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Palkkasummailmoitus- ja Koulutuskorvaushakemus-tietueiden kuvaus TYVI-rajapintaa varten
1 Johdanto
Tässä dokumentissa kuvataan Työllisyysrahaston TYVI-operaattoreilta (ml.
ilmoitin.fi-palvelu) vastaanottamien tietueiden rakenne.
Palkkasummailmoitus-tietueella ilmoitetaan vakuutusvuoden päätyttyä vakuutusvuoden aikana maksetut työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummat.
Ilmoitus on annettava vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun
mennessä.
Koulutuskorvausta voi hakea palkkasummailmoituksen yhteydessä tai erillisellä ilmoituksella. Koulutuskorvaushakemus-tietuetta tulee käyttää osana
palkkasummailmoitus-tietuetta vain silloin, kun työnantaja hakee koulutuskorvausta. Elinkeinoverolain tai maatilatalouden tuloverolain alaiset yritykset eivät ole pääsääntöisesti oikeutettuja koulutuskorvaukseen, vaan voivat hakea
koulutusvähennystä Verohallinnolta.
Alla esitetyn lisäksi välitettävien lomakkeiden näköisversiot ja ohjeet löytyvät
Työllisyysrahaston Internet-sivuilta osoitteessa:
http://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/ilmoittaminen-ja-asiointi/

2 Tietueiden tekninen muoto
Tietueet välitetään tunnus-arvo-pareina. Merkistönä käytetään ISO-Latin-1
(ISO-8859-1) -merkistöä.
3 Yhteydenpito ja lisätiedot
Ilmoituksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastataan sähköpostiosoitteessa:
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi
Teknisiin ja testaukseen liittyviin kysymyksiin vastataan sähköpostiosoitteessa: tiedon.valitys@tyollisyysrahasto.fi
Työttömyysvakuutusrahasto tiedottaa muutoksista ilmoitusrajapinnassa kotisivuillaan osoitteessa www.tyollisyysrahasto.fi.
Lisäksi Työllisyysrahasto ilmoittaa muutoksista sähköpostilla niille ohjelmistotaloille ja TYVI-operaattoreille, jotka ovat ilmoittaneet tarkoitusta varten sähköpostiosoitteensa.
Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista:
http://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/
Lisätietoja koulutuskorvauksesta:
http://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/koulutuskorvaus/
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4 Palkkasummailmoitus
Tällä tietueella ilmoitetaan vakuutusvuoden päätyttyä vakuutusvuoden aikana
maksetut työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummat. Ilmoitus on annettava vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Pakollisuus
P: pakollinen
V: valinnainen

Enimmäispituus

P

8

Työnantajan Y-tunnus tai henkilötunnus

P

11

020

Työnantajan nimi

P

255

035

Työnantajan käyttämä kieli
Ilmoitetaan koodiarvolla:
fi = suomi, sv = ruotsi, en = englanti
Jos kieltä ei anneta, Työllisyysrahasto käyttää tiedossaan olevaa työnantajan kieltä.

V

2

052

Vuosi, jona maksettuja palkkoja ilmoitus koskee
Vuosiluku nelinumeroisena (>= 2013 ja <=2018)

P

4

131

Työntekijöiden (muiden kuin osaomistajien) työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma
Palkka ilmoitetaan euroina ilman desimaaleja.

V

10

132

Osaomistajien työttömyysvakuutusmaksun alainen
palkkasumma

V

10

200

Keskimääräinen työntekijämäärä
Työntekijöiden lukumäärä ilmoitetaan pilkulla erotettuna enintään kahden desimaalin tarkkuudella

V

10

201

Koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä

V

7

202

Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on yksi (1)

V

7

203

Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kaksi (2)

V

7

Tiedon
tunnus

Tiedon kuvaus

000

Tietuetunnus (vakio TVRPALSU)

010
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Tiedon
tunnus

Tiedon kuvaus

Pakollisuus
P: pakollinen
V: valinnainen

Enimmäispituus

204

Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kolme (3)

