
TYÖTTÖMYYSKASSOJEN TARVITSEMAT TIEDOT
TULOREKISTERISTÄ

Tieto siitä, onko henkilö palvelussuhteessa
Sovellettava työehtosopimus
Palvelussuhteen tyyppi
Palvelussuhteen kesto
Palvelussuhteen päättymisen syy
Osa-aikaisuusprosentti
Säännöllinen sovittu viikkotyöaika
Palkkauksen muoto
Palkan ansaintakausi
Palkan yksikkö, yksikön hinta ja lukumäärä
Poissaolojakso
Poissaolopäivien lukumäärä
Poissaolon syy
Palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta

Työttömyyskassa saa tulorekisteristä palkka- ja työsuhdetietoja
Työttömyyskassat alkavat käyttää tulorekisteriä 1.1.2020. Työttömyyskassalla on
lakisääteinen oikeus saada tulorekisteristä tietoja työttömyysturva-asian ratkaisemiseksi.
 

Työttömyyskassa tarvitsee useita vapaaehtoisia tietoja
Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa (ilmoitustapa 1) tai laajaa
(ilmoitustapa 2) ilmoitustapaa käyttäen. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin
vapaaehtoisia täydentäviä tietoja.
 
Työttömyysturva-asian sujuvan käsittelyn varmistamiseksi tulorekisteriin olisi hyvä täyttää
tiedot laajalla ilmoitustavalla (ilmoitustapa 2). Lisäksi vapaaehtoisista täydentävistä tiedoista
olisi hyvä olla täytettynä seuraavat kentät:
 

 

Tulorekisterin tiedot riittävät useimmissa tapauksissa
Jos edellä luetellut tiedot on täytetty tulorekisteriin, työttömyyskassa voi suurimmassa osassa
tapauksia ratkaista työttömyysturva-asian tulorekisterin tietojen perusteella ilman erillistä
selvitystä työnantajalta. 
 
On kuitenkin mahdollista, että työnantajalta pyydetään jatkossakin erillisiä palkka- tai
työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja,
tai siitä, että kyseisen henkilön tilanteessa tulorekisteristä saatavat tiedot eivät riitä asian
käsittelyyn.



Suppea ilmoitustapa 
(ilmoitustapa 1): 

Työttömyyskassan tarvitsemat vapaaehtoiset täydentävät
tiedot:  

Työnantaja voi käyttää joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa.

Tämän lisäksi työnantaja voi täyttää tulorekisteriin vapaaehtoisia
täydentäviä tietoja.

palkka ja maksupäivä
tietyt pakolliset erittelyt, kuten
henkilökuntaedut

Laaja ilmoitustapa 
(ilmoitustapa 2): 

laajat palkkatiedot ja
palkkaa koskevat erittelyt

Tieto siitä, onko henkilö
palvelussuhteessa
Sovellettava työehtosopimus
Palvelussuhteen tyyppi
Palvelussuhteen kesto
Palvelussuhteen päättymisen syy
Osa-aikaisuusprosentti
Säännöllinen sovittu viikkotyöaika
Palkkauksen muoto
Palkan ansaintakausi
Palkan yksikkö, yksikön hinta ja
lukumäärä
Poissaolojakso
Poissaolopäivien lukumäärä
Poissaolon syy
Palkan määrä palkallisen poissaolon
ajalta

Laaja ilmoitustapa on
vapaaehtoinen. Se edellyttää

kuitenkin  kaikkien laajan
ilmoitustavan kenttien täyttöä.

Vapaaehtoisista täydentävistä
tiedoista voi täyttää

vapaavalintaisesti yhden tai kaikki
kentät.

 
Jos työnantaja täyttää tulorekisteriin

tiedot laajalla ilmoitustavalla ja
ilmoittaa työttömyyskassan
tarvitsemat vapaaehtoiset

täydentävät tiedot, kassan ei
suurimmassa osassa tapauksia

tarvitse pyytää työnantajalta erillisiä
selvityksiä palkasta tai työsuhteesta.

Työnantajan on täytettävä
palkkatiedot tulorekisteriin

vähintään suppealla
ilmoitustavalla.


