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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen tarkoituksena oli selvittää, onko tulorekisterin avulla saavutettu sen tavoit
teiksi asetettuja hyötyjä ja vaikutuksia. Tulorekisterin erityisinä tavoitteina on ollut vä
hentää työnantajien hallinnollista taakkaa ja tehostaa viranomaisten toimintaa tarjoamal
la niiden käyttöön tulonsaajien tulotiedot lähes reaaliaikaisesti. 

Tietoja ilmoittavat rekisteriin kaikki Suomen työnantajat, ja rekisteriä hyödyntää suuri 
joukko viranomaisia ja muita julkisia tehtäviä hoitavia organisaatioita. Tietoja käytetään 
esimerkiksi verotuksen, eläkkeiden ja sosiaalietuuksien määräytymisen perusteena. 

Tarkastuksen käynnistämisen taustalla oli tulorekisterin laajaalaisten vaikutusten 
lisäksi myös se, että rekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönotto vuonna 2019 ei ollut 
ongelmaton. Tulorekisteristä vastaavien Verohallinnon ja valtiovarainministeriön lisäk
si tarkastuksessa kuultiin sekä tietojen ilmoittajia että hyödyntäjiä. Erityiskysymyksenä 
tarkasteltiin sitä, mitä syitä käyttöönoton ongelmien taustalla oli, ja onko niiden poistami
seksi tehty riittävät toimenpiteet. Tarkastuksessa käytiin läpi tulorekisterin valmistelua, 
toteutusta ja käyttöä vuosina 2015–2020, pääpainon ollessa vuonna 2019 alkaneen palkka
tietojen ilmoittamisen vaikutuksissa.

Työnantajien hallinnollinen taakka ei ole vähentynyt, koska 
ilmoittamiseen ja käyttöön liittyy edelleen ongelmia
Tulorekisterin toimeenpanossa ei ole tähän mennessä onnistuttu saavuttamaan niitä vai
kutuksia, joita sen avulla on tavoiteltu. Vaikka työnantajien ei enää tarvitse tehdä mak
samistaan palkoista eri tahoille erillisiä vuosiilmoituksia, niiden hallinnollinen tiedon
antotaakka ei ole kokonaisuutena vähentynyt, vaan ilmoittamiseen liittyvä työmäärä on 
pikemminkin kasvanut. Keskeisiä syitä tähän ovat, että ilmoituksia joudutaan tekemään 
aiempaa useammin, niitä on tarpeen korjata takautuvasti ja tietojen korjaaminen ja täs
mäyttäminen koetaan hankalaksi. Ilmoittamisen ongelmat näkyvät myös tulorekisterin 
tietojen hyödyntäjille erityisesti siten, että tietojen oikeellisuudessa ja laadussa on puut
teita, joita ne joutuvat erikseen selvittelemään.

Tulorekisterin palkkatietoilmoitusten käyttöönoton ongelmien taustalla on ollut 
moni tahoisia syitä, jotka juontuvat hankkeen eri vaiheista. Hankkeessa yritettiin täyt
tää samanaikaisesti monien eri sidosryhmien tietotarpeita, mutta valmisteluvaiheessa 
ei ymmärretty riittävästi, miten ilmoittajilta vaadittavien tietojen laajuus ja velvollisuus 
ilmoittaa tiedot heti palkanmaksun jälkeen vaikuttavat työnantajien palkkahallintoon. Li
säksi hankkeen toteutusvaiheen riskienhallinnassa oli puutteita.

Ennen kuin tulorekisterin tietosisältöä tai käyttöä laajennetaan merkittävästi nykyi
sestä, ilmoittamisen sujuvuutta ja helppoutta on syytä parantaa. Takautuvaan korjaami
seen liittyvien ongelmien ratkaisemisen lisäksi olisi syytä kiinnittää huomiota myös sii
hen, että tulorekisteristä saatavat raportit soveltuisivat nykyistä paremmin palkka tietojen 
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täsmäyttämiseen. Kehittämisessä tulee kuulla tietojen ilmoittajia sekä muita keskeisiä 
sidos ryhmiä ja heidän kanssaan tulee tehdä yhteistyötä, jotta varmistetaan kehitys
toimenpiteiden osuvuus ja toimivuus.

Vaikka Verohallinnon tulorekisteriyksikkö ei vastaakaan ilmoitusten sisällöstä, sen oli
si silti hyvä arvioida keskitetyn laadunvalvonnan tarvetta yhdessä tulorekisterin tietoja 
hyödyntävien organisaatioiden kanssa. Ei ole tarkoituksenmukaista eikä tehokasta, että 
jokainen tiedon hyödyntäjä joutuu itse tarkistamaan tietojen oikeellisuuden. Samalla tu
lee huolehtia siitä, että tieto tulorekisterissä havaitusta virheellisestä tiedosta välittyisi 
tehokkaasti kaikille käyttäjille. Tätä ongelmaa voitaisiin osin helpottaa sillä, että käyttä
jille luotaisiin mahdollisuus tallentaa tulorekisteriin valvontatoimenpiteiden tuloksena 
selvitetty tulojen määrä niin sanottuna rinnakkaisena valvontatietona. 

Tietojen ajantasaisuus tarjoaa mahdollisuuksia
Vaikka tulorekisterin käytössä ja käyttöönotossa on ollut ongelmia, tarkastuksessa ei 
tullut esille syytä kyseenalaistaa tulorekisterin perusidean järkevyyttä. Vanhaa vuosi 
ilmoittamista ei enää kaivata, koska ajantasaiset tiedot mahdollistavat uusia toiminta
malleja. Tulorekisterin hyödyntäjistä erityisesti Kela, työeläkeyhtiöt ja Työllisyysrahasto 
ovat jo pystyneet uudistamaan ja virtaviivaistamaan toimintaansa tietojen avulla, ja tulo
rekisterissä nähdään laajemminkin potentiaalia. Tulorekisterin ansiosta organisaatiot 
voivat myös automatisoida prosessejaan, kunhan tiedot ovat riittävän laadukkaita.

Vuoden 2020 koronatilanteessa tulorekisterin hyöty on näkynyt siten, että se on tarjon
nut viranomaisille aiempaa ajantasaisemman kuvan työnantajien palkkasumman muu
toksista vuoden aikana. Tiedot ovat auttaneet viranomaisia esimerkiksi ennakoimaan ja 
seuraamaan taloustilanteen kehitystä. 

Tietosisältöä on syytä tarkastella suhteessa sosiaaliturvan 
tarpeisiin
Tulorekisterin tietosisältöä oli käsitelty valmisteluvaiheessa pitkään, ja lopulta siinä oli 
päädytty kompromisseihin. Tiedoilla pyritään palvelemaan aiempien vuosiilmoitusten 
saajien lisäksi myös muiden tahojen, kuten Kelan ja työttömyyskassojen, tarpeita. Sen 
vuoksi tietosisällöstä tuli laaja ja yksityiskohtainen, mutta samalla osa erilaisten etuuk
sien ja sosiaaliturvan toimeenpanossa tarvittavista tiedoista jäi kuitenkin vapaaehtoisesti 
ilmoitettaviksi. Tilanne on sekä ilmoittajien että hyödyntäjien kannalta osin ristiriitainen. 
Jotta rekisteristä saataisiin enemmän hyötyä, olisi päätettävä, laajennetaanko ilmoitus
ten pakollista tietosisältöä vai pyritäänkö yhdenmukaistamaan etuuslainsäädäntöä esi
merkiksi yhtenäistämällä erilaisten etuuksien määrittämisessä käytettäviä tulokäsitteitä.

Vaikka etuuslainsäädännön kehittämisen pääasiallisena ajurina ovatkin sosiaalivakuu
tusjärjestelmän omat lähtökohdat, lainsäädännön mukauttamisella voitaisiin joka tapauk
sessa vaikuttaa tulorekisterissä olevan tiedon hyödynnettävyyteen ja työnantajien hallin
nolliseen taakkaan. Tämä tulee ottaa yhtenä lähtökohtana ja mahdollisuutena huomioon, 
kun lainsäädäntöä tulevina vuosina uudistetaan.
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Tarkastusviraston suositukset
1. Verohallinnon tulee etsiä yhdessä erityisesti tiedon ilmoittajien kanssa ratkaisuja, jotka 

vähentävät tarvetta korjata ilmoituksia takautuvasti ja helpottavat korjaamista. 
2. Verohallinnon tulee selvittää mahdollisuudet ja tarpeet tulorekisteriilmoitusten keski

tettyyn laadunvalvontaan ja tarkistuksiin. Lisäksi sen tulee selvittää, miten rinnakkai
sen valvontatiedon toteutusta voitaisiin priorisoida jatkokehittämisessä. 

3. Valtiovarainministeriön ja Verohallinnon tulee varmistaa, että tulorekisterin keskei
sillä sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa niin pienkehittämiseen kuin isompien 
kehitys kohteiden valintaan.

4. Sosiaali ja terveysministeriön tulee huolehtia siitä, että tulorekisterin hyödynnettävyys 
otetaan huomioon, kun rekisteriin liittyvää etuuslainsäädäntöä uudistetaan.
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen aiheena oli tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutuk
set. Tulorekisterin perustaminen on ollut hallitusohjelmatasoinen 
hanke, ja pääministeri Sipilän hallituskaudella siihen kohdennet
tiin merkittävästi digitalisaation kehittämiseen tarkoitettua kärki
hankerahoitusta. Tarkastus kohdistui kansallisen tulorekisterin 
perustamishankkeeseen (Katrehanke) valmisteluvaiheesta aina 
käyttöönottoihin asti. Lisäksi tarkastuksessa kuultiin kokemuksia 
rekisterin käytöstä ja jatkokehittämisestä. Tarkastuksen varsinai
sia kohteita olivat Verohallinnon tulorekisteriyksikkö, kehittämistä 
ohjannut valtiovarainministeriö sekä sosiaali ja terveys ministeriö, 
jonka vastuualueelle kuuluu tulorekisterin hyödyntämiseen liitty
vää lainsäädäntöä.

Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, onko tulorekis
terille asetetut keskeiset tavoitteet saavutettu. Hanketta on perus
teltu erityisesti työnantajien hallinnollisen taakan vähentämisellä 
ja sillä, että rekisteri tarjoaa viranomaisille ja muille julkista teh
tävää hoitaville lähes reaaliaikaisen pääsyn tulonsaajien palkka ja 
etuustuloja koskeviin tietoihin sekä muihin työ ja palvelus suhteen 
tietoihin. Reaaliaikaisuus puolestaan auttaa nopeuttamaan 
päätöksen tekoa ja tehostamaan toimintaa. Koska tulorekisteri 
vaikuttaa monen eri sidosryhmän toimintaan, tarkastuksen aika
na haluttiin kuulla laajasti sekä tulorekisteriin tietoa ilmoittavien 
että tietoja hyödyntävien tahojen näkemyksiä. Tarkastuksen avulla 
pyritään vaikuttamaan rekisterin jatkokehittämiseen sekä tavoitel
tujen hyötyjen saavuttamiseen.

Tarkastusaiheen keskeisiä perusteita olivat tulorekisterin vai
kutusten laajuus ja merkitys. Tulotietojen käsittelyyn liittyvät 
prosessit ja tietovirrat muuttuivat merkittävästi tulorekisterin 
käyttöönoton myötä. Lisäksi hankkeen taustalla on ollut merkittä
viä hyötyihin liittyviä odotuksia. Tarkastusasetelman laatimiseen 
vaikutti myös se, että tulorekisterin ensimmäisen vaiheen käyt
töönotossa vuonna 2019 ilmeni ongelmia. Tarkastuksessa kuultiin 
lisäksi vuoden 2020 alusta käyttäjiksi tulleiden organisaatioiden 
kokemuksia. Sen sijaan vuonna 2021 alkaneesta etuustietojen il
moittamisesta ei vielä saatu kokemuksia, koska tarkastuksen 
tiedon keruun aikaan siihen vasta valmistauduttiin. 
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Tarkastuksessa pyrittiin vastaamaan kolmeen tarkastus
kysymykseen: 
1. Onko tulorekisterin avulla saavutettu tavoiteltuja hyötyjä ja vai

kutuksia? 
2. Onko tulotietojärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden ongel

mien syyt selvitetty ja niiden poistamiseksi tarvittavat korjauk
set tai muutokset toteutettu? 

3. Varmistetaanko tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen laatua ja 
oikeellisuutta riittävästi?

Ensimmäisen tarkastuskysymyksen kriteerit tulevat tulotieto
järjestelmästä annetun lain perusteluista, joissa on kuvattu sekä 
työnantajiin että tulorekisterin tietojen käyttäjiin kohdistuvia vai
kutuksia. Toisen ongelmalähtöisen kysymyksen keskeinen kriteeri 
puolestaan on se, että käyttöönoton ongelmien syyt on analysoitu 
ja tarvittavat korjaukset tehty. Kolmannen tarkastuskysymyksen 
kriteereinä ovat tietojen ilmoittajille tarjottava riittävä ohjeistus 
ja tuki, sekä ilmoitettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseen 
käytettävien menettelyjen tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus.
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2 Onko tulorekisterin avulla 
saavutettu tavoiteltuja 
hyötyjä ja vaikutuksia?

Tulorekisterin keskeinen tavoite oli työnantajien hallinnollisen 
tiedonantotaakan vähentyminen, mikä ei kuitenkaan ole tähän 
mennessä toteutunut. Syynä tähän on, että ilmoituksia täytyy teh
dä aiempaa useammin ja ilmoitettavaa tietoa on paljon. Lisäksi on
gelmia liittyy erityisesti ilmoitusten takautuvaan korjaamiseen ja 
tietojen täsmäyttämiseen.

Osa tietojen hyödyntäjistä on voinut hyödyntää tulorekiste
rin reaaliaikaisuutta toimintansa ja prosessiensa uudistamisessa. 
Toisaalta hyödyntämistä ovat varsinkin alkuvaiheessa hankaloit
taneet tulorekisteriilmoitusten virheet ja puutteet. Vaikka rekis
terin tietosisältö on laaja, etuuspäätöksissä tarvitaan myös muuta 
kuin tulorekisteristä saatavaa tietoa, joten tietoja joudutaan edel
leen kysymään erikseen työnantajilta ja etuuksien hakijoilta.

Harmaan talouden torjunnassa tulorekisterin ansiosta virheel
liseen toimintaan voidaan puuttua nopeammin kuin ennen. Puut
teena on kuitenkin se, ettei tieto yhden käyttäjän havaitsemasta 
väärästä tiedosta tulorekisterissä välity tehokkaasti muille tiedon 
käyttäjille.

2.1 Työnantajien hallinnollinen taakka ei ole 
vähentynyt

Tulorekisteri muutti ilmoittamista merkittävästi

Tulorekisteri on kansallinen tietokanta, joka sisältää kattavat 
palkka, eläke ja etuustiedot. Tiedot ansiotuloista ilmoitetaan 
tulo rekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti viiden päivän 
kuluessa maksutapahtumasta. Tulorekisteriä koskevasta  laista 
(53/2018)1 annetun hallituksen esityksen (134/2017)2 mukaan 
tulo rekisterin keskeinen tavoite on vähentää työnantajien hal
linnollista taakkaa yksinkertaistamalla työ ja palvelusuhteisiin 
liittyviä tietoja koskevia ilmoittamismenettelyjä ja velvoitteita. 
Tavoitteena on myös tarjota viranomaisille ja julkista tehtävää 
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hoitaville  reaaliaikainen pääsy tulonsaajien palkka ja etuustuloja 
koskeviin tietoihin sekä muihin työ ja palvelussuhteen tietoihin. 
Tällä pyritään tehostamaan toimintoja, kuten nopeuttamaan pää
töksentekoa ja edistämään viranomaispäätösten oikeellisuutta, se
kä vähentämään tarvetta etuuksien takaisinperintään, työnantajiin 
kohdistuviin tietopyyntöihin ja viranomaisten keskinäiseen tieto
jenvaihtoon. Lisäksi tulorekisterin reaaliaikaisuudella pyritään 
parantamaan harmaan talouden torjuntaedellytyksiä.

