä Suomen 

työnantajarekisteriin ja näin myös ennakonpidätysvelvollisuutta verokortin tai 

lähdeverokortin mukaan. (Verohallinto 2020b.) Kiinteän toimipaikan kriteerin täyttää myös 

tilanne, jossa yrityksen toimintaa johdetaan Suomesta tai sillä on epäitsenäinen edustaja 

Suomessa tai kyseessä on jokin pidempiaikainen hanke. Verohallinto on se elin, joka 

viimekädessä tekee päätöksen siitä, muodostuuko yritykselle Suomeen kiinteä toimipaikka vai 

ei. (Sorainen 2014, 213.) 
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Esimerkiksi KHO:n tapauksessa 2005/2943 katsottiin, että vaikka työnantajalla ei ollut 

kiinteää toimipaikkaa Suomessa voitiin ulkomailta tulleelle työntekijälle myöntää 

lähdeverolainmukainen verokortti, koska palkan maksoi suomalainen kirjanpitotoimisto 

työnantajan toimeksiannosta. (Helminen 2013, 437; Määttä & Hakkarainen 2021.) 

Ennakkoperintälaki (1996/1118) määrittelee palkan käsitteen, jota käytetään tulkittaessa 

lähdeverolakia eli lakia rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (1978/627). Palkaksi 

huomioidaan Suomessa työ- ja virkasuhteessa saatu kaikenlainen palkka, palkkio, etuus tai 

korvaus. Tämä koskee myös muun muassa kokouspalkkioita, luento- ja esitelmäpalkkioita, 

toimitusjohtajan palkkiota ja yhtiömiesten nostamia palkkoja. Palkaksi katsotaan myös 

luontoisedut tuloverolain mukaan sekä hyvitykset oleskelukustannusten ja muiden 

työnsuorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvauksista (LähdeVL 1978/627). 

3 Lähdevero 

Laissa rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978) säädetään, että 

rajoitetusti verovelvollisen, jonka lähtömaan valtio on välittömästi tai välillisesti 

verosopimuksen alaisena Suomen kanssa, noudatetaan tuloverotuksessa Suomen lakia tulon 

verottamisesta, jollei muuta ole verosopimuksessa määrätty. Ennakonpidätyksen sijaan, 

rajoitetusti verovelvollisilta peritään lopullinen lähdevero niin sanotusti tulon lähteellä. 

Mikäli työnantajana toimii ulkomainen yhtiö, joka ei ole velvollinen tekemään 

ennakonpidätystä työntekijöiden palkoista, toimittaa työntekijä ennakonkannon eli huolehtii 

verojen maksusta itse. Edellytyksenä tähän on, että verosopimuksen mukaan Suomella on 

verotusoikeus palkkatuloon. (Helminen 2013, 441; Määttä & Joenperä 2020.) 

Ennakkoperintälain (1118/1996) 24 § mukaan, ennakonkannossa verovelvollinen maksaa 

Verohallinnon päätöksen mukaan ennakkoveroa joko yhdessä tai useammassa erässä. Veron 

erotusta ei kuitenkaan määrätä ennakkoperintälain mukaan maksettavaksi, mikäli erotuksen 

määrä on alle kymmenen euroa. 

Lähdeveron suuruus on lain rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978) 

mukaan 35 prosenttia palkasta tai työkorvauksesta ja se maksetaan kokonaisuudessaan 

valtiolle. Ennakkoperintälaissa (1118/1996) säädetään, että lähdeveron alaiseksi palkaksi 

katsotaan kaikki työsuhteen alaisena saadut tulot mukaan lukien luontoisedut, palkkiot ja 

korvaukset. Luontaisedut verotetaan rajoitetusti verovelvollisen kohdalla samalla tavalla kuin 

yleisesti verovelvollisenkin osalta Verohallinnon vahvistamia perusteita käyttäen (Helminen 

2013, 442). Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, jolla on lähdeverokortti ja joka on 

vakuutettu Suomessa, tulee maksaa erikseen lisäksi työntekijän sairasvakuutusmaksu. Tämä 

johtuu siitä, että sairasvakuutusmaksua ei ole sisällytetty lähdeveroon, niin kuin se on 

sisällytetty yleisesti verovelvollisen veroprosenttiin. (Tulorekisteri 2020a.) 
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Jos verokortissa on merkintä lähdeverovähennyksestä, saadaan lähdeveroa pidättäessä tehdä 

vähennys, joka on suuruudeltaan 510 euroa kalenterikuukautta kohden. Mikäli työ kertyy 

kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta, on lähdeverovähennyksen suuruus 17 euroa päivää 

kohden. (Helminen 2013, 442.) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että bruttopalkasta 

vähennetään ensin 17 euroa jokaista palkkakauden päivää kohden ja loppusummasta 

pidätetään 35 prosentin lähdevero. Lähdevero vähennys ei kuitenkaan koske mahdollisia 

vakuutusmaksuja tai muita maksuja. (Mattinen ym. 2020, 36.) 

Mikäli kuitenkin maksettavassa suorituksessa on kyseessä työkorvaus ja saaja on merkitty 

ennakkoperintärekisteriin, lähdeveroa ei peritä. Myös tilanteissa, joissa esitetään 

verosopimusta koskeva selvitys, jonka mukaan veroa ei pidä periä, ei lähdeveroa peritä. 

Poikkeuksena tähän on kuitenkin työkorvaukset, jotka maksetaan rakennus-, asennus-, 

kokoonpano-, laivanrakennus-, kuljetus-, siivous-, hoiva- ja hoitotyön perusteella, sillä näistä 

töistä maksettavista työkorvauksista peritään aina lähdevero riippumatta siitä, esitetäänkö 

selvitystä. (Helminen 2013, 441; LähdeVL 627/1978) 

 

3.1 Progressiivinen lähdevero 

Työntekijän on mahdollista hakea myös progressiivista lähdeverokorttia, mikäli työntekijä 

asuu Euroopan talousalueella tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus (Mattinen 

ym. 2020, 37). Tämä edellyttää, että vähintään 75 prosenttia verovelvollisen ansiotuloista 

ovat Suomesta saatua puhdasta ansiotuloa (Helminen 2013, 443). Progressiivinen 

veroprosentti lasketaan tällöin tavallista tuloveroasteikkoa, painotettua keskimääräistä 

kunnallisveroprosenttia ja vähennyksiä käyttäen (LähdeVL 627/1978). Vähennyksinä 

veroprosentin määrittämisessä huomioidaan asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset 

sekä tulonhankkimiskulut. Todellisuudessa kunnallisverotuksesta peritty osuus tilitetään 

kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa verovelvollinen on asunut Suomessa työskentelyn ajan 

(Helminen 2013, 443). 

Progressiivinen lähdeverotus mahdollistaa rajoitetusti verovelvolliselle 

tulonhankkimismenojen vähennysten tekemisen ansiotuloverotuksessa. Tällöin veroprosentti 

saattaa olla tuloista riippuen pienempi kuin 35 prosenttia. Progressiivinen verotus 

mahdollistettiin rajoitetusti verovelvollisille, kun EU-tuomioistuin katsoi standardin 

lähdeveroprosentin aiheuttavan syrjintää vedoten siihen, että samanlaisia tilanteita 

kohdeltiin eri tavoin riippuen verovelvollisuuden statuksesta. (HE 80/2013.)  

EU-tuomioistuin tarkasteli tilannetta käytännössä C-234/901 Gerritse tapauksessa. 

Tapauksessa arvioitiin rajoitetusti verovelvollisen ammatinharjoittajan tilannetta, jossa 

työntekijä oli työskentelymaassa rajoitetusti verovelvollinen ja häneen sovellettiin siten 

kiinteää lähdeveroprosenttia verotuksessa. EU-tuomioistuin päätyi siihen, että mikäli 
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rajoitetusti verovelvollisen lähdeveron kanta on suurempi kuin mikä se tulojen mukaan olisi 

työskentelyvaltion progressiivisella verotusasteikoilla, verotus toimii syrjivästi rajoitetusti 

verovelvollista kohtaan. (HE 80/2013.) 

 

3.2 Etuudet ja korvaukset lähdeverotuksessa 

Muuna kuin rahana maksettavat edut määritellään luontoiseduiksi. Työnantaja voi tarjota 

työntekijälle erilaisia luontaisetuja luovuttamalla omaisuuttaan työntekijän henkilökohtaiseen 

käyttöön. Luontoisedut ovat veronalaista tuloa ja se verotetaan käyttämällä Verohallinnon 

antamia vuosittaisia etuuskohtaisia verotusarvoja. (Mattinen ym. 2020, 73.) Luotoisedut ovat 

myös lähdeverotettavaa tuloa ja käsitellään useimmiten palkkatulojen yhteydessä, jolloin 

luontoisetuihin kohdistuva vero voidaan vähentää maksettavasta rahapalkasta. Mikäli 

kuitenkin maksettavana on vain luontoisetua, ei lähdeveroa voida periä. Tällöin työntekijän 

tulee ilmoitta kyseiset luontoisedut seuraavana vuonna veroilmoituksella, mikäli se ei ole 

näkyvissä esitäytetyllä ansaintavuoden veroilmoituksella, ja maksettava lähdevero 

Verohallinnon määräysten mukaisesti. Työnantajan velvollisuus on tehdä maksetuista 

luontoiseduista palkkatietoilmoitus ja maksaa tästä tulosta työnantajan 

sairausvakuutusmaksu, mikäli työntekijä on vakuutuksen alainen. (Määttä & Hakkarainen 

2021.) 

Työnantaja voi korvata työntekijän työnteosta aiheutuneet kustannukset. Näihin 

matkakustannuksiin sisältyy kilometrikorvaukset, päivärahat ja matkalippujen korvaukset. 

Kilometrikorvaukset ovat rahallista korvausta työntekijän ajamista kilometreistä omassa 

hallinnassa olevalla ajoneuvolla. Päivärahaa voidaan maksaa, kun matkan kesto ylittää kuusi 

tuntia, tilapäinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin päässä lähtöpaikasta sekä yli viiden 

kilometrin päässä muilta varsinaisilta tai toissijaisilta työpaikoilta tai työntekijän asunnolta.  

(Mattinen ym. 2020, 134.) Jotta päiväraha, jota maksetaan työntekijälle Suomessa olo ajasta, 

olisi rajoitetusti verovelvolliselle verovapaata, tulee työntekijän työskentely voida määritellä 

olevan tilapäistä ja tapahtuvan erityisellä työpaikalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

työntekijällä on olemassa varsinainen työpaikka mutta on tilapäisesti sijoitettu muuhun 

toimipisteeseen työskentelemään lyhyeksi ajaksi. (Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2015, 

108). Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 § mukaan, 

rajoitetusti verovelvolliselle voidaan kuitenkin maksaa päivärahaa ja kilometrikorvauksia 

verovapaasti, mikäli matkustaminen liittyy suoraan työntekemiseen. Tällöin perusteet 

verovapaudelle on samat kuin yleisesti verovelvollisille, tarkoittaen ettei asuinpaikan ja 

varsinaisen työpaikan välinen matkakustannuskorvaus ole verovapaata. (Määttä & Palomäki 

2020b; LähdeVL 627/1978.) 

Erityisaloilla työskentelevien kohdalla on Tuloverolaissa (1535/1992) 71 § säädetty, että 

matkustamiskustannusten korvaukset kodin ja työpaikan välillä sekä mahdolliset 
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ateriakorvausten olevan verovapaita. Erityisaloja ovat toimialat, joilla erityinen työpaikka 

siirtyy usein työn lyhytaikaisuuden takia. Verotus- ja oikeuskäytäntö on määrittänyt muun 

muassa maanrakennus-, rakennus- ja metsäala kuuluvan erityisaloiksi. Mikäli työntekijä 

kuitenkin vaihtaa tavanomaisesti työkohdetta työpäivän aikana, lasketaan työntekijän olevan 

erityisalan sijaan liikkuva työntekijä. Liikkuvaan työntekijään sovelletaan päivärahojen 

verotusta samalla tavalla kuin tavanomaiseen työntekijään. (Määttä & Palomäki 2020a.) 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli tapaus 1988-B-502, jossa Iso-Britanniassa vakituisesti 

asuvalla kapellimestarilla oli Suomessa työpaikka, jonka säännölliseksi vuosittaiseksi työajaksi 

oli määritelty 16 viikkoa. Suomesta maksettiin työntekijälle vuoden aikana kahdeksan 

lentomatkaa Iso-Britanniasta Suomeen ja takaisin. Koska Suomessa sijaitsevaa työpaikkaa ei 

kuitenkaan katsottu työntekijän varsinaiseksi työpaikaksi, olivat korvaukset lentomatkoista 

näin ollen KHO:n mukaan verottomia. (Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2015, 122.) 

4 Sosiaalivakuutusmaksut 

Suomessa palkasta on suoritettava lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Näitä ovat 

työeläkevakuutus-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus-, työntekijän 

ryhmähenkivakuutus-, työttömyysvakuutus-, sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksu. Näitä 

työntekijöiden vakuuttamiseen kohdistuvia palveluja järjestää Suomessa yksityiset työeläke- 

ja vahinkovakuutusyhtiöt. Työnantaja saa itse päättää minkä työeläke- ja 

vahinkovakuutuspalveluntarjoajan avulla hän järjestää työntekijöidensä vakuuttamisen. 

Työllisyysrahasto on taho, joka hoitaa Suomessa työttömyysvakuuttamisen ja se tarjoaa 

työntekijälle muun muassa työttömyysturvan. (Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomessa 

2021.) Maksun suorittamisesta huolehtii työnantaja niin oman kuin työntekijän osuudenkin 

osalta. Jokaisella maksulla on omat perusteensa, tilitystapansa ja ilmoitusvelvollisuutensa. 

(Mattinen ym. 2020, 41.) 

Sosiaaliturva- ja sairasvakuutusmaksu suoritetaan verottajalle ja maksun suorittamisesta on 

niin ikään vastuussa työnantaja, joka hoitaa maksun suorittamisen omasta ja työntekijänsä 

puolesta. Työnantajan sosiaaliturvamaksu koostuu sairasvakuutusmaksusta ja työntekijän 

sairaanhoito- ja päivärahamaksusta. (Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomessa 2021.) 

Yleisesti verovelvollisten työntekijän kohdalla työntekijän osuus sairasvakuutusmaksusta 

sisältyy kuitenkin veroprosenttiin, joten sitä ei peritä palkasta erikseen. On kuitenkin 

huomattava, että sairasvakuutusmaksua ei ole sisällytetty lähdeveroon, jonka vuoksi 

rajoitetusti verovelvollisten kohdalla sairasvakuutusmaksu täytyy periä veron lisäksi palkasta 

ja tilittää Verohallinnolle, mikäli työnantaja on vakuutusvelvollinen ja ansiotulot ovat 

vähintään 14 766 euroa vuoden aikana. (Verohallinto 2020c.) Sairasvakuutuslaki (2004/1224) 

määrittelee raamit työntekijän sairausvakuuttamiselle. Lain tarkoituksena on turvata 

työntekijän ansionmenetys korvaamalla kustannuksia, jotka ovat syntyneet sairauden 
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hoidosta, lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä, raskaudesta tai lapsen hoidosta siten kuin se on 

laissa määritelty. Laissa on myös kohdat työterveyshuollon järjestämisen ja 

vanhempainvapaiden ajalta kertyvien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle, 

tarkoituksenaan keventää näiden aiheuttamaa kustannusrasitetta. 

Kansaneläkelaitos, tutummin Kela, on taho, joka huolehtii sairausvakuutuksiin liittyvistä 

toimista ja valvoo myös lain, asetusten ja määräysten noudattamista sekä toteuttamista. 