V

7

205

Työnantajan vakuutus
Työnantaja vakuuttaa, että koulutuskorvausta koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja lain vaatimusten mukainen koulutussuunnitelma on laadittu, eikä palkkatukea ole saatu niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joille järjestetyn koulutuksen perusteella korvausta
haetaan
(vakioarvio 1/tyhjä)

V

1

041

Yhteyshenkilön nimi

P

50

042

Yhteyshenkilön puhelinnumero

P

35

044

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

V

70

002

Toistuvien lisätietorivien 739 lukumäärä

V

4

739

Lisätietoa
Vapaamuotoinen lisätieto

V

255

198

Ilmoituksen jättämisen aikaleima

V

12

Aikaleima (ppkkvvhhmmss), jolloin ilmoitus on jätetty
palvelun käsiteltäväksi. Vastaanottava palvelu täyttää.
048

Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
Ohjelmiston nimi ja versio

P

32

045

Ilmoituksen välittänyt operaattori
Operaattoritunnus. Operaattori täydentää tiedon.

V

3

999

Lopputunnus tunnus:tieto-pareilla
Ilmoituksen juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu tunnus:tieto-pareina.

P
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5 Koulutuskorvaushakemus
Koulutuskorvausta voivat saada ne työnantajat, joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 56 §:n 6
momentin tai maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 10 f §:n 6 momentin perusteella. Koulutuskorvausta voivat siten saada muun muassa: kunnat, seurakunnat, yliopistot, yhdistykset ja säätiöt. Vuodesta 2015 alkaen myös ammattikorkeakoulut ovat oikeutettuja koulutuskorvaukseen. Koulutuskorvaukseen
ei ole oikeutta mm. yhtiöillä, yksityisillä elinkeinonharjoittajilla tai kotitalouksilla.
Koulutuskorvausta voi hakea joko tällä tietueella tai vaihtoehtoisesti osana
palkkasummailmoitus-tietuetta. Koulutuskorvaushakemus-tietuetta tulee käyttää osana palkkasummailmoitus-tietuetta vain silloin, kun työnantaja hakee
koulutuskorvausta.
Pakollisuus
P: pakollinen
V: valinnainen

Enimmäispituus

P

8

Tiedon
tunnus

Tiedon kuvaus

000

Tietuetunnus (vakio TVRKOUKO)

010

Työnantajan Y-tunnus tai henkilötunnus

P

11

020

Työnantajan nimi

P

255

035

Työnantajan käyttämä kieli
Ilmoitetaan koodiarvolla:
fi = suomi, sv = ruotsi, en = englanti
Jos kieltä ei anneta, Työllisyysrahasto käyttää tiedossaan olevaa työnantajan kieltä.

V

2

052

Vuosi, jona maksettuja palkkoja ilmoitus koskee
Vuosiluku nelinumeroisena (>= 2013 ja <=2018)

P

4

200

Keskimääräinen työntekijämäärä
Työntekijöiden lukumäärä ilmoitetaan pilkulla erotettuna enintään kahden desimaalin tarkkuudella

V

10

201

Koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä

V

7

202

Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on yksi (1)

V

7

203

Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kaksi (2)

V

7
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Tiedon
tunnus

Tiedon kuvaus

Pakollisuus
P: pakollinen
V: valinnainen

Enimmäispituus

204

Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kolme (3)

V

7

205

Työnantajan vakuutus
Työnantaja vakuuttaa, että koulutuskorvausta koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja lain vaatimusten mukainen koulutussuunnitelma on laadittu, eikä palkkatukea ole saatu niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joille järjestetyn koulutuksen perusteella korvausta
haetaan
(vakioarvio 1/tyhjä)

V

1

041

Yhteyshenkilön nimi

P

50

042

Yhteyshenkilön puhelinnumero

P

35

044

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

V

70

002

Toistuvien lisätietorivien 739 lukumäärä

V

4

739

Lisätietoa
Vapaamuotoinen lisätieto

V

255

198

Ilmoituksen jättämisen aikaleima
Aikaleima (ppkkvvhhmmss), jolloin ilmoitus on jätetty
palvelun käsiteltäväksi. Vastaanottava palvelu täyttää.