Kuvio 1: Työnantajan tekemät palkkatietoilmoitukset ennen tulorekisteriä 

Kuviossa 1 kuvataan työnantajien ilmoitusliikennettä ennen 
tulo rekisteriä. Aikaisemmin palkkatietoja ilmoitettiin kuukau
sittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Kausivero
ilmoitukset työnantajasuorituksista annettiin Verohallinnolle 
kuukausittain ja palkansaajakohtaiset ilmoitukset kerran vuodes
sa. Pienet yritykset pystyivät hakeutumaan kausiveroilmoitusten 
osalta neljännes vuosimenettelyyn edellyttäen, että yritys oli re
kisteröitynyt säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. 
Eläkevakuutusten (TyEL) osalta työnantaja pystyi valitsemaan, 
ilmoittiko se tiedot eläkelaitoksille kuukausittain vai vuosittain, 
työttömyysvakuutusrahastolle ja vakuutusyhtiöille ilmoitukset 
annettiin kerran vuodessa. Etuuksien maksajille palkkatodistuk
sia toimitettiin pyydettäessä silloin, kun tiedoksi ei riittänyt pelk
kä palkansaajan toimittama palkkalaskelma. Tilastokeskus keräsi 
tietoja suoraan yrityksiltä reilun 60 tuhannen yrityksen otoksella. 

Säännöllinen 
ilmoitusliikenne

Ilmoitukset 
tarvittaessa

Verohallinto

Kela

Työttömyyskassat

Tilastokeskus

Kunnat

Työsuojelu

Muut erillisilmoitukset

Eläkelaitokset

Vahinko vakuutusyhtiöt

Työttömyys vakuutus rahasto

Työn antaja

31.12.2018 asti
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Sen lisäksi Tilastokeskus käytti aineistonaan mm. Verohallinnon 
vuosiilmoitustietoja ja julkisten työnantajien keräämiä palkka
tietoja. 

Kuviossa 2 kuvataan työnantajien ilmoitusliikennettä tulorekis
terin käyttöönoton jälkeen. Tulorekisteri muutti merkittävästi 
työnantajan ilmoitusvelvollisuuksia ja siten myös palkanlaskenta
prosesseja. Ilmoitukset annetaan tulorekisteriin viiden päivän ku
luessa suorituksen maksusta. Lisäksi kuukausittain tulee tehdä 
työnantajan erillisilmoitus sairausvakuutusmaksusta. Yleisperi
aatteena on se, että ilmoitukset annetaan tulorekisteriin, josta 
käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot. Tulorekisteristä huolimat
ta työnantajilta pyydetään edelleen sosiaaliturvaan liittyviä palk
katodistuksia. Tämä johtuu pääosin siitä, että tulorekisteri 
ilmoitusten sisällöstä osa on pakollista ja osa vapaaehtoista, ja 
etuuspäätöksissä tarvitaan pääsääntöisesti myös vapaaehtoisia tie
toja. Osa haastatelluista ilmoittajista koki, että tulorekisteri olisi 
vähentänyt palkkatodistusten toimittamista, mutta osa puolestaan 
oli sitä mieltä, että niitä pyydetään kuten ennenkin. 

Kuvio 2: Työnantajien ilmoitusliikenne tulorekisterin käyttöönoton jälkeen

1.1.2019 jälkeen

Erillisilmoitukset 
edelleen 
pyydettäessä

Verohallinto

Kela

Valtiokonttori

Työsuojelu

Työhallinto 
(palkkaturva, palkkatuki, starttiraha)

Tilastokeskus

Kunnat

Ulosotto

Muut ?

Eläkelaitokset ja Eläketurvakeskus

Työllisyysrahasto (työttömyysvakuutus)

Työllisyysrahasto (aikuiskoulutustuki)

Työttömyyskassat

Vahinkovakuutusyhtiöt ja lakisääteisten 
vakuutuslajien keskusyhteisöt

2019

2020

2021

202x

Tulo rekisteriTyön-
antaja

Etuuden 
maksaja

1.1.2021 
alkaen



15

Tulorekisteri on ollut käytössä noin kaksi vuotta, ja se ei ole vie
lä onnistunut vähentämään työnantajien hallinnollista taakkaa. 
Säännöllisiä ilmoituksia ei enää toimiteta useille tahoille, mutta 
ilmoituksia annetaan useammin ja niiden tietosisältö on aiempaa 
yksityiskohtaisempi. Tarkastuksen aikana toteutetuissa haastatte
luissa palkkahallinnon edustajat toivat esille erityisesti ilmoitus
määrän ja ilmoittamiseen liittyvän kokonaistyömäärän kasvun. 
Esimerkiksi suuri yritys saattoi ennen antaa kuukausitasolla kausi
veroilmoitukset ja jonkin verran erilaisia vuosiilmoituksia. Nyt 
ilmoitusten määrä voi olla satoja vuodessa. Jos ilmoitettavana olisi 
vain sama kuukausipalkka kuukaudesta toiseen, ilmoittaminen 
olisi helppoa. Palkkahallinnon arki ja palkanmaksut ovat kuitenkin 
paljon tätä monimuotoisempia, koska työelämässä ja siten palkan
laskennassa tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Taloushallintoliitto te
ki jäsenistölleen kyselyn tulorekisteriilmoittamisesta keväällä 
2019 ja 2020. Molemmissa kyselyissä enemmistö vastaajista kertoi 
tulorekisterin lisänneen palkanlaskentaan käytettävää aikaa. En
simmäisessä kyselyssä ainoastaan viisi prosenttia vastaajista koki, 
että tulorekisteri on nopeuttanut palkanlaskentapalvelua, eikä 
osuus ollut kasvanut seuraavan vuoden kyselyssä.

Tulorekisterin myötä palkanlaskentaan on tullut lisää työvaihei
ta. Pelkästään jo se, että otetaan lähetetyt aineistot ja kuittaukset 
talteen, on tuottanut monille lisätyötä. Toisaalta ennen tulorekiste
riä ilmoituksiin liittyvä työ oli kasaantunut erityisesti vuodenvaih
teeseen, mikä aiheutti kuormitusta. Nyt työmäärä on jakautunut 
tasaisemmin koko vuodelle, kun ilmoituksia annetaan jokaisesta 
palkanmaksusta, eikä erillisiä vuosiilmoituksia enää ole. Työn
antajilla on kuitenkin yleensä useita palkanmaksuja kuukaudessa, 
joten myös ilmoituksia tulorekisteriin tehdään kuukauden aikana 
useita. Jotta ilmoitukset saadaan annettua, joudutaan myös muita 
palkanlaskennan työvaiheita tekemään aiempaa tiheämmin.

Tulorekisteri-ilmoituksen tietosisältö on laaja, mutta kaikkia 
tietoja ei ole pakko ilmoittaa

Ilmoituksen tietosisältö on laaja, ja se koostuu sekä pakollisista 
että vapaaehtoisesti ilmoitettavista tiedoista. Tietosisältö on myös 
varsin yksityiskohtainen. Ennen tulorekisteriä vakuutusyhtiöille 
annettavat vuosiilmoitukset tehtiin summatasolla, Verohallinnol
le yksityiskohtaisemmin. Palkkatodistukset eivät myöskään olleet 
samalla tarkkuustasolla kuin tulorekisterin tietosisältö. Nyt tulo
rekisterissä tulolajeja on enemmän kuin aiemmin ja tiedot eritel
lään henkilö, palvelussuhde ja maksupäivätasolla. Tieto sisällön 
laajuus johtuu siitä, että tulorekisteriilmoituksella  pyritään 

Palkkahallinnon 
työmäärän koetaan 
kasvaneen
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 palvelemaan hyvin monia tahoja ja niiden erilaisia tietotarpei
ta. Nämä moninaiset tietotarpeet johtuvat niin verotuksen kuin 
sosiaali turvan monimutkaisesta lainsäädännöstä. Myös Tilasto
keskus tarvitsee tilastointia varten yksityiskohtaista tietoa. 

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja kahdella eri tulolaji
jaottelulla: suppeammalla ja laajemmalla. Yli 80 prosenttia ilmoit
tajista käyttää laajempaa ilmoitustapaa. Suppeammassa ilmoitus
tavassa palkka ilmoitetaan yhteissummana, ja siinä on kuusi 
tulolajia, jotka eritellään eri vakuutusmaksulajien mukaan. Eri 
vakuutus lajeissa on hieman eroa sen suhteen, mitkä palkan erät 
luetaan maksun alaiseksi tuloksi. Laajemmassa ilmoitustavassa 
palkka eritellään 39 eri tulolajiin, jotka on määritelty palkan eri
laisten erien mukaan, kuten esimerkiksi erilaiset lisät. Tarkempi 
erittely mahdollistaa tietojen paremman hyödyntämisen. Osaa tar
kemmista erittelyistä hyödyntää kuitenkin sellaisenaan lähinnä 
vain Tilastokeskus, joka saa palkanlisistä tarkempaa tietoa myös 
Elinkeinoelämän keskusliiton tekemästä palkkatietokyselystä. 
Esimerkiksi tietoa siitä, onko maksetussa palkassa kyse ilta, yö
vuoro, lauantai tai sunnuntailisästä ei tarvita verotus tai etuus
päätöksien tekemiseen.

Tulorekisteriin ilmoitettavia vapaaehtoisia tietoja ovat erityi
sesti palvelussuhdetta koskevat tiedot, poissaolotiedot ja ansainta
jaksot. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa monien etuuksien 
myöntämisen perusteeksi. Vapaaehtoisia tietoja ilmoitetaan tulo
rekisteriin vaihtelevasti. Esimerkiksi Verohallinnolta saatujen 
tietojen mukaan poissaolotietoja sisältää vain 3,5 prosenttia ilmoi
tuksista. Luku ei ole tilastointitavasta johtuen välttämättä vertailu
kelpoinen, mutta antaa kuitenkin kuvaa tilanteesta. Haastatteluis
sa tuli esille, että palkkahallinnossa on keskitytty ensin siihen, että 
saadaan ilmoitettua pakolliset tiedot. Vasta sen jälkeen on mahdol
lisuuksien mukaan pohdittu ilmoittamisen laajentamista vapaa
ehtoisiin tietoihin. Laajentaminen vaatii useimmiten muutoksia 
sekä palkanlaskennan prosesseihin että järjestelmiin.

Takautuva korjaaminen koetaan työlääksi ja sitä joudutaan 
tekemään usein

Tulorekisteriin liittyvän hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt 
erityisesti takautuvan korjaamisen vuoksi. Vuonna 2020 lokakuu
hun mennessä korjaavia palkkatietoilmoituksia oli annettu lähes 
miljoona ja mitätöintejä oli tehty lähes 1,2 miljoonaa, kun ilmoitus
ten kokonaismäärä oli vajaa 37 miljoonaa. Vuonna 2019 korjausten 
määrät olivat vielä suurempia. Haastateltaessa palkkatietojen il
moittajia ilmoitusten korjaaminen nousi esille suurimpana  käyttöä 

Laajempi ilmoitustapa 
on hyvin 
yksityiskohtainen
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rasittavana ongelmana. Korjaamisen työläys mainittiin useasti 
myös Taloushallintoliiton kyselyiden avovastauksissa. Korjaami
nen on monimutkaista ja työlästä, koska siihen liittyvät menette
lyt eivät vastaa palkkajärjestelmien logiikkaa ja käytäntöjä. Yksi 
erityinen syy on ainakin se, ettei negatiivisia eriä voi ilmoittaa. Il
moittaminen olisi yksinkertaisempaa, jos korjaukset voisi ilmoit
taa siten kuin palkkajärjestelmä asian käsittelee. Tulorekisterin 
korjausten logiikka on kuitenkin toisenlainen, ja lisäksi korjauksia 
voidaan joutua tekemään jopa hyvinkin pitkälle taaksepäin. 

Tulorekisterin tiedot voidaan korjata korvaavalla menettelyllä, 
jossa kaikki tiedot, sekä korjatut että aikaisemmin oikein ilmoite
tut, annetaan uudelleen. Tiedot voidaan myös mitätöidä, ja tietyis
sä tapauksissa korjaus tuleekin tehdä siten, että aikaisempi ilmoi
tus mitätöidään ja annetaan uusi ilmoitus. Lisäksi liikasuoritukset 
voidaan käsitellä myös ennakkopalkkana, mutta tätä menettelyä 
ei suositella. Koska ilmoitukset ovat maksukohtaisia ja yksityis
kohtaisia, korjataan rekisteriin hyvinkin pieniä summia. Toisaalta 
sosiaalikulut menevät kirjanpitoon maksuperusteisesti, ja kun nii
hin liittyvä erillisilmoitus tehdään Verohallintoon kuukausittain, 
pienetkin korjaukset aiheuttavat lisätyötä ja haasteita. Niin sanot
tua perusteettoman edun käsitettä ei käytetty ennen tulorekisteriä. 
Palkat täsmäytettiin kuukausi ja vuositasolla ja virheet korjattiin 
pääasiassa joko kuukauden tai vähintään vuoden palkanmaksuta
pahtumien sisällä.

Takautuvia korjauksia joudutaan tekemään monista syistä. Vir
heiden lisäksi korjauksia tehdään usein sen vuoksi, että työsuhtei
siin ja palkkaan vaikuttavia tekijöitä on paljon ja työelämässä ta
pahtuu mitä erilaisimpia asioita. Aikaisemmin työnantaja antoi 
jokaisesta palkansaajasta yhden ilmoituksen koko vuodelta, jonka 
aikana oli voinut tapahtua paljon. Osa työnantajista esimerkiksi 
maksaa kuukausipalkan kuun 15. päivä eli ennen kuin palkka koko 
kuukaudelta on ansaittu. Tällöin työnantajalla ei ole vielä tiedossa 
koko ansaintakauden tietoja, ja jos maksupäivän jälkeen tulee esi
merkiksi poissaoloja, on ilmoitusta korjattava. Eläkevakuutuksen 
maksuvelvollisuus puolestaan syntyy, kun työntekijän ansiot ylit
tävät kuukaudessa tietyn rajan (60,57 euroa vuonna 2020). Tila
päisissä töissä raja ei välttämättä aina ylity ensimmäisen palkan
maksun yhteydessä. Jos summa kuitenkin myöhemmin ylittyy, 
täytyy aikaisempaa ilmoitusta korjata. Myös lomarahojen 
maksamis käytännöt voivat aiheuttaa tarpeen korjata ilmoituksia. 
Useat työnantajat maksavat koko henkilöstölleen lomarahat tietty
nä ajankohtana. Jos työntekijä irtisanoutuu siten, että hän ei ole 
ansainnut lomarahaansa kokonaisuudessaan, joudutaan tulo
rekisterin ilmoituksia korjaamaan.

Tilanteiden muuttuessa 
ilmoituksia joudutaan 
korjaamaan takautuvasti
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Haastatteluissa tuli esille, että ne ilmoittajat, jotka ovat valin
neet suppeamman ilmoitustavan, eivät koe ilmoittamisen ja kor
jaamisen lisänneen työtä yhtä paljon kuin laajemman tavan valin
neet. Tämä voi johtua siitä, että ensimmäisellä tavalla korjauksia 
eri tulolajien välillä ei tarvitse juurikaan tehdä, kun taas jälkim
mäisessä tavassa joudutaan tekemään korjauksia, vaikkei palkan 
kokonaissumma olisikaan muuttunut. Toinen syy voi olla se, ettei 
yksittäinen tulolaji suppeammassa ilmoitustavassa useinkaan me
ne negatiiviseksi, koska tuloja ei siinä eritellä yhtä tarkasti kuin 
laajemmassa. Osa haastatelluista oli kertomansa mukaan harkin
nut siirtymistä laajemmasta suppeampaan ilmoitustapaan, koska 
tarkka tulolajikohtainen erittely aiheuttaa paljon työtä ja korjaavia 
ilmoituksia. Haastatteluissa tuotiin esille myös se, että kun työn
antajat harkitsevat, laajentaisivatko ne tietojen ilmoittamista esi
merkiksi vapaaehtoisiin tietoihin, asiaa arvioidaan siltä kannalta, 
kuinka paljon ilmoittaminen lisää työtä ja erityisesti tarvetta tehdä 
takautuvia korjauksia. 

