
Huomioi nämä asiat, kun teet päättymispäiväilmoituksen 
vanhuuseläkkeelle jäävän henkilön julkisten alojen eläkelain 
(JuEL) mukaisesti vakuutetusta palvelussuhteesta tulorekisterin 
sähköisessä asiointipalvelussa 
 

Huom! Malliesimerkki on tehty kunta-alan eläketurvan mukaisin minimitiedoin. 
 

• Kun olet kirjautunut tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun, valitse Ilmoittaminen 
ja sen jälkeen klikkaa kohtaa Palkkatietoilmoitus. Ilmoita palvelussuhteen 
päättyminen tulorekisteriin uutena ilmoituksena ilman ansioita. 
 

• JuEL:n mukaisissa ilmoituksissa on ilmoitettava pakollisena tietona Kevan 
ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaatio.  
 

 
 
Löydät tiedon työnantajan käytössä olevasta Kevan aliorganisaatiosta Kevan 
työnantajan verkkopalvelusta työnantajan tiedoista (yllä esimerkissä 04). 
 
Kevan aliorganisaatio pitää olla voimassa maksupäivänä/ilmoituspäivänä. 
 

• Yhteyshenkilön puhelinnumero on pakollinen tieto. 
 

• Kun olet tallentanut näkymään kaikki tarvittavat tiedot, klikkaa Tallenna. Klikkaa sen 
jälkeen Seuraava – pääset jatkamaan tietojen syöttöä.  
 

• Palkanmaksukausi ja maksupäivä/muu ilmoituspäivä on pakollinen tieto myös silloin, 
kun ilmoitat vain palvelussuhteen päättymisen. Ilmoita palkanmaksukaudeksi 
esimerkiksi ilmoituskuukausi. 
  

• Tulonsaajasta on annettava henkilötunnus (henkilötunnus suomalainen) ja henkilön 
nimet. 
 

Ilmoita Kevan nimikkeistön mukainen ammattinimike valitsemalla 
eläketurvakohtainen ammattikoodi. Esimerkiksi kunta-alan ammattinimikkeet 
ovat 20-alkuisia. Syötä tunniste-kenttään esimerkiksi Lähihoitaja ja valitse oikean 
eläketurvan mukainen koodi. 



 

 

Valitessasi ilmoituksella Kevan koodiston mukaisia tietoja, erotat eri eläketurvien käytössä 
olevat arvot toisistaan koodin edessä olevan kaksinumeroisen tunnuksen perusteella:  

Kunta-alan eläketurva 20|xxxxx  
Valtion eläketurva 30|xxxxx  
Kirkko 25|xxxxx  
Ahvenanmaa 24|xxxxx  
Kela 29|xxxxx 
 

• Palvelussuhteen päättymisen syy -kohdassa tunnus on poikkeuksellisesti koodiarvon 
lopussa varsinaisen päättymisen syy -koodin jälkeen. 
 

• Paina + Lisää ammattiluokka ja ilmoita Tilastokeskuksen TK10-koodiston mukainen 
ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. 
 

 
 
 

• Klikkaa Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot. Täällä pääset täydentämään 
palvelussuhdetta koskevat tiedot.  
 

 
 

• Laita kohdan Palvelussuhdetiedot alussa rasti Palvelussuhteessa -ruutuun.  
 
JuEL:n mukaisesti vakuutetun palvelussuhteen tiedoista on pakko antaa voimassaolo 
ja eläketurvakohtainen rekisteröinnin peruste.  
 
Tulorekisteri ohjeistaa ilmoittamaan Kevan koodiston mukaisen päättymissyyn lisäksi 
myös tulorekisterin koodiston mukaisen päättymissyyn. 
 

https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/tyonantajien-ohjeet/kevan-tulorekisteriaikainen-koodisto.pdf


 
 

• Syötä eläketurvakohtainen rekisteröinnin peruste kohdassa Palvelussuhteen 
rekisteröinti. 
 

 
 

• Syötä tiedot työeläkevakuuttamisesta. 



 

 

• Jos henkilö on työtapaturmavakuutettu, ilmoita myös nämä vakuutustiedot. 
 

• Syötä Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaation tunniste tässä 
kohdassa, ellei se ole tulostunut aikaisemman kohdan täydentämisen perusteella. 

 

Valitessasi ilmoituksella Kevan koodiston mukaisia tietoja, erotat eri eläketurvien 
käytössä olevat arvot toisistaan koodin edessä olevan kaksinumeroisen tunnuksen 
perusteella:  

Kunta-alan eläketurva 20|xxxxx  
Valtion eläketurva 30|xxxxx  
Kirkko 25|xxxxx  
Ahvenanmaa 24|xxxxx  
Kela 29|xxxxx 
 
Palvelussuhteen päättymisen syy -kohdassa tunnus on poikkeuksellisesti koodiarvon lopussa 
varsinaisen päättymisen syy -koodin jälkeen. 
 

 

 

• Älä ilmoita suorituksia (ansioita), jos tarkoituksena on ilmoittaa vain 
palvelussuhteen päättymispäivä ja -syy. Myöskään poissaolotietoja ei tarvitse 
ilmoittaa päättymistiedon ilmoittamisen yhteydessä. 
 

https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/tyonantajien-ohjeet/kevan-tulorekisteriaikainen-koodisto.pdf


 
 

• Klikkaa Seuraava  
 

• Saat tiedot tarkistettavaksi  
 

• Klikkaa Lähetä  
 

• Saat ilmoituksen, jos lähetys onnistui tai virheen jos epäonnistui  


