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Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto  
 

Lausuntopyyntönne koskien Tulorekisteriyksikön toimintakertomusta vuodelta 2020 

Tulorekisteriyksikkö on lähettänyt tulorekisterin sidosryhmien nimeämille 
verkoston edustajille ja yhteistyöryhmälle lausuntopyynnön Tulorekisteriyksi-
kön toimintakertomuksesta vuodelta 2020. Työeläkevakuuttajat TELA ry ja 
Eläketurvakeskus edustavat työeläketoimialaa tulorekisterin sidosryhmäyh-
teistyössä. Tässä lausunnossa esitämme työeläkealan huomiot lausuttavana 
olevaan asiakirjaan.  
 

Lausunnon sisältö 

Toimintakertomus on edelleen hyvä ja kattava kuvaus vuoden 2020 toimin-
nasta. Toimintakertomuksessa on myös kiitettävästi huomioitu aikaisempien 
lausuntojen muutosehdotukset. Lisäksi toimintakertomukseen on tuotu uu-
tena hyviä kokonaisuuksia, kuten toimintavuoden keskeiset hankkeet.  
 
Toimintakertomuksen tulisi olla kattava itsenäisenä dokumenttina, mutta hel-
pottaa myös asioiden seuraamista toimintavuodelta seuraavalle. Tästä syystä 
hankkeiden lisäksi olisi hyvä kuvata myös muut toimintavuoden aikana tehdyt 
merkittävät selvittelyt. Seuraaville vuosille jatkuvien kokonaisuuksien osalta 
tulisi ylätasolla kuvata toimintavuonna toteutetut asiat. Esimerkiksi TURE 
2020-2021 -projektin osalta ei käy esille, mitä tehtiin vuonna 2020, vaan ko-
konaisuus on sellaisenaan siirretty seuraavalle vuodelle. 
 
Toimintakertomuksesta näyttäisi myös puuttuvan vuonna 2020 yhteistyöryh-
mässä käynnistettäväksi sovitut asiat: selvitys ilmoittamisen laiminlyönnistä 
ilmiönä sekä kokonaismittariston käyttöönotto. Vastaavasti toimintakerto-
muksesta puuttuu EXT1-sidoryhmätestausympäristöstä luopuminen, jonka 
selvittäminen käynnistettiin vuonna 2020. Vaikka kokonaisuuksien toteutus 
on vuonna 2021, ovat ne jatkumoa vuoden 2020 toiminnalle.  
 
Työeläkealan näkemyksen mukaan toimintakertomuksessa tulisi näkyä myös 
työeläkealan esille nostama tiedon jakelun haaste ja sen osalta tehty selvit-
tely. Havaintoon liittyen on käyty tärkeää periaatteellista keskustelua Tulore-
kisteriyksikön roolista ja vastuusta rekisterinpitäjänä. 
 
Vuosimuutospyyntömenettely on merkittävä sidosryhmien vaikutuskeino ja 
yhteistyön malli. Tästä syystä sanallisen kuvauksen lisäksi toimintakertomuk-
seen olisi hyvä kuvata, kuinka monta muutospyyntöä hyväksyttiin, hylättiin 
jne. Myös tieto muutospyyntöjen kohdistumisesta (palkat/etuudet ja tiedon 
tuottaminen/tiedon käyttäminen) olisi jatkossa havainnollinen.  
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Aikaisemmassa toimintakertomuksessa on ollut sidosryhmäyhteistyötä ku-
vaava taulukko, jossa on määrällisesti kerrottu yhteistyön tapojen ja fooru-
meiden käytännön toteutuminen toimintavuoden aikana. Työeläkealan mie-
lestä taulukko olisi hyvä pitää toimintakertomuksessa jatkossakin, sillä se on 
havainnollinen tapa kuvata yhteistyön määrää sekä Tulorekisteriyksikön re-
surssien kohdentumista. 
 
Sidosryhmätestaus yhteistyömuotona olisi hyvä kuvata sekä toimintakerto-
muksessa että toimintasuunnitelmassa, jotta siihen kohdistuvat kehittämis-
tarpeet on mahdollista nostaa lausunnoissa esille. 
 
Tulotietojärjestelmän saavutettavuus koko järjestelmän osalta on ollut erit-
täin hyvä. Jos mitattavan katkon määritelmää ei muuteta, näyttäisi mittari 
jäävän melko tarpeettomaksi. Työeläkealan näkemyksen mukaan merkittävät 
katkot, kuten vuoden 2020 alussa ollut katko, tulisi näkyä myös mittarissa ja 
näin ollen katkon määritelmää olisi hyvä muuttaa. 
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