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Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien eläkkeiden ennakonpidätystietojen suo-
rasiirtomenettely ennakkoperintävuodelle 2018  

Tämä ohje koskee yleisesti verovelvollisille eläkeläisille maksettavien vuoden 2018 
eläkkeiden ennakonpidätystietojen suorasiirtoa. Suorasiirron pyytäjälle saapuvat tiedot 
ovat kerran vuodessa tapahtuvassa massa-ajossa eläketuloille laskettuja ennakonpidä-
tysprosentteja (ns. perusverokorttitietoja). Ohje ei koske muutosverokorttien sähköistä 
siirtoa. 

1  Ohjeeseen tehdyt muutokset 

Tietuekuvaukseen on tehty vuotta 2018 koskevat vuosimuutokset. Tietueen rakenne on 
säilynyt ennallaan.  
 
1.6.2017 voimaan tulleen eläketukilain (1531/2016) vaikutukset on otettu huomioon oh-
jetta laadittaessa. Uutta suorituslajia koskevat muutokset on lisätty tähän ohjeeseen. 
 
Eläketuki voidaan myöntää Suomessa asuvalle ennen 1 päivä syyskuuta 1956 synty-
neelle lähes yhtäjaksoisesti työttömänä olleelle henkilölle, jolla on oikeus työmarkkina-
tukeen. Eläketuen saamisen edellytykset on lueteltu tarkemmin eläketukilain 2 §:ssä. 
Eläketukea maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta 
eli toisin sanoen siirtyy vanhuuseläkkeelle ja on näin ollen oikeutettu vanhuuseläkkee-
seen. Eläketuki on etuuden saajan veronalaista tuloa. Eläketukeen sovelletaan vero-
tuksessa eläkettä koskevia säännöksiä. 
 
Suorituslajeista on poistettu Melan maksama luopumiskorvaus. 
 
Lisäksi on muutettu joitakin Kelan maksamien eläkkeiden suorituslajeja. 

2 Suorasiirtomenettely 

2.1 Yleistä 

Eläkkeiden ennakonpidätystietojen suorasiirtomenettelyssä Verohallinto luovuttaa 
eläkkeensaajien ennakonpidätystiedot eläkkeenmaksajalle näiden tekemien eläkkeen-
saajakohtaisesti yksilöityjen pyyntöjen perusteella kerran vuodessa.  
 
Tämä ohje koskee Suomessa yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien ennakonpidä-
tystietojen suorasiirtomenettelyä. Jos eläkkeensaaja on Suomessa rajoitetusti verovel-
vollinen, noudatetaan rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtomenette-
lyä koskevia ohjeita. 
 
Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien pyyntötietueisiin ei saa yhdistää rajoitetusti 
verovelvollisten pyyntötietueita. Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien eläkkei-
den ennakonpidätysprosentit pyydetään omalla erillisellä pyyntötietueella. Pyyntötietu-
een tietuemalli poikkeaa yleisesti verovelvollisten tietuemallista. Rajoitetusti verovelvol-
listen suorasiirtomenettelystä on annettu erillinen ohje ”Rajoitetusti verovelvollisten 
eläkkeensaajien ennakonpidätystietojen suorasiirtomenettely 2018.”  
 

2.2 Ulkomaille muuttaneet eläkkeensaajat 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ovat Suomessa asuvat henkilöt. Rajoitetusti vero-
velvollisia ovat ulkomailla asuvat henkilöt. Ulkomaille muuttanut Suomen kansalainen 
säilyy kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena ulkomaille muuttovuoden ja kol-
men sitä seuraavan vuoden ajan. Ulkomaille muuttanut Suomen kansalainen voidaan 
kuitenkin hänen vaatimuksestaan katsoa rajoitetusti verovelvolliseksi jo ennen ulko-
maille muuttovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppua, mikäli hän osoittaa, että hä-



 

3/9 
 

nen olennaiset siteensä Suomeen ovat katkenneet. Jos muun valtion kansalainen 
muuttaa Suomesta ulkomaille, hän muuttuu heti muuttohetkestä alkaen Suomessa ra-
joitetusti verovelvolliseksi. 
 