Suomessa toimii myös työpaikkakassoja, jotka noudattavat sairasvakuutuslakia samoin kuin 

Kelakin. Työpaikkakassat ovat vakuutuskassoja, jotka toimivat yleensä saman työnantajan 

palveluksessa olevien työntekijöiden eduksi. Työpaikkakassa toimii sopimuksella Kelan 

edustajana etuuksien ja korvauksien antajana paitsi vuosilomakustannusten ja 

perhevapaakustannusten osalta. Työpaikkakassan toiminta säätelee sairasvakuutuslaki sekä 

vakuutuskassalaki (2018/1319). (SVL 2004/1224.) 

 

4.1 Sosiaalivakuutusvelvollisuus 

Yleisesti sekä rajoitetusti verovelvollisen sosiaalivakuutusmaksujen kohdalla oikeus niihin 

perustuu pääsääntöisesti sosiaaliturvasopimuksiin, joita Suomi on solminut muiden maiden 

kanssa. EU:n jäsenvaltion kansalaisella on pääsääntöisesti oikeus sosiaaliturvaan siinä EU:n 

maassa missä hän työskentelee. Tarkoituksena on varmistaa, että työntekijälle ei tule 

päällekkäisiä sosiaaliturva oikeuksia eikä hän toisaalta myös menetä niitä liikkuessaan EU:n 

alueella. (EU-asetus 883/2004.) Työnantajan velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä riippuu 

yksinkertaisesti siitä, onko työntekijä suoraan hänen palveluksessaan vai onko hän lähetetty 

työntekijä sekä mistä maasta työntekijä on tulossa. (Mattinen ym. 2020, 304.) 

Sosiaalivakuutusmaksujen käsittelyn yhtenä käytäntönä on EU ja ETA-maiden sekä Sveitsin 

kesken sovittu A1-todistus, joka kertoo minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen 

haltijaan harjoitetaan. Todistuksesta ilmenee selkeästi mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut 

työntekijän kohdalla maksetaan. Todistus on tehty vakiomuotoiseksi, joten ei ole väliä millä 

kielellä todistus on täytetty, koska tarvittavat tiedot ovat jokaisessa todistuksessa samassa 

kohtaa, jolloin todistuksen tulkinta on helppoa. Jos työntekijällä on A1-todistus tullessaan 

töihin Suomeen, hän ei maksa Suomeen sosiaalivakuutusmaksuja eli työntekijä kuuluu 

lähtömaan sosiaaliturvaan. Tässä kohtaa on kuitenkin huomioitava, että A1-todistus on oltava 

voimassa koko työkomennuksen ajan ja jos näin ei ole, työntekijä vakuutetaan puuttuvilta 

osin Suomessa. Sosiaaliturvasopimuksista löytyy tarkemmin miltä maksuilta työntekijä 

vapautuu. (Eläketurvakeskus 2021.) Poikkeuksena on, jos työnantajan kiinteä toimipaikka on 

ulkomailla, mutta työntekijä työskentelee Suomessa yli neljä kuukautta, on tältä ajalta 

maksettava sairaus- ja eläkevakuutusmaksut, ellei työntekijällä ole A1-todistusta. Eli 

verotusoikeutta ei synny, mutta maksuvelvollisuus sosiaalivakuutusmaksuihin saattaa syntyä. 

(Sorainen 2014, 213.) 



12 

 

Suomella on kahdenkeskiset sosiaaliturvasopimukset Pohjoismaiden, Israelin, Intian, Kiinan, 

Etelä-Korean, Australian, Kanadan, Yhdysvaltojen ja Chilen kanssa sekä erikseen sovittu 

sopimus Kanadan Quebecin kanssa. Sopimusten sisältö vaihtelee ja erot tulevat siitä, mistä 

etuuksista sopimuksessa on sovittu. Pääsääntönä on, että sosiaaliturvamaksut maksetaan 

työskentelymaahan. Poikkeuksena lähetetyt työntekijät, joiden työeläke vakuutetaan 

lähtömaassa eli työeläkettä kertyy kerrallaan vain yhteen maahan. (Kela 2020a.) Esimerkiksi 

Yhdysvaltojen kanssa tehdyssä sosiaaliturvasopimuksessa on pääsääntönä työskentelymaassa 

vakuuttaminen, mutta jos työntekijä lähetetään työnantajan toimesta toisen jäsenvaltion 

alueelle, sovelletaan työntekijään silloin lähettäjävaltion sosiaaliturvalainsäädäntöä. Tämä 

pätee myös tilanteessa, jossa yrittäjä itse lähettää itsensä toiseen sopimusvaltioon. 

(Työeläkelakipalvelu 2015.) Näillä Yhdysvalloista tulevalla työntekijällä voi olla myös 

Yhdysvaltain vakuutustodistus COC eli Certificate of Coverage, joka vapauttaa työntekijän ja 

työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta ulkomailla. (Social Security 

Administration 2021.) Liitteenä on myös esimerkki dokumentti Kanadan (liite 4) Certificate of 

Coverage dokumenteista, joista näemme, kuinka eri maiden välillä todistukset sovellettavasta 

sosiaaliturvasta saattavat poiketa. 

Maista, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, käytetään nimitystä kolmannet 

maat. Kolmansien maiden kohdalla sosiaalivakuutusten maksuperusteena käytetään 

pääsääntöisesti työskentelymaan periaatetta. Eli tällaisesta maasta tuleva työntekijä 

vakuutetaan silloin Suomessa tehdyn työn osalta Suomessa. Tällöin työnantajan 

kansalaisuudella ja työn kestolla ei ole merkitystä. (Mattinen ym. 2020, 306–307.) 

Vuonna 2019 tuli voimaan laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä 

tilanteissa, joka takaa Suomessa, suomalaisen työnantajan palveluksessa työskentelevälle, 

ulkomaiselle työntekijälle pääsyn Kelan etuuksien piiriin, jos hänen kuukausiansionsa on 

vähintään työttömyysturvalain peruspäivärahan kuukausituloksi muutettu summa. (Mattinen 

ym. 2020, 304–305.) Kelan työttömyyspäiväraha on vuonna 2021 kuukausituloksi muutettuna 

noin 726 euroa. (Kela 2020b.) 

Työntekijän työskennellessä useassa EU-valtiossa häneen sovelletaan joko asuinpaikan tai 

työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä. Asuinvaltion lainsäädäntöä sovelletaan, jos työntekijä 

tekee huomattavan osan työstään asuinvaltiossaan. Huomattavaksi osaksi katsotaan 25 

prosentin osuus työajasta ja palkasta. Työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos 

edellä mainittu huomattava osa työstä ei osu työntekijän asuinvaltioon vaan työntekijä 

työskentelee kahdelle tai useammalle työnantajalle, jotka ovat eri jäsenvaltioissa ja näistä 

ainakin kaksi työnantajaa eivät ole työntekijän asuinvaltiossa. Jos työnantajat ovat samasta 

jäsenvaltiosta tai niitä on vain yksi, silloin käytetään luonnollisesti myös työnantajan 

kotipaikan lainsäädäntöä. Jos on niin, että työntekijällä on työnantajia omasta 

asuinvaltiostaan sekä yhdestä muussa jäsenvaltiosta, käytetään silloin tämän ulkomaisen 

työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä. (Mattinen ym. 2020, 306.) 
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4.2 Vakuutusmaksut 

Sairasvakuutusmaksujen maksuperuste määräytyy rajoitetusti verovelvollisen kohdalla siten, 

miten palkan käsite määritellään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa 

laissa (627/1978). Poikkeuksena verovapaa ulkomaantyötulo, jolloin käytetään työeläkelain 

vakuutuspalkkaa edellyttäen, että eläketurva on järjestetty työeläkelakien perusteella. 

(LähdeVL 627/1978.) Vakuutuspalkka on palkkaa, joka vastaa Suomessa samasta työstä saatua 

palkkaa. Vakuutuspalkka tarkistetaan, jos Suomessa vastaavaan palkkaan tulee esimerkiksi 

yleiskorotuksia. Vakuutuspalkka määrittelee sosiaalivakuutusmaksujen- ja etuuksien määrän. 

(Varma 2021.) 

Työnantajan on maksettava sairasvakuutusmaksu kaikista 16–67-vuotiaista työntekijöistä. 

Maksu maksetaan myös luotoiseduista vaikkei palkasta pidätettäisikään ennakonpidätystä. 

Sairasvakuutusmaksun tilitys verottajalle tehdään seuraavan kuukauden 12. päivä 

ennakonpidätyksen yhteydessä. Tilityskuukauden määrittelee palkanmaksuhetki ei 

ansaitsemisajankohta. Työkorvaus jää työnantajan sairasvakuutusmaksuvelvollisuuden 

ulkopuolelle. (Mattinen ym. 2020, 42–43.) 

Lakisääteisen työeläkemaksun piiriin kuuluvat kaikki 17–67-vuotiaat työntekijät. Iältään 53–62-

vuotiaat maksavat palkastaan korkeamman osuuden eläkemaksusta. Vakuuttamisvelvollisuus 

alkaa seuraavassa kuukaudessa, kun työntekijä on täyttänyt 17-vuotta ja päättyy riippuen 

työntekijän syntymävuodesta. Esimerkiksi 1957 ja aiemmin syntyneillä 68-vuotiaana, kun taas 

1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70-vuotiaana. (Mattinen ym. 2020, 43–44.) 

Suomessa Valtioneuvosto vahvistaa sairasvakuutusmaksut vuosittain annettavalla asetuksella. 

Nämä vahvistetut maksut ovat aina vuosikohtaisia. Vuonna 2021 sairaanhoitomaksu on 0,68 

prosenttia vakuutettujen kunnallisverotuksessa, joka on saman verran kuin vuonna 2020. 

Myöskin eläke- ja etuustulojen maksut pysyivät 2020 vuoden luvuissa eli 1,65 prosentissa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) Sairaanhoitomaksu peritään työntekijän iästä 

riippumatta (Veronmaksajat 2020a). 

Vuoden 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousi 2020 vuodesta 0,19 prosenttiyksikköä 

1,53 prosenttiin. Myös palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu nousi 1,36 prosenttiin 

vuonna 2021, nousun ollen tällöin 0,18 prosenttiyksikköä. Helpotusta palkka- ja yrittäjätuloon 

tuo se, että jos yhteenlasketut tulot jäävät alle 14 766 euroon ei päivärahamaksua tarvitse 

maksaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) Työntekijän ollessa alle 16-vuotias tai 68-vuotta 

täyttänyt, ei työnantajan tarvitse maksaa sairausvakuutusmaksuja eikä heiltä peritä myöskään 

päivärahamaksua (Veronmaksajat 2020a). 

Työntekijän vuonna 2021 keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on palkasta 24,4 prosenttia. 

Iältään 17–52-vuotias maksaa palkastaan eläkemaksua 7,15 prosenttia, 53–62-vuotias 8,65 
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prosenttia ja 63-vuotta täyttänyt 7,15 prosenttia. Työnantajan vuonna 2021 keskimääräinen 

työelämaksun suuruus on 16,95 prosenttia. Eläkettä ei kartu 68-vuotiaille ja sitä vanhemmille, 

joten he eivät maksa myöskään työelämaksuja. (Veronmaksajat 2020b). Näin ollen maksujen 

suuruus on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2020. 

5 Palkanlaskennan määritelmä ja prosessi 

Palkkaa on työ- tai virkasuhteessa maksettu ansiotulo ja etuus. Palkka sisältää rahamuotoisen 

ansiotulon lisäksi myös mahdolliset luotoisedut ja palkkiot, kuten kokouspalkkiot, 

hallintoelinten jäsenyydestä saadut palkkiot, luentopalkkiot ja luottamustoimesta saatu 

korvaus. (Helminen 2013, 405.) Ennakkoperintälain (1118/1996) määrittelemä työkorvaus, 

joka on työstä, tehtävästä tai palvelusta saatu korvaus, ei ole palkkaa. On kuitenkin 

huomattava, että työkorvauksesta tulee periä ennakonpidätys, mikäli saaja ei ole merkittynä 

ennakkoperintärekisteriin. Palkkaa ei myöskään ole rojalteiksi luetut tekijänkorvaukset, 

ulkomailta ammatin harjoittamisesta saatu tulo ja eläkkeet. Mikäli kuitenkin 

ammatinharjoittajalle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa Suomeen, ovat työsuorituksista 

saadut korvaukset kuitenkin lähdeveron alaista tuloa. (Helminen 2013, 405.) 

Oikean suuruinen ja oikea-aikaisesti maksettu palkka sekä työsuhdeasioiden ymmärtäminen 

on yritystoiminnan tärkeimpiä asioita. Jo yritystoiminnan kannattavuuden takia yrittäjän tai 

ammatinharjoittajan on oltava tietoinen henkilöstön tuomista kuluista ja osattava ottaa ne 

huomioon yritystoiminnan kannattavuutta miettiessään. (Hakonen & Roos 2014, 166.) Palkkaa 

laskettaessa palkanlaskijan on tunnettava tarkoin palkanmaksua ohjaava lainsäädäntö sekä 

käytettävissä oleva työehtosopimus. Laeista olisi tunnettava muun muassa työsopimuslaki, 

työaikalaki sekä vuosilomalaki. (Mattinen, Orlando & Parnila 2020, 19.) 

Palkanlaskija suorittaa palkanlaskentaa prosessinomaisesti eri työvaiheiden toistuessa melko 

samanlaisina riippumatta kuka palkanlaskennan suorittaa. Palkanlaskennan suorittamiseksi 

palkanlaskijalle on toimitettava tieto siitä mitä maksetaan, kenelle maksetaan, kuinka paljon 

maksetaan ja millä perusteella. Esimerkiksi palkanlaskenta alkaa ensi kertaa työntekijän 

tietojen syöttämisellä ja tallentamisella käytössä olevaan järjestelmään. Näin tiedot ovat 

jatkossa helposti ja nopeasti haettavissa järjestelmästä palkanlaskentaa tehdessä. Verokortit 

on myös lisättävä järjestelmään uusien työntekijöiden kohdalla ja vanhojen päivitettävä 

silloin kun vuosi vaihtuu tai jos verokortti muuttuu kesken kalenterivuoden. Kun palkkojen 

laskeminen käytettävällä ohjelmistolla aloitetaan, perustetaan palkanmaksulle kausi ja 

määritetään palkanmaksupäivä. Tämän jälkeen syötetään palkkatapahtumat tai ladataan 

tiedot käytössä olevasta työaikajärjestelmästä. Tällöin myös tehdään kaikki 

palkkatapahtumiin vaikuttavat erityiskirjaukset kuten esimerkiksi luontoisedut, 

vuosilomatiedot, poissaolot ja työsuhteen päättyminen. Kun palkat on laskettu, 

palkkatapahtumat tarkistetaan ja lopuksi hyväksytään. Palkat maksatetaan työntekijöille ja 
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heille lähetään palkkalaskelmat. Lopuksi tehdään mahdolliset tilitykset ulosottoviranomaisille 

ja ammattiyhdistyksille sekä palkkatietoilmoitus tuloverorekisteriin. (Mattinen ym. 2020, 

326.) 

Viimeistään kuukauden lopuksi palkkakirjanpito tallennetaan, laitetaan maksuun 

työnantajasuoritukset, eli ennakonpidätykset ja sairasvakuutusmaksu sekä ilmoitetaan 

erillisilmoitukset Tulorekisteriin, joka sisältää maksettujen työnantajan 

sairasvakuutusmaksujen yhteismäärän. Nämä toimet tehdään vasta viimeiseksi, koska palkka-

ajoja voi olla kuukaudessa useampia ja näin ollen kuukaudessa voi olla useampia 

palkkakausia. (Mattinen ym. 2020, 326–327.) 

