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1. JOHDANTO 
 

Tässä dokumentissa kuvataan tulorekisteriin ilmoitettavat etuudet ja eläkkeet selitteineen ja 

koodiarvoineen. Asiakirjassa on lisäksi tiedot kunkin tulolajin säädösperustasta ja 

verotuskohtelusta. Varsinaisten tulolajien lisäksi luvussa 3 on kuvattu etuus- ja eläketuloista 

vähennettävät erät, kuten ennakonpidätys ja ulosmittaus.  

Tulorekisterilain 3 §:ssä määritetyn etuuden tai eläkkeen maksajan tulee ilmoittaa tulorekisteriin 

sellaiset etuus- ja eläketiedot, jotka on säädetty veronalaisiksi tai jotka vaikuttavat 

Kansaneläkelaitoksen myöntämän perustoimeentulotuen käsittelyyn. Etuuden ja eläkkeen 

maksajan tulee lisäksi ilmoittaa tulorekisteriin suoritukset, jotka se on velvollinen ilmoittamaan 

Verohallinnolle perintö- ja lahjaverolain nojalla (28 a §). Lisäksi etuus- ja eläketietoja ilmoitetaan 

muun muassa regressikäsittelyä varten. 

Tässä dokumentissa on tulolajin selitteessä käytetty yleisesti termiä "Tulo on verotuksessa 

verotonta". Termi tarkoittaa sitä, että tulo on tuloverotuksessa verovapaa. Vaikka tulo olisi 

tuloverotuksessa verovapaa, se saattaa olla veronalainen perintö- ja lahjaverotuksessa.  

Tulolajin koodi on yksilöllinen tunniste, jolla tulolaji ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulolajin selitteessä 

kuvataan tulolajin luonnetta ja etuuden tai eläkkeen myöntöperusteita. Selitteessä on tieto 

säädöksistä, joihin maksaminen perustuu. Maksaminen voi perustua esimerkiksi lakiin, 

työehtosopimukseen, vakuutusehtoihin tai kunnan päätökseen. 

Tulolajit ovat tulorekisterissä sillä tarkkuudella, jolla tiedon käyttäjät tai osa tiedon käyttäjistä 

tarvitsee tietoa. Etuus- ja eläkejärjestelmissä voi olla käytössä enemmän tulolajeja ja tiedot 

voidaan joutua erittelemään tarkemmin kuin tulorekisterissä. Tällöin suorituksen maksajan on 

kooditettava omassa etuus- ja eläkejärjestelmässään käytössä olevat tulolajit tulorekisterin 

tulolajeihin. 

Etuuksien ja eläkkeiden tulolajeja on käsitelty tämän asiakirjan lisäksi Etuudet - Koodistot - 

Tulolajit -dokumentissa. 
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2. TULOLAJIEN SELITTEET 
 
 
2.1. Ansionmenetyskorvaukset 
 
Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

1048 Päiväraha ansionmenetyksestä 
(Kela) 

Kela voi maksaa päivärahaa ansionmenetyksestä, joka johtuu 
erityisestä terveyssyystä aiheutuneesta poissaolosta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 8 luku 1 § 2 momentti 
 

1125 Korvaus palkan menetyksestä 
fysikaalisen hoidon ajalta 
(työtapaturmavakuutus) 

Korvaus, joka voidaan maksaa fysikaaliseen hoitoon käytetyn ajan 
aiheuttaman palkan menetyksen johdosta. Korvausta maksetaan 
enintään 30 päivältä kalenterivuodessa. Korvausta ei makseta 
sellaiselta päivältä, jolta vahingoittunut saa 
ansionmenetyskorvausta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 49 § 
▪ Tapaturmavakuutuslaki 17 a § 
 
 

1126 Korvaus palkan menetyksestä 
tutkimusajalta 
(työtapaturmavakuutus) 

Korvaus, joka voidaan maksaa tutkimuksen aiheuttaman palkan 
menetyksen johdosta. Maksetaan enintään seitsemältä päivältä. Ei 
makseta, jos kyseessä on korvattava työtapaturma tai 
ammattitauti. MATAL:ssa tämä korvaus on nimeltään 
Ansionmenetyksen korvaaminen tutkimusajalta, korvaus perustuu 
täysin MATAL:ssa MYEL-työtulon määrään, palkkatuloja ei 
huomioida. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 48 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) 
41 § 
 
 

1130 Päiväraha (työtapaturmavakuutus) Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden 
johdosta ansionmenetyskorvauksena maksettava etuus, jota 
tapaturmavakuuttajat voivat maksaa enintään yhden vuoden ajan 
tapaturmasta lukien ja kaikilta kalenteripäiviltä. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 56 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki 48 § 
▪ Tapaturmavakuutuslaki 17 § 
▪ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/1981) 9 § 
 

1134 Ansionmenetyskorvaus omaiselle 
sopeutumisvalmennuksesta 
(työtapaturmavakuutus) 

Osana korvausta omaisen mukanaolosta 
sopeutumisvalmennuksessa maksettava korvaus 
ansionmenetyksestä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta 
maksettava korvaus vahingoittuneen omaiselle, jonka 
osallistuminen sopeutumisvalmennukseen on 
tarkoituksenmukaista. Edellyttää, että vahingoittuneelle korvataan 
sopeutumisvalmennuskurssi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 97 § 
▪ Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta 7 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) 
71 § 
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Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

 
 

1137 Ansionmenetyskorvaus surmansa 
saaneen läheiselle (rikosvahinkolaki) 

Surmansa saaneen läheiselle maksettava ansionmenetyskorvaus 
vahingonkorvauslain 5 luvun 4 b §:ssä säädetyin edellytyksin. Tulo 
on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 8 § 

1139 Ansionmenetyskorvaus läheiselle 
(laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Surmansa saaneen läheiselle lyhytkestoisena maksettava 
ansionmenetyskorvaus vahingonkorvauslain 5 luvun 4 b §:ssä 
säädetyin edellytyksin. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 b § 
 
 

1141 Ansionmenetyskorvaus 
(rikosvahinkolaki) 

Henkilövahingon kärsineelle lyhytkestoisena suoritettava korvaus 
aiheutuneesta ansionmenetyksestä. Korvaus voidaan maksaa 
myös työnantajalle, jos työnantaja on maksanut palkkaa tai sitä 
vastaavaa korvausta vahingon kärsineelle. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 4 §:n 1 momentin 2 kohta 
 
 

1145 Ansionmenetyskorvaus (laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Lyhytkestoinen korvaus ansionmenetyksestä, joka on aiheutunut 
valtion viranomaisen virheestä tai laiminlyönnistä tai toiminnasta, 
josta valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta 
riippumatta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 §, 2 a § ja 2 b § 
 
 

1149 Ansionmenetyskorvaus 
(riistavahinkolaki) 

Suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta aiheutuneen 
ansionmenetyksen korvaus. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Riistavahinkolaki 22 § 

1152 Ansionmenetyskorvaus vahingon 
kärsineen läheiselle 
(rikosvahinkolaki) 

Henkilövahingon kärsineen läheiselle suoritettava korvaus 
aiheutuneesta ansionmenetyksestä silloin, kun uhrin kuolema on 
aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 6 § 
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Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

1153 Ansionmenetyskorvaus (laki 
syyttömästi vangitulle tai tuomitulle 
valtion varoista vapauden 
menetyksen johdosta maksettavasta 
korvauksesta) 

Ansionmenetyskorvaus vapauden menetyksen aiheuttamasta 
tulojen ja elatuksen vähentymisestä. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista 
vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta 4 § 

1163 Ansionmenetyskorvaus 
(raideliikennevahingot) 

Rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annettu laki 
(8/1891) - raideliikennevastuulaki (113/1999) - käytännössä 
myönnettävät etuudet vahingonkorvauslain perusteella. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Raideliikennevastuulaki (113/1999) 
▪ Rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annettu laki 
(8/1891) 
 

1168 Korvaus palkan menetyksestä 
fysikaalisen hoidon ajalta 
(sotilassairaudet ja -tapaturmat) 

Korvaus, joka voidaan maksaa fysikaaliseen hoitoon käytetyn ajan 
aiheuttaman palkan menetyksen johdosta. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 10 § 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 8 § 
 
