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Tulorekisteri on sähköinen tietokanta

• Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. 

• V. 2019 lähtien tulorekisteriin on ilmoitettu tiedot palkoista ja ansiotuloista. 

• V. 2021 ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. 

• Sähköistä asiointia varten yhdistys tarvitsee Y-tunnuksen.

• Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-
verkkosivuston yrityshausta.
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Tulorekisteriä varten tarvitaan myös 
Suomi.fi-valtuudet
Jos toinen organisaatio tai henkilö asioi yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä 
asiointipalvelussa, tarvitaan valtuutus. 

Tulorekisterin Suomi.fi-valtuuskoodit ovat:
• Palkkatietojen ilmoittaminen
• Palkkatietojen katselu
• Etuustietojen ilmoittaminen
• Etuustietojen katselu
• Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely.

Suurin osa yhdistyksistä voi myöntää Suomi.fi-valtuudet itsenäisesti Suomi.fi-
valtuuspalvelussa. Lisätietoja Suomi.fi/valtuudet-sivulta .

Jos itsenäinen valtuutus ei ole mahdollinen, käytä valtuushakemusta

Ne tahot, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa, voivat 
valtuuttaa hakemuksella.

Valtuushakemuksella valtuuksia tekevät esimerkiksi organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity 
kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).
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https://www.suomi.fi/valtuudet


Vapaaehtoisten kilometrikorvauksen ja 
päivärahojen ilmoittaminen

Yhdistyksen vapaaehtoiselle voidaan maksaa kalenterivuodessa verovapaasti: 

 päiväraha enintään 20 päivältä

 majoittumiskorvaus tositetta vastaan 

 matkustamiskustannusten korvaukset julkisella kulkuneuvolla tositetta vastaan rajattomasti, 
kilometrikorvaukset 3000 euroon saakka. 

• Yhdistyksen vapaaehtoisille maksama päiväraha ilmoitetaan tulolajilla 358 Yhdistyksen maksama 
päiväraha, ja yli 20 päivää ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus, joka on veronalaista tuloa. 

• Yhdistyksen vapaaehtoiselle maksama kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön 
maksama kilometrikorvaus. 3000 euroa ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus, joka on 
veronalaista tuloa. 

• Katso noin viiden minuutin video Yleishyödyllinen yhdistys - Näin ilmoitat päivärahat ja kilometrikorvaukset 
tulorekisteriin tästä linkistä
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https://www.youtube.com/watch?v=-BAbFvvC0Wk


Kuvallinen esimerkki:
Matkakorvausten ja 

päivärahojen 
ilmoittaminen
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Tunnistautuminen

Tunnistaudu 
tulorekisterin sähköiseen 
asiointipalveluun 
henkilökohtaisilla 
verkkopankkitunnuksilla, 
mobiilivarmenteella tai 
organisaation 
varmennekortilla.

Varmista, että jokin 
näistä 
tunnistautumistavoista 
on käytössä kaikilla 
oman organisaatiosi 
henkilöillä, jotka 
käyttävät tulorekisterin 
sähköistä 
asiointipalvelua.
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Asiointi tulorekisterissä

Asioidessasi 
tulorekisterissä 
yhdistyksen puolesta 
valitse:
ASIOI TOISEN PUOLESTA
-> asioi yrityksen tai 
organisaation puolesta.

Avautuvalta sivulta 
valitse sydänyhdistys, 
jonka puolesta asioit.
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Kilometrikorvaukset ja päivärahat ilmoitetaan 
palkkatietoilmoituksella

Valittuasi yhdistyksen ja 
saavut tulorekisterin 
asiointipalvelun 
etusivulle.

Valitse sivun 
vasemmasta laidasta 
löytyvä 
Palkkatietoilmoitus, kun 
haluat ilmoittaa 
yhdistyksen maksamia 
kilometrikorvauksia ja 
päivärahoja.
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Uusi palkkatietoilmoitus

Tunnisteena toimii 
yhdistyksen Y-tunnus ja 
Yrityksen nimi-kohtaan 
tulee yhdistyksen nimi.

Täytä vähintään *-
merkityt pakolliset 
maksajan tiedot.

Paina lopuksi Tallenna-
painiketta.

Tarkista avautuvalta 
yhteenveto-sivulta vielä 
tiedot ja sitten paina 
SEURAAVA.
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Ilmoitusviite ja maksukausi

Merkitse ilmoitusviite, 
esim. Elokuu2021. Tämä 
helpottaa tietojen 
löytämistä myöhemmin.

Merkitse maksukausi 
sekä päivämäärä, jolloin 
maksu on suoritettu.
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Tulonsaajan tietojen täyttäminen

Täytä tulonsaajan tiedot.

Mikäli henkilötunnuksen 
viimeinen merkki on 
kirjain, käytä ISOA 
KIRJAINTA.
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Tiedot kilometrikorvauksen ja päivärahan 
määrästä

Täytä tulolaji-kohta 
kilometrikorvausta 
ilmoittaessasi koodilla 
357 Yleishyödyllisen 
yhteisön maksama 
kilometrikorvaus.

Vastaavasti päivärahan 
määrää ilmoittaessasi käytä 
tulolaji-koodia
358 Yhdistyksen 
maksama päiväraha.

Täytä myös ansaintakauden 
alku- ja loppupäivä.



Tarkista tiedot esikatselussa ja lähetä ilmoitus

• Täytettyäsi tiedot paina sivun alareunasta 
seuraava-painiketta.

• Kaikkia kohtia ei siis ole tarkoitus sivulta 
täyttää kilometrikorvauksia ja päivärahoja 
ilmoittaessa vaan ainoastaan ilmoitusviite, 
maksukausi, tulonsaajan tiedot, tulolaji-
tiedot ja määrät sekä ansaintakausi.

• Tarkista vielä antamasi tiedot 
esikatselu-näkymästä ja mikäli 
korjattavaa ei ole, lähetä lomake.

• Mikäli huomaat vielä korjattavaa 
esikatselu-vaiheessa, palaa Edellinen-
painikkeella takaisin ilmoitukseen.
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Ilmoitus on valmis

Lähetettyäsi ilmoituksen saat tiedon 
ilmoituksen vastaanottamisesta.

Sivulla näet myös ilmoituksen viitteen, 
jolla sen löydät Annetut ilmoitukset-
kohdasta vasemmalla sijaitsevasta 
valikosta.

Mikäli ilmoituksessa olisi puutteita, 
ilmoitetaan siitä tällä sivulla ja 
pyydetään täyttämään puutteelliset 
tiedot.
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Muista tehdä myös
Työnantajan erillisilmoitus

Lisätietoja löydät tästä linkistä

Youtube-video erillisilmoituksen
tekemiseen:
https://www.youtube.com/watch?v
=ijmp7KtGfo0
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https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/tyonantajan-erillisilmoitus-tulorekisterissa/
https://www.youtube.com/watch?v=ijmp7KtGfo0


Lisätietoja ja tukea 
sydänpiiristäsi,
ole rohkeasti 
yhteydessä.
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