Edellä kuvattu palkanlaskennan prosessi on muutettu seuraavassa kuviossa (kuvio 1) prosessin 

muotoon. Prosessi kuvataan kuviossa ylhäältä alaspäin kulkevana, jossa jokainen 

päätoimenpide sisältää siihen kuuluvia osatoimenpiteitä. 

 

 

Kuvio 1: Palkanlaskennan prosessi. Lähde: Mattinen ym. 2020, 326–327. 

 



16 

 

5.1 Palkkakirjanpito 

Rajoitetusti verovelvollisen palkan tai muun lähdeveron alaisen tulon suorittavan maksajan 

velvoitteena on pitää maksusuorituksista palkkakirjanpitoa. Palkkakirjanpidosta on käytävä 

selkeästi ilmi maksetut palkat ja muut suoritukset. Palkan- tai suoritustensaajista on 

pidettävä kalenterivuosittain yhtenäistä luetteloa ja tiedot ovat merkittävä, vaikka 

lähdeveroa ei olisi peritty. (Valtioneuvoston asetus 1355/2016.) Verohallinnon päätöksessä 

työnantajan ja suorituksen maksajan muistiinpanovelvollisuudesta (564/2017) 6 §:ssä on 

tarkka ohjeistus lähdeveron perijän muistilistasta koskien muistiinpanovelvollisuutta. 

 

Yhtenäisen luettelon on sisällettävä: 

1. Suorituksen saajan täydellinen nimi, ammatti tai toimi, syntymäaika ja mahdollinen 

virallinen tunnistetieto kotivaltiossa sekä osoite kotivaltiossa ja Suomessa 

2. Lähdeveroprosentti suorituslajeittain 

3. Aika, jolta palkka tai muu suoritus on maksettu 

4. Rahana maksetun palkan tai muun suorituksen määrä 

5. Luontoisedun raha-arvo 

6. Palkasta rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n tai 

kansainvälisen sopimuksen määräyksen perusteella lähdeveroa perittäessä tehdyt 

vähennykset 

7. Määrä, josta lähdevero on peritty 

8. Lähdeveron määrä 

9. Työntekijältä perityn työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä 

sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksun määrä sekä 

10. Päivärahat ja tositteiden perusteella suoritettujen korvausten määrät. 

(Verohallinto 2017.) 

Eroa ei siis ole maksetaanko palkkaa yleisesti vai rajoitetusti verovelvolliselle, vaan 

palkanmaksajalle syntyy kirjanpitovelvollisuus, kun hän harjoittaa liike- tai 

ammattitoimintaa. Palkkakirjanpito sisältyy kokonaiskirjanpitoon, jolloin sitä tehdessä on 

otettava huomioon kirjanpitolain ja -asetuksen säädökset. Ennakkoperintälaista ja                 

-asetuksesta, opintovapaalaista, työaikalaista, vuosilomalaista, tapaturmavakuutuslaista ja 

ulosottolaista löytyy tarkentavia vaatimuksia koskien palkkatietojen kirjaamista ja palkka-

aineiston säilyttämistä kohtaan. Palkkakirjanpidon tietojen tallennukseen ja säilytykseen 

vaikuttaa työnantajan status palkanmaksajana. Velvollisuus ja laajuus riippuu siitä, 

maksetaanko palkkoja säännöllisesti vai satunnaisesti. Säilytettäviä tietoja ovat muun muassa 

verokortti, palkkakortti, ennakonpidätysten velkatili, palkkalista, lomapalkkalaskelmat ja 

työvuorolistat. Palkkatietoja on säilytettävä kuusi vuotta palkkavuoden päättymisestä lukien. 

(Syvänperä & Turunen 2015, 187–189.) 
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5.2 Palkanlaskennan esimerkki 

Seuraavassa kuviossa 2 on fiktiivinen esimerkki rajoitetusti verovelvollisen palkkalaskelmasta. 

Kyseessä on virolainen rakennustyöntekijä, joka on tullut Suomeen töihin suomalaiseen 

rakennusyritykseen. Työntekijä on Suomessa töissä vain neljä kuukautta, jolloin hänen tulonsa 

jäävät alle vaaditun 14 766 euroa eikä tällöin työntekijältä peritä sairasvakuutuksen 

päivärahamaksua. Työntekijällä on lähdeverokortti, jolloin hänen palkastaan vähennetään 

lähdevero 35 prosenttia sekä tehdään 510 euron lähdeverovähennys. Työntekijällä on myös 

vapaa autoetu, joka käsitellään normaalisti luontaisetuna. Auto on käsitelty ikäryhmässä B. 

Työntekijä ei ole toimittanut A1-todistusta, joten hän on vakuutettuna Suomessa. Hänen 

palkastaan vähennetään vuoden 2021 arvojen mukaisesti työeläkemaksu 7,15 prosenttia, 

työttömyysvakuutusmaksu 1,40 prosenttia sekä sairausvakuutusmaksu 0,68 prosenttia. 

Tämä palkkalaskelman esimerkki on tehty Palkka.fi-palvelun palkanlaskennan 

harjoitteluosiossa siellä valmiiksi luodulle työntekijäprofiilille, jota on muokattu niin, että se 

toimii rajoitetusti verovelvollisen palkanlaskennan esimerkkinä. Alkuperäinen palkanlaskenta 

esimerkki on toimeksiantajan esimerkki yrityksen palkanlaskennasta, mutta sitä on sovellettu 

ja muokattu identifiointi tietojen piilottamiseksi sekä ilmaisohjelmaan tallennettujen 

vakiotietojen takia. Kokonainen palkkalaskelma löytyy liitteenä 1. 

 

Kuvio 2: Palkkalaskelma esimerkki. Lähde: Palkka.fi 
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6 Tulorekisteriraportoinnit  

Vuonna 2019 astuin voimaan laki tulotietojärjestelmästä (53/2018), jonka mukaan palkka- ja 

tulotiedot tulee ilmoittaa Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisterin 

tietoja hyödyntävä monet viranomaiset kuten Verohallinto, Kela, Eläketurvakeskus, 

vakuutusyhtiöt ja työllisyysrahastot. (Kondelin & Peltomäki 2020, 145.) Tulorekisteri on 

kattava sähköinen tietokanta, minne arkistoidaan palkka-, eläke-, ja etuustiedot 

henkilötasolla. Ilmoitettaviin palkka- ja tulotietoihin sisältyy maksetut palkat, palkkiot, 

luontaisedut, työkorvaukset ja verovapaat kustannuskorvaukset kuten päivärahat ja 

kilometrikorvaukset. (Mattinen ym. 2020, 56.) Vuonna 2017 voimaan tulleen oma-aloitteisten 

verojen verotusmenettelylain (768/2016) mukaan, työnantajan tulee ilmoittaa oma-

aloitteisten verojen määrä Tulorekisteriin. Palkkoihin liittyviin oma-aloitteisiin veroihin 

lukeutuu ennakonpidätykset, palkansaajan lähdeverot ja työnantajan sairasvakuutusmaksut. 

Jollei palkanmaksua ole ollut koko kalenterikuukauden aikana, ilmoitetaan ”Ei 

palkanmaksua”-tieto Tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. 

(Kondelin & Peltomäki 2020, 151–152.) 

Tulotietojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen käytetään kahta ilmoitusta: 

palkkatietoilmoitusta ja erillisilmoitusta. Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan palkka- ja 

tulotiedot, kun taas erillisilmoituksella ilmoitetaan kalenterikuukausittain 

sairasvakuutusmaksun määrä tai tieto siitä, ettei palkanmaksu ole ollut. Ensisijainen 

toimitustapa ilmoituksille on sähköinen toimitus, kuten tekninen rajapinta, Tulorekisterin 

sähköinen asiointipalvelu ja Palkka.fi-palvelu. (Kondelin & Peltomäki 2020, 147.) Tekninen 

rajapinta tarkoittaa toimivaa yhteyttä erilaisten järjestelmien kuten esimerkiksi 

palkanlaskennan järjestelmän ja Tulorekisterin välillä. Teknisen rajapinnan käyttö ei vaadi 

tunnistautumista ja se automatisoi ilmoituksen antamisprosessia sekä helpottaa ja nopeuttaa 

ilmoitusten tekemistä. (Tulorekisteri 2020b.) Verohallinto on hiljattain tarjonnut käyttöön 

Vero API nimistä uutta rajapintapalvelua, jonka kautta voidaan muun muassa hakea 

työntekijän voimassa olevat verokorttitiedot esimerkiksi ennen jokaista palkanlaskentaa. 

(Verohallinto 2021a.) 

Koska palkka- ja tulotietojen ilmoittaminen tapahtuu lähes reaaliajassa, saavat muun muassa 

erilaisten etuuksien maksajat aina lähes viimeisimmät tulotiedot käyttöönsä (Kondelin & 

Peltomäki 2020, 146). On tärkeää varmistaa, että Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot ovat 

oikein ja ilmoitetaan ajallaan, sillä ne vaikuttavat moniin työntekijöiden mahdollisiin 

etuuksiin ja työnantajan vakuutusmaksuihin (Mattinen ym. 2020, 60). Mikäli palkkatieto tai 

erillisilmoitus annetaan myöhässä, voi Verohallinto määrätä myöhästymismaksun 

verovelvollisen maksettavaksi. Myöhästymismaksujen tarkoituksena on edistää tietojen 

ilmoittamista määräajassa. Verohallinto katsoo kuitenkin työnantajan ilmoitusten olevan 

samaa kokonaisuutta, jonka vuoksi myöhästymismaksu määrätään vain, mikäli 

kalenterikuukauden ensimmäinen ilmoitus on annettu myöhässä. (Tulorekisteri 2020c.)  
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Myöhästymismaksu määräytyy sen mukaan, kuinka monta päivää ilmoitus on myöhästynyt. 

Päiväkohtainen myöhästysmaksu on kolme euroa päivää kohden, kuitenkin enintään 135 euroa 

myöhästynyttä ilmoitusta kohden, mikäli ilmoitus annetaan 45 päivän sisällä määräajasta. Jos 

ilmoitus myöhästyy yli 45 päivää, lisätään kiinteään 135 euron maksuun kahden prosentin 

myöhästymismaksu, joka lasketaan myöhässä ilmoitetun veron määrästä. Veron määrän 

perusteella määräytyvää myöhästymismaksua voidaan verolajia kohden määrätä kuitenkin 

enintään 15 000 euroa. Koska työnantaja osiossa ilmoitettavat oma-aloitteiset verot katsotaan 

kuuluvan yhdeksi verolajiksi, voidaan myöhästymismaksua määrätä näiltä osin siten enintään 

15 000 euroa yhden verokauden, eli kalenterivuoden aikana. (Kondelin & Peltomäki 2020, 

154; Tulorekisteri 2020c). Tulorekisteriä käyttöön ottaessa määriteltiin, että siirtymäaikana 

vuosina 2019–2020 myöhästymismaksuja määrätään vain piittaamattomuudesta tapahtuvien 

ilmoittamisen laiminlyöntien osalta (Mattinen ym. 2020, 61). 

KATSO-palvelu on tunnustautumistapa viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin, joka on 

luotu yrityksiä varten. Tunnisteen myöntää Verohallinto kaupparekisteriotteen mukaiselle 

yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle. (Katso-ohjeet 2021.) Tulorekisterin ja 

Verohallinnon sähköisestä asiointipalvelusta on kuitenkin poistumassa tähän asti käytössä ollut 

KATSO-palvelu ja se korvataan Suomi.fi-palvelulla. Suomi.fi -palvelu tarjoaa tunnistautumis- 

ja valtuuttamispalveluja laajemmassa mittakaavassa kuin KATSO-palvelu. Palvelu vaatii 

kuitenkin vahvaa tunnustautumista yrityksen kaupparekisteriotteen mukaiselta 

nimenoikeudelliselta henkilöltä. (Digi- ja Viestintävirasto 2021.) Mikäli ulkomaisella 

yrityksellä ei ole suomalaisen henkilötunnuksen omaavaa kaupparekisteriin merkittyä 

nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä, täytyy Suomi.fi valtuudet hakea postitse toimitettavalla 

lomakkeella liitteineen. Tällä hetkellä valtuutushakemusten käsittelyaika on noin viidestä 

kuuteen viikkoa. (Suomi.fi 2021). 

 

6.1 Palkkatietoilmoitus 

Jokaisesta työntekijästä ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tiedot erikseen Tulorekisteriin. 

Palkkatietoilmoituksen tulee sisältää palkkatiedot maksupäiväkohtaisesti ja jokaiselta 

maksupäivältä tulee antaa oma palkkatietoilmoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

mikäli maksaja tekee useampia maksuja kuukauden aikana, jokaisesta maksupäivästä on 

tehtävä erillinen palkkatietoilmoitus. Tähän löytyy kuitenkin poikkeuksena verovapaat 

matkakustannusten korvaukset. Koska verovapaat matkakustannusten korvaukset täytyy 

ilmoittaa vasta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä, nämä voidaan 

poikkeuksellisesti sisällyttää saman kalenterikuukauden muuhun palkkatietoilmoitukseen. 

(Tulorekisteri 2020d.) 
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Laki tulotietojärjestelmästä (53/2018) määrittelee, mitä kaikkia tietoja Tulorekisteriin tulee 

ilmoittaa. Palkkatietoilmoitukseen sisällytetään kaikki tulonsaajaan kohdistuva yksilöity tieto 

(Kondelin & Peltomäki 2020, 147). Pakollisiin ilmoitettaviin tietoihin lukeutuu henkilötasolla 

muun muassa tulotiedot, yksilöinti ja tunnistetiedot sekä verotuksessa, sairaus-, eläke-, 

tapaturma- ja työttömyysvakuutuksiin liittyvät tiedot (Kondelin & Peltomäki 2020, 148).  

 

6.1.1 Yksilöintitiedot palkkatietoilmoituksella 

Yksilöinti ja tunnistetiedot sisältävät tarkemmat tiedot tulonsaajasta, maksajasta, 

palkkakaudesta ja palkanmaksupäivästä (Mattinen ym. 2020, 57). Jos työntekijällä ei ole 

suomalaista henkilötunnusta, tulee palkkatietoilmoitukseen sisällyttää ulkomainen tunniste, 

sekä tunnisteen tyyppi ja maakoodi sen myöntäneestä valtiosta (Tulorekisteri 2019). Lisäksi 

ulkomaisen tunnisteen omaavasta työntekijästä tulee ilmoittaa etunimi, sukunimi, osoite, 

syntymäaika ja sukupuoli. Mikäli työntekijälle on kuitenkin myönnetty suomalainen 

keinotekoinen tunniste, ilmoitetaan myös tämä tunniste Tulorekisteriin. (Tulorekisteri 2020d.) 

Keinotekoisen suomalaisen tunnuksen myöntää Digi- ja väestötietovirasto, kun Suomeen tullut 

työntekijä rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Vaihtoehtoisesti keinotekoisen 

suomalaisen tunnisteen voi hakea myös Verohallinnolta, silloin kun sitä tarvitaan vain 

veroasioiden hoitamiseksi. (Verohallinto 2018.) Mikäli työntekijä on rajoitetusti 

verovelvollinen, tulee hänen asuinvaltionsa maakoodi myös ilmoittaa palkkatietoilmoituksella. 

Myös tieto siitä, jos työntekijään soveltuu kuuden kuukauden sääntö, tulee ilmoittaa 

Tulorekisteriin. (Tulorekisteri 2019.) 

