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Yhteistyökumppanit

Starttirahan sähköinen maksatushakemus täydentyy tulorekisteriin
ilmoitetuilla tiedoilla 10.3.2020 alkaen
KEHA-keskus on hyödyntänyt 1.1.2020 alkaen starttirahan maksatuksessa työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia tulotietoja. Nyt samat tiedot saadaan myös Oma asiointi -palveluun te-palvelut.fi-sivustolle. 10.3.2020 alkaen starttirahan maksatuksessa huomioitavat, tulorekisteriin ilmoitetut mahdolliset tulotiedot ovat nähtävissä sähköisen maksatushakemuksen oheen muodostetussa pdf-näkymässä. Huomaathan, että myös etuustiedot tulee edelleen ilmoittaa hakemukselle: etuustietojen hyödyntäminen käynnistyy 1.1.2021 alkaen.
Tulorekisteriin ilmoitetut mahdolliset tulotiedot haettavalta maksatusjaksolta saadaan näkyviin sähköisen
maksatushakemuksen yhteyteen alla näkyvän Tulotiedot-painikkeen kautta. Tarkista ilmoitettujen tulotietojen
oikeellisuus.

Starttirahan maksatushakemuksen ja tulorekisteristä saatavien tietojen tulee vastata toisiaan
Huomaathan, että starttirahan hakijan tulee ilmoittaa maksatushakemuksella myös mahdolliset yritystoimintaansa liittymättömästä työstä saadut tulot, kuten esim. palkat, palkkiot, korvaukset, irtisanomisajan palkka,
vuosiloma-ajan palkka, eroraha. Myös yritystoimintaan liittyvästä työstä saadut tulotiedot, pois lukien omasta
yrityksestä nostetut tulot, on ilmoitettava maksatushakemuksessa. Yritystoimintaan liittyväksi työksi katsotaan
työ, joka on samaa, johon starttiraha on myönnetty. Haettavalle maksatusjaksolle kohdistuvat tulotiedot lisätietoineen (palkkatyöpäivät, työtunnit/palkkatyöpäivä, työsuhteen kesto) on ilmoitettava maksatushakemuksessa niille varatuissa kohdissa. Alla näkymä maksatushakemuksen ko. kohdasta:
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Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun 3 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan
starttirahaa ei makseta mm. silloin, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta palkkaa tai korvausta tekemästään
yritystoimintaansa liittymättömästä työstä, jolloin palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä sellaista työttömyysturvalain (1290/2002) 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua taloudellista etuutta (työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn), jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon.
Mikäli tiedot eroavat toisistaan tai tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja puuttuu maksatushakemukselta, lähetetään starttirahan hakijalle lisäselvityspyyntö, joka viivästyttää starttirahan maksua.

Oma asiointi -palvelussa maksatuksen hakeminen on helppoa ja nopeaa
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, starttirahan maksatusta voi hakea myös suomi.fisivustolta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella TEM351. Tulostettavaa lomaketta käytettäessä on huomioitava, että maksatuksen hakija ei voi hakemusta täyttäessään hyödyntää tulorekisteristä automaattisesti siirtyviä tulotietoja.

Lisätietoja
•
•
•
•
•
•

Maksatukseen liittyvät tiedustelut: starttiraha.keha@ely-keskus.fi
Sähköinen asiointi sekä Suomi.fi-tunnistus: Yritys-Suomi-puhelinpalvelu p. 0295 020 500
Ohje starttirahan maksatuksen hakemiseen (27.11.2019) (keha-keskus.fi)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
Laki tulotietojärjestelmästä 12.1.2018/53, 13 §
Aiemmat tiedotteet: keha-keskus.fi – Hae maksatusta – TE-palvelut

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.