 

1169 Korvaus palkan menetyksestä 
tutkimusajalta (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Korvaus, joka voidaan maksaa tutkimuksen aiheuttaman palkan 
menetyksen johdosta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 10 §  
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 8 § 
 
 

1173 Päiväraha (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Työkyvyttömyyden perusteella ansionmenetyskorvauksena 
maksettava etuus, jota voidaan maksaa enintään yhden vuoden 
ajan tapaturmasta lukien ja kaikilta kalenteripäiviltä. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 10 § 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 8 § 
 
 

1177 Ansionmenetyskorvaus 
(sotilassairaudet ja -tapaturmat) 

Osana korvausta omaisen mukanaolosta 
sopeutumisvalmennuksessa maksettava korvaus 
ansionmenetyksestä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 10 §  
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 8 § 
▪ Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta 
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Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

1184 Ansionmenetyskorvaus 
(liikennevakuutus) 

Henkilövahingosta johtuvasta työansion menetyksestä maksettava 
korvaus, joka on veronalaista ansiotuloa. Tulolajilla ilmoitetaan 
korvaus, kun vahingosta on kulunut enintään vuosi. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 §, 2 a § ja 2 b §  
 
 

1185 Korvaus ansiotulojen 
myöhentymisestä (liikennevakuutus) 

Korvaus, jota maksetaan tulojen myöhentymisestä, jos 
vammautuneen henkilön toimeen tai ammattiin valmistuminen on 
todistettavasti siirtynyt myöhempään ajankohtaan liikennevahingon 
seurauksena. Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on 
kulunut enintään vuosi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki  
 
 

1186 Ansionmenetyskorvaus läheiselle 
(liikennevakuutus) 

Vammautuneen henkilön läheiselle erityisestä syystä maksettava 
kohtuullinen korvaus ansionmenetyksestä, joka johtuu 
vammautuneen hoitamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 d § 
 

1187 Ansionmenetyskorvaus 
kuntoutusajalta (liikennevakuutus) 

Ansionmenetyskorvaus, jota maksetaan kuntoutusajalta. Tulolajilla 
ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on kulunut enintään vuosi. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta 626/1991 
 
 

1194 Ansionmenetyskorvaus 
(matkavakuutus) 

Muun tahon kuin Kelan maksama päiväraha, jota maksetaan, jos 
henkilö on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt 
työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1199 Ansionmenetyskorvaus 
(yksityistapaturmavakuutus) 

Muun tahon kuin Kelan maksama päiväraha, jota maksetaan, jos 
henkilö on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt 
työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1203 Ansionmenetyskorvaus 
(sairauskuluvakuutus) 

Muun tahon kuin Kelan maksama päiväraha, jota maksetaan, jos 
henkilö on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt 
työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

1207 Ansionmenetyskorvaus 
ohimenevästä työkyvyttömyydestä 
(vastuuvakuutus) 

Henkilövahingosta johtuneesta ansionmenetyksestä maksettu 
korvaus. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1208 Ansionmenetyskorvaus pysyvästä 
työkyvyttömyydestä 
(vastuuvakuutus) 

Henkilövahingosta johtuneesta ansionmenetyksestä maksettu 
korvaus. Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on kulunut 
enintään vuosi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1209 Ansionmenetyskorvaus läheiselle 
(vastuuvakuutus) 

Vammautuneen henkilön läheiselle erityisestä syystä maksettava 
kohtuullinen korvaus ansionmenetyksestä, joka johtuu 
vammautuneen hoitamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1210 Ansionmenetyskorvaus saattajalle 
(vastuuvakuutus) 

Ansionmenetyskorvaus, jota voidaan maksaa saattajalle, jos 
vakuutetun tutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuminen aiheuttaa 
saattajalle ansionmenetystä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 

1211 Korvaus ansiotulojen 
myöhentymisestä (vastuuvakuutus) 

Korvaus, jota maksetaan tulojen myöhentymisestä, jos vahinkoa 
kärsineen toimeen tai ammattiin valmistuminen on siirtynyt 
myöhempään ajankohtaan. Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, kun 
vahingosta on kulunut enintään vuosi. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1223 Ansionmenetyskorvaus 
(potilasvakuutus) 

Henkilövahingosta johtuvasta työansion menetyksestä saatu 
korvaus, joka on veronalaista tuloa. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 §, 2 a § ja 2 b § 
▪ Potilasvahinkolaki 3 § 
 
 

1224 Korvaus ansiotulojen 
myöhentymisestä (potilasvakuutus) 

Korvaus, jota maksetaan tulojen myöhentymisestä, jos 
vammautuneen henkilön toimeen tai ammattiin valmistuminen on 
todistettavasti siirtynyt myöhempään ajankohtaan liikennevahingon 
tai potilasvahingon seurauksena. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § ja 2 a § 
▪ Potilasvahinkolaki 3 § 
 
 

1225 Ansionmenetyskorvaus läheiselle 
(potilasvakuutus) 

Vammautuneen henkilön läheiselle erityisestä syystä maksettava 
kohtuullinen korvaus tarpeellisesta ansionmenetyksestä, joka 
johtuu vammautuneen henkilön hoitamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § ja 2 d § 
▪ Potilasvahinkolaki 3 §  
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Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

 

1226 Ansionmenetyskorvaus 
kuntoutusajalta (potilasvakuutus) 

Ansionmenetyskorvaus, jota maksetaan kuntoutusajalta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Uusi potilasvakuutuslaki 27 § 
 
 

1244 Ansionmenetyskorvaus 
ohimenevästä työkyvyttömyydestä 
(lääkevahinkovakuutus) 

Muun tahon kuin Kelan maksama ansionmenetyskorvaus, jota 
maksetaan, jos henkilö on estynyt tekemästä työtään ja on sen 
vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai 
kokonaan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1247 Ansionmenetyskorvaus läheiselle 
(lääkevahinkovakuutus) 

Vammautuneen henkilön läheiselle erityisestä syystä maksettava 
kohtuullinen korvaus ansionmenetyksestä, joka johtuu 
vammautuneen henkilön hoitamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1253 Ansionmenetyskorvaus saattajalle 
(lääkevahinkovakuutus) 

Ansionmenetyskorvaus, jota voidaan maksaa saattajalle, jos 
vakuutetun tutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuminen aiheuttaa 
saattajalle ansionmenetystä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1254 Korvaus ansiotulojen 
myöhentymisestä 
(lääkevahinkovakuutus) 

Muun tahon kuin Kelan maksama päiväraha, jota maksetaan, jos 
henkilö on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt 
työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1298 Ansionmenetyskorvaus surmansa 
saaneen läheiselle 
(liikennevakuutus) 

Korvaus ansionmenetyksestä, joka on aiheutunut surmansa 
saaneen henkilön erityisen läheiselle henkilölle aiheutuneesta 
henkilövahingosta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 b § 
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Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

1332 Päiväraha lapsen vakavan 
sairauden ajalta (vapaaehtoinen 
vakuutus) 

Lapsen vakavan sairauden vakuutusturvasta voidaan maksaa 
päivärahakorvausta vanhemmalle lapsen sairaalassaolopäiviltä ja 
lääkärin määräämän jatkohoidon ajalta. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1334 Ansionmenetyskorvaus 
(lainaturvavakuutus) 

Vapaaehtoisesta lainaturvavakuutuksesta maksettava korvaus 
työttömyydestä. Etuuden määrään vaikuttaa tulonsaajan 
lainalyhennyksen kuukausierä sekä lainan vakuutetun osuuden 
suuruus. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1368 Ansionmenetyskorvaus läheiselle 
jatkuvana (laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Surmansa saaneen läheiselle jatkuvana maksettava 
ansionmenetyskorvaus vahingonkorvauslain 5 luvun 4 b §:ssä 
säädetyin edellytyksin. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta  
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 b § 
 

