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Yhteistyökumppanit

Ennakkotietoa: KEHA-keskus hyödyntää 1.1.2020 alkaen palkkatuen ja starttirahan
maksatuksessa työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia maksamiaan palkkatietoja
Käyttöönoton myötä maksatuksen hakeminen ja jälkiselvitysten määrä kevenevät
merkittävästi nopeuttaen samalla käsittelyaikoja
Työnantajat ovat ilmoittaneet vuonna 2018 voimaan astuneen lain mukaisesti vuodesta 2019
lähtien maksamansa palkat tulotietojärjestelmään. Tietoja hyödyntävien määrä tulee nyt vuoden 2020 alusta kasvamaan merkittävästi, kun palkkatietoja alkavat käyttämään kaikki laissa
nimetyt tietojen käyttäjät. Myös KEHA-keskus, joka hoitaa lähes kaikki ELY-keskusten ja TEtoimistojen sopimusten tai valtionavustuspäätösten maksatukset.
Maksatusta suositellaan haettavaksi sähköisesti te-palvelut.fi-sivustolla Oma asiointi -palvelussa. Vuoden 2020 alusta alkaen tulotiedot tulevat hakulomakkeelle tulotietojärjestelmästä
automaattisesti täydennettynä.
Mikäli maksatusta ei ole mahdollista hakea sähköisesti, voi sen tehdä myös suomi.fi-sivustolta
löytyvällä tulostettavalla lomakkeella "Palkkatuen maksatushakemus" tai "Maksatushakemus
starttiraha". Tulostettavaa lomaketta käytettäessä on huomioitava, että siihen tulee ilmoittaa
palkkatiedot edelleen manuaalisesti (automaatiota tulotietojärjestelmään ei olemassa).
Maksatuksen hakemisesta 1.1.2020 lähtien tullaan ohjeistamaan tarkemmin lähempänä vuodenvaihdetta.
Ohjeet maksatuksen hakemisesta vuoden 2019 loppuun saakka
 Ohje palkkatukimaksatuksen hakemiseen 13.12.2018 (pdf)
 Ohje starttirahamaksatuksen hakemiseen 13.12.2018 (pdf)
Tulorekisterin tietojen hyödyntäminen laajenee vuonna 2021
Vuodesta 2021 alkaen etuudenmaksajat ilmoittavat tulorekisteriin myös eläke- ja etuustiedot.
Tämän jälkeen tiedot ovat hyödynnettävissä automaattisesti myös starttirahan maksajille välttämättömien tietojen etuuden tai tuen myöntämisen tai maksamisen perusteeksi ja nopeuttaen
siten käsittelyä edelleen.
Rekisterin tiedot eivät ensivaiheessa tule olemaan täysin kattavia. Mikäli palkanmaksukausi
eroaa haettavasta maksatusjaksosta, tulee haettava palkkasumma lisätietoineen kohdentaa hakemukselle.
Lue lisää tulorekisteristä tulorekisteri.fi-sivustolta.
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Maksatukseen liittyvät tiedustelut:
palkkatuki.keha@ely-keskus.fi ja starttiraha.keha@ely-keskus.fi
Palkkatuen ja starttirahan sähköinen asiointi sekä Katso-tunnisteen käyttö:
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu p. 0295 020 500
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
Laki tulotietojärjestelmästä 12.1.2018/53, 13 §

Meddelande på svenska finns på UF-centrets sida keha-keskus.fi – Ansök om utbetalning – TE-tjänster.

Henkilö- ja osoitetiedot:
Työ ja elinkeinohallinnon asiakasrekisteri. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012).
Käsittelemme henkilötietoja Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Lue lisää tietosuojakäytänteistämme: https://www.keha-keskus.fi/toimintamme/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely/