Kun Suomesta eläkettä saava Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, eläk-
keenmaksaja pyytää ennakonpidätystiedot vuosittain yleisesti verovelvollisen 
suorasiirtopyynnöllä kolmen muuttovuotta seuraavan vuoden ennakonpidätys-
tietojen suorasiirroissa. Mikäli eläkkeensaaja on kuitenkin ennen suorasiirtopyynnön 
tekemistä toimittanut eläkkeenmaksajalle rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortin 
eläkettä varten tai lähdeverokortin muulle tulolle, joka osoittaa hänen olevan rajoitetusti 
verovelvollinen, tekee eläkkeenmaksaja rajoitetusti verovelvollisen suorasiirtopyynnön.  
 
Suomen kansalaisen ulkomaille muuttovuoden päättymisestä seuraavalle nel-
jännelle vuodelle eläkkeenmaksaja tekee rajoitetusti verovelvollisen suorasiirto-
pyynnön. Jos eläkkeenmaksaja on saanut väestötietojärjestelmästä tiedon, että eläk-
keensaaja on muuttanut pysyvästi takaisin Suomeen, tekee eläkkeenmaksaja yleisesti 
verovelvollisen suorasiirtopyynnön. 

 
Esimerkki. Suomessa asunut eläkeläinen on muuttanut Espanjaan 
1.8.2016. Hän on Suomen kansalainen ja hänelle jää Suomeen omaan 
käyttöön varattu asunto. Hän säilyy Suomessa yleisesti verovelvollisena 
muuttovuoden 2016 ja vuodet 2017 - 2019. Vuodesta 2020 alkaen hän on 
rajoitetusti verovelvollinen. Suomeen jäävä asunto on sellainen olennainen 
side, jonka vuoksi häntä ei voitaisi vaatimuksestakaan katsoa rajoitetusti ve-
rovelvolliseksi ennen vuotta 2020. Eläkkeenmaksaja tekee vuosina 
2017 - 2019 yleisesti verovelvollisen suorasiirtopyynnön ja vuodesta 2020 
alkaen rajoitetusti verovelvollisen suorasiirtopyynnön. 
 

2.3 Suorasiirtomenettelyn vaiheet 

Verohallinto luovuttaa ennakonpidätystiedot eläkkeenmaksajan tekemien eläkkeensaa-
jakohtaisesti yksilöityjen pyyntöjen perusteella. Pyynnöt tulee tehdä yleisesti verovel-
vollisten eläkkeensaajien ennakonpidätystietojen suorasiirtojen tietuekuvauksen mu-
kaisena sähköisiä tiedonsiirtopalveluja käyttäen. Pyynnössä eläkkeenmaksaja ilmoittaa 
eläkkeensaajan arvioidun vuosieläkkeen määrän ja muut tietuekuvauksessa mainitut 
tiedot, jotta ennakonpidätysprosentti voidaan laskea mahdollisimman oikein. 

 
 

2.4 Tietojen välittämisessä käytettävät sähköiset palvelut 

Tietojen välittäminen ilmoittajalta Verohallinnolle tapahtuu joko Verohallinnon ylläpitä-
mää Ilmoitin -palvelua tai Tyvi -palveluntarjoajan palvelua käyttäen. Tietoja ei voi välit-
tää muulla tieto- tai tallennusvälineellä, esimerkiksi cd-levyllä tai muistitikulla. Palveluis-
ta on kerrottu tarkemmin osoitteissa ilmoitin.fi ja vero.fi / tyvi. 
 
Tiedonsiirron onnistuminen edellyttää, että taloushallinnon ohjelmistot muodostavat tie-
tuekuvauksen mukaisen tiedoston. Ohjelmistotoimittajan tulee huolehtia siitä, että tie-
dosto muodostuu oikein. Ilmoittajan tai hänen edustajansa vastuulla on sähköinen tie-
donsiirto Ilmoitin- tai Tyvi -palvelulla. 
 