1369 Ansionmenetyskorvaus jatkuvana 
(rikosvahinkolaki) 

Henkilövahingon kärsineelle suoritettava jatkuva korvaus 
aiheutuneesta ansionmenetyksestä. Korvaus voidaan maksaa 
myös työnantajalle, jos työnantaja maksanut palkkaa tai sitä 
vastaavaa korvausta vahingon kärsineelle. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 4 § 1 momentin 2 kohta 
 

1370 Ansionmenetyskorvaus jatkuvana 
(laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Jatkuva korvaus ansionmenetyksestä, joka on aiheutunut valtion 
viranomaisen virheestä tai laiminlyönnistä tai toiminnasta, josta 
valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 §, 2 a § ja 2 b § 
 

1371 Ansionmenetyskorvaus jatkuvana 
(riistavahinkolaki) 

Suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta aiheutuneen 
ansionmenetyksen korvaus jatkuvana. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪Riistavahinkolaki 22 § 
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Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

1390 
 

Ansionmenetyskorvaus 
kuntoutusajalta, kun vahingosta yli 
vuosi (liikennevakuutus) 

Ansionmenetyskorvaus, jota maksetaan kuntoutusajalta. Tulolajilla 
ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on kulunut yli vuosi. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta 
kuntoutuksesta 8 § 
 

1391 Ansionmenetyskorvaus surmansa 
saaneen läheiselle (vastuuvakuutus) 
 
 
 
 

Ansionmenetyskorvaus, jota maksetaan surmansa saaneen 
läheiselle vahingonkorvauslain 5 luvun 4 b §:ssä säädetyin 
edellytyksin. Tulo on verotuksessa ansiotuloa.  
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 

 
1398 

Ansionmenetyskorvaus, kun 
vahingosta yli vuosi 
(liikennevakuutus) 

Ansionmenetyskorvaus, jota maksetaan henkilövahingosta 
johtuvasta työansion menetyksestä. Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, 
kun vahingosta on kulunut yli vuosi. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat:  
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 §, 2 a § ja 2 b § 
 

1399 Korvaus ansiotulojen 
myöhentymisestä, kun vahingosta yli 
vuosi (liikennevakuutus) 

Korvaus, jota maksetaan tulojen myöhentymisestä, jos 
vammautuneen henkilön toimeen tai ammattiin valmistuminen on 
todistettavasti siirtynyt myöhempään ajankohtaan liikennevahingon 
seurauksena. Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on 
kulunut yli vuosi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat:  
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 

 

1400 Ansionmenetyskorvaus läheiselle, 
kun vahingosta yli vuosi 
(liikennevakuutus) 

Vammautuneen henkilön läheiselle erityisestä syystä maksettava 
kohtuullinen korvaus ansionmenetyksestä, joka johtuu 
vammautuneen hoitamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on kulunut yli vuosi. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa.  
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 d § 
 

1401 Ansionmenetyskorvaus surmansa 
saaneen läheiselle, kun vahingosta 
yli vuosi (liikennevakuutus) 

Ansionmenetyskorvaus surmansa saaneen henkilön erityisen 
läheiselle henkilölle aiheutuneesta henkilövahingosta. Tulolajilla 
ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on kulunut yli vuosi. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa.  
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 b § 
 



Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 13 (89) 

 

 

 
 

 

Tulolajin koodi Tulolajin nimi Tulolajin selite 

1404 Ansionmenetyskorvaus pysyvästä 
työkyvyttömyydestä, kun vahingosta 
yli vuosi (vastuuvakuutus) 

Henkilövahingosta johtuneesta ansionmenetyksestä maksettu 
korvaus. Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, kun vahingosta on kulunut 
yli vuosi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1407 Korvaus ansiotulojen 
myöhentymisestä, kun vahingosta yli 
vuosi (vastuuvakuutus) 

Korvaus, jota maksetaan tulojen myöhentymisestä, jos vahinkoa 
kärsineen toimeen tai ammattiin valmistuminen on siirtynyt 
myöhempään ajankohtaan. Tulolajilla ilmoitetaan korvaus, kun 
vahingosta on kulunut yli vuosi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon 
saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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2.2. Asevelvollisuus- ja siviilipalvelusetuudet 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1219 Reserviläispalkka Korvaus, jonka Puolustusvoimat maksaa kertausharjoituksen ajalta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Asevelvollisuuslaki, 11 luku 
 
 

1220 
 
 
 

Täydennyspalveluspalkka 
(siviilipalveluslaki) 

Täydennyspalveluksessa, ylimääräisessä palveluksessa ja 
liikekannallepanon aikaisessa palveluksessa olevalla on oikeus 
siviilipalveluslain 48 §:ssä säädetyn päivärahan lisäksi palkkaan, jonka 
määrä on sama kuin reservin kertausharjoituksiin kutsutulle asevelvolliselle 
palvelusajalta suoritettava miehistön reserviläispalkka. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Siviilipalveluslaki 50 § 
 
 

1283 Päiväraha asevelvolliselle, 
reserviläiselle, Pelastusopiston 
koulutettavalle tai 
siviilipalvelusvelvolliselle 

Korvaus, joka maksetaan varusmiespalveluksen, vapaaehtoisten 
harjoitusten tai kertausharjoitusten ajalta. Lisäksi tulolajilla ilmoitetaan 
Pelastusopistossa koulutettavan päiväraha, Maanpuolustuskorkeakoulussa 
opiskelevan päiväraha, rajavartijan peruskurssia suorittavan päiväraha ja 
siviilipalvelusvelvollisen päiväraha. Tulolajilla ilmoitetaan myös varusmiehille 
ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskeleville maksettavat korvaukset 
palvelusolosuhteista (laskuvarjohyppylisä, sukellusraha, lentolisä). Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Asevelvollisuuslaki, 11 luku 
▪ Pelastuslaki 70 § 
▪ Siviilipalveluslaki 48 § 
▪ Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 5 luku 
▪ Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 26 c § 
 

1343 Sotilasavustus (sotilasavustuslaki) Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle 
asevelvolliselle, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle tai 
palveluksessa olevan omaiselle. Sotilasavustus voi sisältää 
perusavustuksen, asumisavustuksen, erityisavustuksen sekä 
sotilasavustuksen elatusapuun oikeutetulle lapselle. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sotilasavustuslaki 8 §, 9 §, 10 a § ja 13 § 
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2.3. Elatuksenmenetyskorvaukset 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1136 Elatuksenmenetyskorvaus 
(rikosvahinkolaki) 

Jos rikoksella on aiheutettu kuolema, rikosvahinkolain nojalla korvataan 
elatuksenmenetyskorvausta henkilölle, joka on ollut surmansa saaneen 
henkilön elatuksen varassa. Elatuksen menetyksen johdosta maksettava 
korvaus suoritetaan vahingonkorvauslain 5 luvun 4 §:ssä säädettyjen 
perusteiden mukaan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa.  
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 8 § 
 
 

1138 Elatuksenmenetyskorvaus (laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Elatuksen menetyksen johdosta maksettava korvaus vahingonkorvauslain 5 
luvun 4 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 § 
 
 

1140 Elatuksenmenetyskorvaus 
(riistavahinkolaki) 

Elatuksen menetyksen johdosta maksettava korvaus vahingonkorvauslain 5 
luvun 4 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Riistavahinkolaki 22 § 
 
 

1154 Hyvitys elatuksen vähentymisestä (laki 
syyttömästi vangitulle tai tuomitulle 
valtion varoista vapauden menetyksen 
johdosta maksettavasta korvauksesta) 

Korvaus elatuksen vähentymisestä, joka maksetaan syyttömästi tuomitulle 
vapaudenmenetyksestä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden 
menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta 4 § 
 
 

1212 Elatuksenmenetyskorvaus 
(vastuuvakuutus) 

Elatusvelvollisuuden perusteella maksettava korvaus elatuksen 
menetyksestä, johon ovat oikeutettuja leski, lapset ja ottolapset. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1246 Elatuksenmenetyskorvaus 
(lääkevahinkovakuutus) 