Alla olevan taulukko (Taulukko 1) on rakennettu keräämämme tiedon pohjalta. Taulukko 

havainnollistaa, mitä henkilötietoja Tulorekisteri vaatii suomalaisen henkilötunnuksen 

omaavalta yleisesti verovelvolliselta ja mitä tietoja taas vaaditaan ulkomaiselta rajoitetusti 

verovelvolliselta työntekijältä. Se myös osoittaa sen, kuinka paljon enemmän tietoja 

tarvitaan ulkomaisesta työntekijästä kuin suomalaisen henkilötunnuksen omaavalta 

työntekijästä. 
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PALKKATIETOILMOITUKSELLA ILMOITETTAVAT TIEDOT PAKOLLINEN 
TIETO (S) 

PAKOLLINEN 
TIETO (U) 

HENKILÖTIEDOT Nimi (etu- ja sukunimi)  X 

Suomalainen henkilötunnus X  

Suomalainen keinotekoinen tunniste   X (soveltuessa) 

Ulkomainen tunniste, tunnisteen tyyppi 

ja maakoodi 

 X 

Sukupuoli  X 

Osoite  X 

Asuinvaltion maakoodi   X 

(S) = SUOMALAISEN HENKILÖTUNNUKSEN OMAAVA TYÖNTEKIJÄ 

(U) = ULKOMAAN KANSALAINEN, JOLLA EI OLE SUOMALAISTA HENKILÖTUNNUSTA 

Taulukko 1: Palkkatietoilmoituksella vaadittavat yksilöintitiedot 

 

Maksajan tulee ilmoittaa palkkatietoilmoituksella myös oma suomalainen henkilötunnuksensa 

tai yrityksen y-tunnus. Jollei maksajalla ole suomalaista henkilötunnusta tai y-tunnusta, tulee 

ilmoittaa ulkomainen tunniste. Ulkomaista tunnistetta käyttäessä tulee myös ilmoittaa 

tarkempia tunniste tietoja, kuten osoite ja nimi. (Tulorekisteri 2021a.) 

 

6.1.2 Suoritusten ja palkkalajien ilmoittaminen palkkatietoilmoituksella 

Työntekijöille maksettavat suoritukset koostuvat hyvin usein erilaisista tulolajeista. 

Tulolajeilla tarkoitetaan kolminumeroista koodia, joka määrittelee tarkemmin suorituksen 

luonteen. Palkkahallinnon käytössä olevat tulolajit ovat usein vakiintuneita ja vastaavat 

Tulorekisterin käyttämiä tulolajeja. (Tulorekisteri 2021b.) Tulolajit voidaan jakaa eri 

sarjoihin: 100-sarja, 200-sarja, 300-sarja ja 400-sarja. Eri tulolajisarjoja käytetään eri 

tarkoituksiin. 100-sarjan tulolajit ovat yksinkertaistettuja tulolajeja, jolla ilmoitetaan 

yhteissummia. Tulolajit voidaan kuitenkin eritellä tarkemmin käyttäen 200-sarjan tulolajeja. 

300-sarja sisältää erikseen ilmoitettavia tulolajeja kuten luontoisetuja, verovapaita 

kustannusten korvauksia, joita ei ilmoiteta 100- ja 200-sarjoilla. 400-sarjalla ilmoitetaan 

tuloista vähennettäviä eriä. (Kondelin & Peltomäki 2020, 148.) Palkoista, ansiotuloista ja 

korvauksista ilmoitetaan Tulorekisteriin tarkemmin summat ja tulolajit (Mattinen ym. 2020, 

57).  
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Palkkatietoilmoitus voidaan antaa Tulorekisteriin kahdella eri tavalla. Seuraavaksi on 

keräämiemme tietojen pohjalta luotu taulukko, joka kuvaa lyhyesti keskeisimmät erot 

ilmoitustapojen välillä. Ensimmäinen tapa (Taulukko 2, Tapa 1) on yksinkertainen ja täyttää 

lain asettamat vähimmäisvaatimukset. Tavassa yksi käytetään tulolajin 100-sarjaa, joissa 

tulotiedoista annetaan yhteissummat ilman yksityiskohtaisempaa tulolajierittelyä. (Kondelin 

& Peltomäki 2020, 148.) Tulorekisteri (2021b.) kuitenkin suosittelee käyttämään toista tapaa 

(Taulukko 2, Tapa 2), jossa tulotiedot ilmoitetaan 200-, 300- ja 400-sarjan tulolajeilla. Koska 

tavassa kaksi tulolajit määritellään tarkemmin, siten ei useimmiten tarvitse eritellä onko 

minkä vakuutusten alainen suorite on, sillä tämä tieto on usein määritelty tulolajin taakse 

valmiiksi. Ensimmäisessä tavassa vakuutusten alainen tulo on määriteltävä erikseen, sillä 100-

sarjan tulolajeja ei ole määritelty näiltä osin valmiiksi. (Kondelin & Peltomäki 2020, 148.)  

 

ILMOITUSTAVAT KÄYTETTÄVÄT TULOLAJISARJAT JA 
TAPAKOHTAISET PIIRTEET 

MUUTA 
HUOMIOITAVAA 

TAPA 1 - Käytetään 100-sarjan tulolajeja, joita on 
yhteensä vain kuusi kappaletta. 

- Rahapalkan erät ilmoitetaan yhteen 
summattuina.  

- Määriteltävä erikseen vakuutusten alaisuus 

Pakollista käyttää 300- ja 
400-sarjan palkkalajeja, 
mikäli näitä suoritteita 
maksetaan tai vähennetään 
palkasta. 

TAPA 2 - Käytetään 200-sarjan tulolajeja, joita on 
yhteensä 39 kappaletta. 

- Rahapalkan erät ilmoitetaan eriteltyinä.  

- Tulolajien taakse määritelty valmiiksi 
vakuutusten alaisuus tulolajikohtaisesti 

Pakollista käyttää 300- ja 
400-sarjan palkkalajeja, 
mikäli näitä suoritteita 
maksetaan tai vähennetään 
palkasta. 

Taulukko 2: Palkkatietojen ilmoittamisen tavat 

 

Palkkatulojen ja verojen lisäksi palkkatietoilmoituksella tulee ilmoittaa myös luontoisedut, 

luontaiseduista perityt korvaukset, palkasta vähennettävät erät, työnantajan työntekijälle 

maksamat kulukorvaukset, luottamushenkilömaksut, työnantajan vapaaehtoisten vakuutusten 

työntekijältä perityt osuudet, työntekijän sairasvakuutusmaksut, työntekijän 

työeläkevakuutusmaksu, työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, ulosmittaus ja ennen 

ennakonpidätystä tehdyt vähennykset (Mattinen ym. 2020, 60). Jos työntekijälle on maksettu 

etua, palkkaa tai muuta tuloa liikaa, tulee Tulorekisteriin ilmoittaa palkkatietoilmoituksella 

myös perusteettoman edun tai takaisin perinnän määrä sekä mihin palkkakauteen ja tulolajiin 

se kohdistuu (Mattinen ym. 2020, 57). 
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6.1.3 Työsuhteeseen ja poissaoloihin liittyvät tiedot palkkatietoilmoituksella 

Työsuhdetiedoista ilmoitetaan tietoja kuten työsuhteen tyyppi, muoto, kesto ja 

ammattiluokka eli TK 10-koodi (Mattinen ym. 2020, 57). Tilastointitarkoituksiin on luotu 

erilaisia luokitussuosituksia. Näitä luokitussuosituksia ylläpitää tilastokeskus ja niistä valtaosa 

perustuu EU-direktiivin vahvistamiin kansainvälisiin standardeihin. Luokitukset koostuvat 

määritellyistä numerosarjoista ja kirjaintunnuksista. (Tilastokeskus 2021.) 

Työtapaturmavakuutusyhtiöt käyttävät tätä Tilastokeskuksen ammattiluokitus eli TK 10-

koodistoa, jonka vuoksi jokaiselle työntekijälle on määriteltävä koodi ja ilmoitettava tämä 

palkkatietoilmoituksella. Koodi valitaan mahdollisimman tarkasti ja sitä voidaan tarvittaessa 

täydentää ilmoittamalla ammattinimike palkkatietoilmoituksella. (Tulorekisteri 2021c.)  

Työajoista Tulorekisteriin ilmoitetaan säännöllinen viikkotyöaika ja poissaolojaksot. 

Poissaolojaksojen ilmoittaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Poissaolojaksoista tulee 

ilmoittaa, onko kyseessä ollut palkaton vai palkallinen poissaolo kuten myös poissaolon 

tyyppi. Palkallisen poissaolon osalta tulee myös ilmoittaa poissaolon aikainen palkka. 

(Mattinen ym. 2020, 57.) Ilmoitukset tehdään pääsääntöisesti vain kokonaisilta 

poissaolopäiviltä ja viimeistään poissaoloa seuraavan kuukauden palkkatietoilmoituksella. 

Mikäli kuitenkin sairauspoissaolo on jatkunut yli yhden kokonaisen päivän, voidaan ilmoittaa 

myös osapäiväinen poissaolo, jos se on alkanut kesken työpäivän. Poissaolotietoja 

hyödyntävät esimerkiksi Kela ja työttömyyskassat, jolloin näiden ei tarvitse pyytää erikseen 

todistuksia poissaoloista. (Tulorekisteri 2020e.) 

Työssäolojaksot ovat pakollista ilmoittaa vain silloin kun kyseessä on tilanne, jossa työntekijä 

lähetetään Suomesta ulkomaille työn vuoksi. Myös tilanteessa, jossa kyseessä on rajoitetusti 

verovelvollinen vuokratyöntekijä ja Suomella on palkkatuloihin verotusoikeus, tulee 

Tulorekisteriin tehdä aloittamisilmoitus sekä arvioitu työskentelyn kesto ja palkan määrä. 

Muissa tilanteissa työssäolojaksot voidaan ilmoittaa vapaaehtoisina täydentävinä tietoina 

palkkatietoilmoituksella. (Tulorekisteri 2021a.) 

 

6.1.4 Vakuutustietojen ilmoittaminen palkkatietoilmoituksella  

Sosiaalivakuutusmaksujen määräytyminen voi vaihdella tulolajeittain eri tilanteiden mukaan. 

Näitä tilanteita voi syntyä sen mukaan millainen suoritus on kyseessä ja onko suoritus saatu 

työsuhteessa vai sen ulkopuolella. Esimerkiksi kokous- ja luentopalkkiot eivät ole 

sosiaalivakuutusmaksun alaisia tuloja. (Tulorekisteri 2020a.)  Mikäli jokin tulo ei ole jonkin 

vakuutuksen alaista, täytyy tämä tieto sisällyttää palkkatietoilmoitukselle. Vakuutusalaisen 

tulon tieto voidaan ilmoittaa ensimmäisen tavan mukaisesti ilmoittamalla kyseinen summa 

yhteensä yhdellä yleisluontoisella tulolajilla. Vakuutusalaisuus voidaan ilmoittaa myös toisen 

tavan mukaisesti täydentävillä tai erikseen ilmoitettavilla tulolajeilla, jotka voidaan 
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määritellä sosiaalivakuutusmaksujen ulkopuolelle. (Tulorekisteri 2021d.) Vakuuttamisen 

tiedon tyypit voidaan määritellä tulolajikohtaisesti. Tulorekisteriin ilmoitettavien 

vakuuttamisen tiedon tyyppejä ovat sosiaalivakuutusmaksujen alainen suoritus, joka kattaa 

kaikki sosiaalivakuutukset, sairasvakuutusmaksun alainen, työeläkevakuutusmaksun alainen 

sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen alainen suoritus. Mikäli lähdeveron alainen 

työntekijä on vakuutettu Suomessa, hänen ansioistansa tulee periä myös sairasvakuutusmaksu 

ja se tulee ilmoittaa Tulorekisteriin tulolajilla Työntekijän sairasvakuutusmaksu. 

(Tulorekisteri 2020a.) 

Hiljattain toimeksiantajan asiakkaan palkkatietojen raportoinnissa kohdattiin ongelmia, kun 

rajoitetusti verovelvollisen A1-todistus astui voimaan vasta muutama viikko Suomessa 

työskentelyn jälkeen ja kesken palkanmaksukauden. Virallista ohjeistusta ei tälle tilanteelle 

löydetty vaan oletettiin, että työntekijä täytyi vakuuttaa Suomessa A1-todistuksen 

alkamispäivämäärään asti. Tällöin TyEl- ja työttömyysvakuutusmaksut perittiin työntekijältä 

normaalisti ja palkka ilmoitettiin Tulorekisteriin vakuutusten alaisella palkkalajilla. A1-

todistuksen voimassaolonaikana ansaittu palkka ilmoitettiin Tulorekisteriin palkkalajilla, joka 

ei ollut vakuutusten alaista. Tulorekisteritietoja myöhemmin tarkastellessa kävi ilmi, että 

koko palkanmaksukauden ansiot olivat kirjautuneet Tulorekisteriin vakuutuksen poikkeuksen 

alaisena eli ei vakuutusten alaisena palkkana. 

Mikäli työntekijällä on voimassa oleva A1-todistus, tai maksajalla ei muutoin ole velvollisuutta 

vakuuttaa työntekijöitä, on tällöin kyseessä vakuuttamisen poikkeustilanne. Vakuuttamisen 

poikkeustilannetta ei voida ilmoittaa tulolajikohtaisesti, vaan se koskee aina koko 

palkkatietoilmoitusta. Näissä vakuuttamisen poikkeustilanteissa ilmoitetaan 

palkkatietoilmoituksella tieto ”Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin” tai ”Ei 

vakuuttamisvelvollisuutta”. Koska vakuuttamisen tiedon poikkeus koskee koko 

palkkatietoilmoitusta tarkoittaa tämä sitä, että mikäli vakuuttamistieto muuttuu kesken 

palkanmaksukauden, tulee työntekijästä antaa kaksi palkkatietoilmoitusta. (Tulorekisteri 

2020a.) Edellisessä kappaleessa esitellyssä tilanteessa, tulee siten tehdä kaksi ilmoitusta, 

joista toisella tulee ilmoittaa vakuutuksen alainen palkka. Tältä ilmoitukselta tulee 

vakuuttamisen poikkeus jättää pois kokonaan ja ilmoittaa normaalisti vakuutusyhtiön tiedot. 

Toisella palkkatietoilmoituksella tulee ilmoittaa vakuuttamisen poikkeus ja sen aikana saadut 

ansiotulot ja muut suoritukset. 

Tilanteessa, jossa työnantaja saa työntekijältä A1-todistuksen vasta sen jälkeen, kun 

palkkatietoilmoituksia on jo tehty sekä niissä on jo ilmoitettu työntekijän olevan vakuutettu 

Suomessa, on nämä aiemmin annetut ilmoitukset mitätöitävä. Tällöin työnantajan on 

annettava uudet palkkatietoilmoitukset mitätöityjen tilalle. Uusien palkkatietoilmoitusten 

tulee tällöin sisältää tieto vakuuttamisen poikkeuksesta ja A1-todistuksesta. (Tulorekisteri 

2021a.) 
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Työnantaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella myös muita vakuutuksiin liittyviä tietoja. Näistä 

pakollisia tietoja on työtapaturmavakuutusyhtiön y-tunnus ja työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja 

ei kuitenkaan tule ilmoittaa Tulorekisteriin, sillä vakuutusyhtiöt laskevat laskutettavan 

loppusumman Tulorekisterin tietojen mukaan. Työnantaja maksaa vakuutukset 

vakuutusyhtiöiden laskujen mukaan. (Tulorekisteri 2021d.) 