V

12

048

Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
Ohjelmiston nimi ja versio

P

32

045

Ilmoituksen välittänyt operaattori
Operaattoritunnus. Operaattori täydentää tiedon.

V

3

999

Lopputunnus tunnus:tieto-pareilla
Ilmoituksen juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu tunnus:tieto-pareina.

P
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6 Esimerkkitiedosto
000:TVRPALSU
010:6606611-7
020:Työnantajan Nimi Oy
035:sv
052:2013
131:115000
132:5000
041:Yhteyshenkilön Nimi
042:050 1234567
044:nimi.yhteyshenkilo@domain.com
002:4
739:tässä ensimmäinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä
739:tässä toinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä
739:tässä kolmas lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä
739:tässä viimeinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä
198:040613151026
048:ohjelma, v0.1
045:VW1
999:1
000:TVRPALSU
010:6606611-7
020:Työnantajan Nimi Oy
035:sv
052:2013
200:50.82
201:192
202:8
203:11
204:54
205:1
041:Yhteyshenkilön Nimi
042:050 1234567
044:nimi.yhteyshenkilo@domain.com
002:4
739:Yrityksemme panostaa koulutukseen.
198:040613151026
048:ohjelma, v0.2
045:VW1
999:1

7 Päivitykset
30.8.2013
Muutettu kenttä 045 (Ilmoituksen välittänyt operaattori) molemmissa ilmoituksissa vapaaehtoiseksi. Tietoa ei tarkisteta tarkistusmoduulissa. Operaattori
täydentää tiedon ilmoitukseen.
18.9.2014 (luonnos)
Laajennettu palkkasummailmoitus-tietuetta koulutuskorvausta koskevalla
osuudella. Lisätty koulutuskorvaushakemukselle oma tietueensa.
14.10.2014
Muutettu kentässä 200 (Keskimääräinen työntekijämäärä) käytettävä erotin
pisteestä pilkuksi.
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16.10.2014
Lisätty kuvaus koulutuskorvauksen edellytyksistä ja tieto että sitä voi hakea
joko omalla tietueellaan tai osana palkkasummailmoitus-tietuetta.
28.10.2014
Lisätty johdantoon maininta koulutuskorvauksen hakemistavoista. Lisätty linkit
rahaston www-sivuille työttömyysvakuutusmaksuja ja koulutuskorvausta koskeviin osioihin.
12.2015
Tarkennettu johdantoon ja koulutuskorvaushakemusta koskevaan kohtaan
koulutuskorvaushakemus-tietueen käyttöä. Lisätty koulutuskorvaushakemusta
koskevaan kohtaan ammattikorkeakoulujen oikeus koulutuskorvaukseen. Korjattu Internet-sivujen linkit.
4.2017
Poistettu työnantajan osoitetietoihin liittyvät kentät (021, 030, 032, 033 ja 034)
Palkkasummailmoitus-, Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/muutos- ja Koulutuskorvaushakemus-tietueista. Muutettu Palkkasummailmoitus-,
Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/muutos- ja Koulutuskorvaushakemus -tietueiden. kenttä 042 (yhteyshenkilön puhelinnumero) vapaaehtoisesta kentästä pakolliseksi kentäksi.
9.11.2018
Muutettu kaikkien tietueiden suurimmaksi sallituksi vakuutusvuodeksi 2018.
Lisätty maininta nykymuotoisen Ennakon hakemus/muutos -tietueen käytön
lopettamisesta 1.1.2019 alkaen. Poistettu IBAN- ja BIC-tiedot (094 ja 095)
Palkkasummailmoitus- ja Ennakon hakemus/muutos -tietueilta. Lisätty maininta Työttömyysvakuutusrahaston nimen muuttumisesta 1.1.2019 alkaen.
1.1.2019
Muutettu Työttömyysvakuutusrahasto > Työllisyysrahasto dokumentissa.
Muutettu Internet- ja sähköpostiosoitteet vastaamaan Työllisyysrahaston
osoitteita. Poistettu Ennakon hakemus/muutos -tietue. Siirretty liitteinä olleet
lomakkeet Työllisyysrahaston Internet-sivuille.

Jakelu

Ohjelmistotalot
TYVI-operaattorit