Elatusvelvollisuuden perusteella maksettava korvaus elatuksen 
menetyksestä, johon ovat oikeutettuja leski, lapset ja ottolapset. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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2.4. Haitan korvaus, pysyvä 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1133 Haittaraha (työtapaturmavakuutus) Vakuutuskorvaus, jota maksetaan tapaturmien ja ammattitautien 
aiheuttamista pysyvistä haitoista. Tapaturmavakuutuslain perusteella 
haittaraha maksetaan kertakorvauksena, jos haittaluokka on 1–10. 
Suuremmissa haittaluokissa korvaus maksetaan vahingoittuneen valinnan 
mukaan kertakorvauksena tai jatkuvana. TyTAL:n mukaan haittaraha 
maksetaan kertakaikkisena haittaluokissa 1–5 ja jatkuvana haittaluokissa 
6–20. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 83 § 
▪ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/1981) 9 §  
▪ Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) 18 a § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) 67 § 
 
 

1144 Haitan korvaus, pysyvä 
(rikosvahinkolaki) 

Henkilövahingon kärsineelle henkilölle aiheutuneen pysyvän haitan 
korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 5 § 
 
 

1148 Haitan korvaus, pysyvä (laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Valtion viranomaisen virheestä tai laiminlyönnistä tai toiminnasta, josta 
valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta, 
aiheutuneen pysyvän haitan korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 c § 
 
 

1151 Haitan korvaus, pysyvä 
(riistavahinkolaki) 

Suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta aiheutuneen pysyvän haitan 
korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Riistavahinkolaki 22 § 
 
 

1156 Haitan korvaus, pysyvä (laki valtion 
virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen 
korvaamisesta) 

Korvaus matkasairauden tai -tapaturman aiheuttamasta pysyvästä 
toiminnallisesta haitasta. Lisäksi korkean turvallisuusriskin alueella voidaan 
maksaa 11 §:n mukainen lisäkorvaus aiheutuneesta pysyvästä 
toiminnallisesta haitasta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta 9 § ja 11 
§ 
 
 

1176 Haittaraha (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Vakuutuskorvaus, jota maksetaan tapaturmien ja ammattitautien 
aiheuttamista pysyvistä haitoista. Haittaraha maksetaan kertakorvauksena, 
jos haittaluokka on 1–10. Suuremmissa haittaluokissa korvaus maksetaan 
vahingoittuneen valinnan mukaan kertakorvauksena tai jatkuvana. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1180 Haitan korvaus, pysyvä 
(sotilassairaudet ja -tapaturmat, 
kriisinhallinta) 

Pysyvän yleisen haitan johdosta maksettava lisäkorvaus, joka määrittyy 
työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyn haittaluokituksen mukaisesti. 
Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 9 § 
 
 

1189 Haitan korvaus, pysyvä 
(liikennevakuutus) 

Korvaus, joka maksetaan vahinkoa kärsineelle henkilölle 
liikennevahinkovammasta aiheutuneesta pysyvästä haitasta. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § ja 2 c § 
 
 

1196 Haitan korvaus, pysyvä 
(matkavakuutus) 

Maksetaan tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Haittaraha 
maksetaan kertakorvauksena. Suuruus määritetään STM:n 
haittaluokituksen mukaan. Ei makseta, jos haitta ilmenee vasta kun kolme 
vuotta on kulunut tapaturmasta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1201 Haitan korvaus, pysyvä 
(yksityistapaturmavakuutus) 

Maksetaan tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Haittaraha 
maksetaan kertakorvauksena. Suuruus määritetään STM:n 
haittaluokituksen mukaan. Ei makseta, jos haitta ilmenee vasta kun kolme 
vuotta on kulunut tapaturmasta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1205 Haitan korvaus, pysyvä 
(sairauskuluvakuutus) 

Maksetaan tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Haittaraha 
maksetaan kertakorvauksena. Suuruus määritetään STM:n 
haittaluokituksen mukaan. Ei makseta, jos haitta ilmenee vasta kun kolme 
vuotta on kulunut tapaturmasta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1213 Haitan korvaus, pysyvä 
(vastuuvakuutus) 

Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta maksettava kertakorvaus. 
Suuruus määritetään STM:n haittaluokituksen mukaan. Ei makseta, jos 
haitta ilmenee vasta kun kolme vuotta on kulunut tapaturmasta. Tulolajilla 
ilmoitetaan myös korvaus, joka maksetaan vahingosta aiheutuneesta 
pysyvästä haitasta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1228 Haitan korvaus, pysyvä 
(potilasvakuutus) 

Pysyvän haitan korvauksella hyvitetään vammautuneelle henkilölle pysyvää 
toiminnallista haittaa, jonka vamma hänelle aiheuttaa. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § 2 c § 
▪ Potilasvahinkolaki 3 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1249 Haitan korvaus, pysyvä 
(lääkevahinkovakuutus) 

Pysyvän haitan korvauksella hyvitetään vammautuneelle pysyvää 
toiminnallista haittaa, jonka vamma hänelle aiheuttaa. Kyseessä on 
immateriaalikorvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1274 Haittaraha (lakisääteinen 
ammattiurheilijaturva) 

Haittarahaa maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain 83–86 §:n sekä 
87 §:n 1, 3 ja 4 momentin mukaisesti urheilijalle, jolle aiheutuu tapaturmasta 
johtuvasta vammasta tai sairaudesta pysyvää yleistä haittaa. Pysyvän 
yleisen haitan korvaamiseen sovelletaan myös, mitä tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 18 f §:ssä säädetään haittarahan lisäkorvauksesta. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 9 § 
 
 

1275 Haitan korvaus, pysyvä 
(vapaaehtoinen urheiluvakuutus) 

Haittarahaa maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain 83–86 §:n sekä 
87 §:n 1, 3 ja 4 momentin mukaisesti urheilijalle, jolle aiheutuu tapaturmasta 
johtuvasta vammasta tai sairaudesta pysyvää yleistä haittaa. Pysyvän 
yleisen haitan korvaamiseen sovelletaan myös, mitä tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 18 f §:ssä säädetään haittarahan lisäkorvauksesta. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 15 § 
 
 

1365 Haitan korvaus, pysyvä 
(sotilassairaudet ja -tapaturmat) 

Lisäkorvaus maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyn 
haittaluokituksen mukaisesti henkilölle, jolle aiheutuu tapaturmasta 
johtuvasta vammasta tai sairaudesta pysyvää yleistä haittaa. Korvaus 
voidaan maksaa asevelvollisuuttaan suorittaville, siviilipalvelusta 
suorittaville ja naisten vapaaehtoista palvelusta suorittaville. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 11 a § 
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2.5. Haitan korvaus, tilapäinen  
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1142 Haitan korvaus, tilapäinen 
(rikosvahinkolaki) 

Henkilövahingon kärsineelle aiheutuneen kivun, säryn ja muun tilapäisen 
haitan korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 5 § 
 

1146 Haitan korvaus, tilapäinen (laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Valtion viranomaisen virheestä tai laiminlyönnistä tai toiminnasta, josta 
valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta, 
aiheutuneen kivun, säryn ja muun tilapäisen haitan korvaus. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 c § 
 

1150 Haitan korvaus, tilapäinen 
(riistavahinkolaki) 

Suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta aiheutuneen kivun, säryn ja 
muun tilapäisen haitan korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Riistavahinkolaki 22 § 
 

1188 Haitan korvaus, tilapäinen 
(liikennevakuutus) 

Korvaus, joka maksetaan vahinkoa kärsineelle henkilölle 
liikennevahinkovammoista aiheutuneesta ohimenevästä kivusta, särystä 
sekä muusta tilapäisestä haitasta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § ja 2 c § 
 

1192 Korvaus henkisestä kärsimyksestä 
läheiselle (liikennevakuutus) 

Surmansa saaneen läheiselle tiettyjen yleisten ja erityisten edellytysten 
täyttyessä maksettava korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 a § 
 

1197 Haitan korvaus, tilapäinen 
(matkavakuutus) 

Maksetaan kun tapaturmasta on kulunut vuosi, mutta haitta ei ole vielä 
muodostunut pysyväksi. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1202 Haitan korvaus, tilapäinen 
(yksityistapaturmavakuutus) 