Ohjelmistotoimittajien tulee testata välitettävät tiedostot Ilmoitin -palvelun Aineiston tar-
kastus -toiminnolla, kun palvelu otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. Näin varmiste-
taan se, että tietojen välittäminen sujuu mahdollisimman luotettavasti ja ilman ongel-
mia. 
 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/ilmoiti/
http://www.vero.fi/Tyvi
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Tiedot ilmoitetaan vain yhteen kertaan Verohallinnolle. Ilmoittajalla on vastuu siitä, että 
tiedot ovat oikein.  
 
Sähköinen ilmoittaminen edellyttää, että työnantaja tai atk-palvelukeskus hankkii itsel-
leen sähköisen tunnisteen ja/tai valtuutuksen edustamaltaan yritykseltä. Verohallinnon 
sähköisiin palveluihin on tunnistauduttava. Lisätietoja tunnistautumisesta löytyy osoit-
teesta suomi.fi tai yritys.tunnistus.fi. 
  
Verohallinto palauttaa pyyntötiedoston ennakonpidätystiedoilla täydennettynä saman 
palvelun kautta, jolla tiedosto on lähetetty. Vastaukset palautuvat viimeistään 2 viikkoa 
ennen ennakonpidätysprosenttien voimaantuloa niille eläkkeenmaksajille, joiden pyyntö 
on ollut virheetön ja tehty määräaikaan mennessä. 
 
Suorasiirtopyynnöllä annettavat tiedot ja siirtopyynnön rakenne on selvitetty erillisessä 
tietuekuvauksessa.  
 

2.5 Määräaika ennakonpidätystietojen lähettämiselle 

Suorasiirtopyynnöt tulee toimittaa 8.11.2017 mennessä Verohallintoon.  
 
Määräpäivä perustuu siihen olettamaan, että ennakonpidätysprosentit eli verokortit tu-
levat voimaan 1.2.2018. Määräpäivään vaikuttaa myös se, että Verohallinto tarvitsee 
tiedot vuosieläketulosta ennen ennakonpidätysprosenttien määrittämiseksi tehtäviä 
vuotuisia laskenta-ajoja. 
 

2.6 Uusi suorasiirtomenettelyyn osallistuva eläkkeenmaksaja 

Suorasiirtomenettelyyn osallistumisesta ei tarvitse solmia erillistä sopimusta Verohal-
linnon kanssa. Suorasiirtoon osallistuminen edellyttää Verohallinnon antamien ohjeiden 
noudattamista. 
  
Suorasiirrossa käytetään pyytäjän ja eläkelaitoksen tunnuksena Y-tunnusta (yritys- ja 
yhteisötunnus). Y-tunnuksen perusteella tulostetaan eläkkeenmaksajan nimi selvityk-
selle, jonka Verohallinto lähettää ennakonpidätysprosentin suuruudesta ja laskentape-
rusteista eläkkeensaajalle. Tämän takia eläkelaitoksen tulee huolehtia siitä, että Vero-
hallinnolla on oikeat tiedot eläkelaitoksesta. 
 
Jos eläkelaitoksen nimi- tai osoitetiedot muuttuvat, muuttuneet tiedot on ilmoitettava 
Verohallinnolle kirjallisesti. 
 
Verohallinnon yhteystiedot ovat tietuekuvauksessa. 
 

2.7 Ohjeiden ja tietuekuvausten julkaiseminen 

Suorasiirtoja koskevat ohjeet ja tietuekuvaukset julkaistaan vuosittain osoitteessa ve-
ro.fi > Tietoa Verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Tietueku-
vaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset. 
 
Ohjeet annetaan vuosittain, sillä verokorttien ja ennakonpidätysprosenttien voimaantu-
lon ajankohta sekä siitä johtuen myös suorasiirtopyyntöjen tekemisen määräajat saat-
tavat vaihdella vuosittain. 
 
Ohjeet julkaistaan vuosittain elo- tai syyskuussa riippuen siitä, milloin verokorttien ole-
tetaan tulevan voimaan ja milloin seuraavan vuoden lainsäädännöstä on riittävästi tie-

https://www.suomi.fi/etusivu/
https://yritys.tunnistus.fi/
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat/Tietuekuvaukset
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat/Tietuekuvaukset
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
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toa. Ohjelmistotoimittajien ja muiden suorasiirtoa pyytäneiden on hyvä varautua siihen, 
että tietuekuvaus voi muuttua joka vuosi. 
 