 

6.2 Erillisilmoitus 

Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettavan työnantajan sairasvakuutusmaksun 

suuruus ja mahdolliset siitä tehtävät vähennykset kuluneen kuukauden ajalta. Verohallinnon 

työnantajarekisteriin merkittyjen työnantajien täytyy antaa erillisilmoitus myös kuukausilta, 

jolloin ei ole maksettu palkkaa. (Kondelin & Peltomäki 2020, 147.)  Erillisilmoitus ei sisällä 

tietoja tulonsaajista yksilöitynä, vaan tiedot ilmoitetaan maksajakohtaisesti. Tämä tarkoittaa 

sitä, että erillisilmoituksia annetaan vain yksi jokaista kalenterikuukautta kohden, vaikka 

maksupäiviä olisi ollut useampia. (Mattinen ym. 2020, 62.) Työnantajan erillisilmoitukset 

tulee toimittaa Tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. 

(Kondelin & Peltomäki 2020, 151.)  

Mikäli kuitenkin kyseessä on satunnainen työnantaja, joka ei kuulu työnantajarekisteriin, 

tarvitsee erillisilmoitus tehdä vain niiltä kuukausilta, kun työnantaja on maksanut suorituksia. 

(Mattinen ym. 2020, 62). Ulkomaisilla työnantajilla, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa 

Suomessa, ei ole velvoitetta maksaa sairausvakuutusmaksua, vaikka työntekijä olisi 

vakuutettuna Suomessa. Tällöin heidän ei myöskään tarvitse tehdä erillisilmoitusta 

Tulorekisteriin. (Tulorekisteri 2021a.) 

Erillisilmoituksella työnantaja ilmoittaa maksettavan työnantajan sairasvakuutusmaksun ja 

niistä tehtävien vähennysten tai ”ei palkanmaksua” -tiedon lisäksi maksajan tiedot, 

yhteyshenkilön, ilmoituspäivän, kohdekauden, voimassa olevan työeläkevakuutuksen tiedot ja 

voimassa olevan työtapaturmavakuutuksen tiedot. (Mattinen ym. 2020, 62). Niissä 

tapauksissa, jolloin sairasvakuutuksen alaista palkkaa ei ole maksettu esimerkiksi siitä 

johtuen, että työntekijät ovat olleet vakuutettuna toisessa valtiossa, ilmoitetaan 

erillisilmoituksella sairasvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa. (Tulorekisteri 2021a.) 

7 Rajoitetusti verovelvolliset palkanlaskentaan tarvittavat dokumentit 

Todistus sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä eli A1-todistus, kertoo minkä maan 

sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan työntekijään ja missä maassa työntekijä on 
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vakuutettuna. A1-todistus on vakiomuotoinen asiakirja ja on kirjoitettuna sen maan 

virallisella kielellä, josta todistus on myönnetty. (Eläketurvakeskus 2021.)  

Tarkastellessamme liitteenä olevaa esimerkkidokumenttia A1-todistuksesta (liite 3) näemme, 

että kohdasta yksi löytyy todistuksen haltian henkilötiedot. Näistä tiedoista palkanlaskentaa 

ja tulorekisteriraportointia varten saadaan nimi, sukupuoli, syntymäaika, ulkomainen tunniste 

ja tunnisteen maakoodi sekä asuinvaltion osoitetiedot. Kohdasta kaksi löytyy sovellettavan 

jäsenvaltion tiedot sekä todistuksen voimassaoloaika. Todistuksen voimassaoloajasta näemme 

ajanjakson, jolloin työntekijä on vakuutettuna toisessa valtiossa. Työntekijän 

työskentelytilanne ilmenee kohdasta kolme, kuten myös hänen roolinsa. Todistuksen kohdasta 

neljä löytyy tiedot työnantajasta tai työnantajista sekä yrityksen tiedot. Tiedot 

työskentelyvaltion työnantajasta tai itsenäisestä ammatinharjoittajasta ilmenevät kohdassa 

viisi. Mikäli kyseessä on useamman maan työskentelytilanne, voi kohdissa neljä ja viisi olla 

useamman työnantajan tietoja. Todistuksen myöntävän laitoksen tiedot sekä leima löytyy 

kohdasta kuusi. (Eläketurvakeskus 2021.) 

Liitteenä (6) olevasta Verohallinnon (2021b.) rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti 

mallista näkyy, mitä tietoja verokortilla esiintyy työntekijästä. Verokortin yläosassa näkyy 

verokortin tyyppi ”Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti 2021” sekä verovelvollisen 

nimi ja henkilötunnus. Edellä mainittujen tietojen alla on esitettynä verotustiedot eli 

ennakonpidätysprosentti, tuloraja ja lisäprosentti. Keskellä verokorttia on ilmoitettu kyseisen 

verokortin voimassaolopäivä. Verokorttia ei saa käyttää enää verokortin päättymisvuoden 

jälkeisen tammikuun aikana niin kuin normaalia palkkatulon verokorttia, vaan rajoitetusti 

verovelvollisen on haettava jokaiselle vuodelle uusi verokortti. Mikäli rajoitetusti 

verovelvollinen ei toimita uutta verokorttia vuoden vaihteessa, peritään häneltä 35 prosentin 

lähdevero ilman lähdeverovähennystä. (Verohallinto 2021b.) Verokortista (Liite 5) ilmenee 

myös mitä tuloa verokortti koskee sekä tulonsaajan veronumero. 

Suomen työlainsäädäntö on ensisijainen lähde työsopimuksia sovellettaessa, kun työ tehdään 

Suomessa ja jos työsopimukseen ei liity muita valtioita. Työsopimukseen liittyessä kaksi tai 

useampia valtioita, sovellettava laki selviää sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 

(Rooma I) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 593/2008. (TSL 

2016/448.) Työsopimuksesta saatavia tärkeitä tiedonlähteitä ovat muun muassa sopimuksen 

osapuolet ja heidän yksilöintitietonsa, työsuhteen alkupäivä ja voimassaoloaika, työsuhteen 

peruste ja mahdollinen koeaika, työnsuorittamispaikka, vastike ja palkanmaksun peruste, 

palkanmaksukausi, työaika, palkanmaksupäivä, Ay-maksut, etuudet ja käytössä oleva 

työehtosopimus. (Syvänperä & Turunen 2015, 23–25.) 
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8 Kehittämistyön toimeksianto 

Toimeksiantoyrityksen ongelma on ollut, että yrityksessä ei ole yleistä palkanlaskijoille 

suunnattua ohjetta, kuinka rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskenta tulisi suorittaa. Tähän 

kyseiseen palkanlaskennan prosessiin liittyy monia huomioon otettavia asioita ja niiden 

kerääminen yhteen helpottaa ja nopeuttaa palkanlaskijan työtä. 

Rajoitetusti verovelvollisten käsittelyä palkanlaskennassa ja tulorekisteriraportoinnissa 

tutkitaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

1) Milloin työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen?  

2) Millä tavalla Suomessa verotetaan rajoitetusti verovelvollisten Suomessa ansaittuja 

palkkatuloja?  

3) Mitä asioita tulee huomioida palkanlaskennan näkökulmasta, kun tuodaan 

työntekijöitä Suomeen ulkomailta?  

4) Mitä tulee huomioida rajoitetusti verovelvollisten kohdalla palkka- ja 

erillisilmoitusten näkökulmasta?  

Tutkimustyön tavoitteena on selkeyttää ja helpottaa palkanlaskijoiden tiedonsaantia 

rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskennan ja tulorekisteriraportoinnin osalta, sillä tällä 

hetkellä selkeää ohjeistusta ei ole olemassa. Helposti luettava ohjeistus nopeuttaa ja 

selkeyttää palkanlaskennan prosessia, kun aikaa ei kulu turhaan lakien tulkintaan sekä 

Tulorekisterin ja Verohallinnon sivujen tutkimiseen. Toimintaohjeen tarkoitus on päätyä 

toimeksiantajayrityksen jatkuvaa käyttöön ja näin tehostaa yrityksen tarjoamaa 

palkanlaskentapalvelua ja -prosessia. Ohjeistusta on mahdollista käyttää myös uusien 

työntekijöiden perehdyttämisessä, sillä toimeksiantajan palkanlaskennan osasto on kasvanut 

hyvin nopeasti ja nopean kasvun on ennustettu jatkuvan vielä. 

Kehittämistyö tuottaa vastauksen siihen, kuinka rajoitetusti verovelvollisen palkanlaskentaa 

tulisi suorittaa toimeksiantajayrityksessä. Se vastaa myös siihen, mitä palkanlaskijan on 

osattava huomioida, kun hänen asiakasyrityksellään on ulkomailta Suomeen tulevia 

työntekijöitä. Kehittämistyö tulee auttamaan palkanlaskijaa ymmärtämään palkanlaskennan 

prosessia ja näin hän pystyy paremmin opastamaan myös asiakasyrityksiään rajoitetusti 

verovelvollisen palkanlaskennan kysymyksissä. 

Opinnäytetyössä käsitellään rajoitetusti verovelvollisten eli alle kuusi kuukautta Suomessa 

oleskelevien ansiotuloverotusta ja tulorekisteriraportointia puhtaasti palkanlaskennan 

näkökulmasta. Rajaamme siten opinnäytetyöstä pois yleisesti verovelvollisten ulkomaisten 

työntekijöiden sekä Suomesta lähetettyjen työntekijöiden palkanlaskennan. Tämä johtuu 

siitä, että toimeksiantajayrityksessä on suurempi tarve saada selkeyttä nimenomaan Suomeen 

tulevien rajoitetusti verovelvollisten työntekijöiden palkanlaskentaan. 
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Koska keskitymme opinnäytetyössä palkanlaskennan näkökulmaan, emme myöskään käsittele 

opinnäytetyössä muiden ulkomailta tulevien työntekijöiden työntekoon tai tarvittaviin 

lomakkeiden hakuun liittyviä prosesseja. Vaikka edellä mainitut seikat kuuluvat työnantajan 

selvitettäväksi, ne eivät sisälly suoranaisesti toimeksiantajan palkanlaskennan palveluun, 

emmekä siksi käsittele niitä tässä työssä. 

Lisäksi työssä keskitytään pääasiassa standardiin ansiotulon palkanlaskentaan, joten siten 

rajaamme työstä pois muun muassa varjolaskennat ja muut erityistilanteet. Tämä rajaus on 

myös sovittu toimeksiantajan kanssa, sillä koimme yhteisesti, että opinnäytetyöstä ei saada 

tarpeeksi syventävää, jos erityistilanteet sisällytetään työhön. Kaikissa erityistilanteissa tulee 

kääntyä lähtökohtaisesti Verohallinnon puoleen ja tarkastella niitä tilannekohtaisesti. 

 

8.1 Konstruktiivinen tutkimus 

Konstruktiivisen tutkimuksen pyrkimys on ratkaista käytännön ongelma luomalla sille 

perusteltu ratkaisu, joka antaa myös liiketoimintaan uutta tietoa. Ratkaisu voi olla 

konkreettinen tuotos tai esimerkiksi suunnitelma tai malli, eikä sen ei tarvitse olla innovaatio. 

Keskeistä on, että käytännön ongelma ja sen ratkaisu sitoutuvat teoriatietoon. Ratkaisun 

selkeää toimivuutta joudutaan muun muassa opinnäytetöiden kohdalla pohtimaan, jotta 

voidaan päätellä, onko ratkaisu ollut toimiva. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 65.) 

Konstruktiivinen tutkimus sopii tilanteisiin, jossa ongelmanratkaisu vaatii teoreettista 

tietämystä. Ongelman ratkaisu on oleellisesti yhteydessä aiempaan teoriaan ja ongelman 

ratkaisulla on käytännön merkitystä. Tavoitteena on tuotos, joka on merkityksellinen ja 

käytännöllinen, uusi ratkaisu ongelmaan. (Ojasalo ym. 2015, 66.) 

Toteutustapana konstruktiivinen tutkimus ei rajaa mitään aineiston keruumenetelmää 

ulkopuolelle. Kun konstruktiivisen tutkimuksen tavoite on kehittää organisaatioon uutta, 

aineistoa voidaan kerätä monin tavoin. Tyypillisiä menetelmiä konstruktiivisessa 

tutkimuksessa ovat havainnointi, ryhmäkeskustelut, kyselyt ja haastattelut. Tärkeää on 

tuntea tuotoksen tulevien käyttäjien tarpeet ja huomioida ne jo ratkaisua kehitellessä. 

(Ojasalo ym. 2015, 68.) 

Tämän kehittämistyön voidaan määritellä olevan konstruktiivinen tutkimus, sillä tavoitteena 

on tuottaa konkreettinen ohjeistus toimeksiantajan palkanlaskijoille tukemaan heidän 

päivittäistä työtehtäväänsä. Ohjeistuksen pohjana käytetään olemassa olevia palkanlaskennan 

rakenteita, joiden ympärille luodaan teoreettisen tiedon ja lainopin tulkinnan pohjalta 

toimintaohjeistus. Ohjeistus tuotetaan aiemman tietämyksen, toimeksiantajan 

prosessituntemuksen ja sitä varten hankitun tarkentavan teoriatiedon pohjalta. Jotta 

ohjeistuksesta tulee käyttökelpoinen, on oikeasti ymmärrettävä teorian lisäksi myös itse 

palkanlaskennanprosessi ja sen taustat. 
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Rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskentaan kuuluu paljon erityispiirteitä, jotka on osattava 

ottaa huomioon, jotta asiakkaalle saadaan tuotettua laadukasta palkanlaskennanpalvelua. 

Toimeksiantajallamme on siis aito käytännön ongelma, jonka me pyrimme ratkaisemaan. 

Ratkaisumme avulla palkanlaskennan prosessin on tarkoitus nopeutua, selventyä ja virheriskin 

pienentyä. Ohjeistuksen avulla pyrimme muuttamaan organisaation käytänteitä ja 

toimintatapoja toimivammiksi. Kehittämistyön onnistuminen voidaan mitata käytännön 

hyödyn perusteella, jolloin ohjeistuksen toimivuus arjessa kertoo, onko ohjeistus ollut 

onnistunut. 

 

8.2 Haastattelut aineiston keruumenetelmänä 

Haastattelussa on tarkoituksena saada selville haastateltavan ajatuksia ja käsityksiä 

haastattelun aiheesta. Haastattelulla on päämäärä, se on ennalta suunniteltua ja tähtää 

informaation keräämiseen. Haastattelussa haastattelija johtaa keskustelua ja haastattelu 

usein tapahtuukin haastattelijan ehdoilla. Ennen haastattelua haastattelija on etukäteen 

perehtynyt tutkimuksen aiheeseen niin käytännössä kuin teoriassakin. (Hirsjärvi & Hurme 

2015, 41–43.) 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelussa 

pitäydytään ennalta suunnitelluissa teemoissa. Teemahaastattelussa teemat ovat kaikille 

haastateltaville samat, mutta kysymykset voivat erota toisistaan. Teemahaastattelun etuna 

on se, että se sido haastattelijaa toimimaan joko kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen 

tutkimuksen mukaisesti.  (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47–48.) Teemahaastattelussa pyritään 

saamaan merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti tukien ongelman 

ratkaisua. Etukäteen valitut teemat pohjautuvat tutkimuksen taustaan ja siihen mitä ilmiöstä 

jo tiedetään. (Sarajärvi & Tuomi 2017, 66.) Teemahaastattelua käytetään harvoin näytön 

saamiseen tietystä teemasta vaan sitä käytetään kuvaamaan valittua teemaa (Sarajärvi & 

Tuomi 2017, 77). 

