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Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa
JuEL-vakuutetuille käytettävä
Kevan koodisto 1.1.2019 alkaen

Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään
kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan ja Suomen Pankin eläketurvasta
17.2.2021

Tässä päivitetyssä koodistossa on lyhennetty joidenkin
valtion eläketurvan mukaisten rekisteröinnin perusteiden selitteitä
ja päivitetty tekstiosuuksia – itse koodit ovat säilyneet ennallaan.
Lisätietoja voit kysyä Kevasta lähettämällä
sähköpostiviestin osoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi tai
viestin Kevan työnantajan verkkopalvelun viestipalvelussa aiheella Palvelussuhteet ja ansiot.
Puhelinnumeromme ovat: 020 614 2858 (suomenkielinen palvelunumero)
ja 020 614 2854 (ruotsinkielinen palvelunumero).
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Kunta-alan eläketurvan mukaan vakuutetut palvelussuhteet
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus
20

Palvelussuhteen päättymissyy
10 = eronnut, työ päättynyt

Rekisteröinnin perusteet
01 = virka-/työsuhde
05 = toimeksiantosuhde
06 = perhehoitaja
07 = luottamushenkilö
08 = omaishoitaja
13 = eläinlääkärin toimenpidepalkkiot

Ammattinimikkeet
Kunta-alan eläketurvan mukaan vakuutettujen palvelussuhteiden
ammattinimikehaun löydät verkkosivuiltamme. Pyydä tarvittaessa uusia
ammattinimikkeitä Kevasta lähettämällä viesti sähköpostiosoitteeseen
palvelussuhderekisteri@keva.fi

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0

3 (10)

Valtion eläketurvan mukaan vakuutetut palvelussuhteet
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus
30

Palvelussuhteen päättymissyy
01 = eronnut/työ päättynyt

Rekisteröinnin perusteet
01 = virkasuhde
02 = sotilas
03 = rajavartija
04 = lentäjä
05 = ilma-aluksen päällikkö
06 = aliupseeri
07 = merivartija
08 = lakkautuspalkka-aika (palkka maksettu kokonaan)
09 = lakkautuspalkka-aika (palkka pid. osaksi tai kokonaan)
10 = työsuhde
12 = erikoisupseerit ja sotilaspapit
13 = RVL:n sotilasteknikot ja sotilasyliteknikot
14 = siviili (entinen värvätty)
15 = siviili (entinen erikoisupseeri)
16 = määräaikainen sotilas
17 = työllistetty
18 = vajaakuntoinen työntekijä
20 = kansanedustaja
21 = VN:n jäsen
24 = EU-parlamentaarikko
37 = toimeksiantosuhde
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38 = luottamushenkilö
40 = kunnan koululaitoksen palvelus
51 = VALTAVA-palvelus
52 = yksityinen VAEL-palvelus
53 = yksityinen oppilaitos/perus- tai lukio-opetus
54 = Pohjoismaisen instituutin palvelus
55 = asemamaasta palkattu

Ammattinimikkeet
Ilmoita valtion eläketurvan mukaan vakuutettujen palvelussuhteiden
ammattinimikkeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen
(Palkeet) julkaiseman virka- ja ammattinimike -koodiston mukaisesti. Uuden
nimikkeen voit tarvittaessa tilata kyseisiltä sivuilta löytyvällä lomakkeella.
Yliopistot voivat käyttää kaikissa palvelussuhteissa ammattinimiketietona
koodia 88888 = yliopiston työntekijä.
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Kirkon palvelussuhteet
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus
25

Palvelussuhteen päättymissyy
1 = eronnut/työ päättynyt

Rekisteröinnin perusteet
V = virkasuhde
T = työsuhde
L = luottamustoimi
K = konsultti/toimeksianto

Ammattinimikkeet
Kirkon työmarkkinalaitos ylläpitää henkilöstötietoihin liittyviä koodistoja eli
esimerkiksi listaa kirkossa käytettävistä nimikkeistä.
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Työnantaja Keva - Ahvenanmaa
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus
24