Jos käytettävä palkkahallinnon järjestelmä tukee korjauksen 
tekemistä, ilmoituksen korjaaminen on luonnollisesti helpompaa. 
Se, että järjestelmä tukee korjausmenettelyä ei kuitenkaan poista 
sitä työmäärää, joka johtuu menettelyn monimutkaisuudesta. Kor
jauksen yhteydessä on aina selvitettävä, mitä menettelyä käytetään 
ja miten tiedot on tallennettava, jotta korjaus tulee tehtyä ja ilmoi
tettua oikein. Ohjeistusta korjaamiseen on saatavilla sekä tulo
rekisteristä että järjestelmätoimittajilta. Korjaamismenettelyjen ja 
korjaamista aiheuttavien tilanteiden moninaisuuden vuoksi ohjei
den määrä on kuitenkin suuri, ja kaiken tarvittavan tiedon löytämi
nen niistä vie aikaa. Yhtenä esimerkkinä haastatteluissa tuli esille, 
että järjestelmätoimittajan ohje oli yli satasivuinen. Kyseessä on 
järjestelmä, joka tukee korjaamismenettelyä. Korjaamiseen liitty
vää työtä lisää myös se, että kaikkia korjauksia ei välttämättä pysty
tä tekemään järjestelmärajapinnan avulla, koska tilanteita on niin 
monenlaisia ja järjestelmät eivät välttämättä tue niitä kaikkia. Täl
löin korjaus tehdään manuaalisesti asiointipalvelun kautta. Näis
sä tapauksissa korjatusta ilmoituksesta ei jää tietoa työn antajan 
palkkajärjestelmään, ja työnantaja joutuu pitämään korjauksista 
erillistä kirjanpitoa, jotta se pysyy selvillä kaikista henkilön palk
katietoihin tehdyistä ilmoituksista. 

Vapaaehtoisten tietojen 
ilmoittaminen voi lisätä 
korjaustarvetta 
entisestään
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Palkka-aineistojen täsmäyttäminen on muuttunut 
haastavaksi

Tulorekisterin myötä työläämmäksi on tullut myös palkkatietojen 
täsmäyttäminen. Haastatteluissa tuli esille, että palkanlaskijat ovat 
aikaisemmin pystyneet kohtuullisella työmäärällä täsmäyttämään 
palkanlaskennan, ilmoitukset, niihin liittyvät maksut ja kirjan
pidon. Tulorekisterin myötä näiden täsmäyttäminen on tullut 
haastavammaksi ja työhön kuluu huomattavasti enemmän aikaa. 
Osa haastatelluista koki, että heidän on täytynyt oppia jollain ta
solla hyväksymään, että luvut eivät enää täsmää sentilleen kuten 
ennen. Täsmäyttämistä vaikeuttaa riittävän kattavien raporttien 
puute ja takautuva korjaaminen. Koska aikaisempia ilmoituksia 
korjataan ja siten niihin liittyvät maksut voivat muuttua, eri ta
hojen käyttämät summat eivät enää usein vastaa toisiaan. Jos lu
vut eivät täsmää, erityisesti suurten työnantajien on vaikea löytää 
virhettä nykyisien raporttien avulla. Esimerkkinä mainittiin, että 
tulorekisterin raportit eivät sisällä henkilötunnuksia, joten aineis
tojen vertailu ja virheiden löytäminen satoja tai tuhansia palkan
saajia käsittävästä palkkaaineistosta voi olla erittäin työlästä. 
Tulo rekisterin raportointi on kyllä kehittynyt käyttöönoton jäl
keen ja tarjolle on tullut muun muassa raportti 618, joka sisältää 
maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtaisen yhteenvedon. 
Uusien raporttien ei kuitenkaan koettu merkittävästi helpottaneen 
täsmäytyksen ongelmia. 

Erityisiä vaikeuksia täsmäytykseen syntyy varsinkin, jos kor
jaukset kohdistuvat eri vuosille. Tällöin ongelmana ovat eri vuosi
na käytetyt erilaiset maksuprosentit. Maksuprosentit voivat muut
tua myös työntekijän iän karttuessa. Korjaukset aiheuttavat 
muutoksia maksuihin, jolloin kirjanpitoa ja palkanmaksuja on vai
keaa saada täsmäämään. Haastatteluissa kerrottiin, että jos tilin
päätös on jo tehty ajalta, jolle korjaus kohdistuu, on epäselvää, mi
ten korjauksia käsitellään kirjanpidossa. Takautuvat korjaukset 
aiheuttavat myös sen, että samalta ajanjaksolta eri aikoina otetut 
raportit voivat olla erilaisia. Lisäksi voi käydä niin, että jos kor
jauksia tehdään edelliselle vuodelle, työntekijän koko vuoden tie
dot kyseisen vuoden viimeisessä palkanmaksussa eivät enää vastaa 
ilmoituksia. Haastateltujen mukaan täsmäyttäminen sujuu joiden
kin tiedon hyödyntäjien kanssa paremmin kuin toisten. Esimer
kiksi joiltain eläkevakuuttajilta on saatavilla tarkempaa henkilö
tason tietoa täsmäyttämisen tueksi. 

Täsmäyttämiseen liittyvien haasteiden ei nähty välttämättä 
helpottuvan tulevaisuudessa. Vuositason täsmäytys on ollut vielä 
tehtävissä, kun tulorekisteriin oli ilmoitettu vasta yksi kokonainen 
kalenterivuosi. Tulevina vuosina täsmäytys voi olla vieläkin haas
tavampaa, kun eteen tulee muutoksia, jotka voivat liittyä useam
paan edelliseen vuoteen.

Samalta ajanjaksolta eri 
aikoina otetut raportit 
eivät täsmää
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Hallinnollinen taakka kevenisi ilmoittamista helpottamalla 

Tulorekisterillä tavoitellaan perustellusti työnantajien hallin
nollisen taakan keventämistä. Hallinnollinen taakka tarkoittaa 
hallinnollisia kustannuksia aiheuttavia toimia, joita tehdään vain 
lainsäädännön vaatimusten vuoksi.3 Ne voivat viedä resursseja 
organisaatioiden varsinaiselta toiminnalta ja vaikuttaa siten laa
jemminkin talouteen. Työnantajat joutuivat valmistautumaan 
tulorekisterin käyttöönottoon uudistamalla järjestelmiään ja pro
sessejaan, mistä aiheutui niille kustannuksia ja lisätyötä. Vielä ei 
ole nähtävissä, että tulorekisteri olisi merkittävästi vähentänyt 
hallinnollista taakkaa. Jotta työnantajien ilmoittamiseen liittyvää 
työmäärää saataisiin kevennettyä, olisi tulorekisteriä ja ilmoitta
miseen liittyviä käytäntöjä kehitettävä. Koska eniten työtä koettiin 
aiheutuvan takautuvasta korjaamisesta, olisi selvitettävä, millaisia 
muutoksia tulorekisteriin voitaisiin tehdä, jotta korjaustarve vähe
nisi tai korjaaminen muuten saataisiin helpommaksi. Selvittelyssä 
tulee kuulla riittävän laajasti erityisesti niitä, jotka tekevät ilmoi
tuksia tulorekisteriin. Mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja tulee kui
tenkin arvioida myös tiedon hyödyntäjien kannalta. Korjaamista ja 
siihen liittyvää työtä voisivat mahdollisesti vähentää esimerkiksi 

 – tietosisällön supistaminen ja tulolajien määrän vähentäminen
 – ilmoitusaikataulun muuttaminen sellaiseksi, että  ilmoitus 

 annettaisiin vasta sen jälkeen, kun kaikki palkkakautta  koskevat 
tiedot ovat pääosin käytettävissä

 – negatiivisten tulolajien hyväksyminen
 – summaltaan pienten muutosten käsittely kevennetysti.

Olemassa olevassa tulorekisterin kehittämissuunnitelmassa on 
mainittu korjaamismenettelyn yksinkertaistaminen. Tästä ei kui
tenkaan ollut vielä käytettävissä tarkempaa suunnitelmaa. 

Takautuvan korjaamisen lisäksi olisi kehitettävä sitä, että tulo
rekisteristä saataisiin raportteja, jotka soveltuvat nykyistä parem
min palkkatietojen täsmäyttämiseen. Raportteja olisi hyvä saada 
esimerkiksi vuositasolla ja eriteltynä siten kuin tiedot on alun pe
rin ilmoitettu. Ilmoittamista voitaisiin helpottaa myös yksinker
taistamalla ja yhdenmukaistamalla sosiaaliturvalainsäädäntöä tai 
muita säädöksiä, jotka vaikuttavat keskeisesti tulorekisterin tieto
sisältöön.
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2.2 Reaaliaikaisuus on tuonut hyötyjä osalle 
käyttäjistä

Verohallinto saa tulorekisteristä reaaliaikaista tietoa

Tulorekisterin käyttöönotto muutti Verohallinnon tietovirtoja. 
Tulorekisteriilmoitukset korvasivat työnantajien vuosiilmoituk
set. Nykyisen palkkatietoilmoituksen lisäksi työnantajat antavat 
kuukausittain tulorekisteriin erillisilmoituksen, jonka perusteella 
Verohallinto määrää sairausvakuutusmaksun. Verohallinnon mu
kaan sairausvakuutusmaksun laskeminen tulorekisterin tietojen 
perusteella on vaikeaa, minkä vuoksi se on päättänyt hyödyntää 
asiassa työnantajien laskentaa. Tulorekisteri nähdään Verohallin
nossa lähtökohtaisesti myönteisenä asiana, joka on mahdollistanut 
sen, että toiminta voidaan perustaa ajantasaisempiin tietoihin. 
Korona vuoden aikana tulorekisteri on myös auttanut ennusta
maan verotuloja aiempaa paremmin.

Koska tulorekisteri on ollut käytössä vasta kaksi vuotta, on 
vaikeaa arvioida, onko se tehostanut Verohallinnon toimintoja. 
Verotus toimitetaan samalla aikataululla kuin aiemminkin. Vero
korttien uusimisessa voidaan hyödyntää tulorekisterin tietoja ha
kijan toimittamien tietojen sijaan. Mikäli ilmoitukset ja maksut 
eivät täsmää, Verohallinto pyytää selvitystä työnantajilta. Vielä ei 
voida havaita, ovatko selvityspyyntöjen määrät oleellisesti vähen
tyneet. Pyyntöjen määrä on laskenut hieman vuoden 2019 alun 
määristä, ja vuonna 2020 niitä lähetettiin kuukausittain keski
määrin reilu tuhat kappaletta. Tämän lisäksi Verohallintoon tulee 
asiakkaiden yhteydenottoja, jotka koskevat tulorekisteriilmoit
tamisen ongelmista aiheutuvia verotuksen haasteita. Näiden yh
teydenottojen määristä ei ole seurantaa. Konserniverokeskuksen 
ennakko perinnän asiantuntijoilta kysytään eniten tulorekisterin 
tietojen korjaamiseen liittyvistä asioista sekä tietojen täsmäyttä
misestä. Vuoden 2019 verotusta toimitettaessa tulorekisterin tie
toihin vaadittiin oikaisuja enemmän kuin aikaisempina vuosina 
vuosiilmoitustietoihin. Lisäksi tulorekisterin tietojen korjaami
nen voi lisätä myös Verohallinnon työtä. Jos korjaaminen muuttaa 
verotukseen vaikuttavia tietoja, se johtaa myös sairausvakuutus
maksujen ja verotuspäätösten muuttamiseen. 

Vaikka tulorekisteriyksikkö on osa Verohallintoa, on Vero
hallinto käytännössä vain yksi tulorekisterin käyttäjä muiden 
joukossa. Tulorekisteriyksikkö vastaa vain ilmoitusten vastaan
otosta ja niiden toimittamisesta edelleen käyttäjille, kuten Vero
hallinnolle. Tulorekisteriyksikön erillisyys muusta Verohallinnos
ta on haaste muun muassa asiakaspalvelussa, koska asiakas usein 
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mieltää Vero hallinnon yhdeksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi jos 
työnantajan ilmoittamat palkkatiedot eivät täsmää Verohallinnon 
tietoihin tai asiakas joutuu selvittämään muita ilmoittamiseen liit
tyviä haasteita ja verokysymyksiä, hänen voi olla vaikea ymmär
tää, että asiaa voi joutua selvittämään erikseen sekä tulorekisteri
yksikön että muun Verohallinnon kanssa.

Eläkelaitosten prosessit ovat muuttuneet reaaliaikaisemmiksi

Työeläkeala oli mukana tulorekisterin valmistelussa hankkeen 
alusta lähtien. Tulorekisteri otettiin toimialalla heti vuoden 2019 
alusta täyteen operatiiviseen käyttöön TyELvakuutuksissa. Tulo
rekisteriilmoitusten perusteella eläkeyhtiö määrittää työnan
tajaasiakkailleen työeläkevakuutusmaksut, jotka laskutetaan 
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Aiemmin laskutuksen pe
rusteena olivat erilliset kuukausi tai vuosiilmoitukset, joiden 
perusteella määritettiin kuluvan vuoden ennakkomaksut. Lopul
linen maksu selvisi vasta kalenterivuotta seuraavan vuoden alussa, 
jolloin eläkeyhtiöissä tehtiin vuosilaskentaan perustuva tasaus
laskutus. Tulorekisterin myötä TyELvakuutusmaksujen prosessi 
muuttui lähes reaaliaikaiseksi, joten kyseessä oli eläkeyhtiöiden ja 
niiden asiakkaiden kannalta merkittävä muutos.

Eläkehakemusten käsittelyssä tarvitaan myös ansiotietoja. 
Siihen prosessiin tulorekisterin käyttöönotto ei kuitenkaan vai
kuttanut yhtä merkittävästi kuin vakuutusmaksuihin. Toisaalta 
vanhuuseläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika on nopeu
tunut vuosina 2018–2020 noin 30 päivästä vain noin 10 päivään. 
Eläketurvakeskukselta saadun tiedon mukaan käsittelyajan lyhe
neminen ei kuitenkaan johdu yksinomaan tulorekisteristä, vaikka 
se onkin osaltaan auttanut asiaa.

Tarkastuksessa haastatellut työeläkeyhtiöiden edustajat näkivät 
tulorekisterin lähtökohtaisesti myönteisenä asiana, joka on mah
dollistanut toiminnan reaaliaikaistamista. Rekisterin käyttöönotto 
ei kuitenkaan ollut helppoa, koska ilmoittajien kohtaamat ongel
mat näkyivät suoraan myös yhtiöille. Erityisenä ongelmana olivat 
tilanteet, joissa samansisältöinen ilmoitus oli tehty rekisteriin use
asti. Toiseksi merkittäväksi ongelmaksi koettiin se, ettei tulorekis
terissä havaittua virheellistä tai puuttuvaa tietoa saatu korjattua. 
Virhetilanteiden selvittely näkyi eläkeyhtiöissä aluksi merkittävä
nä työjonojen kasvuna. Sittemmin ylimääräisten selvittelyjen mää
rä on kuitenkin painunut kohtuulliselle tasolle eikä se enää näyt
täydy erityisenä ongelmana.

Yhtenä eläkeyhtiöiden erityispiirteenä on yhteinen ansaintajär
jestelmä, jota ylläpitää työeläkealan yhteisesti omistama Arek Oy. 
Käytännössä tulorekisterin tiedot haetaan ensin ansainta
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järjestelmään, josta yhtiöt sitten käyttävät tietoja. Alun perin 
suunnitelmissa oli tunnistettu se mahdollisuus, että tulorekisterin 
myötä kaksinkertaisesta rekisterinpidosta voitaisiin luopua. Tällä 
hetkellä sitä ei kuitenkaan ole näköpiirissä muun muassa tietojen 
säilytysaikaan liittyvien vaatimusten vuoksi.

Työllisyysrahasto hyödyntää tulorekisteriä mahdollisimman 
paljon

Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyys
vakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Työttömyys
vakuutusmaksuissa se otti tulorekisterin käyttöön  heti vuoden 
2019 alusta. Samalla vakuutusprosessi uudistettiin kokonaisval
taisesti, kun ennakkomaksuista ja tasauslaskuista siirryttiin reaali
aikaisuuteen – samaan tapaan kuin TyELvakuuttamisessa. 
Rekisterin käyttöönotto ei ollut täysin ongelmaton, mutta alku
vaiheen ongelmat saatiin suurelta osin selvitettyä varsin nopeas
ti. Vakuutus prosessi on pitkälti automatisoitu, ja tällä hetkellä 
manuaaliseen käsittelyyn nousee erityistapauksia vain vähän. 
Työllisyys rahasto on itse saanut tulorekisteristä toiminnalleen 
hyötyä, mutta sille tulee kuitenkin asiakkailta säännöllisesti palau
tetta siitä, että erityisesti tietojen korjaaminen tulorekisteriin on 
hankalaa.

Vakuuttamisen lisäksi Työllisyysrahasto on hyödyntänyt tulo
rekisteriä aikuiskoulutustuen myöntämisessä vuoden 2020 alusta 
lähtien. Jotta tulorekisteriä voidaan hyödyntää tehokkaasti, tarvit
tiin lainmuutos, jossa luovuttiin ansaintaperiaatteesta ja siirryttiin 
maksuperusteiseen malliin, jossa tulot vaikuttavat tukeen tulojen 
maksupäivän mukaan. Muutoksen taustalla oli muun muassa se, 
että ansaintakausi on tulorekisterissä vapaaehtoisesti ilmoitettava 
tieto. Lainmuutos tuli lopulta voimaan elokuussa 2020. Työllisyys
rahaston mukaan se joutuu aikuiskoulutushakemusten yhteydessä 
vielä nykyäänkin välillä kysymään tietoja erikseen, mutta periaate 
on kuitenkin se, että työnantajilta kysytään vain sellaista tietoa, jo
ta ei saada rekisteristä. 