Maksetaan kun tapaturmasta on kulunut vuosi, mutta haitta ei ole vielä 
muodostunut pysyväksi. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1206 Haitan korvaus, tilapäinen 
(sairauskuluvakuutus) 

Maksetaan kun tapaturmasta on kulunut vuosi, mutta haitta ei ole vielä 
muodostunut pysyväksi. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1214 Haitan korvaus, tilapäinen 
(vastuuvakuutus) 

Korvaus, jolla potilaalle hyvitetään välittömästi vahingon jälkeen aiheutuva 
akuuttivaiheen kipu, särky ja muu epämukavuus. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1227 Haitan korvaus, tilapäinen 
(potilasvakuutus) 

Korvaus, jolla potilaalle hyvitetään välittömästi vahingon jälkeen aiheutuva 
akuuttivaiheen kipu, särky ja muu epämukavuus. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § ja 2 c § 
▪ Potilasvahinkolaki 3 § 

1248 Haitan korvaus, tilapäinen 
(lääkevahinkovakuutus) 

Korvaus, jolla potilaalle hyvitetään välittömästi vahingon jälkeen aiheutuva 
akuuttivaiheen kipu, särky ja muu epämukavuus. Kyseessä on 
immateriaalikorvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 

1143 Kärsimyksen korvaus 
(rikosvahinkolaki) 

Henkilövahingon kärsineelle aiheutuneen kärsimyksen korvaus. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rikosvahinkolaki 9 § 

1147 Kärsimyksen korvaus (laki valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta) 

Valtion viranomaisen virheestä tai laiminlyönnistä tai toiminnasta, josta 
valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta, 
aiheutuneen kärsimyksen korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 6 § 

1155 Kärsimyksen korvaus (laki syyttömästi 
vangitulle tai tuomitulle valtion varoista 
vapauden menetyksen johdosta 
maksettavasta korvauksesta) 

Syyttömästi tuomitulle vapaudenmenetyksestä aiheutuneen kärsimyksen 
korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden 
menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta 
 

1316 Kärsimyksen korvaus läheiselle (laki 
valtion vahingonkorvaustoiminnasta) 

Surmansa saaneen läheiselle maksettava kärsimyksen korvaus 
vahingonkorvauslain 5 luvun 4 b §:ssä säädetyin edellytyksin. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 a § 
 

1393 Korvaus henkisestä kärsimyksestä 
läheiselle (vastuuvakuutus) 

Korvaus, jota maksetaan surmansa saaneen läheiselle 
vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a §:ssä säädetyin edellytyksin. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu:  
▪ Vakuutusehdot 
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2.6. Hautausavustukset 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1102 Hautausavustus (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Vakuutetun omaisille, sille, joka hautauskustannukset on suorittanut tai 
muulle taholle maksettava sovitun suuruinen kertakorvaus hautauskuluista. 
Korvauksen suuruus perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen 
sopimukseen. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 
 

1117 Hautausavustus (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn kuuluva, leskelle tai muulle taholle 
maksettava sovitun suuruinen kertakorvaus hautauskuluista. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1135 Hautausapu (työtapaturmavakuutus) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta kuolinpesälle maksettava 
kiinteä hautauskulujen korvaus. Hautausavun määrä on kiinteä, joten 
vahingoittuneen ansiotaso tai hautajaisista aiheutuneet kustannukset eivät 
vaikuta sen määrään. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 99 § ja 109 § 
▪ Tapaturmavakuutuslaki 23 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki 73 § 
▪ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 9 § 
 
 

1157 Hautausavustus (laki valtion 
virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen 
korvaamisesta) 

Matkasairauden tai -tapaturman aiheuttaman, valtion ulkomaan 
virkamatkalla sattuneen kuoleman johdosta vainajan kuolinpesälle 
maksettava hautausavustus. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta 10 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1162 Hautausavustus (sotilasvammalaki) Kertaluontoinen korvaus vainajan kuolinpesälle. Tulo on verotuksessa 
verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon 
saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sotilasvammalaki 
 

1178 Hautausavustus (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Kuolinpesälle maksettava kiinteä hautauskulujen korvaus. Vahingoittuneen 
ansiotaso tai hautajaisista aiheutuneet kustannukset eivät vaikuta 
hautausavun määrään. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 
 
 

1198 Hautausavustus (vapaaehtoinen 
vahinkovakuutus) 

Vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia (esimerkiksi matka- tai 
vastuuvakuutuksia) tarjoava vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojensa puitteissa 
tarjota vakuutustapahtuman perusteella maksettavaa hautausavustusta, 
ruumiin kotimaahan kuljetusta tai esimerkiksi hautauskulujen korvausta. Jos 
tällainen maksu perustuu edunsaajan ilmoittamiin kustannuksiin sen sijaan, 
että olisi kiinteämääräinen etuus, ei maksua ilmoiteta tulorekisteriin. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1260 Hautausavustus (suora 
lisäeläkejärjestely) 

Kuolinpesälle maksettava sovitun suuruinen kertakorvaus hautauskuluista. 
Hautausavustus maksetaan työnantajan varoista osana suoraa 
lisäeläkejärjestelyä tai lupausta, jolle on kirjanpidollinen varaus. Etuus 
maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka työnantaja 
vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Tulo on verotuksessa verotonta. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
 
 

1278 Hautausavustus (lakisääteinen 
ammattiurheilijaturva) 

Hautausapua ja korvausta vainajan kuljetuskustannuksista maksetaan 
tapaturman aiheuttamasta urheilijan kuolemasta siten kuin työtapaturma- ja 
ammattitautilain 109 §:ssä säädetään. Tulo on verotuksessa verotonta. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 10 § 
 
 

  



Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 23 (89) 

 

 

 
 

 

1279 Hautausavustus (vapaaehtoinen 
urheiluvakuutus) 

Hautausapua ja korvausta vainajan kuljetuskustannuksista maksetaan 
tapaturman aiheuttamasta urheilijan kuolemasta siten kuin työtapaturma- ja 
ammattitautilain 109 §:ssä säädetään. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 15 § 
 

1337 Hautausavustus (TEL-lisäeläketurva) TEL-lisäeläketurvan mukaiseen hautausavustukseen on oikeus edunjättäjän 
omaisilla, jos hautausavustusetuus sisältyy TEL-lisäeläketurvaan. 
Hautausavustuksen saajana ovat omaiset. Omaisilla tarkoitetaan edunjättäjän 
puolisoa ja perintökaaressa (40/1965) tarkoitettuja perillisiä. Jos omaisia ei 
ole, oikeus hautausavustukseen on sillä, joka on suorittanut edunjättäjän 
hautaamisesta aiheutuneet kustannukset. Tulo on verotuksessa verotonta. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki (396/2006) 30 a § 
 
 

1340 Hautausavustus (ryhmäeläkevakuutus) Vakuutussopimukseen perustuva kertakorvaus vakuutetun edunsaajille 
vainajan hautauksesta aiheutuneista kuluista. Tulo on verotuksessa 
verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon 
saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1373 Hautausavustus (vakuutuskassalaki) Hautausavustus maksetaan vakuutuskassaan kuuluvan jäsenen kuoltua 
kertasuorituksena ensisijaisesti puolisolle. Jos henkilöllä ei ole puolisoa, 
voidaan avustus maksaa lapsille, jäsenen omaisille tai kuolinpesälle. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
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2.7. Hoitotuet 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1127 Hoitotuki (työtapaturmavakuutus) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteella maksettava tuki 
tarvittavan hoidon ja palvelusten tai erityiskustannusten korvaamiseksi, jota 
maksetaan, jos vahingoittunut on vamman tai sairauden vuoksi hoidon, 
avun, valvonnan tai ohjauksen tarpeessa. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 51 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) 43 § 
 
 

1128 Haittalisä (työtapaturmavakuutus) Vakuutuskorvaus, jota maksetaan, jos vahingoittunut tarvitsee 
työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua. 
Tulolajilla ilmoitetaan myös korvaus, jota voidaan aiemman lainsäädännön 
(muutettu vuonna 1982) mukaan edelleen maksaa henkilölle, joka tarvitsee 
vamman tai sairauden vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
 