Haastattelun laadukkuuteen voidaan vaikuttaa hyvällä haastattelurungolla ja perehtymällä 

teemojen mahdolliseen syventämiseen sekä lisäkysymyksiin. Tärkeää on myös pitää huolta, 

että tekninen välineistö on kunnossa. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 184–185.) Koska haastattelussa 

usein pyritään saamaan aiheesta mahdollisimman paljon tietoa, on hyvä toimittaa 

haastattelukysymykset etukäteen haastateltaville. Näin haastateltavilla on aikaa perehtyä 

aiheeseen ja pohtia vastauksiaan etukäteen, jolloin myös vastaukset ovat kattavampia ja 

laadukkaampia. (Sarajärvi & Tuomi 2017, 63.) 

Luotettavuutta arvioidessa on keskeistä kiinnittää huomiota tutkimuksen kohteeseen ja 

tarkoitukseen, aineiston keruuseen, tutkimuksen tiedonantajiin, omaan sitoumukseen 

tutkijana, aineiston analyysiin ja tulosten raportointiin (Sarajärvi & Tuomi 2017, 122). 
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Luotettavuudesta keskusteltaessa on nostettava myös esiin reliaabeliuden ja validiuden 

käsitteet, koska tutkijan tarkoitus on päästä käsiin objektiiviseen todellisuuteen ja totuuteen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 184–185.)  

Yksi tapa määritellä reliaabeli tulos haastattelussa tarkoittaa muun muassa sitä, että kaksi 

asiantuntijaa päätyy samaan tulokseen, yksimielisyyteen. Validiutta voidaan tarkastella 

useasta eri kulmasta. Sen voi jakaa esimerkiksi sisäiseen ja ulkoiseen validiuteen. Sisäinen 

validius määrittelee, että X on aiheuttanut Y:n eikä tähän tapahtumaan ole vaikuttanut muita 

ulkoisia tekijöitä. Ulkoinen validius taas liittyy tutkimustulosten yleistettävyyteen. (Hirsjärvi 

& Hurme 2015, 186, 188.) Reliabiliteetin ja validiteetin käyttöä termeinä on kuitenkin 

Sarajärven ja Tuomin (2017, 119) mukaan kritisoitu puhuttaessa laadullisista tutkimuksista. 

Tämä johtuu siitä, että ne ovat alun perin lähtöisiä kvantitatiivisien tutkimuksen piiristä ja 

vastaavat siten määrällisen tutkimuksen tarpeita. Keskeisintä ei heidän mukaansa kuitenkaan 

ole mitä termejä käytetään, vaan se miten niitä käytetään. 

Opinnäytetyö tehdään konstruktiivisena tutkimuksena, johon sisällytetään teemahaastattelu. 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin lainoppi ja asiantuntijahaastattelut tukemaan lain- ja 

säädöksien ymmärrystämme. Koska ohjeistus on tarkoitus ottaa säännölliseen käyttöön 

toimeksiantajan palkanlaskennanpalveluiden tuottamisessa, on tärkeää varmistaa 

ohjeistusten olevan viranomaisten tulkintojen mukainen. Haastattelun tarkoituksena on tukea 

ymmärrystämme aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä ja toimia lähteenä tulkinnanvaraisiin 

kohtiin. Näin ollen pyrimme varmistamaan, että laatimamme ohjeistus on linjassa 

viranomaisten ohjeistusten ja toimintojen kanssa. 

Luomme puolistrukturoidun teemahaastattelun, jossa kysymykset lähetetään haastateltaville 

etukäteen tutustuttavaksi ja haastattelu tehdään kysyen kysymyksiä teemojen mukaan. 

Haastatteluihin varataan 45 minuuttia ja pyrimme olemaan kummatkin paikalla haastattelua 

tehdessä. Haastattelut olemme aikoneet suorittaa Teams-viestintäalustalla, jotta voimme 

tallentaa haastattelut itsellemme litterointia varten. Haastattelujen tarkoituksena on 

syventää omaa osaamistamme henkilöverotuksesta ja saada asiantuntijoilta apua niiden 

verotustilanteiden kanssa, joihin emme itse ratkaisua löytäneet. Reliaabeliuden toteutuminen 

olisi haastatteluissamme oleellista, koska silloin voimme todentaa sen, että olemme saaneet 

valitsemiltamme haastateltavilta laintulkinnan näkökulmasta oikeat ohjeet. Validiuden on 

näyttävä haastattelujen tuloksessa sen yleistettävyyden näkökulmasta ja sen, että saadut 

lainopilliset ohjeet ovat lainsäädännön mukaisia. Haastattelujemme tuloksessa reliaabelius ja 

validius täydentävät toisiaan ja näin vahvistavat saadun tiedon todenmukaisuutta. 

Haastateltavaksi valikoitui kaksi toimeksiantajayrityksen vero- ja lakiasiantuntijaa ja 

Verohallinnon ylitarkastaja Iisa Väänänen. Toimeksiantajan vero- ja lakiasiantuntijat 

esiintyvät opinnäytetyössä nimettöminä johtuen toimeksiantajan pyynnöstä pitää 

toimeksiantaja koko opinnäytetyössä nimettömänä. Haastattelujen teemat valikoituivat 

suoraan opinnäytetyön aihealueista, koska tietoperustaa kootessa ilmeni monia 
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palkanlaskennan käytännöntilanteita, joihin ei suoraa vastausta löytynyt teoriasta tai 

koimme, että tarvitsemme omalle tulkinnallemme vahvistuksen asiantuntijalta. 

9 Kehittämistyön haastatteluaineiston purku 

Haastattelujen toteutuksen tarkoitus oli tukea ymmärrystämme laista ja verotuksesta sekä 

kerätä aineistoa siihen, että luomamme toimintaohjeistus olisi linjassa viranomaisten 

tulkinnan kanssa. Haastateltaviamme yhdisti vankka verotietämys ja työskentely useiden 

vuosien ajan verotuksen työtehtävien parissa. Teemoitimme haastattelukysymykset 

tietoperustan otsikoiden mukaisesti verotuksen, verosopimusten, vakuuttamisvelvollisuuden 

ja Tulorekisterin alle. 

Haastattelut olimme aikoneet toteuttaa Teams-alustalla, haastatellen asiantuntijoita 

videokuvan välityksellä, mutta lopulta vain ensimmäinen haastattelu toteutui niin kuin 

olimme suunnitelleet. Toinen haastattelu peruuntui meistä riippumattomista syistä ja 

toteutettiin täysin sähköpostitse ja kolmas toteutettiin puhelimitse sekä vastauksia 

täydennettiin sovitusti myöhemmin sähköpostitse. Myöskin vain kahdelle kolmesta pystyimme 

lähettämään haastattelukysymykset etukäteen. 

Vaikka haastattelut eivät toteutuneet suunnitellusti, saimme tarpeeksi tietoa lain 

ymmärryksemme lisäämiseksi ja ohjeistuksen laatimisen tueksi. Tähän suurena vaikuttajana 

oli mielestämme hyvin muotoillut ja tarkat kysymyksemme, joissa etsittiin vastausta selkeisiin 

ongelmatilanteisiin, niin että saimme tarvitsemamme vastaukset. Mahdollisia 

ongelmatilanteita oli pohdittu mahdollisimman realistisesti ja osa tilanteista pohjautui 

toimeksiantajan kohtaamiin oikeisiin ongelmiin. 

Koska haastattelujen tarkoitus ei ollut toimia tietoperustan lähteenä vaan kehittämistyön 

ohjeistuksen aineistona ja laintulkintamme tukena, päätimme ettei haastateltavia esitellä 

opinnäytetyössä erikseen. Samoin heidän vastauksiaan käsitellään kokonaisuutena, eikä niitä 

eritellä vastaajien mukaan. Haastattelujen pohjalta saimme koottua ohjeistukseen tarkkoja 

toimintaohjeita eri palkanlaskennan erityistilanteisiin, joihin ei suoraan laista tai 

Verohallinnon sivuilta vastausta löytyisi. Päätimme, että tekemämme ohjeistus ei tule 

kokonaisuudessaan liitteeksi opinnäytetyöhömme, koska se on tehty toimeksiannon pohjalta 

toimeksiantajallemme. 

Emme kuitenkaan jättäneet ohjeistuksen sisältämiä toimintaohjeita tästä 

opinnäytetyöstämme kokonaan pois, vaan seuraavissa alaotsikoissa on teemojen mukaan 

avattuna haastattelut ja niistä löytyy palkanlaskennan erityistilanteisiin vastaukset sekä 

liitteessä 2 on keräämäämme taulukkomuotoinen ohjeistus tulorekisteriraportointiin liittyen. 

Ohjeistukseen nämä vastaukset on kerätty tiiviimpään ja arjen palkanlaskennan työssä 

nopeasti hyödynnettävämpään muotoon. 
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9.1 Verotusteema 

Verotuksen osalta kaipasimme tarkennusta muutamiin eri tilanteisiin. Ensimmäinen oli 

tilanne, jossa rajoitetusti verovelvollinen työntekijä jääkin Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi 

ja tähän asti hänen ansiotaan on verotettu lähdeverolla. Epäselväksi jäi, kuinka silloin 

toimitaan verotuksen näkökulmasta. Ja toisaalta jäi myös epäselväksi, kuinka toimitaan, kun 

aikomus on ollut työskennellä yli kuusi kuukautta, mutta todellinen työntekoaika jääkin alle 

kuuden kuukauden mittaiseksi, jolloin työntekijän status onkin rajoitetusti verovelvollinen. 

Mietimme samassa yhteydessä, muuttuuko verokantakin tässä tilanteessa takautuvasti. Tai jos 

tilanne olisikin niin, että verotus olisi pitänyt suorittaa lähdeverona, mutta se onkin verotettu 

yleisesti progressiivisena. 

Tilanteessa, jossa työntekijään on sovellettu lähdeverokorttia, mutta ilmenee, että hän 

jääkin Suomeen pidemmäksi kuin kuuden kuukauden ajaksi tulee työntekijästä yleisesti 

verovelvollinen. Tällaisessa tapauksessa työntekijä hakee uuden yleisesti verovelvollisen 

verokortin. Määrittäessä veroprosenttia, Verohallinto huomioi jo maksetut lähdeverot, 

veronalaiset tulot ja niistä tehdyt lähdeverovähennykset. Lähdeverona maksettujen verokanta 

ei kuitenkaan muutu takautuvasti ennakonpidätykseksi, mutta se vaikuttaa lopulliseen 

maksettavaan veroon samalla tavalla kuin se olisi normaalia ennakonpidätystä. Mikäli tilanne 

on toisin päin niin, että työntekijää on verotettu yleisesti verovelvollisena, mutta hän 

lähteekin Suomesta alle kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen, täytyy työntekijän antaa 

veroilmoitus. Koska työntekijä on ollut Verohallinnon tiedoissa yleisesti verovelvollinen, 

hänelle lähetetään automaattisesti esitäytetty veroilmoitus. Suomessa ihmisillä on 

lakisääteinen velvollisuus tarkistaa esitäytetty veroilmoitus ja tehdä tarvittavat korjaukset. 

Tällaisessa tilanteessa, kun yleisesti verovelvollisena verotettu rajoitetusti verovelvollinen saa 

esitäytetyn veroilmoituksen Verohallinnolta, hänen täytyy ilmoittaa veroilmoituksella hänen 

oikea verostatuksensa sekä ajanjaksot, jolloin hän on ollut Suomessa töissä. Verohallinto 

oikaisee säännön mukaisen verotuksen sitten veroilmoituksen perusteella, jolloin häneltä 

peritään tai hänelle palautetaan mahdollinen erotus maksettujen verojen ja säännön 

mukaisen verotuksen välillä. 

Yleisesti ottaen verokortti tai päätös ennakkoverosta lasketaan todennäköisimmän toteutuvan 

tilanteen perusteella silloin kun henkilö saapuu Suomeen. Esimerkiksi lähdeverokortti 

lasketaan henkilölle, joka todennäköisemmin oleskelee Suomessa alle kuusi kuukautta sillä 

hetkellä, kun verokorttia lasketaan. Mikäli tilanne muuttuu oleskeluajan loppuvaiheessa, 

henkilö voi hakea uuden verokortin, jossa otetaan huomioon muuttunut tilanne ja verovuoden 

aikana maksettu lähdevero otetaan myös huomioon uuden veroprosentin laskennassa. 

Luontaisedut ja niiden verotus nousivat myös kysymykseksi. Pohdimme tilannetta, jossa 

palkkaa maksetaan 300 euroa ja luontaisetua 300 euroa, jolloin veronalainen tulo on 600 
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euroa. Kysymyksemme oli, saako tästä koko summasta tehdä 510 euron 

lähdeverovähennyksen, jolloin verotettava tulo on vain 90 euroa. Vai tehdäänkö 

lähdeverovähennys vain rahapalkasta, jolloin verotettava tulo tässä tapauksessa 300 euroa. 

Haastateltavat vahvistivat meille, että lähdeverovähennys kohdistetaan bruttosummaan, joka 

sisältää myös mahdolliset luontaisedut. Vähennyksen saaminen kuitenkin edellyttää, että 

vähennyksestä on maininta lähdeverokortissa. Tästä löytyy lisää Lähdeverolain 6 §. 

Haastatteluista kävi myös ilmi, että suorituksen maksajan on mahdollista alentaa tai korottaa 

saman kalenterivuoden myöhemmän suorituksen yhteydessä perittyä lähdeveroa, mikäli se on 

jäänyt osin tai kokonaan toimittamatta. Lähdeveroa ei ilman saajan suostumusta saa 

kuitenkaan korottaa enempää kuin kymmenen prosenttia sillä kertaa maksettavasta määrästä. 

Tämä perustuu Ennakkoperintälain 19 §:n, jota voidaan soveltaa myös lähdeveron perimiseen. 

Jos lähdeveronalaisesta tulosta ei ole voitu periä lähdeveroa, tulee rajoitetusti 

verovelvollisen ilmoittaa itse lähdeveronalainen tulo veroilmoituksella tai ilmoittaa tulo 

lähdeveron määräämistä varten. Lähdeveroa määrättäessä voidaan huomioida myös 

lähdeverovähennys. 

Mietimme myös ovatko ennakkoperintäpäätökset aina lopullisia vai tehdäänkö tarvittaessa 

uusintapäätös verojen perinnästä, jos esimerkiksi tulot kasvavat huomattavasti enemmän kuin 

mitä ennakkoveropäätöksessä on huomioitu. Haastattelujen perusteella saimme ohjeeksi, että 

uusia ennakkoveropäätöksiä kannattaa hakea aina, mikäli tulot muuttuvat ennakoiduista 

tuloista. Tämä johtuu siitä, että mikäli veroja on maksettu liian vähän, erotus täytyy maksaa 

takautuvasti Verohallinnolle korkojen kera. Myös siinä tapauksessa, että tulot tulevatkin 

olemaan verotuspäätöksessä huomioitua vähemmän, kannattaa uusi päätös hakea, sillä 

mahdolliset liikaverot palautetaan vasta henkilökohtaisen verotuksen valmistuttua seuraavan 

vuoden aikana. 

Erilaisia mahdollisia tilanteita pohtiessa, mietimme myös loma-ansioita. Tuleeko Suomelle 

verotusoikeutta tilanteessa, jossa työntekijä pitää vuosilomaa, joka on ansaittu muualla kuin 

Suomessa. Aloimme pohtimaan kysymystä, sillä periaatteessa ulkomailla ansaitut lomapäivät 

eivät ole Suomessa ansaittua työtä, mutta miten verotus käytännössä tapahtuu, jos loma 

maksetaan Suomessa olon aikana ja esimerkiksi vielä saman työnantajan toimesta. Emme 

löytäneet mitään lähdettä, joka suoranaisesti vastaisi kysymykseen, joten päätimme nostaa 

aiheen esille haastatteluissa. 