Vakuutusalalla tulorekisteri on lisännyt työmäärää

Lakisääteiset tapaturmavakuuttajat ovat käyttäneet tulo rekisteriä 
vuoden 2020 alusta. Tietojen laatuun liittyvien ongelmien vuoksi 
vakuutusmaksujen määräytymisessä on ollut suuria ongelmia: tulo
rekisteristä on saattanut esimerkiksi puuttua työntekijän ammatti
luokka tai se on ollut väärin, tai työntekijä on saatettu virheelli
sesti rajata kokonaan työtapaturmavakuutuksen ulko puolelle. 
 Virheellisiä tietoja oli ehditty ilmoittaa tulo rekisteriin koko vuo
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den 2019 ajan. Tietojen virheistä ja puutteista johtuen vakuu
tusyhtiöt ovat joutuneet ottamaan yhteyttä asiakkaisiinsa, jotka 
ovat joutuneet korjaamaan tulorekisteriilmoituksia takautuvasti. 
Korjaamisesta ja aiempien ilmoitusten mitätöinnistä on puoles
taan aiheutunut lisätyötä myös muille tiedon hyödyntäjille. Koska 
vakuutusyhtiöt eivät pääsääntöisesti hyödynnä tietoja reaaliai
kaisesti vaan vasta viiveellä, sama ongelma tulee todennäköisesti 
toistumaan ainakin jossain määrin myös jatkossa, ellei tulorekiste
riin ilmoitettujen tietojen tarkistamista saada ajantasaisemmaksi. 
Kaiken kaikkiaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen laskutus 
on vuonna 2020 viivästynyt useita kuukausia verrattuna aiempiin 
vuosiin. 

Vakuutusyhtiöt käyttävät tulorekisteriä myös korvaus
toiminnassaan, mutta siinä tulorekisteri ei kuitenkaan ole toistai
seksi korvannut mitään aiemmin käytössä ollutta tietolähdettä. 
Vakuutusyhtiöiden kokemusten mukaan tulorekisteri on käytän
nössä lisännyt korvaustoiminnassa hyödynnettävien tietojen risti
riitaisuuksia, joita joudutaan selvittelemään aiempaa enemmän. 
Toisaalta tulorekisterin reaaliaikaisuus ei välttämättä riitä päivä
rahahakemusten käsittelyyn, koska hakemus voi tulla vakuutus
yhtiöön muutamassa päivässä mahdollisen tapaturman jälkeen ja 
tulorekisterin ilmoitukset tehdään viiden päivän kuluessa maksu
tapahtumasta. Jos hakemus tulee vakuutusyhtiöön nopeasti, tieto
ja joudutaan kysymään erikseen. Erilliskyselyjä tarvitaan muuten
kin aina, jos tulorekisteriin ei ole ilmoitettu poissaolotietoja. 

Koetuista ongelmista huolimatta vakuutusyhtiöt näkevät, että 
pidemmällä aikavälillä tulorekisteri voi tarjota hyötyjä niiden 
vakuutus toimintaan. Se kuitenkin edellyttää, että tulorekisterin 
tietojen laatu paranee eli että työnantajat osaavat tehdä ilmoituk
set oikein. Jotta hyötyä saataisiin myös korvaustoiminnassa, tulo
rekisterin tietosisällön tulisi olla kattavampi tai vaihtoehtoisesti 
työtapaturma ja ammattitautilakia tulisi muuttaa tulorekisterin 
kanssa paremmin yhteensopivaksi. 

Vuoden 2021 alusta etuuksien maksajat ilmoittavat tulorekiste
riin myös etuustiedot. Etuustietojen ilmoittaminen on valmistelu
vaiheessa näyttäytynyt vakuutusyhtiöille osin hankalana. Yhtiöi
den arvion mukaan on todennäköistä, että etuustiedoista tehtyjä 
ilmoituksia joudutaan korjaamaan takautuvasti jopa pitkälle taak
sepäin, eikä ilmoitusten korjaaminen tule olemaan yksinkertaista. 
Lisäksi hämmennystä on aiheuttanut ilmoitettavien etuustietojen 
sisältö. Ilmoittamisen yhteydessä syntyy uusia tietovirtoja, sillä 
ilmoituksiin sisällytetään tietoja, joita ei ole aiemmin ilmoitettu 
mihinkään vaan jotka on käsitelty pääosin taustalla. Tulorekiste
riin ilmoitetaan esimerkiksi niin sanotut regressitiedot eli mak
settuun korvaukseen sisältyvät eri laitosten osuudet ja keskinäiset 

Työnantajat eivät ole 
osanneet ilmoittaa 
tietoja oikein
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saatavat. Vakuutusyhtiöiden ja myös muiden etuuksien maksajien 
arvion mukaan etuustietojen ilmoittaminen tulee olemaan varsin 
monimutkaista.

Kelassa tulorekisteri on tehostanut etuusjärjestelmän 
toimeenpanoa ja väärinkäytösten valvontaa

Kela on sosiaaliturvajärjestelmän merkittävin toimeenpanija. 
Kelasta saadun näkemyksen mukaan etuuksien toimeenpano 
on tehostunut tulorekisterin käyttöönoton myötä. Esimerkiksi 
käsittely prosesseissa vaaditaan nykyään aiempaa vähemmän liit
teitä ja lisäselvityspyyntöjä. Etuuksien erilaisten tulokäsitteiden 
ja tulorekisterin tietosisällön vuoksi liitteitä joudutaan kuitenkin 
edelleen välillä pyytämään erikseen. Keskeinen hyöty tulorekiste
rin käyttöönotosta on ollut se, että palkkatodistuksia toimitetaan ja 
niitä skannataan järjestelmään aiempaa vähemmän. Tämä keven
tää prosessia sekä hakijoiden että Kelan näkökulmasta. 

Käsittelyprosessien tehostumisen lisäksi tulorekisterin keskei
nen hyöty Kelalle on ollut se, että etuuksien maksatukseen vaikut
tavia tuloja on merkittävästi helpompi valvoa kuin aiemmin. 
 Esimerkiksi työttömyysturva etuuksia voidaan valvoa reaali
aikaisemmilla tiedoilla, jolloin etuuksien väärinkäyttö on tullut 
vaikeammaksi. Aiemmin tulovalvonta perustui asiakkaan viimei
simpiin vahvistettuihin verotietoihin, mikä saattoi aiheuttaa val
vonnassa lähes kahden vuoden viiveen. Kelan näkökulmasta tieto
jen mahdollisimman suuri reaaliaikaisuus on tärkeä asia. 
Tulo rekisterin reaaliaikaisuus on mahdollistanut esimerkiksi sen, 
että perustoimeentulotuessa ja yleisessä asumistuessa on voitu ot
taa käyttöön tulotietojen impulssijärjestelmä. Järjestelmä tuottaa 
automaattisesti impulssin etuutta saavan asiakkaan tietoihin, kun 
hänelle kirjataan tulorekisteriin uusi tulotieto. Impulssin perus
teella etuusasia voidaan tarkistaa ja olla yhteydessä asiakkaaseen. 
Kun tulot huomioidaan reaaliaikaisesti, voidaan välttyä etuuksien 
liikamaksulta ja niiden takaisinperinnältä. 

Kelan toimeenpanemien työttömyysetuuksien eli peruspäivä
rahan ja työmarkkinatuen käsittelyä tulorekisteri on helpottanut 
etenkin etuuksien sovittelun osalta. Tulorekisteristä saatua tietoa 
voidaan verrata automaattisesti asiakkaan itsensä ilmoittamaan 
tulotietoon, ja mikäli tulo jää alle 300 euron suojaosan, hakemus 
voidaan käsitellä automatisoidusti. Yleisemmällä tasolla Kelan nä
kemys on, että tulorekisterin mahdollisuudet tulisi hyödyntää so
siaaliturvan kehittämisessä. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että 
eri etuuslajien tulokäsitteet tulisi yhdenmukaistaa ja yksinkertais
taa. Etuuksien alkuperäiset tarkoitukset tulisi säilyttää, mutta ke
hittää niitä myös tulorekisterin tarpeiden näkökulmasta. 

Kelan tulovalvonta on 
hyötynyt tulorekisteristä
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Tulorekisteri on tehostanut työttömyysturvan toimeenpanoa, 
mutta lisätietoja kysytään edelleen usein

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö (TYJ) kertoi näkemyksenään, 
että tulorekisterin valmisteluvaiheessa painottuivat suurimpien 
toimijoiden tarpeet. Sen vuoksi osa ansiosidonnaisen päivä rahan 
toimeenpanossa tarpeellisista tietosisällöistä jäi tulo rekisteriin 
vapaa ehtoisesti ilmoitettaviksi tiedoiksi, esimerkkeinä tehdyt työ
tunnit ja poissaolotiedot. Ensimmäisen vuoden käytöstä yhteis
järjestö on kuitenkin saanut työttömyyskassoilta varovaisen 
myönteistä palautetta. Kokemukset vaihtelevat kassoittain, koska 
eri toimialoilla painottuvat hieman erilaiset tietotarpeet. Ansio
sidonnaisen työttömyysturvan toimeenpanossa oleellista on myös 
työssäoloehdon täyttymisen seuranta, joka edellyttää tarkkoja tie
toja palkkojen ansaintaajankohdista. Vaikka itse etuuden maksa
tuksen voisi tehdä tulorekisteristä löytyvien tietojen perusteella, 
työssäoloehdon seuranta saattaa edellyttää erikseen pyydettäviä 
lisätietoja. Pienten käynnistymisvaikeuksien jälkeen tietojen laatu 
on yhteisjärjestön käsityksen mukaan parantunut, ja työn antajat 
myös ilmoittavat tietoja laajemmin. Tarkastuksessa kerättiin aineis
toa tulorekisterin hyödynnettävyydestä myös työttömyys kassoille 
kohdennetulla kyselyllä. Se toteutettiin sähköisesti ja lähetettiin 
seitsemän työttömyyskassan käsittelijöille, kun työttömyys kassoja 
on kaikkiaan 21. Mukana oli sekä isoja että pieniä kassoja. Vastauk
sia kyselyyn kertyi 213 kappaletta, ja kokonais vastausprosentti oli 
54. Kysely sisälsi tulorekisterin hyödynnettävyyttä koskevia väittä
miä ja yhden avokysymyksen.

Kuvio 3: Työttömyyskassojen käsittelijöiden näkemyksiä tulorekisterin hyödyistä

Tulorekisterin käyttöönotto on 
tehostanut työttömyysturvan 

toimeenpanoa

Työnantajan tulorekisteriin 
ilmoittamat tiedot riittävät useimmiten 
työttömyysturva-asian ratkaisemiseen
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Kyselyn perusteella työttömyyskassojen käsittelijöiden näke
mykset työttömyysturvan toimeenpanon tehostumisesta olivat 
verrattain yhdenmukaiset (kuvio 3). Valtaosa vastaajista oli sa
maa tai osittain samaa mieltä siitä, että tulorekisterin käyttöön
otto on tehostanut toimintaa. Tämä tukee työttömyyskassojen 
yhteis järjestön edustajien esittämää näkemystä. Tulosta voidaan 
pitää hyvinkin myönteisenä suhteessa siihen, miten paljon tulo
rekisterin tietosisällön puutteet korostuivat haastatteluissa ja ky
selyn avovastauksissa. Tarkastuksen perusteella vaikuttaa siltä, 
että tulorekisteri koetaan myönteiseksi, mutta odotukset sen hyö
dyistä olivat vieläkin korkeammalla. 

Toinen väittämä koski käsittelijöiden kokemuksia tulorekisteri
tietojen riittävyydestä ratkaisutyössä. Noin kaksi kolmasosaa vas
taajista oli sitä mieltä, että työnantajan tulorekisteriin ilmoittamat 
tiedot riittävät useimmiten työttömyysturvaasian ratkaisemiseen. 
Vajaa kolmannes vastaajista oli kuitenkin asiasta eri mieltä. Vas
tausten hajonnan perusteella voidaan ajatella, että tietojen ilmoit
tamisen laajuudessa on merkittävää vaihtelua palkanmaksajien 
välillä.

Kuvio 4: Palkanmaksajalta täytyy kysyä lisätietoja työttömyysturva-asian 
ratkaisemiseksi

Tietoa tulorekisteritietojen riittävyydestä kerättiin kyselyssä 
myös hieman eri tavoin muotoillulla väittämällä: miten usein tai 
harvoin palkanmaksajalta täytyy kysyä lisätietoja työttömyys
turvaasian ratkaisemiseksi (kuvio 4). Vastausten hajonta oli tä
män väittämän osalta huomattavasti suurempaa verrattuna väittä
mään tietojen riittävyydestä. Enemmistö vastaajista koki, että 
lisätietoja täytyy kysyä usein tai melko usein. Lisätietojen pyytämi
nen ei kuitenkaan välttämättä johdu tulorekisterin tietojen puut
teista, vaan lisätietoja voidaan tarvita muistakin syistä.
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Kyselyn perusteella tulorekisterin tiedot useimmiten riittävät 
työttömyysturvaasian ratkaisemiseksi, mutta lisätietoja palkan
maksajalta tarvitaan silti hyvin yleisesti. Tämä osittainen ristirii
taisuus tukee haastatteluiden perusteella tehtyä havaintoa, että 
kokemus tulorekisteristä ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
toimeen panossa on varovaisen myönteinen, mutta rekisteriin pa
kollisesti ilmoitettavien tietojen suppeus on ollut kuitenkin petty
mys. 

Väittämien lisäksi vastaajia pyydettiin avokysymyksellä kerto
maan tulorekisterin hyödynnettävyydestä. Avovastauksia kertyi 
87 kappaletta, joista lähes kaikissa käsiteltiin ilmoitettujen tie
tojen puutteellisuutta. Työttömyysturvaasian ratkaisemiseksi 
tarvitaan verrattain suuri määrä informaatiota. Ohjeessaan työn
antajille työttömyyskassojen yhteisjärjestö toteaa, että sujuvan kä
sittelyn varmistamiseksi ilmoittamisessa olisi hyvä käyttää laajaa 
ilmoitus tapaa ja sen lisäksi täyttää 14 vapaaehtoista tietokenttää, 
mikä on työlästä palkanmaksajan näkökulmasta. Sekä tulorekiste
rin että työttömyysturvalainsäädännön jatkokehittämisessä olisi 
tarpeellista etsiä ratkaisua tähän ongelmaan, jotta tulorekisteristä 
voitaisiin saada suurempi hyöty myös työttömyysturvan toimeen
panossa.

Tulorekisterin tuoma muutos tilastointiin on käynnissä

Tulorekisteri vaikuttaa laajasti Tilastokeskuksen eri tilastojen 
laatimisen prosesseihin, mutta muutos on vasta käynnissä. Tulo
rekisteri vaikuttaa muun muassa henkilö, palkka ja työssäkäynti
tilastointiin. Joitakin tilastoja tulorekisterin tietojen pohjalta jo 
tehdään, ja se on korvannut toistaiseksi lähinnä Verohallinnolta ai
kaisemmin saadut palkkatiedot. Tilastojen laatimisen edellytykse
nä on, että tulorekisteriin ilmoitettaisiin enemmän vapaa ehtoisia 
tietoja.

Tulorekisteristä saatava tietoaineisto on valtava, mikä tuo mo
nenlaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi koronatilanteen seuraami
seen on voitu tuottaa tulorekisterin avulla ajankohtaista tietoa. 

Tavoitteena on, että yritysten vastausrasitetta voidaan jatkossa 
vähentää. Vielä se ei ole kuitenkaan realisoitunut, vaan Tilasto
keskus käyttää pääasiassa edelleen omaa tiedonkeruutaan. Tulo
rekisterin tietojen perusteella voidaan myös tehdä tietopyyntö
lomakkeiden esitäyttöä.