▪ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/1981) 9 §  
▪ Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) 20 § 
 

1170 Hoitotuki (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Tuki tarvittavan hoidon ja palvelusten tai erityiskustannusten korvaamiseksi. 
Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 
 
 

1171 Haittalisä (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Korvaus, jota maksetaan tapaturmien ja ammattitautien aiheuttamista 
pysyvistä haitoista, jos vahingoittunut tarvitsee vamman tai sairauden 
vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sotilastapaturmalaki (1211/1990) 
▪ Sotilasvammalaki (404/1948) 
 

1193 Hoitotuki (liikennevakuutus) Korvaus, jota ohimenevästi tai pysyvästi maksetaan vahinkoa kärsineelle, 
joka on riippuvainen toisen henkilön säännöllisestä huolenpidosta. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § 
 
 

1216 Hoitotuki (vastuuvakuutus) Jos vahingon kärsinyt tarvitsee vahingon johdosta ulkopuolista apua, 
hänelle voidaan maksaa hoitotukikorvausta, jonka tarkoitus on kattaa 
vahingosta aiheutuvia ylimääräisiä menoja. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1231 Hoitotuki (potilasvakuutus) Jos vahingon kärsinyt tarvitsee potilasvahingon johdosta ulkopuolista apua, 
hänelle voidaan maksaa hoitotukikorvausta, jonka tarkoitus on kattaa 
aiheutuvia ylimääräisiä menoja. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § 
▪ Potilasvahinkolaki 3 § 
 
 

1252 Hoitotuki (lääkevahinkovakuutus) Jos vahingon kärsinyt tarvitsee lääkevahingon johdosta ulkopuolista apua, 
hänelle voidaan maksaa hoitotukikorvausta, jonka tarkoitus on kattaa 
aiheutuvia ylimääräisiä menoja. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1276 Hoitotuki (lakisääteinen 
ammattiurheilijaturva) 

Urheilijalle maksetaan hoitotukea työtapaturma- ja ammattitautilain 51 §:n 
mukaan. Hoitotukea ei makseta sen jälkeen, kun urheilijan oikeus 
tapaturmaeläkkeeseen on päättynyt urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 
annetun lain 4 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 4 momentissa säädetyn ajan 
täyttymisen vuoksi. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 9 § 
 
 

1277 Hoitotuki (vapaaehtoinen 
urheiluvakuutus) 

Urheilijalle maksetaan hoitotukea työtapaturma- ja ammattitautilain 51 §:n 
mukaan. Hoitotukea ei makseta sen jälkeen, kun urheilijan oikeus 
tapaturmaeläkkeeseen on päättynyt urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 
annetun lain 4 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 4 momentissa säädetyn ajan 
täyttymisen vuoksi. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 15 § 
 

1341 Haittalisä (lakisääteinen 
ammattiurheilijaturva) 

Vakuutuskorvaus, jota maksetaan, jos vahingoittunut tarvitsee tapaturman 
vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 
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2.8. Kuntoutukseen ja sairauteen liittyvät suoritukset 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1043 Kuntoutusraha (kuntoutuslaki) Kuntoutusraha turvaa toimeentuloa, kun henkilö osallistuu kuntoutukseen. 
Kuntoutusrahaa voi saada, jos henkilö on 16–67-vuotias ja kuntoutuksen 
tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään 
pääsy. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (kuntoutuslaki) 17–19, 24, 32 ja 33 § 
 

1044 Eläkkeensaajan kuntoutusraha 
(kuntoutuslaki) 

Kuntoutusraha, jota maksetaan sellaiselle kuntoutujalle, joka saa 
takuueläkettä, työttömyyseläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (kuntoutuslaki) 34 § 
 
 

1045 Osakuntoutusraha (kuntoutuslaki) Osakuntoutusrahaa voi saada, jos työaikaa on kuntoutukseen 
osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 prosenttia normaalista 
päivittäisestä työajasta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (kuntoutuslaki) 23 § ja 32 a § 
 
 

1046 Harkinnanvarainen kuntoutusavustus 
(kuntoutuslaki) 

Kuntoutusavustuksella tuetaan kuntoutujan työllistymistä Kelan järjestämän 
kuntoutuksen jälkeen. Myöntäminen harkitaan aina yksilöllisesti. Avustusta 
voi saada, jos henkilö on mennyt kuntoutuksen jälkeen työhön, josta saa 
tuntuvasti pienempää palkkaa kuin aikaisemmasta työstä, tai jos hän 
menee työharjoitteluun. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (kuntoutuslaki) 30 § 
 
 

1047 Nuoren kuntoutusraha (kuntoutuslaki) Nuoren kuntoutusrahaa myönnetään opiskelun tai muun työelämään 
tähtäävän kuntoutuksen ajalta 16–19-vuotiaalle. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (kuntoutuslaki) 20 § ja 35 § 
 
 

1049 Osasairauspäiväraha 
(sairausvakuutuslaki) 

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön 
työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Jos 
kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sairastuu ja tulee 
työkyvyttömäksi, voi työterveyslääkäri arvioida myös, kykeneekö työntekijä 
työjärjestelyiden turvin tekemään työtään osa-aikaisesti (40–60 %). 
Lääkärin arvion jälkeen työnantaja ja työntekijä sopivat työjärjestelyistä. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 8 luvun 11 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1050 Sairauspäiväraha 
(sairausvakuutuslaki) 

Työntekijä voi saada Kelasta sairauspäivärahaa alle vuoden kestävän 
työkyvyttömyyden ajalta. Jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa 
sairauspoissaolon ajalta, sairauspäiväraha voidaan maksaa työnantajalle. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 8 luvun 1 § 
 
 

1051 YEL-päiväraha (sairausvakuutuslaki) Yrittäjän omavastuuajan sairauspäiväraha määräytyy verotuksessa todetun 
YEL-tulon perusteella. Omavastuuajan päiväraha voi perustua myös 
sairastumista edeltäneen 6 kuukauden YEL-tuloon. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 8 luvun 10 § 
 
 

1052 Erityishoitoraha (sairausvakuutuslaki) Erityishoitorahaa myönnetään 0–15-vuotiaan lapsen vanhemmalle, joka on 
tilapäisesti estynyt tekemästä työtään lapsen sairaanhoitoon tai 
kuntoutukseen osallistumisen vuoksi eikä saa työtuloa tältä ajalta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 10 luvun 1 § 
 
 

1053 Tartuntatautipäiväraha 
(sairausvakuutuslaki) 

Etuus, joka korvaa sellaisen henkilön ansionmenetystä, joka on 
tartuntataudin vuoksi määrätty olemaan poissa työstään, eristettävänä tai 
karanteenissa. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 8 luvun 1 a § 
 
 

1094 Kuntoutusraha (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Etuus, jota työeläkelaitos voi maksaa ammatillisen kuntoutuksen ajalta, kun 
kuntoutuja on estynyt tekemästä ansiotyötä työeläkekuntoutuksen vuoksi. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 
 

1096 Kuntoutusavustus (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Harkinnanvarainen etuus, jota työeläkelaitos voi maksaa muun 
toimeentuloturvan puuttuessa kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta, 
odotettaessa kuntoutusohjelman alkamista tai kuntoutusjaksojen väliseltä 
ajalta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 
 

1097 Kuntoutuskorotus (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Kuntoutuskorotus, jonka työeläkelaitos voi maksaa ammatilliseen 
kuntoutukseen osallistuvalle henkilölle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 
 

1098 Osakuntoutusavustus (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Harkinnanvarainen etuus, jota työeläkelaitos voi maksaa muun 
toimeentuloturvan puuttuessa kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta, 
odotettaessa kuntoutusohjelman alkamista tai kuntoutusjaksojen väliseltä 
ajalta. Kuntoutusavustus voidaan myöntää myös osa-avustuksena. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016);  
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006); 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006); 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016); 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006); 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö; 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 
 