Haastatteluista selvisi, että rajoitetusti verovelvollinen on verovelvollinen Suomeen palkasta, 

jos työ on ainoastaan tai pääosin suoritettu Suomessa, täällä olevan työn- tai toimeksiantajan 

lukuun. Jos rajoitetusti verovelvollinen taas saa loma-ajan palkkaa ulkomaiselta 

työnantajalta, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, ei tulo ole Suomesta saatua. Tästä 

syystä rajoitetusti verovelvollinen ei myöskään ole siitä Suomessa verovelvollinen. Jos taas 

rajoitetusti verovelvollinen saa loma-ajan palkkaa tai lomarahaa Suomessa olevalta 

työnantajalta ja loma on ansaittu Suomessa työskentelystä, on tämä tulo Suomesta saatua. 
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Siltä osin kuin loma-ajalta maksettu palkka perustuu ulkomailla tehtyyn työhön, ei tämä osuus 

palkasta ole Suomesta saatua, joten rajoitetusti verovelvollinen ei ole siitä Suomeen 

verovelvollinen. 

Kysyimme myös haasteltavilta minkä he kokevat suurimmaksi haasteeksi rajoitetusti 

verovelvollisen verotuksessa. Kaikki olivat sitä mieltä, että työntekijän sekä myös työnantajan 

tietämättömyys rajoitetun verovelvollisen verotuksesta on suurin haaste. Toimeksiantajan 

vero- ja lakiasiantuntijat olivat sitä mieltä, että varsinkin mahdolliset verotuksen kautta 

saatavat edut, kuten lähdeverovähennys saattaa jäädä hakematta asiasta tietämättömyyden 

vuoksi. Tämä korostuu varsinkin niissä tapauksissa, kun työnantajalla ei ole tarjota tarvittavaa 

henkilöstöhallinto- ja veroasiantuntemusta Suomen verotukseen liittyen. Myös lakisääteisten 

velvoitteiden tunnistaminen ja niiden mukaan toimiminen saattaa olla hankalaa rajoitetusti 

verovelvollisten työntekijöiden kohdalla. 

Esimerkkinä yksi asiantuntijoista nosti esille veroilmoituksen antamisvelvollisuuden. 

Rajoitetusti verovelvollinen ei lähtökohtaisesti ole velvoitettu antamaan veroilmoitusta, 

mutta joissain tapauksissa velvollisuus saattaa kuitenkin syntyä. Koska lähdevero on 

mahdollista pidättää pelkästään tietäen työntekijän olosuhteet, voi verokortti tällöin 

haastateltavan mukaan jäädä hakematta tietämättömyyden vuoksi. Lähdeverovähennystä ei 

kuitenkaan voida tehdä ilman lähdeverokorttia, jolloin tapauksessa, jossa työntekijä ei hae 

verokorttia, menettää hän myös lähdeverovähennyksen tuoman veroetuuden. 

Tietoperustaa kootessa törmäsimme myös ohjelmistojen rajapintojen tiedonsiirtopuutteisiin. 

Huomasimme, että Verohallinnon API-rajanpinnan kautta emme voineet saada haettua 

rajoitetusti verovelvollisen työntekijän verokorttia. Tähän halusimme vielä Verohallinnolta 

vastauksen, että onko asia todella näin. Saadun tiedon mukaan, palkanmaksajat eivät 

toistaiseksi saa haettua ennakonpidätystietoja API-rajapinnan kautta rajoitetusti 

verovelvollisen lähdeverokorteista tai palkan verokorteista. Ainut mitä rajoitetusti 

verovelvollisen tietoja API-rajanpinnan kautta saa, on maksettavien eläkkeiden perusteella 

lasketut verokorttien ennakonpidätystiedot. 

 

9.2 Verosopimusteema 

Verotuksen näkökulmasta myös rajoitetusti verovelvollisten vuokratyöntekijöiden verotukseen 

on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota. Haastatteluissa keskusteltaessa 

vuokratyöntekijöistä, nousi esiin Suomen muiden valtioiden kanssa sopimat verosopimukset. 

Jos verosopimuksessa mainitaan erikseen vuokratyöntekijät, on Suomella verotusoikeus 

rajoitetusti verovelvollisen vuokratyöntekijän ansioon, muuten sitä ei ole. Verotusoikeus 

alkaa heti ensimmäisestä päivästä. Verohallinnon sivuilta löytyy lista siitä, minkä valtioiden 

verotussopimuksista tämä maininta löytyy. Se löytyy tarkemmin Verohallinnon sivuilta 
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kohdasta Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus. Vuokratyöntekijää verotetaan 

normaalisti yleisesti verovelvollisena, jos oleskeluaika ylittää kuusi kuukautta. 

Verosopimuksia tutkiessa koimme haasteelliseksi tulkita miten ja milloin verosopimukset ja 

rajoitetusti verovelvollisen verotus kohtaavat. Haastateltavilta saimme selville, että 

verosopimukset muodostavat rajoitetun verovelvollisenkin kohdalla raamin sille, milloin 

työntekijä on Suomessa asuva ja milloin ei. Puhutaan kansallisen lainsäädännön määritelmän 

ja verosopimuksen määritelmän mukaisesta valtiossa asumisesta. Aina tulkitaan ensin 

kansallinen, sisäinen lainsäädäntö ja sitten katsotaan verosopimusta ja sen perusteella 

arvioidaan, onko henkilön katsottava asuvan Suomessa ja olevan yleisesti verovelvollinen tai 

onko Suomella verotusoikeutta henkilön tuloon. Jos esimerkiksi sisäisen lainsäädännön 

mukaan Suomella ei ole oikeutta verottaa jotain tuloa, niin silloin sillä ei ole mitään 

merkitystä mitä verosopimuksessa sanotaan. Tämä johtuu siitä, että Suomi ei voi ikään kuin 

laajentaa verotus oikeuttaan verosopimuksella. Verosopimukset on huomioitava erityisesti 

siinä kohtaa, jos työntekijä on verovelvollinen kahdessa maassa. Sillä verosopimukset 

määrittelevät näissä tilanteissa kummalla valtiolla on verotusoikeus mihinkin tuloon. 

 

9.3 Vakuuttamisvelvollisuusteema 

Sairasvakuuttamista tutkiessamme nousi esiin tilanne, jossa työntekijä sairastuu ja on 

vakuutettuna lähtömaassa ja saa sieltä sairaspäivärahaa. Tiedämme, että työnantajalla on 

velvollisuus raportoida työntekijän palkkatiedot Tulorekisteriin, mutta koskeeko se myös tätä 

tilannetta. Työnantajan ilmoitusvelvollisuus Tulorekisteriin rajoittuu vain sen itse 

maksamiinsa suorituksiin, jolloin työntekijän muulta saamat sosiaalietuudet eivät kuulu 

tulorekisteri-ilmoitusten piiriin. 

Lisäksi kysyimme sähköpostitse Kelalta vuonna 2019 voimaan tulleesta laista koskien 

asumisperusteista sosiaaliturvaa, koska emme löytäneet selvästi vastausta, miten laki 

vaikuttaa rajoitetusti verovelvollisiin vai vaikuttaako ollenkaan. Saimme tiedon, että kyseinen 

laki ei ota kantaa verojen maksamiseen, mutta lain perusteella työntekijällä voi olla oikeus 

lain mukaisiin etuisuuksiin Suomessa asumisen tai työskentelyn perusteella. 

 

9.4 Tulorekisteriteema 

Tutkittuamme mitä tietoja rajoitetusti verovelvollisesta työntekijästä tarvitsee ilmoittaa 

Tulorekisteriin, epäselväksi jäi vielä kysymys siitä pitääkö työssäolojaksot ilmoittaa. 

Haastatteluissa kävi ilmi, ettei työssäolojaksoja ole välttämätöntä ilmoittaa Tulorekisteriin, 

jollei kyseessä ole vuokratyöntekijä tai Suomesta ulkomaille lähetetty Suomessa rajoitetusti 

verovelvollinen työntekijä. Kuitenkin verovelvollisuus statuksen ilmoittaminen Tulorekisteriin 
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vaaditaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijästä on ilmoitettava, onko hän yleisesti vai 

rajoitetusti verovelvollinen Suomessa. Epäselväksi oli lisäksi jäänyt se, tarvitseeko 

lähdeverovähennystä ilmoittaa palkkatietoilmoituksella. Haastattelujen mukaan tämä tieto on 

ilmoitettava Tulorekisteriin. 

Mikäli sairasvakuutuksen alaista palkkaa ei kuukauden aikana ole maksettu, jäimme 

pohtimaan, kuinka tämä tieto ilmoitetaan Tulorekisteriin erillisilmoituksella. Erityisesti 

mietimme, että ilmoitetaanko summaksi nolla euroa, vai onko olemassa muuta tapaa tehdä 

kyseinen ilmoitus. Haastattelut vahvistivat oletuksemme oikeaksi eli sairasvakuutuksen 

alaiseksi palkaksi ilmoitetaan nolla euroa, mikäli sairasvakuutuksen alaista palkkaa ei ole 

maksettu, mutta palkanmaksua on silti ollut kuukauden aikana.  

Teoriaosuuteen ja asiantuntijahaastatteluihin perustuen, laadimme selkeän taulukon, josta 

ilmenee mitä tietoja rajoitetusti verovelvollisen osalta Tulorekisteriin täytyy ilmoittaa 

palkkatietoilmoituksella. Sisälsimme taulukkoon myös sarakkeen, joka osoittaa pakolliset 

tiedot niin sanotusti normaalitapauksissa, jossa suomalainen työnantaja maksaa palkkaa 

suomalaisen henkilötunnuksen omaavalle työntekijälle. Näin ollen taulukosta käy selkeästi 

ilmi eroavaisuudet rajoitetusti verovelvollisen tietojen ilmoittamisesta verratessa yleisesti 

verovelvolliseen työntekijään. Päädyimme laatiman kyseisen osuuden taulukkomuotoisen, 

sillä koimme tämän esittävän eroavaisuudet helposti ja nopeasti luettavassa muodossa. 

10 Johtopäätökset 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, milloin työntekijä on 

rajoitetusti verovelvollinen. Verotuksen näkökulmasta on työntekijän kohdalla ensin 

määriteltävä, milloin työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen. Työntekijä on 

lähtökohtaisesti rajoitetusti verovelvollinen, mikäli hän oleskelee yhtäjaksoisesti Suomessa 

alle kuusi kuukautta. Mikäli työntekijä oleskelee Suomessa pidempään kuin puoli vuotta tai 

hänellä on varsinainen asunto Suomessa, määritellään hänet Suomessa asuvaksi. On 

huomattava, ettei tilapäinen poissaolo katkaise yhtäjaksoista oleskelua. Johtopäätöksenä on 

kuitenkin todettava, että jokaisen työntekijän tilannetta tulee tarkastella tapauskohtaisesti 

verovelvollisuuden näkökulmasta, voidakseen määritellä onko kyseessä yleisesti vai 

rajoitetusti verovelvollinen työntekijä. Ohjeistuksessa määrittelemme kuitenkin 

perusviitekehyksen, minkä pohjalta palkanlaskija osaa neuvoa asiakasta siinä, milloin 

rajoitetun verovelvollisuuden määritelmä toteutuu. On tärkeää, että palkanlaskijat tietävät 

pääsääntöiset kehykset, milloin työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen ja missä tilanteissa 

verovelvollisuus voi mahdollisesti muuttua, jolloin työntekijän verostatusmuutoksiin pystytään 

reagoimaan ajantasaisesti. Tapauskohtaisuus korostuu niissä tilanteissa, joissa verostatus 

muuttuu kesken palkkakauden tai oleskelujakson, jolloin palkanlaskijan on tiedettävä, miten 
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tilanteessa toimitaan, kenelle asiasta on informoitava ja tiedettävä milloin tilanne vaatii 

siirtoa vero- ja lakiasiantuntijoiden hoidettavaksi. 

Toisella tutkimuskysymyksellä selvitettiin, millä tavalla Suomessa verotetaan rajoitetusti 

verovelvollisten Suomessa ansaittuja palkkatuloja. Rajoitetusti verovelvollisilta perittävä vero 

on lähdeveroa. Standardi lähdevero on 35 prosenttia, mutta verovelvollinen on oikeutettu 

progressiiviseen verotukseen, mikäli näin haluaa ja mikäli edellytykset siihen täyttyvät. Tässä 

kohtaa on huomattava, että Suomeen tulevilla ulkomaisilla henkilöillä ei välttämättä ole 

tarpeeksi tietämystä Suomen verotuskäytännöistä. Tällöin palkanlaskennan suorittavan 

henkilön voi olla kohteliasta kertoa tästä asiakasyritykselle. Informatiivinen opastus 

yleisimmistä verokäytännöistä voi luoda asiakkaalle ammattimaisemman ja positiivisemman 

kuvaa palkanlaskennan palvelujen tuottajasta. Mikäli palkanlaskija esimerkiksi huomaa, että 

työntekijöiltä puuttuu kokonaan lähdeverokortti, olisi suotavaa, että hän huomaisi mainita 

tästä asiakkaalle, jotta työntekijä voi hakea lähdeverokortin ja siten hyödyntää sen mukaista 

lähdeverovähennystä. Lähdeverovähennystä saa tehdä 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa 

päivää kohden, mikäli vähennyksestä on maininta verokortissa. On lisäksi otettava huomioon, 

että rajoitetusti verovelvollinen maksaa Suomeen veroa vain Suomesta ansaitsemastaan 

palkasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli työntekijälle maksetaan esimerkiksi 

lomapalkkaa lomapäivistä, joka on ansaittu ennen Suomeen saapumista, ei sitä tule verottaa 

Suomessa, vaikka työntekijä oleskelisi Suomessa lomansa aikana. 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkoitus oli nostaa esiin, mitä asioita tulee huomioida 

palkanlaskennan näkökulmasta, kun tuodaan työntekijöitä Suomeen ulkomailta. Päivärahoja 

ja kilometrikorvauksia maksaessa tulee tarkastella, täyttyykö Verohallinnon asettamat ehdot 

näiden maksamista verovapaasti. Jotta päivärahaa voitaisiin maksaa verovapaasti Suomessa 

työskentelyn ajalta, tulee työntekijän työskentely voida määritellä olevan tilapäistä ja 

tapahtuvan erityisellä työpaikalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijällä on 

olemassa varsinainen työpaikka, mutta on tilapäisesti sijoitettu muuhun toimipisteeseen 

työskentelemään lyhyeksi ajaksi. Myös erityisalalla työskentelevälle voidaan maksaa 

päivärahaa ja kilometrikorvauksia verovapaasti Verohallinnon antamien lukujen mukaisesti. 

Jolleivat nämä mainitut ehdot täyty, voidaan rajoitetusti verovelvolliselle maksaa 

matkakorvauksia samoin ehdoin kuin yleisesti verovelvolliselle. 

Myös tieto sosiaalivakuuttamisesta vaikuttaa rajoitetusti verovelvollisen palkanlaskentaan. 