Vaikka pidemmällä tähtäyksellä tavoitteena on keventää tiedon
keruuseen liittyvää työtä, lyhyellä aikavälillä vaikutus voi kuitenkin 
olla päinvastainen. Lainsäädännön mukaan sellaista tietoa, joka il
moitetaan tulorekisteriin, ei enää voi kerätä erikseen.  Tilastokeskus 
kertoi testanneensa joidenkin yritysten kanssa  lomaketta, johon 
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se oli täyttänyt valmiiksi tulorekisteristä saamiaan palkkatietoja. 
Lomakkeen käyttö osoittautui kuitenkin haastavaksi, koska esitäy
tetyt tiedot eivät täysin vastanneet työnantajien tietoja. Tämä voi 
johtua siitä, että tietojen ajankohdat poikkeavat hieman toisistaan 
tai Tilastokeskuksen ja työnantajan käyttämissä käsitteissä on ero
ja, mutta joka tapauksessa tällaisten eroavaisuuksien selvittämi
nen aiheuttaa työtä. Lisäksi Tilastokeskuksella on haasteita siinä, 
että se pystyy yhdistämään itse keräämänsä tiedot ajallisesti oikein 
tulorekisterin tietoihin. Tulorekisterin hyödyntäminen vaatii vielä 
työstämistä, jotta sille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Tilastokeskus poikkeaa muista tulorekisterin tiedon käyttäjistä. 
Tulorekisteri on tehty palvelemaan eri sidosryhmiä ja erityisesti 
erilaisten päätösten tekemistä, ei niinkään tilastointia. Tilasto
tarkoituksiin riittää epätarkempikin tieto, minkä vuoksi tulo
rekisteritietojen takautuvat korjaukset eivät ole tilastoinnin kan
nalta samanlainen ongelma kuin muilla hyödyntäjillä. 

Tulorekisteristä saatava tieto voi täydentää muuta kautta 
saatavaa tietoa

Valtiokonttori on hyödyntänyt tulorekisterissä olevia palkka
tietoja omassa korvaustoiminnassaan vuoden 2020 alusta lukien. 
Korvaus toiminnassa tarvitaan yleensä kuitenkin laajempia tietoja 
kuin mitä tulorekisteristä on saatavilla, joten se ei toistaiseksi ole 
tuonut toimintaan erityistä hyötyä. Valtiokonttorista myös todet
tiin, etteivät eri korvauksiin liittyvät lait ole enää ajan tasalla, minkä 
vuoksi kaikissa korvauslajeissa ei olisi edes mahdollista hyödyntää 
tulorekisterin kautta saatavia tulotietoja. Valtiokonttorin vuon
na 2020 toimeenpanemassa koronakriisin kustannus tuessa tulo
rekisteristä on sen sijaan ollut suuri apu, sillä sen kautta on saatu 
reaaliaikaista tietoa tukea hakevien yritysten palkka summista.

Aluehallintovirastot ovat toteuttamassaan työsuojelu
valvonnassa hyödyntäneet tulorekisteriä tietolähteenä ulko
maiseen työvoimaan, tilaajavastuuasioihin sekä työsuhteen 
vähimmäis ehtojen täyttymiseen liittyvissä asioissa. Tulorekiste
ri ei ole suoraan vaikuttanut työsuojeluvalvonnan prosesseihin, 
koska aluehallintovirastot lukevat tietoja vain sähköisen asiointi
palvelun kautta. Aiemmin niiden piti tilata vastaavia tietoja Vero
hallinnosta erityisellä lomakkeella. Siihen verrattuna tulorekisteri 
on tuonut aluehallintovirastoille hyötyä, varsinkin kun ne saavat 
tulorekisteristä käyttöönsä huomattavasti ajantasaisempaa tietoa.

Työhallinnossa (ELYkeskukset ja TEtoimistot) tulorekisteriä 
hyödynnetään keskeisesti palkkaturvan, palkkatuen ja starttirahan 
prosesseissa. Tulorekisteriä käytetään periaatteessa työhallinnon 
omien järjestelmien rajapintojen kautta, mutta ensi vaiheessa on 
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käytetty myös asiointipalvelun käyttöliittymää. Rekisteriä käyte
tään pääosin siten, että hakemusten tietoja verrataan tulorekis
terissä olevaan tietoon. Tietojen reaaliaikaisuus helpottaa myös 
valvontaan liittyviä toimia. Tietopuutteisiin törmätään usein eri
tyisesti palkkaturvassa, koska käytännössä kyse on maksukyvyttö
mistä työnantajista, jotka eivät välttämättä aiemminkaan ole täysin 
hoitaneet erilaisia ilmoituksiaan ja velvoitteitaan.

Kunnat paitsi tekevät tulorekisteriin ilmoituksia työnantajana 
myös hyödyntävät tulorekisterissä olevia tietoja. Tulorekisterissä 
olevaa tietoa on mahdollista käyttää tiettyjen asiakasmaksujen 
määrittämiseen. Tarkastuksessa ei saatu kattavaa kuvaa siitä, mis
sä määrin kunnat ovat tätä mahdollisuutta hyödyntäneet. Yleis
kuvana kuitenkin on, että mahdollisuutta ei ole toistaiseksi hyö
dynnetty erityisen laajasti. Hyödyntämisen periaatteet eivät 
myöskään ole olleet täysin selviä. Verohallinnon tulorekisteri
yksikkö antoi esimerkiksi loppuvuodesta 2020 ohjeen, jonka mu
kaan kunta tai kuntayhtymä ei voi käyttää tulorekisterissä olevia 
varhaiskasvatuksen asiakkaan tulotietoja ilman asiakkaalta saatua 
suostumusta. Erillisen suostumuksen vaatiminen kuitenkin osit
tain vesittää tulorekisterin alkuperäistä ideaa, jos asiakkaat eivät 
reagoi tietopyyntöön tai muusta syystä anna suostumustaan.

Ulosottoviranomaiset liittyivät tulorekisterin käyttäjiin vuoden 
2021 alussa, joten tarkastuksen tiedonhankinnan aikaan käyttöön
otto oli Ulosottolaitoksessa vasta valmisteluvaiheessa. Odotuksena 
on, että tulorekisterin myötä ainakin turhat ulosotot vähenisivät, 
kun viranomaisen käytössä oleva tieto on aiempaa ajantasaisem
paa. Vaikka tietojen oikeellisuus on tärkeää, pelkän tulorekisteri
tiedon perusteella ei kuitenkaan suoraan tehdä toimenpiteitä. 
Ulosotossa toimijana on aina maksaja, joka ulosmittaa palkasta 
tai etuudesta ennalta sovitun osuuden. Näin ollen tulorekisteri 
ilmoitusten virheet eivät ole ulosoton kannalta välttämättä yhtä 
kriittisiä kuin joillain muilla toimijoilla.

2.3 Harmaan talouden valvonta on 
reaaliaikaistunut, mutta tietojenvaihto 
viranomaisten välillä vähentynyt

Tulorekisteriilmoittaminen on tuonut työnantajavelvoitteiden 
valvontaan reaaliaikaista, saajakohtaista tietoa. Tämä mahdollistaa 
sen, että virheelliseen toimintaan voidaan puuttua aikaisemmassa 
vaiheessa kuin ennen. Toisaalta tiheämpi ilmoitustahti on tuonut 
valvontaan myös haasteita. Ilmoituksia voi olla paljon, mikä tekee 
tiedon koostamisesta työlästä. 

Kuntien kokemista 
hyödyistä ei vielä saatu 
tietoa
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Tarkastuksessa selvisi, että verovalvonnassa tulorekisterin en
simmäinen käyttövuosi meni pitkälti ilmoitusten virheellisyksien 
läpikäyntiin ja sen varmistamiseen, että tiedot ovat oikean sisäl
töisinä tulorekisterissä. Tulorekisteri koostuu työnantajien ilmoit
tamista tiedoista, eikä tulorekisteriyksiköllä ole vastuuta tiedon 
oikeellisuudesta. Jos tulonsaaja havaitsee virheen omissa tiedois
saan, häntä kehotetaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä maksa
jaan. Mikäli maksaja ei kehotuksesta huolimatta korjaa tietoja, ne 
jäävät virheellisinä tulorekisteriin. Tällöin tulonsaajan on ilmoi
tettava virheellisistä tiedoista erikseen kaikille niille tahoille, jotka 
hänen tietojaan käyttävät. 

Tulorekisterin reaaliaikaisuus on tuonut mahdollisuuksia uu
denlaisiin väärinkäytöksiin. Jos sekä tulonsaaja että maksaja toi
mivat tietoisesti yhdessä, väärän sisältöinen ilmoitus jää voimaan 
eikä tietoa virheellisyydestä saada merkityksi tulorekisteriin. 
Väärin käyttötilanteissa ilmoittajaa ei aina myöskään tavoiteta. 

Koska kaikkien tiedon käyttäjien saatavilla on periaatteessa sa
ma tieto, eri viranomaisille ei voi enää toimittaa ristiriitaisia tieto
ja. Tämä ei kuitenkaan välttämättä aina palvele harmaan talouden 
valvonnan tarpeita. Aiemmin valvonnassa verrattiin eri rekiste
reissä olevia tietoja, mutta nyt vertailua ei enää juurikaan tehdä, ja 
tulorekisterin käyttöönoton myötä massatietojen välitys viran
omaisten välillä on vähentynyt. Toisaalta viranomaisten välisellä 
tietojenvaihdolla on edelleen merkittävä rooli harmaan talouden 
torjunnassa, koska vääriksi todettuja tietoja ei voi poistaa tulo
rekisteristä, korvata oikeilla tiedoilla tai edes merkitä, että lisä
tietoja saa viranomaistaholta. Esimerkiksi verotarkastuksessa ha
vaittuja pimeitä palkkoja ei ole näkyvillä tulorekisterissä, ellei 
niiden maksaja verotarkastuksen jälkeen niitä sinne itse ilmoita. 
Harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi olisi tärkeää, että 
viran omainen pystyisi tallentamaan merkintöjä havaitsemiinsa 
virheellisiin ilmoituksiin. Tämä olisi ensiarvoisen tärkeää tilan
teissa, joissa toinen viranomainen on poikennut tulorekisteristä 
saatavista tiedoista. Tulorekisterin kehittämissuunnitelmassa 
asiaan liittyvä kehitys aihio on nimetty rinnakkaiseksi valvonta
tiedoksi.

Tieto virheellisiksi 
havaituista tiedoista ei 
välity muille käyttäjille
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3 Onko tulorekisterin 
käyttöönotossa ilmenneiden 
ongelmien syyt selvitetty ja 
korjattu?

Tulorekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönotossa vuonna 2019 
ilmeni ongelmia, jotka näkyivät erityisesti ilmoitusten lähettämi
sessä. Ongelmien taustalla voidaan tunnistaa monitahoisia syitä, 
jotka juontuvat hankkeen eri vaiheista. Hankkeen valmistelu
vaiheessa oli tehty kansainvälistä vertailua, josta saatuja oppeja 
ja kokemuksia ei toteutuksen suunnittelussa hyödynnetty täysi
määräisesti. Tietosisällön tarkkuustasosta ja ilmoitusrytmistä teh
dyt linjaukset ovat osoittautuneet osin ongelmallisiksi. Toteutus
vaiheessa hankkeen riskienhallinnassa ei huomioitu tietojen 
ilmoittajiin liittyviä riskejä tarpeeksi suurella painoarvolla, eikä 
tietojen ilmoittajia osallistettu ja kuultu aktiivisesti. 

Tulorekisteri ei toimi tiedon ilmoittajien eikä hyödyntäjien kan
nalta vielä optimaalisesti, joten se kaipaa jatkokehittämistä. Kehit
tämisen yhteydessä on varmistettava, että siinä kuullaan riittävästi 
niitä sidosryhmiä, joiden kokemia ongelmia kehittämisellä pyri
tään ratkaisemaan.

3.1 Käyttöönoton ongelmien taustalla olivat eri 
vaiheissa tehdyt linjaukset

Tulorekisterin ensimmäinen käyttöönottovaihe oli vaikea 

Tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa oli ongelmallinen. 
Yhtenä seurauksena ongelmista oli se, että etuustietojen ilmoitta
minen tulorekisteriin siirtyi vuoden 2020 alusta vuoden 2021 al
kuun. Tarkastuksen aikana pyrittiin selvittämään, miten ongelmat 
näyttäytyivät eri sidosryhmille ja mistä ongelmat johtuivat.

Kaikki tarkastuksessa haastatellut tietojen ilmoittajia edustavat 
tahot toivat esiin, että tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 
alussa oli haasteellinen – muutamat kuvasivat sitä jopa kaoottisek
si. Ilmoittamiseen käytettävät järjestelmät olivat keskeneräisiä, ja 
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ilmoitusten läpimeno oli epävarmaa. Alkuvaiheen järjestelmä
ongelmat saatiin suurimmalta osin ratkottua kesään 2019 mennes
sä, jolloin normaali ilmoitusliikenne alkoi sujua. Useat haastatellut 
kuitenkin totesivat, että koko vuosi 2019 meni tavallaan harjoitel
lessa eikä käyttö silloin vielä vakiintunut.

Kuvio 5: Tulorekisterin palkkatietoilmoitusten käyttöönoton ongelmiin 
vaikuttaneita syitä

Kuvioon 5 on kerätty keskeisiä käyttöönoton ongelmiin vaikut
taneita syitä, joita tarkastuksen tiedonhankinnassa tunnistettiin. 
Taustalla ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan eri asiat ovat peräisin 
hankkeen eri vaiheista.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa kerätyistä muiden maiden 
kokemuksista ei otettu opiksi

Hankkeen alkuvaiheessa toukokuussa 2015 hankkeen toimes
ta järjestettiin seminaari, johon oli kutsuttu vierailijoita Tans
kasta, Norjasta, Ruotsista, Virosta ja IsostaBritanniasta. Se
minaarin tarkoituksena oli kuulla muiden maiden kokemuksia 
tulorekisteriä vastaavista toteutuksista. Tarkastuksessa haasta
tellut hankkeen ohjauksesta vastanneet henkilöt toivat esiin, että 
seminaarin keskeisenä oppina hankkeen toteutusvastuu annettiin 
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Vero hallinnolle, koska muissakin maissa vastaavien rekistereiden 
ylläpito oli paikallisten veroviranomaisten vastuulla. Seminaa
rista tehdyssä yhteen vedossa, joka käsiteltiin hankkeen ohjaus
ryhmässä 27.5.2015, oli lisäksi tunnistettu muita keskeisiä oppeja, 
joihin sisältyivät erityisesti seuraavat:

 – Onnistumisen perusedellytyksenä on se, että erilaisten sosiaali
etuuksien määräytymisperusteet päivitetään yhteen sopivaksi 
tulorekisterin kanssa.

 – Rekisterin tietosisällön tulee varsinkin ensi vaiheessa olla rajat
tu ja riittävän yksinkertainen; ei ole tarkoituksenmukaista edes 
yrittää täyttää kaikkia hyödyntäjien tietotarpeita. 

 – Toimeenpanossa on keskeistä yhteistyö yritysten palkka
hallinnon ja muiden palkanmaksajien kanssa. 

 – Vertailumaissa ilmoittamisen lähtökohtana ei ole ollut täysi 
reaali aikaisuus vaan ilmoittaminen on sidottu kuukausi rytmiin.

 – Kaikilla on ollut käytössä alkuvaikeuksia, joten käyttöönotot ei
vät ole olleet muuallakaan ongelmattomia. 

Jälkikäteen voidaan tarkastushavaintojen perusteella todeta, 
että kansainvälisen seminaarin keskeisissä opeissa oli tuotu esiin 
juuri niitä samoja tekijöitä, jotka ovat myös Suomessa vaikutta
neet käyttöönoton ongelmiin. Muiden maiden kokemuksista ei 
ole kuitenkaan otettu sillä tavalla opiksi, että tunnistettuihin riski
tekijöihin olisi riittävästi varauduttu.

Hankkeen alkuvaiheesta peräisin olevia ongelmien tausta
tekijöitä ovat erityisesti linjaukset toteutuksen laajuudesta ja vai
heistuksesta. Useat haastatellut tahot toivat esiin sen, että 
tulorekisteri ilmoittamista olisi pitänyt ensin kokeilla tai pilotoida 
rajatulla joukolla, jolloin mahdollisia ongelmakohtia olisi voinut 
tulla esiin ennen laajamittaista käyttöä. Koska mitään erillistä 
pilotointi vaihetta ei kuitenkaan ollut, tavallaan kaikki Suomen 
työnantajat laitettiin samalla kertaa pilotoimaan ilmoittamista 
suoraan tuotantoympäristöön. Hankkeen taholta valittua toteutus
tapaa perusteltiin tarkastuksen yhteydessä sillä, että erillinen 
pilotointi vaihe olisi ollut hankala järjestää, koska tietojen hyödyn
täjät olisivat sen aikana joutuneet ylläpitämään sekä uusia että 
vanhoja prosesseja. Lisäksi hankkeen suunnittelusta ja alku
vaiheista lähtien hanketta ovat leimanneet osin ristiriitaiset odo
tukset. Samaan aikaan on yritetty täyttää eri sidosryhmien toisis
taan eroavia tarpeita, joiden perusteella on sitten päädytty erilaisiin 
kompromisseihin erityisesti rekisterin tietosisällössä. 

