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Tulojen määritelmä tilastolla

▪ Luvut pohjautuvat työnantajien ja muiden suoritusten maksajien tulorekisteriin antamiin ilmoituksiin 

ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista yleisesti verovelvollisille.

▪ Tulorekisteriin ilmoitettavien ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen osuus veronalaisten 

ansiotulojen yhteismäärästä on koko maan tasolla yli 95 prosenttia.

▪ Merkittävimmät tulorekisteri-ilmoittamisen ulkopuoliset veronalaiset ansiotulot ovat yritystoimintaan 

liittyvät tulot (merkittävimpinä elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulot, yhtymien osakkaiden saamat 

tulot sekä ansiotulona verotetut osingot) ja ulkomailta saadut tulot.

▪ Ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen kuukausitilastolla eivät ole mukana myöskään verovapaat 

kustannusten korvaukset ja luontoisedut (merkittävimpinä päivärahat ja kilometrikorvaukset) eivätkä 

verovapaat etuudet (merkittävimpinä toimeentulotuki, asumistuki ja lapsilisä).



Tulotietojen päivittyminen

▪ Tulorekisteriin pitää ilmoittaa tulonsaajakohtaiset maksutiedot viimeistään 5. päivänä maksupäivän jälkeen, 

mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tilastoinnin kuntalaisten ja seurakuntalaisten tulojen kehityksestä.

-> Kuukauden tulotiedot julkaistaan tilastolla jo seuraavassa kuussa.

▪ Tuoreimman kuukauden tulotietojen lisäämisen lisäksi joka kuukausi päivitetään myös edellisen 12 

kuukauden tiedot.

▪ Ilmoituskorjausten takia vanhojen kuukausien tiedot voivat päivitysten yhteydessä muuttua aiemmin 

julkaistuista. Suurin osa ilmoituskorjauksista tehdään nopealla aikataululla, joten mitä kauempana 

päivitettävä kuukausi on tuoreimmasta kuukaudesta, sitä vähemmän yleensä kuukauden tiedot enää 

muuttuvat.

▪ Huom. tulotiedot voivat vielä korjautua myöhemmin verotuksen toimittamisessa, joten lopullisia 

säännönmukaisen verotuksen tulotietoja tulee tarkastella verovuosikohtaisesti julkisesta tilastopalvelusta 

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/

-> 2. Henkilöasiakkaiden tulovero -> 1. Verotuksen päättymisajankohdan tiedot.

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/


Tilastonäkymät sekä luokittelijat

1. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kuukausittain ja alueittain

– Verokausi = Kuukausi, jonka aikana tulo on maksettu.

– Verotuskunta = kunnat, maakunnat, koko maa yhteensä.

2. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kuukausittain ja seurakunnittain

– Verokausi = Kuukausi, jonka aikana tulo on maksettu.

– Verotusseurakunta = seurakunnat, kirkkokunnat, koko maa yhteensä.

3. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kuukausittain ja tulokymmenyksittäin

– Verokausi = Kuukausi, jonka aikana tulo on maksettu.

– Tulokymmenys = Tulodesiili. Tulonsaajat järjestetään kuukausitulojensa mukaiseen järjestykseen ja jaetaan 

kymmeneen yhtä suureen ryhmään. Jokaisessa tulokymmenyksessä on siten 10 prosenttia kyseisen 

kuukauden tulonsaajista. Ensimmäiseen tulokymmenykseen kuuluu pienituloisin kymmenes ja viimeiseen 

suurituloisin.

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Tulorekisteri/trt_010.px/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Tulorekisteri/trt_020.px/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Tulorekisteri/trt_030.px/


Tilastoerät



Tunnusluvut

▪ Euromäärä

▪ Lukumäärä

▪ Keskiarvo

▪ Mediaani

▪ Arvon muutos, %

▪ Lukumäärän muutos, %

❖ Muutosprosentit kertovat prosentuaalisen vuosimuutoksen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna.

❖ Kuntaliitosten/seurakuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden 

kuntien/seurakuntien yhteen summattuihin edellisen vuoden arvoihin.



Aikasarjan alkaminen

▪ Palkkojen ja työkorvausten sekä niistä pidätettyjen ennakonpidätysten aikasarjat alkavat tammikuusta 

2020 alkaen.

▪ Eläkkeiden ja veronalaisten etuuksien sekä niistä pidätettyjen ennakonpidätysten aikasarjat alkavat 

tammikuusta 2021 alkaen.

▪ Samoin tulojen yhteissumma '1. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot' sekä ennakonpidätysten 

yhteissumma '2. Ennakonpidätykset' aikasarjat alkavat tammikuusta 2021 alkaen.



Tietosuojasyistä tilastolla käytettävät peittosäännöt

▪ Kaikki alle 5 henkilön ryhmien tiedot on peitetty. Lisäksi toissijaisena peittona yleensä peitetään toiseksi 

pienin ryhmä vaikka siihen kuuluisi yli 5 henkilöä. Peittosääntöohjelma minimoi peitettyjen solujen määrän 

ja tästä syystä joissakin tilanteissa on voitu peittää joku muu kuin toiseksi pienin solu. Peitettyjen tietojen 

kohdalla tilastolla näkyy kaksi pistettä.

▪ Esim. heinäkuun 2021 opintorahatiedot valittujen kuntien osalta:
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Demo 5/6

http://vero2.stat.fi/PXWeb/sq/8a7b0c31-fd5f-4d60-b17d-d3e6b040de37

http://vero2.stat.fi/PXWeb/sq/8a7b0c31-fd5f-4d60-b17d-d3e6b040de37


Demo 6/6



Muita veronsaajien tilastoja

▪ Tilitystiedot -> https://veronsaajat.vero.fi/

▪ Valmistuneen tuloverotuksen tilastot sekä kiinteistöverotilastot -> http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/

https://veronsaajat.vero.fi/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/


Yhteydenotot: verotilastot@vero.fi

mailto:verotilastot@vero.fi