Yleisesti verovelvollisten työntekijän kohdalla työntekijän osuus sairasvakuutusmaksusta 

sisältyy työntekijän veroprosenttiin, joten sitä ei peritä palkasta erikseen. On kuitenkin 

huomattava, että sairasvakuutusmaksu ei ole sisällytetty lähdeveroon, jonka vuoksi 

rajoitetusti verovelvollisten kohdalla sairasvakuutusmaksu täytyy periä veron lisäksi palkasta, 

kun edellytykset tähän täyttyvät ja tilittää Verohallinnolle, mikäli työntekijä on vakuutettu 

Suomessa. 
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EU ja ETA-maiden sekä Sveitsin kesken on sovittu käytettävän standardisoitua A1-todistusta, 

joka kertoo minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan harjoitetaan. Jos 

työntekijällä on voimassa oleva A1-todistus tullessaan töihin Suomeen, hän ei maksa 

sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen. Suomella on lisäksi kahdenkeskisiä sosiaaliturvasopimuksia 

useamman maan kanssa. Näiden sopimusten sisällöt vaihtelevat, mutta pääsääntönä 

sopimuksilla on, että ne määrittelevät sosiaaliturvamaksujen maksettavan 

työskentelymaahan. 

Neljännen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitä tulee huomioida rajoitetusti 

verovelvollisten kohdalla palkka- ja erillisilmoitusten näkökulmasta. Sosiaalivakuuttamisen 

todistuksen lisäksi palkanlaskentaan tarvitaan paljon muita dokumentteja ja tietoja 

työntekijöistä. Suurimmat tietovaatimukset asettaa Tulorekisteri, jonne Suomessa 

raportoidaan pääsääntöisesti kaikki Suomesta saadut tulot. Tulorekisterin tietovaatimukset 

eroavat yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisten kesken. Kuten kerättyjemme tietojen 

perusteella laaditusta taulukosta (Taulukko 1) näimme, vaatimukset ulkomaisten 

työntekijöiden tietojen ilmoittamisesta poikkeavat suhteessa suomalaisen henkilötunnuksen 

omaaviin työntekijöihin. Tietoja ulkomaisesta työntekijästä tarvitaan selkeästi enemmän. 

Koska Tulorekisteriin vaaditaan paljon tietoja rajoitetusti verovelvollisista ulkomaan 

kansalaisista, on osattava pyytää asiakkaalta oikeat dokumentit, joista tarvittavat tiedot 

saadaan. Tarvittavia dokumentteja voivat olla esimerkiksi A1-todistus, työsopimus ja 

verokortti. Mikäli työntekijällä ei ole A1-todistusta, täytyy muun muassa ulkomainen tunniste 

ja osoitetiedot saada muuta kautta. Ulkomaisen tunnisteen saamiseksi voidaan pyytää 

esimerkiksi henkilöllisyystodistusta. Toinen vaihtoehto voisi olla, että näitä tietoja pyydetään 

asiakkaalta muussa kirjallisessa muodossa esimerkiksi Excel taulukossa ilmoitettuna. 

Kun tietoa tarvitaan paljon, voi riskinä olla, että kaiken vaaditun tiedon saaminen asiakkaalta 

myöhästyy. Tietojen myöhästyminen saattaa näin ollen viivästyttää myös palkka- ja 

erillistietoilmoituksen antamista Tulorekisteriin. Koska Verohallinto määrää vuoden 2021 

alusta lähtien viivästysmaksuja myöhässä tulleille ilmoituksille, tarkoittaa tämä sitä, että 

varsinkin uudet rajoitetusti verovelvollisia työntekijöitä palkkaavat yritysasiakkaat ovat 

erityisen alttiita Verohallinnon määräämille Tulorekisteri-ilmoitusten viivästysmaksuille. 

Tämä seikka olisi hyvä huomioida myös toimeksiantajan palkanlaskennan palveluiden 

alkaessa, jotta kaikkia vaadittuja tietoja osataan pyytää mahdollisimman pian varsinkin 

uusien asiakkaiden kohdalla, jotka eivät välttämättä tunne Suomen lainsäädäntöjä ja 

Tulorekisterin vaatimuksia. 

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja moniin muihin viranomaispalveluihin 

kirjautuakseen vaaditaan sähköistä tunnistautumista. Opinnäytetyön toimeksiantaja tuottaa 

palkanlaskennan palveluita suurissa määrin ulkomaisille asiakasyrityksille. Koska ulkomaisten 

yritysten omistajat ovat harvoin suomalaisia, heillä ei ole suomalaista henkilötunnusta, 

eivätkä he voi itse myöntää valtuutuksia toimeksiantajalle Suomi.fi valtuuksia käyttäen. Nyt 
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kun KATSO-valtuudet ovat poistumassa, ulkomaiset yritykset joutuvat hakemaan Suomi.fi 

valtuuksia. Käsittelyajan ollessa 5–6 viikkoa, tämä saattaa vaikuttaa tarvittaviin 

tulorekisteriraportointeihin, kun toimeksiantajan palkanlaskijat eivät pääse tarkastamaan 

Tulorekisteriin ja Oma Veroon siirtyneitä tietoja. Näin ollen myöskään mahdollisia teknisistä 

syistä johtuvia virheitä ei päästä havaitsemaan tai korjaamaan. Koska korjaukset tulisi tehdä 

45 päivän sisällä alkuperäisestä ilmoittamisajankohdasta, saattaa korjausten viivästyminen 

valtuutuskäsittelyn pitkän käsittelyajan vuoksi aiheuttaa viivästysseuraamuksia 

asiakasyrityksille.  

11 Pohdinta 

Opinnoissamme palkanlaskentaa käsiteltiin varsin vähäisissä määrin, eikä rajoitettua 

verovelvollisuutta käsitelty niissä lainkaan. Kun toinen meistä päätyi työskentelemään 

rajoitetusti verovelvollisten palkanlaskennan pariin, synnytti aihe välillemme paljon 

keskustelua. Huomasimme ettei verotustilanteet ole kovin selkeitä, varsinkaan rajoitetusti 

verovelvollisten osalta. Tämä ja se, että toimeksiantajalla oli selkeä tarve tekemällemme 

ohjeistukselle, saivat meidät innostumaan aiheesta. Lakien tulkitseminen on aina haastavaa, 

jonka vuoksi koemme tämän olevan erinomainen tilaisuus todistaa ammatillista 

osaamistamme ja kehittää sitä opinnäytetyön kautta.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mitä rajoitetusti verovelvollisten kohdalla täytyy 

huomioida palkanlaskennan ja tulorekisteriraportoinnin näkökulmasta. Osaksi opinnäytetyötä 

sovimme toimeksiantajan kanssa, että laadimme selkeän toiminnallisen ohjeistuksen 

palkanlaskennan työntekijöille, tarkoituksena tukea rajoitetusti verovelvollisten 

palkanlaskennan prosessia. Tavoitteiden saavuttamiseksi laadimme tutkimuskysymykset, 

joiden arvioimme ohjaavan meitä vastausten löytämiseen. 

Opinnäytetyön lopputulosta tarkastellessa, koemme sen täyttäneen työlle asetetut tavoitteet. 

Ohjeistus toimii palkanlaskijan oppaana haastavissa tilanteissa, kun käsitellään rajoitetusti 

verovelvollisten palkkoja ja korvauksia. Tuottamamme ohjeistus keskittyy nimenomaan 

lainsäädännön tulkintaan ja viranomaisraportoinnin sisältöön, eikä siten sisällä tarkkoja 

järjestelmäteknisiä ohjeita. Syynä tähän menettelyyn on se, että toimeksiantajan 

palkanlaskennan järjestelmän tuottajalla on jo olemassa järjestelmätekniikkaan keskittyvä 

opas. Tuo kyseinen opas ei kuitenkaan sisällä mitään lainsäädäntöön ja asiantuntijuuteen 

perustuvia ohjeistuksia, jotka me taas sisällytämme ohjeistukseemme. Opinnäytetyö ja sen 

mukana toimeksiantajalle toimitettava salassa pidettävä ohjeistus vastaa kaikkiin neljään 

määriteltyyn tutkimuskysymykseen. 

Ohjeistuksen ulkoasu on tehty mukaillen toimeksiantajayrityksen brändivärejä, mutta silti 

ajatellen sen helppolukuisuutta ja sitä, että tarvittava tieto löytyisi helposti. Ohjeistusta on 
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hiottu käymällä läpi palkanlaskennan prosessia askel askeleelta, jotta nähtäisiin, vastataanko 

ohjeistuksessa todella oikeisiin ongelmakohtiin. 

Haastattelun laadukkuuteen vaikutimme myös hyvällä haastattelurungolla ja huomasimme, 

että kysymysten teemoittaminen oli selkeyden kannalta todella hyvä idea. Perehtymällä 

teemoihin ennen haastattelua aiheymmärrys syveni ja esiin nousi myös lisäkysymyksiä. Koska 

kysymysrungon lähettäminen ei onnistut etukäteen kaikille haastateltaville, kärsi laadukkuus 

alkuvaiheessa hieman ja näin emme ehkä saaneet heti kaikkein kattavimpia ja laadukkaimpia 

vastauksia. Tätä kuitenkin korjattiin lähettämällä lisäkysymyksiä jälkikäteen sähköpostilla, 

jolloin haastateltavalla oli aikaa perehtyä kysymykseen ja vastaukseensa. 

Kun tarkastelimme haastatteluissa saatua aineistoa, nousi niistä selkeästi esille se, että 

saadut vastaukset olivat yksimielisiä. Tällöin voimme todeta, että saadut vastaukset täyttävät 

tavoitteen mukaiset reliaabeliuden kriteerit ja saadut lainopilliset ohjeet ovat myös valideja 

eli yleistettävyyden ja laintulkinnan näkökulmasta oikeita. Mutta on otettava huomioon, että 

saadut vastaukset ovat tällä hetkellä yleistettävissä, lait ja säädökset kuitenkin päivittyvät 

aika-ajoin, joten tilanne voi muuttua tulevaisuudessa. 

Eettisyyttä tarkasteltaessa mielestämme tutkimuksen tulokset on kuvattu tarkasti ja 

rehellisesti. Olemme viitanneet lähteisiin asianmukaisesti. Voimme katsoa käytettyjen 

lähteiden olevan luotettavia, koska olemme pääosin käyttäneet lähteinä viranomaisten 

sivustoja ja Suomen lainsäädäntöä sekä alan kirjallisuutta. Haastateltaville on kerrottu, mitä 

varten haastattelut tehdään ja kysytty lupa tallenteisiin sekä tietojen käyttöön. Haastattelut 

toteutettiin ja niistä saatuja tietoja käsiteltiin luottamuksellisesti sekä niin, ettei niistä 

koitunut haittaa haastatteluun osallistuneille tai toimeksiantajalle. Opinnäytetyötä tehdessä 

ei noussut eettisiä ristiriitoja tai kysymyksiä. 

Toimeksiantaja on kokenut opinnäytetyön olleen laadukas ja ohjeistuksen olevan tervetullut 

lisäys heidän manuaaleihinsa. Opinnäytetyötä ja sen tuotoksena syntynyttä ohjeistusta 

toimeksiantaja kertoo voivansa hyödyntää palkkapalvelutiimin sisällä jokapäiväisessä työssä ja 

siitä on tarkoitus muodostua ”käsikirja”, josta löytyy ohjeita yleisimmin esiintyvissä 

tilanteissa. Ohjeessa mainitaan myös käytännön tasolla, miten tähän liittyvät tiedot viedään 

toimeksiantajan käyttämään palkanlaskentaohjelmaan. Tämän vuoksi toimeksiantaja tulee 

mahdollisesti päivittämään ohjeistusta aina tietojen muuttuessa. 
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Liite 1: Esimerkki rajoitetusti verovelvollisen palkkalaskelma
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(Palkka.fi 2021.Verohallinto. Laskelma tehty 29.4.2021. 

https://www.palkka.fi/palkkac/Vierailija.aspx) 
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Liite 2: Tulorekisteriraportointi 

(R) = rajoitetusti verovelvollinen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta 

(Y) = yleisesti verovelvollinen, jolla on suomalainen henkilötunnus 

 X (S) = pakollinen tieto, mikäli tieto soveltuu 

 

 

 

PALKKATIETOILMOITUKSELLA 
ILMOITETTAVAT TIEDOT 

PAKOLLINEN 
TIETO (Y) 

PAKOLLINEN 
TIETO (R) 

TIEDON 
MAHDOLLISET 

LÄHTEET 

HENKILÖTIEDOT 
Nimi (etu- ja sukunimi)  X Työsopimus, A1, 

henkilöllisyystodistus 
ja verokortti 

Suomalainen henkilötunnus X  Työsopimus, A1, 
henkilöllisyystodistus 

Suomalainen keinotekoinen 
tunniste 

 X (S) Verokortti 

Ulkomainen tunniste, tunnisteen 
tyyppi ja maakoodi 

 X A1 ja 
henkilöllisyystodistus 

Sukupuoli  X A1 ja 
henkilöllisyystodistus 

Osoite  X Työsopimus, A1 ja 
verokortti 

Asuinvaltion maakoodi  X A1 

TYÖSUHDETIEDOT 
Työsuhteen tyyppi (Toistaiseksi 
voimassa oleva / määräaikainen / 
muu) 

X X Työsopimus 

Työsuhteen muoto (Kokoaikainen 
/ osa-aikainen) 

X X Työsopimus 

Työsuhteen kesto (alku- ja 
päättymispäivämäärät) 

X X Työsopimus / asiakas 

Työtehtävänimike   Työsopimus 

Työskentelyjakso   Työsopimus / Asiakas 

MAKSAJAN 
TIEDOT 

Yrityksen nimi X (S) X (S) Työsopimus / Asiakas 
/ YTJ / A1 

Maksuajan y-tunnus / 
henkilötunnus (ulkomainen 
tunniste ja tunnisteen tyyppi ja 
tunnisteen myöntäneen valtion 
maakoodi) 

X X Työsopimus / Asiakas 
/ YTJ / A1 

Yrityksen osoite (ulkomainen 
osoite ja maakoodi) 

X (S) X (S) Työsopimus / Asiakas 
/ YTJ / A1 
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KAUSITIEDOT 
Palkanmaksukausi X X Asiakas 

Palkanmaksupäivä X X Asiakas 

TULOTIEDOT 
Tulolajit X X Palkanlaskennan 

järjestelmässä 
määriteltävä tieto 

Täydentävät tulolajit (200-sarja)   Palkanlaskennan 
järjestelmässä 
määriteltävä tieto 

Erikseen ilmoitettavat tulolajit 
(300-sarja) 

  Palkanlaskennan 
järjestelmässä 
määriteltävä tieto 

Summat tulolajeittain X X  

TYÖAIKAAN 
LIITTYVÄT TIEDOT 

Säännöllinen viikkotyöaika X X Työsopimus 

Poissaolojaksot ja niiden aikainen 
palkka 

X X Asiakas 

Kuuden kuukauden säännön 
soveltuvuus, myös maakoodi 
tulee ilmoittaa 

 X (S) Asiakas 

VAKUUTUSTIEDOT 
Tilastokeskuksen ammattiluokitus 
(TK 10 Koodi) 

X X (S) Asiakas 

Työtapaturmavakuutusyhtiön y-
tunnus 

X X (S) Asiakkaan 
vakuutussopimus / 
todistus 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksen 
vakuutusnumero 

X X (S) Asiakkaan 
vakuutussopimus / 
todistus 

Vakuuttamisen poikkeustilanne X (S) X (S) A1 / Muu 
vakuuttamisen 
todistus 
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Liite 3: Esimerkki A1-todistuksesta 
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(Ville Wartiovaara 2019. Tilaajavastuulaki, lähetetyt työntekijät ja ulkomainen työvoima. 
Rakennusteollisuus. https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-
liitteet/2019/kiertue-esitys.pdf)  
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Liite 4: Esimerkki Kanadan Certificate of Coveragesta 
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https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/cpt128.html
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Liite 5: Esimerkki rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortista 

 

Lähde: Verohallinto 2021. https://www.vero.fi/globalassets/rajoitetusti-verovelvollisen-verokortti-

2021.pdf 