Tulorekisteriä ei pilotoitu 
ennen laajamittaista 
käyttöönottoa
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Tulorekisterin määrittely oli monimutkaista

Kuten edellä jo todettiin, muutamista muista vertailumaista saatu
jen oppien perusteella varsinkin ensi vaiheessa olisi ollut suositel
tavaa pitäytyä riittävän yksinkertaisessa tietosisällössä. Suomessa 
päädyttiin kuitenkin varsin monimutkaiseen ja tarkkuustasoltaan 
yksityiskohtaiseen tietorakenteeseen, mikä koskee erityisesti 
useimpien ilmoittajien käyttämää laajempaa ilmoitustapaa. Tieto
sisällön lopullinen linjaaminen kesti hankkeessa varsin pitkään; 
ohjausryhmätasolla sisällöstä oli keskusteltu vuoden 2015 kevääl
lä ja syksyllä, mutta lopullinen päätös tehtiin vasta maaliskuussa 
2017. Tietosisällön monimutkaisuus vaikutti myös käyttöönottoon 
esimerkiksi siten, että alkuperäiset määritykset vaativat täsmen
nyksiä ja tarkentavia tulkintoja vielä suhteellisen lähellä käyttöön
ottoa, mikä puolestaan vaikutti erityisesti muutosten toteutukses
sa palkkahallinnon ohjelmistoihin.

Useat tulokäsitteet vaikuttavat tulorekisterin tietosisältöön

Tulorekisterillä pyritään tuottamaan tietoa viranomaispäätöksiin, joista 
säädetään eri laeissa. Näitä lakeja ovat eri etuuksista ja verotuksesta 
säädetyt lait, jotka sisältävät useita erilaisia tulokäsitteitä, jotka vaihtelevat 
jopa saman lain sisällä. Etuuksia määritettäessä käytetään muun muassa 
vuositulon, vakiintuneen palkkatulon, työtulon, jatkuvan tulon, työansion, 
vuosityöansion ja veronalaisten ansio- ja pääomatulojen käsitteitä. 
Tulokäsitteet on määritelty jokaisen etuuden käyttötarpeen mukaan. 
Eri tulokäsitteisiin sisällytetään eri tulolajeja riippuen tulokäsitteestä. 
Osaan kuuluu vain työstä saatavia tuloja ja niistäkin vain osa tulolajeista. 
Esimerkiksi vakiintuneeseen palkkatuloon ei lueta mm. lomarahaa, 
odotusajan korvausta eikä verottomia luontois- ja henkilökuntaetuuksia. 
Toisissa tulokäsitteissä taas huomioidaan työstä saatavien tulojen lisäksi 
myös muita tuloja, kuten pääomatuloja, joita tulorekisterissä ei ole.

Tulorekisterin käyttäjät tarvitsevat sekä maksuajankohtaan että ansainta-
aikaan liittyviä tulotietoja, joiden tarkastelu riippuu käyttötarpeesta. 
Esimerkiksi verotus tehdään maksuajankohdan perusteella, ja 
maksuperusteisuutta on lisätty myös etuuksien lainsäädäntöön. Kuitenkin 
etuuksia laskettaessa tarvitaan myös ansaintaperusteista tietoa. 
Esimerkiksi työttömyysturvan ansiopäivärahaa määritettäessä tarvitaan 
tietoa siitä, miltä ajalta tulot on ansaittu. Tietoa ansainta-ajasta tarvitaan 
erityisesti sellaisten tulolajien kohdalla, jotka ovat kertyneet pidemmältä 
ajalta, kuten tulospalkkiot. Laskettaessa tuloja eri tulokäsitteiden mukaan 
tarvitaan toisinaan myös tietoa pitkältä ajalta taaksepäin. Usein reilun 
vuoden ajanjakso on riittävä, mutta esimerkiksi eläkkeen määrittämiseen 
tulorekisterin tietojen kymmenen vuoden säilytysaika ei riitä.
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Tulorekisterihankkeen alkuvaiheessa ainakin joillain sidos
ryhmillä oli ollut sellainen käsitys, että etuuslainsäädäntöön tul
laan hankkeen myötä tekemään muutoksia, joilla lainsäädännön 
yhteensopivuutta tulorekisterin kanssa parannetaan. Joitain tulo
rekisterin hyödyntämistä mahdollistavia ja hyödynnettävyyttä 
parantaneita muutoksia lainsäädäntöön kyllä tehtiinkin, mutta 
kokonaisvaltaisesti sitä ei käyty läpi, eikä se toisaalta hankkeen 
vastuulle kuulunutkaan. Esimerkkejä toteutetuista muutoksista 
ovat seuraavat:

 – HE 87/20184: Työeläkelaeissa selkeytettiin ja vahvistettiin 
maksu periaatteen mukaista työansioiden kohdentamista. Työ
tapaturmavakuutuksen säädöksiä muutettiin siten, että tapa
turmavakuutuksen päiväraha voidaan määrätä mahdollisimman 
pitkälle tulotietojärjestelmän palkkakautta koskevan tiedon pe
rusteella pyytämättä tietoja työnantajalta erikseen. 

 – HE 220/20185: Työttömyysturvassa uudistettiin sovittelua kos
kevia säännöksiä ansaintaperusteisuudesta maksuperusteisuu
teen.

 – HE 296/20186: Sairausvakuutuslain muutoksella päiväraha
etuuksien ja kuntoutusrahan määräytymisperusteita selkeytet
tiin siten, että tulorekisteriä on mahdollista hyödyntää etuuden 
perusteena olevan vuositulon määrittelyssä.

Tarkastuksessa kuullun sosiaali ja terveysministeriön kanta on, 
että tulorekisteri on väline ja sen tulisi palvella etuusjärjestelmän 
toimeenpanoa. Ministeriön mukaan lähtökohtana tulee periaate
tasolla pitää eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan tulo
rekisterilaista antamaa lausuntoa7, jonka mukaan sosiaaliturvaa 
on kehitettävä ensisijaisesti sosiaalivakuutusjärjestelmän omista 
lähtökohdista eikä muista järjestelmälle vieraista tarpeista kuten 
tulorekisterin tietosisällöstä käsin. 

Sosiaali ja terveysministeriössä on aloitettu keväällä 2020 
sosiaali turvajärjestelmän kokonaisuudistukseen tähtäävä hanke. 
Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, ja valmistelun 
on määrä valmistua vuonna 2027. Tavoitteeksi on asetettu toimi
vampi ja selkeämpi järjestelmä, joka mahdollistaa nykyistä parem
min sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittamisen eri elämän
tilanteissa. Yksi kokonaisuudistuksen tavoitteista on harmonisoida 
etuusjärjestelmän tulokäsitteitä. Tarkastuksen yhteydessä kuultiin 
näkemyksiä, joiden mukaan yhtenäistäminen on iso urakka, joka 
vaatii vähimmilläänkin vuosien työn. 
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Reaaliaikaisuuden perusteet ovat osin epäselviä

Tietosisällön lisäksi keskeinen tulorekisterin käyttöön liittyvä 
määritys on ilmoitusrytmi, jossa päädyttiin reaaliaikaisuuteen. 
Tarkastuksen yhteydessä ei saatu yksiselitteistä vastausta siihen, 
millä perusteella kyseiseen linjaukseen päädyttiin ja miten sen 
vaikutuksia oli etukäteen selvitetty. Hankkeessa oli tehty useita 
erilaisia toteutettavuuteen liittyviä selvityksiä, joista viimeisin, 
Talous tutkimus Oy:ltä tilattu selvitys, tehtiin alkuvuonna 2016 
juuri ennen ilmoitusrytmistä tehtyä päätöstä. Taloustutkimuksen 
selvitys oli kuitenkin otsikoitu ”Vuosiilmoituksesta kuukausi 
ilmoitukseen”, ja siinä oli otsikon mukaisesti kysytty otokseen 
valikoituneilta yrityksiltä valmiuksia nimenomaan kuukausittain 
tapahtuvaan ilmoittamiseen. Kuukausiilmoittamista ei kuiten
kaan voida pitää samana asiana kuin maksukohtaista ilmoitus
velvollisuutta. Tämän vuoksi tarkastuksessa tultiin käsitykseen, 
ettei reaaliaikaisen ilmoittamisen vaikutuksia ollut riittävästi sel
vitetty ja ymmärretty. Lisäksi tietosisältöön ja ilmoitusrytmiin 
liittyvä erityispiirre on se, että eri hyödyntäjätahot käyttävät tulo
rekisteriin ilmoitettavaa tietoa omissa prosesseissaan erilaisilla 
sykleillä; osa voi käyttää tietoa hyvinkin reaaliaikaisesti mutta osa 
vasta pitkälläkin viiveellä. Tämä puolestaan vaikuttaa tietojen ta
kautuvaan korjaamiseen, koska osa virheistä voi tulla esiin vasta 
hyvinkin pitkän ajan kuluttua ilmoitusten tekemisestä.

Hankkeen toteutusvaiheen tilannekuvassa ja 
riskienhallinnassa oli puutteita

Hankkeen ohjausmalli on ollut moniportainen, ja ohjausmalli 
on sisältänyt useita erilaisia ohjausryhmiä. Ylätasolle organisoi
tiin valtiovarainministeriön asettama Kansallisen tulorekisterin 
perustamis hanke Katre (VM055:00/2014), jonka ohjausryhmässä 
oli mukana keskeisten sidosryhmien edustajia. Toteutusta varten 
Verohallintoon perustettiin vuoden 2017 alussa oma vastaava han
ke, jossa oli kolme erilaista ohjausryhmää: operatiivinen, taktinen 
ja strateginen. Näissä ohjausryhmissä sidosryhmät eivät olleet 
edustettuina. Toteutushanke raportoi etenemisestään tilanne
katsausten muodossa ylätason hankkeen ohjausryhmälle, jolla ei 
kuitenkaan ollut vastuuta toteutushankkeen ohjauksesta. Näin ol
len keskeisillä sidosryhmillä ei ollut hankeohjauksen kautta mah
dollisuutta vaikuttaa suoraan tulorekisterihankkeen toteutukseen.

Toteutushankkeessa pyrittiin muodostamaan tilannekuvaa eri 
sidosryhmien valmiusasteesta. Ilmoittajien tilannetta selvitettiin 
palkkahallinnon ohjelmistotoimittajille tehdyillä kyselyillä, joista 
käyttöönoton kannalta olennaisimpia olivat huhti ja lokakuussa 
2018 tehdyt kyselyt. Toukokuussa 2018 hankkeessa tehtiin niin 

Ilmoittamiseen liittyviä 
riskejä ei pidetty 
merkittävinä
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 sanottu Gopäätös, jolla tulorekisterin käyttöönotto vahvistettiin 
eikä sen siirtäminen enää olisi ollut mahdollista. Lopullinen 
käyttöön ottopäätös tehtiin toteutushankkeen taktisessa ohjaus
ryhmässä 20.12.2018. Tilannekuvan rinnalla toteutushankkeessa 
ylläpidettiin riskikarttaa, jota ei kuitenkaan sellaisenaan käsitelty 
ylätason ohjausryhmässä. Riskikatsauksissa huomiota herättää se, 
että kesällä 2018 merkittävimpien riskien listalta on poistettu tie
dot ilmoittajien valmiuteen liittyvistä riskeistä, vaikka esimerkiksi 
huhtikuussa 2018 tehdyn kyselyn tuloksissa oli todettu, että 
ohjelmisto talojen valmiusasteet olivat myöhässä verrattuna suun
niteltuun eikä suurin osa vastaajista osannut sanoa, miten asiak
kaat eli todelliset tiedon ilmoittajat tulevat osallistumaan testauk
seen. Lokakuussa 2018 tehdyssä seuraavassa kyselyssä 70 
prosenttia kyselyyn vastanneista ohjelmistoyrityksistä kertoi ole
vansa myöhässä suunnitellusta aikataulusta, ja lähes puolet vastaa
jista oli havainnut käyttöönottoon vaikuttavia riskejä. Ylätason 
ohjaus ryhmän lokakuun 2018 kokouksen pöytäkirjassa oli sen 
vuoksi todettu, että käyttöönottoon sisältyy tietojen ilmoittajien 
näkökulmasta merkittäviä riskejä. Erityisen hämmentävää on se, 
että toteutushankkeen riskikatsauksissa ilmoittajien valmius ei tä
mänkään jälkeen näkynyt merkittävien riskien joukossa. Ylätason 
ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa joulukuussa 2018 ei 
pöytä kirjan mukaan myöskään enää millään tavoin käsitelty il
moittajien tilannetta. 

Tarkastushavaintojen perusteella näyttää siltä, että tulorekisteri
hankkeen riskienhallinta on painottunut Verohallinnon sisäiseen 
toteutukseen ja hyödyntäjätahojen käyttöönottoihin, ja tietojen il
moittamiseen liittyvät riskit on joko sivuutettu tai jätetty pienem
mälle painoarvolle. Tätä voidaan pitää merkittävänä puutteena, 
kun otetaan huomioon, että tulorekisterin koko toiminta perustuu 
siihen, että tiedot saadaan ilmoitettua rekisteriin asianmukaisesti. 
Hankkeella ei myöskään ollut varasuunnitelmaa sen varalle, että 
käyttöönottoa olisi jouduttu lykkäämään. Näin ollen aikataulusta 
oli pakko pitää kiinni, vaikka käyttöönotolle ei olisikaan ollut riit
täviä edellytyksiä.

Palkkahallinnon ohjelmistojen keskeneräisyyden ja sen myö
tä tietojen ilmoittajien puutteellisen valmistautumisen lisäksi 
käyttöönotossa ja tulorekisterin toiminnassa oli aluksi teknisiä 
ongelmia. Järjestelmien testaus oli sinänsä ollut mahdollista vii
meistään syksyllä 2018. Toteutushanke ei kuitenkaan koordinoi
nut testausta, vaan jokainen toimija vastasi itse omasta testauk
sestaan. Erityisesti prosessin päästä päähän ulottuva niin sanottu 
endtoendtestaus jäi varsin vähäiseksi, koska jokainen toimija 
testasi pääsääntöisesti vain omaa osuuttaan kokonaisprosessista. 
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Käyttöönotosta tiedon ilmoittajille seuranneisiin ongelmiin ei ol
lut varauduttu riittävästi. Yhtenä syynä tähän oli mahdollisesti se, 
ettei hankkeen riskienhallinnassa ilmoittajiin liittyviä riskejä edes 
pidetty merkittävinä. Käyttöönoton jälkeen alkuvuodesta 2019 
tulo rekisterin tukipalveluun tuli niin paljon yhteydenottoja, että 
palvelu ruuhkautui täysin. 

Etuustietojen käyttöönotto oli suunniteltu vuoden 2020 al
kuun, mutta vuoden 2019 käyttöönoton ongelmien seurauksena 
sitä päätettiin siirtää vuodella. Tarkastuksessa kuultujen näkemys
ten mukaan päätös oli ehdottomasti hyvä. Aikataulumuutos oli sa
malla kuitenkin keskeinen syy siihen, että tulorekisterihankkeen 
kokonais kustannukset kasvoivat 48 miljoonasta eurosta 63 miljoo
naan euroon.

Palkkahallinnon edustus oli hankkeessa huomattavan 
vähäistä

Vaikka hankkeen alussa tehdyssä kansainvälisessä vertailussa oli 
todettu, että palkkahallinnon osallistaminen olisi onnistumisen 
kannalta erityisen tärkeää, Katrehankkeen käytännön toteutuk
sessa se ei ole vahvasti näkynyt. Sen sijaan hankkeessa pyrittiin pi
tämään tiivis yhteys palkkahallinnon ohjelmistotoimittajiin muun 
muassa säännöllisten tukiklinikoiden avulla. Valittu linjaus on osin 
ymmärrettävä mutta samalla ongelmallinen, koska ohjelmisto
toimittajien ei voida olettaa tuntevan palkkahallinnon prosessia 
yhtä syvällisesti ja laajasti kuin varsinaiset palkkahallinnon toimi
jat. Ylätason ohjausryhmässä ei myöskään ollut yhtään varsinaista 
palkkahallinnon edustajaa, koska ilmoittajia edustavat tahot tuli
vat edunvalvontajärjestöistä. 