2.8 Tietojen luovuttaminen ja salassapitovelvollisuus 

Verohallinto luovuttaa ennakonpidätystiedot suorasiirtomenettelynä eläkkeenmaksajille 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaisesti. Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä an-
taa eläkkeenmaksajalle ennakonpidätyksen toimittamista varten tämän yksilöimien ve-
rovelvollisten veroprosentin sekä muut tarvittavat tiedot. 
 
Eläkkeenmaksajalla on oikeus kerätä rekistereihin ennakonpidätyksen toimittamista 
varten tarpeelliset tiedot. Eläkkeenmaksajan on rajattava pyyntö koskemaan vain sel-
laisia henkilöitä, jotka ovat eläkkeensaajina ennakonpidätystietojen voimassaoloaikana. 
Henkilötietolain (523/1999) vastaisesta rekisterinpidosta on säädetty sekä rangaistus-
seuraamus että vahingonkorvausvelvollisuus. 
 
Suorasiirtomenettelyssä annetut ennakonpidätystiedot ovat salassa pidettäviä. Vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 12 §:n mukaisesti ennakonpi-
dätystietoja saa käsitellä vain siihen tarkoitukseen kuin ne on luovutettu. Ennakonpidä-
tystietoja saa käyttää vain ennakonpidätyksen toimittamiseen.  
 
Salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja tietojen hyväksikäyttökiellosta säädetään vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 22 ja 23 §:ssä. Tietoja 
käsittelevä on lain nojalla vaitiolovelvollinen. Tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen 
hyväksi eikä toisen vahingoksi.  
 
Tietojen käsittelyssä on otettava huomioon henkilötietolaissa rekisterinpitäjälle säädetyt 
velvoitteet kuten huolellisuusvelvoite, tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen suo-
jaamisvelvoite ja henkilötietojen käsittelyä koskeva informointi. 
 
Salassapitovelvoite sekä henkilötietolain mukaiset velvoitteet koskevat kaikkia enna-
konpidätystietoja saaneita henkilöitä kuten eläkelaitoksen tai atk-palvelukeskuksen pal-
veluksessa olevia. 
 
Verohallinnon tietojärjestelmään tallennetaan tieto siitä, kuka on pyytänyt ennakonpidä-
tystietoja ja mille taholle pyydetyt tiedot on luovutettu. 
 

3 Tietojen ilmoittamiseen liittyviä ohjeita 

3.1 Vuosieläkkeen määrän ilmoittaminen 

Vuoden 2018 vuosieläkkeen euromäärä ilmoitetaan täysinä sentteinä, ilman eurojen ja 
senttien välissä olevaa erotinmerkkiä. Luvun eteen tietueelle merkitään tarvittaessa 
etunollat. Rahayksiköksi positioon 42 tulee olla merkitty 1 (euro). 
 

3.2 Eri suorituslajeilla ilmoitettavia eläkkeitä samalta maksajalta 

Samalta eläkkeenmaksajalta saadut erilajiset eläkkeet ilmoitetaan erikseen kukin omal-
la suorituslajillaan. Jokaisesta eläkelajista tehdään aina oma pyyntötietue. 
Eläkkeiden suorituslajit on mainittu tietuekuvauksen kohdassa 6. 
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3.3 Eläketuki 

Vuoden 2017 kesäkuusta alkaen verovelvollisille on voitu alkaa maksaa eläketukea 
työmarkkinatuen sijaan tietyin edellytyksin. Eläketukeen sovelletaan eläkettä koskevia 
säännöksiä.  
 
Eläketuki ilmoitetaan omalla suorituslajillaan AB, joka ilmoitetaan positiossa 53-54. 

 

3.4 Osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

Positiossa 53 - 54 ilmoitetaan osa-aikaeläkkeet ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 
suorituslajilla 24. Osatyökyvyttömyyseläkkeet ja osakuntoutustuki ilmoitetaan suoritus-
lajilla 25. Tällöin Verohallinto pystyy huomioimaan laskennassa myös asiakkaan palk-
katulot ja laskemaan hänelle eläkkeen pidätysprosentin lisäksi myös verokortin palkka-
tuloa varten. 
 

