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Tulorekisterin tulotietojen hyödyntäminen starttirahan maksatuksessa
käynnistyy 1.1.2020
Hae maksatusta asioimalla verkossa te-palvelut.fi
KEHA-keskus hyödyntää 1.1.2020 alkaen starttirahan maksatuksessa tulonsaajien tulorekisteritietoja. Maksatusta suositellaan haettavaksi sähköisellä maksatushakemuksella Oma asiointi -palvelussa te-palvelut.fi-sivustolla, jolloin tulorekisterin tulotietoja voidaan hyödyntää maksatushakemuksen käsittelyssä kattavasti. Kirjautuminen palveluun edellyttää vahvaa henkilökohtaista tunnistautumista (Suomi.fi-tunnistus).

Tulorekisteriin ilmoitetut tulotiedot siirtyvät Oma asiointi -palveluun 1.2.2020 alkaen – sähköinen
asiointi nopeuttaa maksatushakemuksen käsittelyä
Tulorekisterin tulotietojen hyödyntäminen käynnistyy KEHA-keskuksessa 1.1.2020. Starttiraha on luonteeltaan
toimeentuloetuus, ja sen maksamisessa huomioidaan muut starttirahan saajan tulot ja etuudet starttirahakaudella.
1.2.2020 alkaen starttirahan maksatuksessa huomioitavat, tulorekisteriin ilmoitetut tulotiedot ovat nähtävissä
maksatushakemuksen oheen muodostetussa pdf-näkymässä, kun maksatusta haetaan Oma asiointi -palvelussa. Tulotietojen automaattinen siirtyminen sähköisen hakemuksen yhteyteen nopeuttaa maksatushakemuksen käsittelyä. Lisäksi jälkikäteen tehtävät lisäselvitykset vähenevät, kun KEHA-keskus saa maksatuksessa
tarvitsemansa starttirahan maksatusjakson tulotiedot tulorekisteristä.
Tulorekisteristä automaattisesti siirtyvät tulotiedot ovat tulorekisterilain (53/2018) mukaan KEHA-keskukselle
luovutettavia starttirahan maksatuksessa välttämättömiä tietoja.
Ohje starttirahamaksatuksen hakemiseen (27.11.2019)

Oma asiointi -palvelussa maksatuksen hakeminen on helppoa ja nopeaa
Sähköiseen Oma asiointi -palveluun siirtymisellä on tulorekisterin täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi useita
muita hyötyjä. Oma asiointi -palvelussa starttirahan maksatuksen hakeminen on helppoa ja nopeaa sekä mahdollista aina hakijalle parhaiten sopivana ajankohtana. Maksatushakemus on perillä heti, kun hakemus on jätetty, ja sen käsittelyaika on lyhyempi kuin paperisella hakemuksella. Oma asiointi -palvelussa maksatuksen
hakija voi helposti tarkastella jo lähetettyjä maksatushakemuksia – miltä ajalta hakemus on jätetty ja milloin se
on käsitelty.
Mikäli sähköinen maksatuksen hakeminen ei ole mahdollista, maksatusta voi hakea myös suomi.fi-sivustolta
löytyvällä tulostettavalla lomakkeella TEM351. Tulostettavaa lomaketta käytettäessä on huomioitava, että
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starttirahan hakija ei voi hakemusta täyttäessään hyödyntää tulorekisteristä verkkoasiointiin automaattisesti
saatavia tulo- ja myöhemmin etuustietoja.
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Maksatukseen liittyvät tiedustelut: starttiraha.keha@ely-keskus.fi
Starttirahan sähköinen asiointi sekä Suomi.fi-tunnistus:
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu p. 0295 020 500
Ohje starttirahamaksatuksen hakemiseen (27.11.2019)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
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ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Pauliina Smolander
Maksatusjohtaja

Tulorekisterin käyttöönotto tulee koskettamaan kaikkia, niin palkan- ja etuuden maksajia kuin palkan- tai etuuden saajia. Valtiovarainministeriön johtaman ja Verohallinnon vetämän kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen kautta on luotu rekisteri, joka sisältää kansalaisten tulo- ja vuoden
2021 alusta myös etuustiedot Verohallinnon, työeläkelaitoksen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden keskeisten tietoja käyttävien tahojen tarvitsemalla tavalla. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädäntönsä perusteella. Lisätietoja tulorekisteri.fi.

Tämä viesti on lähetetty KEHA-keskuksesta. Henkilö- ja osoitetiedot: Työ ja elinkeinohallinnon asiakasrekisteri. Laki julkisesta työvoimaja yrityspalvelusta (916/2012). Käsittelemme henkilötietoja Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Lue lisää tietosuojakäytänteistämme: keha-keskus.fi/toimintamme/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely/