Palkkahallinnon vähäinen osallistaminen konkretisoitui 
tarkastus havainnoissa siinä, että useat haastatellut kertoivat, ettei 
tulorekisteriilmoittamisen prosessia ole heidän mielestään sel
västikään suunniteltu palkkahallinnon näkökulmasta. Havainto on 
sikäli merkittävä, että samaan aikaan palkkahallinnon edustajat 
totesivat, että tulorekisterin myötä palkkahallintoon kohdistui 
erittäin suuri muutos; sitä luonnehdittiin suurimmaksi muutok
seksi, joka työuralla oli tullut vastaan. Osalle ilmoittajista muutok
sen suuruus oli kuitenkin lopulta tullut yllätyksenä, minkä vuoksi 
siihen ei ollut välttämättä osattu riittävästi etukäteen varautua. 
Haastateltujen mukaan tietoa oli kyllä sinänsä ollut saatavilla, jos 
sitä oli osannut etsiä. Ohjelmistotoimittajat olivat omalta osaltaan 
jakaneet tietoa vaihtelevassa määrin omille asiakkailleen. Osa oh
jeistuksesta oli kuitenkin saattanut olla ristiriitaista, eli ohjelmisto
toimittajilla oli saattanut olla joistain ilmoittamiseen liittyvistä 
asioista erilainen käsitys kuin mihin Verohallinnon tulorekisteri
yksikön julkaiseman aineiston perusteella olisi voinut päätyä.

Tulorekisteri oli 
palkkahallinnon kannalta 
suuri muutos
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3.2 Sidosryhmien osallistaminen 
kehittämistyöhön hakee vielä muotoaan 

Kokonaisuutena kehitystarvetta edelleen tunnistettavissa

Tarkastuksen yhteydessä kuultu yleinen näkemys oli, että tulo
rekisterin ja palkkahallinnon ohjelmistojen tekninen toimivuus 
on alun ongelmien jälkeen parantunut, joten se ei ole enää erityi
nen ongelma. Käyttöönoton vaikeuksien seurauksena nykyiseen 
hallitus ohjelmaan on kirjattu, että tulorekisterin käyttöönotossa il
menneet ongelmat tulee selvittää ja korjata, jotta helpotetaan pien
yrittäjien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa.8 Valtiovarainministeriö 
valmisteli vuonna 2019 lainmuutoksen9, jolla tehtiin vuoden 2020 
alusta muutamia lievennyksiä tulorekisteriilmoittamiseen. Lie
vennykset koskivat luontoisetuja, palkkaennakoita, vero vapaiden 
kustannusten korvauksia sekä pienimääräisiä kertasuorituksia ja 
kilpailupalkintoja. Valtiovarainministeriön edustajien kanssa käy
dyssä keskustelussa kävi ilmi, että heidän näkemyksensä mukaan 
kyseisellä lainmuutoksella on vastattu hallitusohjelmassa olevaan 
kirjaukseen, eikä muulle erityiselle kehittämiselle tai muutoksil
le ole enää tarvetta. Muut tarkastushaastattelut antoivat kuiten
kin tilanteesta erilaisen kuvan. Useiden haastateltujen mukaan 
vuoden 2020 lainmuutoksella ei ole ollut oleellista merkitystä 
tulorekisteri ilmoittamisen ongelmiin, koska muutokset eivät pu
reudu todellisiin ongelmakohtiin. Näitä ovat erityisesti ilmoitus
ten takautuva korjaamistarve ja korjaamisen vaikeus, täsmäytykset 
sekä raportoinnin puutteet. 

Tarvetta aidolle asiakaslähtöisyydelle ja sidosryhmien 
osallistamiselle

Tulorekisterin kehittäminen on periaatetasolla jaettu pien
kehittämiseen sekä isompaan kehittämiseen. Pienkehittämisellä 
tarkoitetaan olemassa olevien toiminnallisuuksien kehittämistä tai 
muuttamista, kuten uusia tulolajeja, käsittelysääntöjä tai raport
teja. Isompi kehittäminen puolestaan tarkoittaa kokonaan uusia 
toiminnallisuuksia tai muita olennaisia muutoksia, joiden toteutus 
vaatii aina myös erillisrahoitusta.

Tulorekisterin pienkehittämisen prosessi on määritelty, ja Vero
hallinnon mukaan kehittäminen on asiakaslähtöistä. Käytännössä 
asiakaslähtöisyys näyttäisi tarkoittavan lähinnä sitä, että käyttäjät 
voivat esittää kehitystoiveita ja kommentoida Verohallinnon esit
tämiä muutoksia. Useat haastatellut pitivät tätä kuitenkin riittä
mättömänä ja peräänkuuluttivat aitoa asiakaslähtöisyyttä, jossa 

Tulorekisteri-
ilmoittamista tulisi 
helpottaa
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koko ilmoittamisen prosessia tarkasteltaisiin ilmoittajien näkö
kulmasta – tavoitteena tehdä ilmoittaminen niin helpoksi kuin 
mahdollista. Myös laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
(306/2019, 4 §) edellyttää, että digitaalisten palvelujen helppo
käyttöisyys on varmistettu. 

Yhtenä lisänäkökohtana tarkastuksessa kiinnitettiin huomio
ta niin kutsuttujen vuosimuutosten kommentoinnin aikatauluun. 
Koska tulorekisteriin voidaan periaatteessa tehdä merkittävämpiä 
muutoksia vain kerran vuodessa, niitä myös valmistellaan jo hy
vin varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Verohallinnon tarkastus
virastolle toimittaman kaavion mukaan vuosimuutoksiin 2022 liit
tyvät pyynnöt oli tehtävä 7.12.2020 mennessä, ja sidosryhmille oli 
annettu kommentointiaikaa 7.1.2021 asti. Kun otetaan huomioon, 
että 7.12. ja 7.1. väliselle ajalle sijoittuu joulun ja vuodenvaihteen 
loma kausi, todellisia työpäiviä oli kommentointiaikana käytettä
vissä varsin niukasti.

Tulorekisterille on perustettu vuonna 2020 asiakasraadit se
kä palkkahallinnon ohjelmistotaloille että tilitoimistoille. Vero
hallinnon mukaan asiakasraateja on suunniteltu hyödynnettävän 
kehittämisessä siten, että muutospyyntöjen ehdottaminen ja kom
mentointi olisivat osa niiden toimintaa. Jos tämä toteutuu myös 
käytännössä, se on asiakaslähtöisen kehittämisen kannalta ehdot
tomasti positiivista. 

Verohallinnon tulorekisteriyksikkö kokoaa isompia kehitys
kohteita kehittämissuunnitelmaan, jonka laatimiseen velvoittaa 
myös tulotietojärjestelmästä annettu laki. Suunnitelmaa käsitel
lään yhteistyöryhmässä, joka toimii Verohallinnon tulorekisteri
yksikön ja eri sidosryhmien välisenä yhteistyöfoorumina. Esimer
kiksi vuonna 2020 käsittelyssä on ollut kehittämissuunnitelma 
vuosille 2021–2024. Suunnitelmasta pyydetään lausunnot yhteis
työryhmään kuuluvilta tahoilta. Tarkastuksen tiedonhankinnan 
yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että keskeiset sidosryhmät pitävät 
mahdollisuuksiaan vaikuttaa suunnitelman sisältöön hyvin rajalli
sina. Lausuntokierrosta ei pidetä riittävänä yhteistyön muotona 
vaan sen lisäksi jo kehittämissuunnitelman valmisteluun kaiva
taan aktiivisempaa vuoropuhelua. Sidosryhmien kokemuksen mu
kaan ei ole myöskään läpinäkyvää, millä perusteella eri kehittämis
kohteita priorisoidaan ja miten priorisoinnissa otetaan sidosryhmät 
huomioon. Esimerkiksi useamman toimijan tärkeänä pitämä rin
nakkaisen valvontatiedon mahdollistaminen oli sijoitettu alusta
vaan kehittämissuunnitelmaan vasta vuoden 2027 jälkeiselle ajal
le. Lisäksi haastatteluissa useammat tahot nostivat esiin huolensa 
siitä, miten tulorekisterin kehittämiselle varmistetaan riittävät 
 resurssit. 

Kehittämissuunnitelman 
laadintaan kaivataan 
vuoropuhelua
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Yhteistyöryhmän toimintaan liittyvänä yksityiskohtana tar
kastuksessa kiinnitettiin huomiota ryhmän puheenjohtajuuteen. 
Puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön edustaja, mut
ta varapuheenjohtajaa ei ole erikseen nimetty. Jos varsinainen 
puheen johtaja on ollut estynyt, käytännössä on toimittu niin, et
tä useassa kokouksessa puheenjohtajana on toiminut sama val
tiovarainministeriön asiantuntija, joka on ministeriössä vastan
nut muun muassa kehittämissuunnitelman valmistelusta. Tätä ei 
voida pitää suositeltavana, koska päällekkäiset roolit eivät välttä
mättä edesauta erilaisten näkemysten yhteensovittamista. Toinen 
yhteis työryhmään liittyvä erityinen havainto on se, ettei sosiaali 
ja terveysministeriö ole edustettuna ryhmässä. Sen osallistuminen 
olisi kuitenkin perusteltua, koska ryhmän tehtäviin kuuluu muun 
muassa tulorekisterin hyödynnettävyyden edistäminen.

Verohallinnon tulorekisteriyksikön vuoden 2020 kehittämis
toiminnassa on korostunut mittaristotyö, jota on tehty yhdessä 
sidosryhmien kanssa. Tarkastushavaintojen perusteella kehitys
työtä on kuitenkin edelleen vaivannut sama osallistujatahojen epä
tasapaino, joka on jo todettu edellä luvussa 3.1. Verohallinnon mu
kaan mittaristotyössä haluttiin tarkastella ilmoittamiseen liittyvää 
kokonaisprosessia. Siitä huolimatta prosessin alkupään eli palkka
hallinnon ja tiedon ilmoittajien osallistaminen kehitys työhön on 
ollut huomattavan vähäistä.
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4 Varmistetaanko 
tulorekisteriin ilmoitettavien 
tietojen laatua ja 
oikeellisuutta riittävästi?

Tulorekisteriilmoittamiseen on olemassa kattava ohjeistus, joka 
voi kuitenkin olla vaikeaselkoista. Käytännössä tarkempia neuvoja 
voi lisäksi joutua kysymään usealta eri taholta riippuen siitä, minkä 
tahon hyödyntämään tietoon kysymykset mahdollisesti liittyvät.

Tulorekisteri sisältää työnantajan ilmoittamia tietoja, joiden 
oikeellisuutta ei ilmoittamisvaiheessa keskitetysti tarkisteta. Jo
kainen tiedon hyödyntäjä vastaa omalta osaltaan mahdollisten 
tarkistusten toteuttamisesta. Erityinen ongelma on se, ettei tieto 
yhden hyödyntäjän virheelliseksi havaitsemasta tiedosta välity te
hokkaasti muille hyödyntäjille.

Tulorekisterin käytön valvonta on kunkin käyttäjäorganisaation 
omalla vastuulla, minkä vuoksi valvonnan käytännöt vaihtelevat.

4.1 Ohjeistus on kattavaa, mutta osin 
vaikeaselkoista

Neuvontaa on käytännössä haettava eri tahoilta 

Tulorekisterin käyttöön liittyvät ohjeet on koottu verkko sivustoon, 
jossa on omat osionsa yksityishenkilöille, yrityksille ja organisaa
tioille sekä ohjelmistokehittäjille. Kirjallisten ohjeiden lisäksi saa
tavilla on videoita ja seminaari ja koulutusaineistoja. Tarkastus
haastatteluissa ohjeita pidettiin pääsääntöisesti kattavina, mutta 
kuitenkin osin vaikeasti hahmottuvina ja vaikeaselkoisina. Kom
menteissa tuotiin esiin, että palkkahallinnon ammattilaisenkin 
on välillä vaikea löytää ohjeista vastauksia käsillä olevaan asiaan 
– saati sitten asioista vähemmän perillä olevan ilmoittajan. 

Tulorekisterin neuvontapalvelussa yhteydenottokanavina ovat 
puhelin ja chat. Alkuvaiheen käyttöönottoon liittyvien ongel
mien vuoksi neuvontapalvelu ruuhkautui, mikä näkyi erityisesti 
puhelujen alhaisena vastausprosenttina. Sittemmin yhteyden
ottojen määrä on vähentynyt ja vakiintunut, ja vastausprosentit 
ovat vastaavasti nousseet. Ilmoittajan näkökulmasta neuvontaan 
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liittyy kuitenkin se haaste, että ilmoittamisen yksityiskohtaiset 
sisältöasiat eivät kuulu Verohallinnon tulorekisteriyksikölle vaan 
eri tahoille riippuen siitä, mitä kysymys mahdollisesti koskee. Esi
merkiksi työeläkevakuuttajille välittyviin tietoihin liittyvät kysy
mykset täytyy siis kysyä työeläkeyhtiöiltä, tapaturmavakuutuksiin 
liittyvät asiat vakuutusyhtiöiltä ja niin edelleen. Näin ollen tulo
rekisteriin liittyvää neuvontaa ei ole kokonaisuudessaan saatavilla 
”yhdeltä luukulta”. Sama piirre näkyy myös Verohallinnon sisällä, 
koska tulorekisteriyksikkö on erillinen yksikkö ja verotukseen liit
tyvä asiakaspalvelu on siitä erillään.

Ohjeiden toimivuudessa on vielä parannettavaa

Luvussa 2.1 käsiteltiin ilmoitettujen tietojen korjaamista, joka on 
tarkastushavaintojen perusteella yksi merkittävimmistä käyttäjien 
kohtaamista ongelmista. Samat ongelmat heijastuvat myös kor
jaamiseen liittyviin ohjeisiin. Erään haastatellun palkka hallinnon 
suuren toimijan mukaan tulorekisterin korjausohjeen tarkka 
noudattaminen olisi yksinkertaisesti mahdotonta, koska heidän 
tapahtuma määrillään se johtaisi tuhansiin manuaalisesti tehtäviin 
korjauksiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa käytettävissä olevilla 
resursseilla. 

Toinen esimerkki ohjeistuksen tulkinnasta saatiin eräältä 
ohjelmisto yritykseltä, joka oli yrittänyt selvittää, löytyykö vapaa
ehtoisesti ilmoitettaviin tietoihin kuuluviin työtunteihin yksi
selitteistä määrittelyä ja tulkintaa. Yritys oli käynyt asiasta kes
kustelua sekä Verohallinnon että Kelan kanssa. Lopputuloksena 
yritys oli todennut, että heidän järjestelmästään kyseiset tiedot on 
parempi jättää ilmoittamatta kuin ilmoittaa mahdollisesti vääriä 
tietoja, koska riittävän yhdenmukaista tulkintaa ei ollut heidän kä
sityksensä mukaan löytynyt. 

Vaikka ohjeet koetaan kattaviksi, niiden käyttäjät eivät välttä
mättä huomaa, milloin jokin ohje on muuttunut, koska erilaista 
ohjeistusta on niin paljon. Sen vuoksi haastattelujen yhteydessä 
esitettiin kehitystoive, että ohjeiden päivityksistä viestittäisiin ak
tiivisesti esimerkiksi uutiskirjeiden yhteydessä tai jollain muulla 
tavalla.

Selkeä ohjeistus on keskeinen keino vaikuttaa siihen, että il
moittajat pystyvät ilmoittamaan tiedot tulorekisteriin mahdolli
simman oikein. Tarkastuksessa tuli kuitenkin ilmi, että varsinkin 
käytön alkuvaiheessa ongelmia oli aiheutunut siitä, että kaikki il
moittajat eivät olleet ymmärtäneet, mikä merkitys ilmoitettavilla 
tiedoilla on eri hyödyntäjille. Esimerkiksi lakisääteiseen tapa
turmavakuuttamiseen liittyviä tietoja oli saatettu ilmoittaa hyvin
kin puutteellisesti, mistä aiheutui lisätyötä niin vakuutusyhtiöille 
kuin ilmoittajillekin, kun ilmoituksia jouduttiin takautuvasti kor
jaamaan.