3.5 Työuraeläke 

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut työuraeläke ilmoitetaan suorituslajilla 03 Työ- ja vir-
kasuhteeseen perustuva eläke ja työuraeläke jne. positiossa 53 – 54. 

 

3.6 Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet ja pitkäaikaissäästämissopi-
mukseen perustuvat suoritukset 

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva pääomatuloa oleva eläke 
ilmoitetaan suorituslajilla 14 ja ansiotuloa oleva eläke suorituslajilla 13. Jos pääomatu-
loa oleva eläke verotetaan 20 %:lla korotettuna, se ilmoitetaan kuitenkin suorituslajilla 
V1. 
 
Sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitettuun pitkäai-
kaissäästämissopimukseen perustuvat pääomatuloa olevat suoritukset ilmoitetaan suo-
rituslajilla 14. Ansiotuloa olevat suoritukset ilmoitetaan suorituslajilla 13. Jos pääomatu-
loa olevat suoritukset verotetaan 20 %:lla korotettuna, ne ilmoitetaan suorituslajilla V3. 

 
Ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustu-
va eläke (ei asetusten mukainen) ilmoitetaan myös suorituslajilla 13. Uudella suoritus-
lajilla F1 ilmoitetaan ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkeva-
kuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen), joka verotetaan 20 %:lla korotet-
tuna.  
 
Verohallinnon ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä antaman päätöksen 
mukaan ennakonpidätys lasketaan korotettuna tuloksi luettavasta määrästä. Korotettu-
na verotettavat suoritukset ilmoitetaan ilman korotuksen osuutta. Verohallinto huomioi 
ennakonpidätysprosenttia laskiessa korotuksen. Maksaja pidättää Verohallinnolta 
saamansa prosentin mukaisesti ennakonpidätyksen korotetusta määrästä. Tämä kos-
kee sekä ansiotulona että pääomatulona korotettuna verotettavaa eläkettä. 

 
Esimerkki. Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva elä-
ke verotetaan 20 %:lla korotettuna. Vuonna 2018 maksetaan kyseiseen elä-
kevakuutukseen perustuvaa eläkettä yhteensä 2 000 euroa. Eläkkeenmak-
saja ilmoittaa suorasiirtopyynnöllä eläkkeen määrän 2 000 suorituslajilla V1. 
Eläkkeensaajalla on tulonhankkimisvelan korkoja 200 euroa. Verontarve on 
tällöin 30 % x (2000 + (2000 x 20 %) - 200) = 660. Ennakonpidätysprosentti 
korotettuna tuloksi luettavasta määrästä on 660 / 2 400 = 27,5 %. Eläkkeelle 
saapuu vastaustietona suorasiirrossa ennakonpidätysprosentti 275 = 27,5 
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%. Maksaja toimittaa ennakonpidätyksen korotettuna tuloksi luettavasta 
määrästä eli 2 400 eurosta 27,5 %:n mukaan.  

 
Jos eläke verotetaan 50 %:lla korotettuna, sitä ei voi ilmoittaa suorasiirtopyynnössä. 
Tällöin eläkelaitoksen tulee ohjata eläkkeensaajaa hankkimaan muutosverokortti 50 
%:lla korotettuna verotettavalle eläkkeelle. 
 

3.7 Ulkomaan eläke, josta määrätään vain sairaanhoitomaksu 

Suomesta ulkomaille maksettava yksityissektorin eläke tai julkisyhteisön liiketoiminnas-
sa ansaittu eläke, josta Suomessa määrätään enintään sairausvakuutuksen sairaan-
hoitomaksu tai ei sitäkään, ilmoitetaan suorituslajilla 15. Tällainen eläke on esimerkiksi 
ulkomailla asuvalle yleisesti verovelvolliselle maksettava yksityissektorin eläke taikka 
julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke, jonka verottamisen verosopimus estää. 
Suomi ei saa verottaa tällaista eläkettä, mutta siitä määrätään sairausvakuutuksen sai-
raanhoitomaksu, mikäli Suomi vastaa henkilön sairaanhoitokustannuksista. 
 