1099 Osakuntoutusraha (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Kuntoutusraha, jota maksetaan osittaisena, kun kuntoutuja ansaitsee 
aktiivisen kuntoutuksen aikaisessa ansiotyössään yli puolet vakiintuneesta 
ansiosta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

 
 

1116 Sairausavustus tai -raha (eläkekassat 
ja -säätiöt) 

Eläkesäätiökohtainen vapaaehtoinen etuus, jota voidaan maksaa tietyn 
eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalle työntekijälle, joka on 
lääkärinlausunnon mukaan sairauden, vian tai vamman johdosta 
kykenemätön tekemään työtään. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1121 Mela-sairauspäiväraha (laki 
sairausvakuutuslain mukaisen 
omavastuuajan korvaamisesta 
maatalousyrittäjille) 

Veronalainen päiväraha, johon MYEL-vakuutettu on oikeutettu 
työkyvyttömyyden ajalta sen alkamispäivää ja kolmea sitä seuraavaa 
päivää lukuun ottamatta jokaiselta viikonpäivältä Kelan vahvistaman 
sairauspäivärahan omavastuuajan loppuun asti. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta 
maatalousyrittäjille 
 
 

1131 Kuntoutusraha 
(työtapaturmavakuutus) 

Päivärahan tai tapaturmaeläkkeen suuruisena maksettava 
ansionmenetyskorvaus ammatillista kuntoutusta saavan henkilön 
toimeentulon turvaamiseksi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 69 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) 59 § 
▪ Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 
(625/1991) 8 § 
 
 

1160 Täydennyskorko (sotilasvammalaki) Vähintään 20 prosentin invalidilla on mahdollisuus saada toimeentulonsa 
tueksi täydennyskorkoa. Sitä myönnetään invalidille, jonka bruttotulot 
alittavat vahvistetut tulorajat. Täydennyskoron saantiin ja suuruuteen 
vaikuttavat invalidin tulot ja työkyvyttömyysasteprosentti. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sotilasvammalaki 
 
 

1175 Kuntoutusraha (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Päivärahan tai tapaturmaeläkkeen suuruisena maksettava 
ansionmenetyskorvaus ammatillista kuntoutusta saavan henkilön 
toimeentulon turvaamiseksi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 10 § 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 8 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1282 Hoitopäiväkorvaus (sairaalavakuutus) Sairaalavakuutuksen perusteella maksetaan päivärahaa ensimmäisestä 
sairaalan hoitopäivästä alkaen, mikäli sairaalassaolo kestää vähintään viisi 
vuorokautta. Korvaus suoritetaan riippumatta siitä, saako henkilö korvausta 
myös jonkin muun vakuutuksen, esimerkiksi sairauskuluvakuutuksen 
perusteella. Korvausta maksetaan sopimuksen mukaiseen enimmäispäivien 
määrään asti, esimerkiksi enintään 365 päivältä. Korvaus on veronalaista 
tuloa hoitopäivämaksut, ts. sairaalassaolokustannukset, ylittävältä osalta. 
Tulolajilla ilmoitetaan myös yksityistapaturmavakuutuksen perusteella 
maksettu hoitopäiväkorvaus. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri 
tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1303 Osakuntoutuskorotus (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Osakuntoutustukeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen lisättävä 
korotusosa, jonka työeläkelaitos voi maksaa ammatilliseen kuntoutukseen 
osallistuvalle henkilölle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki 
▪ Kansaneläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 
 

1308 Tuki erityisen terveyssyyn takia 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Ahvenanmaan maakunta tai kunta voi maksaa päätökseensä perustuvaa 
etuutta henkilölle erityisen terveyssyyn takia. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Ahvenanmaan maakunnan tai kunnan päätös 
 
 

1354 Kuntoutusraha (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Kuntoutusraha (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on oikeus 
kuntoutusrahaan eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen valtakunnan 
säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa 
maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
(ennen 1.1.2017: maakuntalaki (2007:54) eräiden valtion eläkkeistä 
annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan 
maakunnassa) 
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2.9. Lapsiperheiden etuudet ja kotihoidon tuki 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1001 Vanhempainraha (ennen 1.8.2022) Vanhempainvapaan ajalta maksettava vanhempainpäiväraha, jota 
maksetaan 158 arkipäivää. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 1 §, 8 § ja 10 § 
▪ Sairausvakuutuslaki 7 luvun 4 § 
 
 

1002 Erityisäitiysraha (ennen 1.8.2022) Vanhempainpäiväraha, jota maksetaan, jos raskaana olevan vakuutetun 
työtehtäviin tai työoloihin liittyvä vaaratekijä vaarantaa vakuutetun tai sikiön 
terveyden ja vakuutettu on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään. 
Erityisäitiysrahan perusteena olevat vaaratekijät on määritelty 
sairausvakuutusasetuksessa. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 1 §, 4 § ja 5 § 
 
 

1003 Isyysraha (ennen 1.8.2022) Isälle maksettava vanhempainpäiväraha. Jos työnantaja maksaa isälle 
palkkaa isyysvapaan ajalta, isyysraha maksetaan työnantajalle. 
Isyyspäivärahaa maksetaan enintään 54 arkipäivää. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 1 §, 6 § ja 7 § 
▪ Sairausvakuutuslaki 7 luvun 4 § 
 
 

1004 Äitiysraha (ennen 1.8.2022) Äidille maksettava vanhempainpäiväraha. Äitiysrahaa maksetaan 105 
arkipäivää. Jos äitiysvapaan ajalta saadaan palkkaa, Kela maksaa 
äitiysrahan siltä ajalta työnantajalle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 1 §, 2 § ja 3 § 
▪ Sairausvakuutuslaki 7 luvun 4 § 
 
 

1005 Osittainen vanhempainraha (ennen 
1.8.2022) 

Lapsen vanhemmat voivat pitää osittaisen vanhempainvapaan samaan 
aikaan, jolloin molemmat saavat Kelasta osittaista vanhempainrahaa. 
Edellytyksenä etuuden saamiselle on, että molemmat vanhemmat tekevät 
työnantajiensa kanssa sopimuksen osa-aikatyöstä vanhempainrahakaudella 
vähintään yhtäjaksoiseksi 2 kuukaudeksi kerrallaan. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 1 §, 9 § ja 10 § 
▪ Sairausvakuutuslaki 7 luvun 4 § 
 
 

1006 Kotihoidon tuen hoitoraha Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemmalle tai muulle huoltajalle 
suoritettava tuki, johon voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa 
maksetaan perheen kustakin tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitorahaan 
eivät vaikuta perheen tulot. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 4 § 
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1007 Kotihoidon tuen hoitolisä Lasten kotihoidon tukeen voi kuulua hoitolisä. Hoitolisään vaikuttavat 
perheen yhteenlasketut tulot. Hoitolisää maksetaan yhdestä kotihoidon tuen 
hoitorahaan oikeuttavasta lapsesta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 5 § ja 6 § 
 
 

1008 Kotihoidon tuen kuntalisä Hoitorahaa tai hoitolisää voidaan maksaa kunnan päätöksen mukaisella 
määrällä korotettuna. Kela maksaa kuntalisän muun kotihoidon tuen 
yhteydessä, vain jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Kuntalisän osalta 
maksajana voi olla myös kunta, ellei kunnalla ole sopimusta lisän 
maksattamisesta Kelan kanssa. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 § ja 20 § 
 
 

1009 Joustava hoitoraha Joustavaa hoitorahaa voi saada, jos vanhempi työskentelee enintään 30 
tuntia viikossa ja hoitaa alle 3-vuotiasta lasta. Joustavaa hoitorahaa 
maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 13 a § 
 
 

1010 Osittainen hoitoraha Osittaista hoitorahaa voi saada, jos vanhempi työskentelee enintään 30 
tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 
pääsääntöisesti 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 13 § 
 
 

1011 Yksityisen hoidon tuen hoitoraha 
vanhemmalle 

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu 
huoltaja. Hoitorahaa maksetaan perheen kustakin tukeen oikeuttavasta 
lapsesta. Hoitorahan määrään vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus. 
Perheen tulot eivät vaikuta etuuden määrään. Tällä tulolajilla ilmoitetaan 
poikkeuksellisesti hoidon tuottajan sijaan hakijalle maksettu hoitoraha 
tilanteissa, joissa tuen maksaminen hoidon tuottajalle on tilapäisesti estynyt. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 §, 3 §, 4 § ja 15 §  
 