Ilmoittajat eivät 
välttämättä ymmärrä, 
mihin eri tietoja 
tarvitaan
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4.2 Tietojen laadun varmentaminen on kunkin 
tietoja käyttävän organisaation omalla 
vastuulla

Tulorekisteri sisältää työnantajien ilmoittamat tiedot

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan suorituksen maksa
jat vastaavat ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta, eikä rekis
terinpitäjällä eli Verohallinnon tulorekisteriyksiköllä ole vastuuta 
sisällön laadusta teknisluonteisia tarkistuksia lukuun ottamatta. 
Tarkastushaastatteluissa saadun tiedon mukaan tästä perusläh
tökohdasta oli käyty tulorekisterin ja erityisesti sitä koskevan lain 
valmistelun yhteydessä paljon keskustelua. Periaatetasolla kyse 
oli ollut siitä, halutaanko tehdä rekisteri, jossa tiedot ovat mah
dollisimman oikein, vai rekisteri, joka sisältää työnantajan ilmoit
tamat tiedot. Valitun linjauksen seurauksena tulorekisteriyksi
kön nykyistä roolia luonnehdittiin postikonttoriksi, joka välittää 
saamaansa tietoa eri tahoille ilman vastuuta sisällön laadusta tai 
oikeellisuudesta. Toisaalta esimerkiksi laki julkisen hallinnon tie
donhallinnasta (906/2019, 15 §) lähtee siitä, että viranomaisen on 
varmistettava tietoaineistojensa virheettömyys.

Teknisiä tietosisällön tarkistuksia toteutetaan ilmoitusten jär
jestelmäteknisillä käsittelysäännöillä. Näitä sääntöjä on tulorekis
terin palkkatietoilmoituksella, työnantajan erillisilmoituksella ja 
etuustietoilmoituksella. Käsittelysäännöt kohdistuvat ilmoitusten 
tietoelementtien merkistöön, minkä lisäksi yksittäisille tiedoille 
on määritelty sallitut arvot. Tulorekisterissä ei ole estetty saman 
ilmoituksen lähettämistä kahteen tai useampaan kertaan. Tuplail
moitusten valvonta on Verohallinnosta saadun tiedon mukaan vie
lä manuaalista, mutta sitä on tarkoitus automatisoida vuoden 2021 
aikana. 

Tietosisällön tarkistuksia tehdään vaihtelevasti

Koska tulorekisteristä saatavien tietojen sisällön laadun varmis
taminen on kunkin hyödyntäjän omalla vastuulla, siihen liittyvät 
menettelyt vaihtelevat organisaatiokohtaisesti. Osa hyödyntäjistä 
luottaa tulorekisterissä olevaan tietoon lähtökohtaisesti enemmän 
kuin toiset – ero suhtautumisessa johtunee osin myös siitä, minkä 
luonteiseen toimintaan tietoja käytetään. Tarkastuksessa saatiin 
kuitenkin viitteitä siitä, etteivät kaikki hyödyntäjät ole välttämättä 
mieltäneet, että tulorekisterissä olevat tiedot ovat vain työnantajan 
itsensä ilmoittamia eikä viranomainen ole niitä keskitetysti tarkis
tanut.
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Tietojen laadun varmentamiseen liittyviä toimintatapoja ei 
käsitelty tarkastuksen yhteydessä tarkalla tasolla muun muassa 
siksi, että merkittävä osa tulorekisterin hyödyntäjistä ei edes kuu
lu Valtion talouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden piiriin. 
Yleisellä tasolla tarkastuksessa saatiin kuitenkin kuva siitä, että 
kaikki merkittävät tiedon hyödyntäjät tekevät omia tarkistuksia 
tiedon sisältöön. Toimintatapaa ei kuitenkaan pidetty kaikilta osin 
erityisen tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena, ja useammassa 
haastattelussa tuotiin esille toiveita ja tarpeita keskite tympään 
ilmoitusten laadun valvontaan. Esimerkiksi ilmoitusten loo
gisia risti riitaisuuksia olisi hyvä saada tarkistettua mahdolli
simman varhaisessa vaiheessa. Yhtenä esimerkkinä mainittiin 
TyEL vakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen palkkasummat, 
joiden pitäisi yleensä olla suunnilleen samat. Jos työtapaturma
vakuutuksen palkkasumma olisi tulorekisterin mukaan jostain 
syystä TyELvakuutuksen palkkasummaa pienempi, ilmoituksis
sa on todennäköisesti jossain kohtaa tapahtunut virhe. Koska va
kuutusyhtiöiden prosesseista riippuen tietoja kuitenkin saatetaan 
käsitellä vasta viiveellä, mahdollisen virheen havaitseminen ja 
korjaaminen voi viedä pidemmän aikaa, jolloin korjaamistarvekin 
koko ajan kasvaa.

Tarkastuksessa nousi esille muutama erityinen tietojen laatuun 
liittyvä ongelma, joiden ratkaisemista olisi syytä pohtia. Asiaa on 
käsitelty myös luvussa 2.3. Jos joku käyttäjä havaitsee omien tar
kistustensa tai valvontansa perusteella tulorekisterissä virheellistä 
tietoa, se korjaa tiedon tyypillisesti omaan järjestelmäänsä. Tieto 
löydöksestä ei kuitenkaan välity muille saman tiedon hyödyntäjil
le. Jos alkuperäinen ilmoittaja ei virheen havaitseman tahon pyyn
nöstä huolimatta korjaa ilmoittamaansa tietoa, toiset hyödyntäjät 
voivat edelleen käyttää virheellistä tietoa. Virheellinen tieto voi 
jäädä rekisteriin myös pysyvästi, koska ilmoitusta voi korjata vain 
alkuperäinen ilmoittaja. Tämä erityispiirre on käytännön ongelma 
myös siitä syystä, että alkuperäistä työnantajaa ei välttämättä ole 
enää edes olemassa siinä vaiheessa, kun tietoja pitäisi korjata. 

Tietojen riittävä laatu ja oikeellisuus on yhä tärkeämpää, kun 
jatkossa tulorekisterissä olevaa tietoa hyödynnetään automatisoi
duissa prosesseissa. Eri tahot ovat automatisoineet prosessejaan 
eri laajuudella, ja automatisointi on tavoitteena ja suuntauksena 
useilla toimijoilla. Tietojen laatu on perusedellytys, jotta automa
tisointi on ylipäänsä mahdollista. Haastatteluissa tuli lisäksi esille, 
että automatisoinnin myötä myös jälkivalvonnan roolin ja merki
tyksen nähdään kasvavan.

Tietoja voi korjata vain 
alkuperäinen ilmoittaja
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4.3 Käytön valvonta on organisaatiokohtaista

Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan Verohallinto valvoo tulo
rekisterin käyttöä vain omassa organisaatiossaan. Kukin tulo
rekisteriä hyödyntävä organisaatio vastaa itse omien käyttäjiensä 
valvonnasta. Tätä tehtävää varten heillä on käytettävissään tulo
rekisterin käyttölokiraportti 702, joka sisältää tietoja organisaa
tion käyttäjien tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa teke
mistä toimenpiteistä. Tulorekisteri muodostaa raportin käyttäjän 
tekemän aineistotilauksen perusteella ja toimittaa sen tulorekiste
rin sähköiseen asiointipalveluun organisaation noudettavaksi. 

Tarkastuksessa pyydettiin viideltä eri valtionhallinnon viras
tolta tietoja tulorekisterin käyttöön liittyvistä valvontatoimen
piteistä. Tietoja saatiin seuraavasti:

 – Verohallinnossa tulorekisterin käyttöä valvotaan samoilla pro
sesseilla kuin muidenkin tietojärjestelmien. Virkailijoiden ja 
yllä pitäjien käytön valvontaan on eri järjestelmät. Virkailijoi
den käyttöä valvotaan koneoppimisjärjestelmällä, johon kerä
tään operatiivisten ja tukisovellusten käyttölokeja. Käytön val
vonta on reaaliaikaista.

 – Valtiokonttorissa Kansalaispalveluttoimialan riskienhallinta 
käy läpi tulorekisterin käyttöoikeudet vähintään kerran vuodes
sa osana normaalia omavalvontaa. Samassa yhteydessä se käsit
telee tulorekisterin käyttölokiraportin 702 niiden korvauslajien 
osalta, joissa tulorekisteriä hyödynnetään. Jatkossa käyttöloki
raportin läpikäynti on tarkoitus ottaa osaksi vuosikellon mu
kaista tarkistusta.

 – Aluehallintovirastoissa tulorekisterin pääkäyttäjät suoritta
vat kaksi kertaa vuodessa voimassa olevien valtuutusten tar
kistuksen. Käytännössä tämä tehdään niin, että valtuutettujen 
esimiehille lähetetään lista valtuutetuista tarkastajista ja heitä 
pyydetään ilmoittamaan, mikäli valtuutuksissa on korjattavaa. 
Pääkäyttäjät tekevät myös käytön seurantaa. Käyttöloki raportti 
tilataan kaikilla viidellä työsuojelun vastuualueella kaksi ker
taa kuukaudessa.

 – Työhallintoon kuuluvissa organisaatioissa (ELYkeskukset ja 
TEtoimistot) KEHAkeskukseen nimetyt pääkäyttäjät ajavat 
vuosittain listaukset käyttäjistä, minkä jälkeen yksiköt tarkista
vat, että oikeudet pitävät paikkansa. Tarkastuksen aikaan käy
täntöä ei ollut vielä aloitettu, sillä tuotantoon siirtyminen oli 
kesken. Myöskään käyttölokiraportin 702 suhteen ei ollut vie
lä sovittu menettelyjä. 
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 – Ulosottolaitos aloitti tulorekisterin käytön vuoden 2021 alussa, 
joten tarkastuksen tiedonhankinnan aikaan sillä ei ollut vielä ko
kemuksia rekisterin tuotantokäytöstä. Tulorekisterin sähköisen 
asioinnin käyttöoikeuksia oli suunniteltu tarkistettavaksi aluksi 
puolivuosittain ja myöhemmin vuosittain. Käyttöloki raporttia 
702 oli alustavasti suunniteltu tarkastettavaksi vuosittain.

Eri hyödyntäjäorganisaatioista saatujen tietojen perusteella 
voidaan todeta, että tulorekisterin käyttöön kohdistuvat valvonta
toimenpiteet vaihtelevat suuresti eri organisaatioissa. Käytön 
valvontaan liittyvät valvontatoimenpiteet olisi hyvä integroida 
käyttäjäorganisaation muihin olemassa oleviin tietojärjestelmien 
valvontamenettelyihin, jotta niitä ei tarvitsisi muistaa erikseen. Li
säksi olisi hyvä miettiä, miten tulorekisterin käytön valvontaa olisi 
mahdollista yhdenmukaistaa eri organisaatioissa.
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Liite: Miten tarkastettin

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia 
niihin liittyy.

Tarkastuksen tarkoitus ja tavoite 
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko tulorekisterille asetetut tavoitteet saavutet
tu. Näitä tavoitteita ovat erityisesti työnantajien hallinnollisen taakan väheneminen sekä 
viranomaisten toiminnan tehostuminen reaaliaikaisten tulotietojen avulla. Lisäksi arvioi
tiin, onko rekisterin käyttöönotoissa kohdattujen ongelmien syyt selvitetty ja korjattu, ja 
varmennetaanko rekisterin tietosisällön laatua riittävästi.

Tarkastuksen tulokset tuottavat tietoa eduskunnalle ja tarkastuksen kohteille siitä, on
ko tulorekisterin avulla saavutettu haluttuja vaikutuksia. Tarkastustuloksia voidaan hyö
dyntää, kun suunnitellaan tulorekisterin jatkokehittämistä tai valmistellaan mahdollisia 
muita vastaavantyyppisiä laajoja uudistuksia.

Tarkastuksen kohde
Tarkastus kohdistui kansallisen tulorekisterin perustamishankkeeseen (Katrehanke) 
valmisteluvaiheesta aina käyttöönottoihin asti. Hankevaiheen lisäksi tarkastuksessa kä
siteltiin tuotannon aikaista käyttöä ja rekisterin jatkokehittämistä. Tarkastuksen kohteita 
olivat Verohallinnon tulorekisteriyksikkö, valtiovarainministeriö sekä sosiaali ja terveys
ministeriö. Katrehankkeen omistajuus oli valtiovarainministeriössä, mutta tulorekisterin 
toteutuksesta on vastannut Verohallinto. Sosiaali ja terveysministeriön vastuulle kuuluu 
etuuslainsäädäntöä, joka vaikuttaa tulorekisterin tietosisältöön ja hyödynnettävyyteen. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot Verohallinnolta, valtiovarain
ministeriöltä ja sosiaali ja terveysministeriöltä, jotka kaikki antoivat lausunnon. Lausun
noissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. 
Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.
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Tarkastuksen kysymykset ja kriteerit
Tarkastusasetelma muodostui kolmesta tarkastuskysymyksestä.

Tarkastuskysymys 1: Onko tulorekisterin avulla saavutettu tavoiteltuja hyötyjä ja vaiku
tuksia?

Tarkastuskysymyksen kriteerinä ovat tulotietojärjestelmästä annetussa lakiesityksessä 
(HE 134/2017) esitetyt tavoitteet, joihin sisältyivät muun muassa työnantajayritysten hal
linnollisen taakan keveneminen, viranomaispäätösten nopeuttaminen ja oikeellisuuden 
edistäminen, etuuksien takaisinperintätarpeen vähentäminen, tuottavuushyötyjen mah
dollistaminen, viranomaisten keskinäisen tietojenvaihdon tehostaminen sekä harmaan 
talouden torjuntaedellytysten paraneminen. 

Tarkastuskysymys 2: Onko tulotietojärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden ongelmien 
syyt selvitetty ja niiden poistamiseksi tarvittavat korjaukset tai muutokset toteutettu?

Tarkastuskysymyksen pääasiallisena kriteerinä on pääministeri Rinteen sekä pää
ministeri Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan tulorekisterin käyttöönotossa 
ilmenneet ongelmat tulee selvittää ja korjata. Lisäksi yleisenä kriteerinä on se, että tulo
tietojärjestelmä toimii kuten siitä annetussa laissa (53/2018) on tarkoitettu. 

Tarkastuskysymys 3: Varmistetaanko tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen laatua ja 
 oikeellisuutta riittävästi?

Tarkastuskysymyksen kriteereinä ovat tietojen ilmoittajille suunnatun riittävän ohjeis
tuksen ja tuen lisäksi se, että tietojen laadun ja oikeellisuuden varmistaminen on suunni
teltu tarkoituksenmukaisesti ja että tämä toteutuu myös käytännössä. Täsmentävänä osa
kysymyksenä olleen käytön valvonnan kriteerinä on käyttölokien seuranta mm. ISO 27001 

standardin sisältämien vaatimusten mukaisesti.

Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa kuultiin valtiovarainministeriötä ja Verohallintoa 
tarkastus asetelmasta ja tarkastuksen kriteereistä. Kuuleminen ei antanut aihetta muuttaa 
asetelmaa eikä kriteerejä.
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Tarkastuksen aineistot ja menetelmät
Tulorekisterin vaikutuksia koskeva aineisto koostui pääosin noin 50 haastattelusta, joita 
tehtiin eri sidosryhmille. Haastattelut kohdistuivat lähestulkoon samassa suhteessa sekä 
tulorekisterin tietojen ilmoittajiin että tietojen hyödyntäjiin. Ilmoittajia edustaviin tahoi
hin sisältyi pääosin suuria työnantajia, palkkahallinnon palveluja tarjoavia yrityksiä tai 
palvelukeskuksia sekä joitain ohjelmistotoimittajia. Haastattelujen tueksi saatiin myös 
joidenkin sidosryhmien itse tekemiä selvityksiä tai vastaavia. Lisäksi aineistona hyödyn
nettiin työttömyyskassojen edustajille tehtyä kyselyä, joka toteutettiin toisen tarkastus
projektin yhteydessä. 

Muuta keskeistä aineistoa olivat Katrehankkeen eri vaiheissa laaditut asiakirjat, joita 
saatiin sekä valtiovarainministeriöstä että Verohallinnosta. Tulorekisterin käytön valvon
taa käytiin läpi Verohallinnon kanssa, minkä lisäksi valvonnan käytäntöjä selvitettiin vii
destä valtionhallintoon kuuluvasta tulorekisterin käyttäjäorganisaatiosta.

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus alkoi 3.9.2020 ja päättyi 19.3.2021. Tiedonhankinta toteutettiin syyskuun ja 
joulu kuun 2020 välisenä aikana lukuun ottamatta työttömyyskassoille tehtyä kyselyä, 
jonka tulokset olivat käytettävissä tammikuussa 2021.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät ylitarkastaja Antti Halmetoja, johtava tilintarkastaja Timo  Kerttula, 
ylitarkastaja Pälvi Polojärvi ja johtava tuloksellisuustarkastaja Toni Äikäs. Projekti
päällikkönä toimi Toni Äikäs ja tarkastusprojektin omistajana vaikuttavuusalueen johtaja 
Matti Okko. 
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