Eläke ilmoitetaan suorituslajilla 15 vain silloin, jos: 
 
a) eläkkeelle on saapunut postitse muutosverokortti, jossa on lisätietona teksti 

”Tämä verokortti koskee sairausvakuutusmaksun perimistä.” tai 
b) eläkkeelle on saapunut muutosverokorttitietojen sähköisessä välityksessä tie-

don tunnuksella 060 (sh-maksukortti) arvo 1 (kyllä) tai  
c) jos edellisen vuoden suorasiirrossa olette saanut vastauksena ennakonpidätys-

prosentin suorituslajille 15. 
 

Jos eläkkeenmaksaja maksaa samalle eläkkeensaajalle useamman lajin eläkkeitä, eri 
eläkelajeilla olevat eläkkeet ilmoitetaan erikseen. Jos viimeisen maksajan periaatteella 
annettu eläkepäätös sisältää eri tavalla verotettavia osia, esimerkiksi suorituslajia 15 ja 
jotain muuta lajia, osat ilmoitetaan erikseen omilla tietueillaan. 

 
Esimerkki. Eläkeläinen asuu Ranskassa. Vilma-päätös koostuu seuraavista 
eristä: Ilmarisen eläke 1 000 euroa, Varman eläke 500 euroa, Kelan toi-
misuhde-eläke 200 euroa ja Valtiokonttorin eläke 400 euroa. Eläkkeen brut-
tomäärä 2 100 euroa ja maksaja kaikkien puolesta on Varma. Tästä tehdään 
2 pyyntötietuetta: toisella pyyntötietueella suorituslaji on 15 ja määrä 1 500 
euroa, toisella pyyntötietueella suorituslaji on 03 ja määrä 600 euroa. 

 
Suorituslajin 15 suoritukset on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella suorituslajilla B6 maksu-
vuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 
 

3.8 Perhe-eläkkeiden ilmoittaminen 

Suorasiirtopyynnössä ilmoitetaan eläkkeen määrä vuodelle 2018. Eläkkeenmaksajan 
tiedossa olevat eläkkeen määrän muutokset otetaan huomioon. Esimerkiksi, jos lapsen 
eläke päättyy vuoden aikana, ilmoitetaan eläkkeen määrä vain siltä ajalta, jolta sitä 
maksetaan. 
 
Kansaneläkelain (568/2007) 40 §:n mukaan lapsen eläkettä maksetaan 18 – 21 -
vuotiaalle opiskelevalle lapselle. Jos lapsi lopettaa opiskelun, lakkaa myös oikeus eläk-
keeseen. Koska eläkkeen päättymistä tästä syystä ei voida ennakoida, ilmoitetaan elä-
ke koko vuodelle. Jos lapsi täyttää vuoden aikana 21 vuotta, ilmoitetaan eläke vain 21 
ikävuoteen asti. 
 
Kelan maksamaa kansaneläkelain mukaista lesken alkueläkettä ei ilmoiteta pyynnössä. 
Siitä toimitetaan ennakonpidätys Verohallinnon päätöksen ennakonpidätyksen toimit-
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tamistavoista ja määrästä mukaisena tai verotoimiston antaman ennakonpidätyspro-
sentin mukaan. 
 
Työeläkelaitosten maksama ansioeläkejärjestelmän mukainen lesken eläke ajalta en-
nen eläkesovitusta (alkueläke) ilmoitetaan koko vuodelle sen suuruisena kuin se mak-
setaan tammikuussa 2018. Jos eläkkeen määrä muuttuu olennaisesti eläkesovitukses-
sa, eläkkeensaajaa tulee ohjata ottamaan yhteyttä Verohallintoon ja hakemaan uutta 
ennakonpidätysprosenttia. 
 

3.9 Kuntoutustuki 

Kuntoutustukeen sovelletaan samoja säännöksiä kuin työkyvyttömyyseläkkeeseen, jo-
ten kuntoutustuki oikeuttaa eläketulovähennykseen. Kuntoutustukena maksettava työ-
kyvyttömyyseläke ilmoitetaan kuten työkyvyttömyyseläke, positioissa 53 - 54 suoritusla-
jilla 03. 
 

