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TIETOJEN ILMOITTAMINEN TULOREKISTERIIN SPR:N OSASTOISSA 

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot sekä kustannusten korvaukset.  

Tulorekisteri koskee myös kaikenlaisia yhdistyksiä, yleishyödyllisiä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä ja säätiöitä, 
jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja tai ilmoitettavia kustannusten korvauksia.  

Tässä tiedotteessa on tiivistetysti tietoa, miten tulorekisterin käyttöönotto koskee SPR:n osastoja. 
 
Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan? 

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat työntekijälle maksetut 

- Tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. 
- Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten 

o maksetut päivärahat 
o ateriakorvaukset 
o kilometrikorvaukset 

Tulorekisteriin ilmoitetaan myös osaston vapaaehtoisille maksamat  

- Verovapaat matkakustannusten korvaukset, kuten 
o maksetut päivärahat 
o kilometrikorvaukset 

- Vapaaehtoistyöntekijöille maksetut veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten esim. 
o ateriakorvaus 
o rahakorvaukset henkilökohtaisten välineiden hankkimiseen 

Liikennöitsijän tai majoitusyrityksen antamaan tositteeseen perustuvia korvauksia matkalipuista tai 
majoittumiskuluista ei ilmoiteta tulorekisteriin. 

Tietojen ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa tai saajan ikärajaa. 

 

Miten tietoja ilmoitetaan? 

Tähän saakka tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle koko vuodelta yhdellä kertaa, mutta jatkossa tiedot tulee 
ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen. Maksetut kulukorvaukset ja/tai ansiotulot 
ilmoitetaan jokaisen saajan osalta maksupäivän jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. 

Huom: 

Verovapaat kustannusten korvaukset (päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset) voidaan ilmoittaa 

kuukausittain viimeistään maksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. 

Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä 

olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin 

kustannusten korvausten maksupäivä 

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat, enintään 200 euron suuruiset kertasuoritukset voidaan ilmoittaa 

kuukausittain viimeistään maksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Myös SPR:n osastot voivat 

noudattaa tätä aikarajaohjetta. 

Tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä verohallinon ohjeiden mukaan 
voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Tietoja ei voi 
ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse. 

1. Jos osastolla on palkanlaskenta tai matkalaskupalvelu ostettu tilitoimistolta, ilmoittaa se yleensä tiedot 
tulorekisteriin suoraan palkka- tai matkakulujärjestelmästä. 
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2. Jos osasto hoitaa itse jollain järjestelmällä tulorekisteriin ilmoitettavien palkkojen ja/tai korvausten 
laskennan, tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. 
Palveluun tullaan kirjautumaan sivulta tulorekisteri.fi. Osastot voivat tunnistautua tulorekisterin 
sähköiseen asiointipalveluun Katso-tunnisteella. Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen 
asioimaan osaston puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.  

Tulorekisteri on uusi palvelu, joten vanhat valtuudet eivät toimi tulorekisterissä. Tulorekisterissä on 
käytössä valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. 

Valtuutukset on hyvä tehdä kuntoon vielä ennen vuoden vaihdetta. 

 

3. Jos osasto hoitaa palkkojen ja/tai matkakorvausten laskennan palkka.fi ohjelman kautta ja maksajan 

perustiedoissa on valittuna automaattinen tietojen siirto, siirtyvät maksetut palkka- ja 

matkakorvaustiedot suoraan tulorekisteriin, eikä erillistä ilmoittamista tarvita. Palkka.fi ohjelmaan 

kirjaudutaan Katso-tunnistella.  

 

Ilmoittamista ja tehtävien ilmoitusten määrää matkakulujen osalta voi vähentää siten, että  

o vapaaehtoinen kokoaa useamman kuukauden matkat yhdelle matkalaskulle, jos ilmoitettavien 
matkakulujen määrä on vähäinen tai matkoja on harvakseltaan 

o vapaaehtoinen kokoaa vähintään kuukauden matkat yhdelle matkalaskulle, jos matkoja on useita 
kuukaudessa  

o matkalaskut maksetaan vapaaehtoisille kerralla yhtenä maksupäivänä esim. kerran kuukaudessa. 

 

 

Lisätietoa tulorekisteristä on Verohallinnon sivuilla https://www.vero.fi/tulorekisteri/ 
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