Palvelussuhteen päättymissyy
01 = eronnut/työ päättynyt

Rekisteröinnin perusteet
91 = Ahvenanmaan palvelus virkasuhteisena
92 = Ahvenanmaan palvelus työsuhteisena
20 = maakuntapäivien edustajat
21 = ministerit, valtioneuvoston jäsenet

Ammattinimike
66362 = virkamies
15936 = kansanedustaja
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Työnantaja Kela (eläkejärjestelynumero 29-02462464)
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus
29

Palvelussuhteen päättymissyy
1 = eronnut/työ päättynyt

Rekisteröinnin perusteet
01 = Kelan työsuhde
02 = Palkkionsaaja

Ammattinimike
Kela käyttää ammattinimiketietona kaikilla koodia 88888 = Kelan työntekijä.
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Työnantaja Suomen Pankki
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus
27

Eläkejärjestelynumerot
Suomen Pankki 27-0800900W
Finanssivalvonta 27-0800901X

Palvelussuhteen päättymissyy, rekisteröinnin perusteet ja ammattinimikkeet
Kyseiset tiedot ilmoitetaan Suomen Pankin koodiston mukaisesti.
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JuEL-vakuutettujen palvelussuhteiden pakolliset tiedot
1.1.2019 alkaen
•

Eläkejärjestelynumero (löytyy Kevan työnantajan verkkopalvelusta
työnantajan tiedoista)
Eläkejärjestelynumeron voit pyytää myös sähköpostitse osoitteesta
palvelussuhderekisteri@keva.fi

•

Ammattiluokka tai -nimikkeen tunniste (Kevan eläketurvakohtainen
ammattinimikekoodisto)

•

Palvelussuhteen voimassaolo (alkupäivä, loppupäivä)

•

Palvelussuhteen päättymisen syy (Kevan eläketurvakohtainen
koodisto), kun ilmoitetaan palvelussuhteen voimassaolon loppupäivä

•

Ansiotiedot tulorekisterin ohjeiden ja dokumenttien sekä Kevan
erityistilanteita koskevien ohjeiden mukaisesti

•

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus
20
24
25
27
29
30

•

=
=
=
=
=
=

Kevan jäsenyhteisöt
Keva - Ahvenanmaa
Keva - kirkko
Keva - Suomen Pankki
Keva – Kelan toimisuhde-eläkkeet
Keva – valtio

Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaatio
Kun tulorekisteriin ilmoitetaan julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan
vakuutettujen tulonsaajien palkkatietoilmoituksia, pakollisena tietona on
ilmoitettava Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan
aliorganisaation tunniste.
Kevan aliorganisaatiotiedon oikeellisuus tarkistetaan tulorekisterissä.
Kevan aliorganisaatiotunnisteella ei voi rajata tulorekisterin sähköisen
asiointipalvelun valtuuksia vaan niitä rajataan maksajan omalla
aliorganisaatiotunnisteella. Jos työnantaja haluaa rajata tietojen näkymistä
käyttäjälleen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa (käyttäjä näkee
esimerkiksi vain tietyn yksikön tiedot), työnantajan tulee ilmoittaa
palkkatietoilmoituksella Kevan aliorganisaation lisäksi Suomi.fi valtuuksien rajaamista varten maksajan oma aliorganisaatio.
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Tulorekisterin ohjeita aliorganisaation tunnisteesta rajaustarkenteena
löydät tulorekisterin sivuilta:
Aliorganisaation tunniste (vero.fi)
•

Tulonsaajan henkilötunnus tai ellei ole suomalaista henkilötunnusta,
syntymäaika, sukupuoli ja vakuutetun nimitiedot sekä tulonsaajan osoite
ja maa

•

Rekisteröinnin peruste – Kevan eläketurvakohtainen koodisto

Muutoksia pakollisissa tiedoissa tulorekisteriaikana
•

Toimintayksikkö (tulorekisteriaikana tulonsaajan toimipaikka) ei enää
siirry Kevan käyttöön. Tilastokeskus kuitenkin tarvitsee toimipaikkatietoa,
joten sen ilmoittamista suositellaan.

Tekniset kuvaukset
Tulorekisteriaikana voimassa olevat tekniset kuvaukset löytyvät tulorekisterin
verkkosivuilta.
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