3.10 Maatalousyrittäjien luopumistuki 

Maatalousyrittäjien luopumistuki on eläketulovähennykseen oikeuttavaa eläketuloa. 
Luopumistuki ilmoitetaan positioissa 53 - 54 suorituslajilla 12. 

 

3.11 Takuueläke 

Kela on maksanut 1.3.2011 alkaen takuueläkettä. Takuueläke ilmoitetaan vuodesta 
2012 alkaen omalla suorituslajillaan AA. 
 

3.12 Pakolliseen tapaturma- ja liikenneturvaan perustava eläke 

EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen lakisääteiseen pakolliseen 
tai vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen tai -turvaan perustuva tapaturma- ja perhe-
eläke ilmoitetaan suorituslajilla C. 

 
Pakolliseen liikennevakuutukseen tai -turvaan perustuva työkyvyttömyys- ja perhe-
eläke ilmoitetaan suorituslajilla CL, kun eläke ei ole EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai 
perusasetuksen mukainen. 
 
Vastuuvakuutukseen perustuva perhe-eläke ja työkyvyttömyyseläke ilmoitetaan suori-
tuslajilla 07, kun eläke ei ole EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukai-
nen. 
 
Suorituslajilla C ilmoitettaessa, positioon 53 tallennetaan suorituslajin tunnus C. Positi-
on 54 on oltava tyhjä. 

4 Ennakonpidätysprosentin käyttöönotto 

4.1 Miten ennakonpidätysprosentti on laskettu 

Verohallinto laskee kullekin eläkkeelle ennakonpidätysprosentin, joka on pääsääntöi-
sesti kaikille suorituksille samansuuruinen. Suorituslajille 15 ennakonpidätysprosentti 
voi olla enintään sairaanhoitomaksun suuruinen pyöristettynä ylöspäin lähimpään puo-
leen tai kokonaiseen prosenttiin. Vuonna 2017 sairaanhoitomaksu eläkkeestä on 1,45 
%. Maksua ei ole vielä vahvistettu vuodelle 2018. Suorituslajille 14 sekä suorituslajeille 
V1 ja V3 pidätysprosentti voi olla enintään korotetun pääomatuloveroprosentin suurui-
nen.  
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Kansaneläkelakiin perustuvalle eläkkeelle on vuodesta 2011 alkaen voitu laskea enna-
konpidätysprosentti eläkkeen määrästä riippumatta samaan tapaan kuin muillekin eläk-
keille. 
 

4.2 Vuoden 2018 eläkkeiden ennakonpidätysprosenttien voimaantulo  

Ennakonpidätysprosenttien on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2018. Näin ollen suorasiirto-
na saatuja eläkkeiden ennakonpidätysprosentteja käytetään 1.2.2018 alkaen vuonna 
2018 maksettaviin eläkkeisiin. Tammikuussa 2018 käytetään niitä ennakonpidätyspro-
sentteja, jotka olivat voimassa 31.12.2017. 
 
Verovelvollisen esittämän muutosverokortin ennakonpidätysprosentteja käytetään kui-
tenkin verokortin voimaantulopäivämäärästä alkaen. Jos vuoden 2018 muutosverokortti 
on voimassa 1.1.2018 alkaen, sitä käytetään jo tammikuussa. 
 
Jos eläkkeensaajalle ei esimerkiksi eläkkeen maksun alkaessa ole määrätty eläkkeen 
ennakonpidätysprosenttia, ennakonpidätys toimitetaan Verohallinnon päätöksen enna-
konpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä säännösten mukaisesti. Näissä tapauk-
sissa eläkkeensaajaa tulee ohjata hankkimaan muutosverokortti eläkettä varten. 
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4.3 Verokortin laskenta estetty 

Laskennan epäonnistumistunnuksen arvo 5 ilmoittaa, että Verohallinto on estänyt pidä-
tysprosentin laskennan. Tällöin Verohallinnosta on yleensä tulossa eläkkeenmaksajalle 
joko muutosverokortti tai rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti. 

 
 
 
 

 
Ylitarkastaja    Marja-Leena Karhula 
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