 

1012 Yksityisen hoidon tuen hoitolisä 
vanhemmalle 

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitolisä, johon vaikuttavat perheen 
yhteenlasketut tulot. Hoitolisää maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta 
lapsesta. Tällä tulolajilla ilmoitetaan poikkeuksellisesti hoidon tuottajan 
sijaan hakijalle maksettu hoitolisä tilanteissa, joissa tuen maksaminen 
hoidon tuottajalle on tilapäisesti estynyt. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 5 § ja 15 § 
 
 

1013 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 
vanhemmalle 

Hoitorahaa tai hoitolisää voidaan maksaa kunnan päätöksen mukaisella 
määrällä korotettuna. Kela maksaa kuntalisän muun yksityisen hoidon tuen 
yhteydessä vain, jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Muussa tapauksessa 
maksaja on kunta. Tällä tulolajilla ilmoitetaan poikkeuksellisesti hoidon 
tuottajan sijaan hakijalle maksettu kuntalisä tilanteissa, joissa tuen 
maksaminen hoidon tuottajalle on tilapäisesti estynyt. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
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Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 §, 15 § ja 20 § 
 
 

1014 Elatustuki Kela voi maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua tai 
jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa 
myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi 
adoptoitu ilman kumppania tai lapsella ei ole vahvistettua isää. Mikäli 
lapsella on kaksi elatusvelvollista vanhempaa, elatustuen saaminen 
edellyttää, että lapselle on tehty kunnan sosiaalihuollon vahvistama 
elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Elatustuki 
maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi 
on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle 
itselleen. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Elatustukilaki 6 § 
 
 

1232 Kotihoidon tuen perusosa 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Huoltaja, joka ei hyödynnä lasten päivähoitoa, on oikeutettu kotihoidon tuen 
perusosaan, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki kotihoidon tuesta (2015:68) 8 § 
 
 

1233 Korotettu kotihoidon tuki 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Huoltaja, joka hoitaa itse lastaan, ei hyödynnä lasten päivähoitoa ja ei ole 
ansiotyössä, on oikeutettu laajennettuun kotihoidon tukeen, kunnes lapsi 
täyttää kolme vuotta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki kotihoidon tuesta (2015:68) 9 § 
 
 

1234 Kotihoidon tuen sisaruslisä 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Huoltaja, joka hoitaa kotihoidon tukeen oikeuttavan lapsen tai lasten lisäksi 
vähintään yhtä omaa lasta, on oikeutettu kotihoidon tuen sisaruslisään 
jokaista sisarusta kohden. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki kotihoidon tuesta (2015:68) 11 § 
 
 

1235 Kotihoidon tuen lisäosa 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Huoltaja, joka on oikeutettu kotihoidon tuen perusosaan, laajennettuun 
kotihoidon tukeen tai sisaruksen kotihoidon tukeen voi, riippuen perheen 
yhteenlasketuista kuukausittaisista tuloista, olla oikeutettu kotihoidon tuen 
tulosidonnaiseen lisäosaan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki kotihoidon tuesta (2015:68) 12 § 
 
 

1236 Kotihoidon tuki monikkoperheelle 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Huoltajalle, joka on saanut useita lapsia yhdellä kertaa ja joka on oikeutettu 
kotihoidon tukeen, myönnetään monikkoperheen kotihoidon tuki. Tuki 
voidaan myöntää perusmuotoisena tai laajennettuna. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki kotihoidon tuesta (2015:68) 10 § 
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1237 Sisaruksen kotihoidon tuki 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Huoltaja, jolle on myönnetty sairausvakuutuslain mukainen 
vanhempainpäiväraha ja joka siihen oikeuttavan lapsen tai lasten lisäksi 
hoitaa vähintään yhtä omaa lasta, on oikeutettu sisaren kotihoidon tukeen. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki kotihoidon tuesta (2015:68) 13 § 
 

1238 Osittainen kotihoidon tuki 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Huoltaja, joka lapsen hoidon vuoksi on ansiotyössä enintään 30 tuntia 
viikossa, on oikeutettu osittaiseen kotihoidon tukeen. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki kotihoidon tuesta (2015:68) 14 § 
 

1290 Vauvaraha (kunnat) Kunnan luonnolliselle henkilölle maksama vauvan syntymään liittyvä etuus. 
Etuuden nimenä voi vauvarahan lisäksi olla esimerkiksi kunnan lapsiraha, 
haikararaha, rotinaraha, vaipparaha, tai tuttiraha. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kunnan päätös 
 

1305 Lapsilisä (Ahvenanmaan maakunta) Lapsilisää maksetaan jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta 
sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Ahvenanmaalla 
lapsilisän maksaminen perustuu maakuntalakiin. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen 
(1994:48) 
 

1306 Elatustuki (Ahvenanmaan maakunta) Elatustukea voidaan maksaa, jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua tai 
jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa 
myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Ahvenanmaalla elatustuen 
maksaminen perustuu maakuntalakiin. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
underhållsstöd (2009:7) 
 

1307 Kotihoidon tuki EU- tai ETA-maissa tai 
Sveitsissä asuvalle (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Kunnille korvataan suoraan tai toimeksiantosopimuksen kautta tuki EU- tai 
ETA-maassa tai Sveitsissä asuvan lapsen kotihoidosta, kun oikeus etuuteen 
Ahvenanmaan maakunnasta syntyy sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 tai 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 mukaisesti. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 
▪ Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta annettu neuvoston asetus (ETY) 
N:o 1408/71 tai sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 
 

1344 Lapsilisä (lapsilisälaki) Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta lapsilisää 
sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisään voi lisätä 
yksinhuoltajakorotuksen, jos tulonsaaja ei ole avoliitossa tai avioliitossa. 
Korotus maksetaan kuukausittain jokaisesta perheen luona asuvasta, 
lapsilisään oikeutetusta lapsesta. Korotuksen voi saada, vaikka lasten 
vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Lapsilisälaki 1 §, 7 § ja 8 § 
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1422 Raskausraha Raskaana olevalle vanhemmalle maksettava vanhempainpäiväraha. 
Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivältä. Jos vanhempi saa 
raskausvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa raskausrahan siltä ajalta 
työnantajalle.  
 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 1 § ja 2 § 

1423 Vanhempainraha Vanhempainvapaan ajalta maksettava vanhempainpäiväraha. 
Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä enintään 
320 arkipäivältä, ja sen voi jakaa vanhempien kesken.  
 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 5 § ja 6 § 
▪ Sairausvakuutuslaki 7 luvun 4 § 

1424 Osittainen vanhempainraha Vanhempainraha voidaan maksaa osittaisena, jos vanhempi hoitaa lasta 
osa-aikaisesti ja on tehnyt sopimuksen osa-aikatyöstä työnantajan kanssa. 
Päivittäinen työaika voi olla enintään 5 tuntia. Yksi päivä osittaista 
vanhempainvapaata vastaa puolikasta vanhempainvapaan päivää. 
Päivärahan määrä on puolet täydestä päivärahasta.  
 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 11 § 
▪ Sairausvakuutuslaki 7 luvun 4 § 

1425 Erityisraskausraha Vanhempainpäiväraha, jota maksetaan, jos raskaana oleva vanhempi 
joutuu ennen varsinaisen raskausrahan saamista olemaan poissa työstä, 
koska hän joutuu työssään alttiiksi tietyille vaaratekijöille. 
Erityisraskausrahan perusteena olevat vaaratekijät on määritelty 
sairausvakuutusasetuksessa.  
 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sairausvakuutuslaki 9 luvun 3 § ja 4 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
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1026 Takuueläke Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, jos 
hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon. 
Takuueläke voidaan myöntää 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka saa 
takuueläkkeeseen oikeuttavaa eläkettä tai on takuueläkkeestä annetun lain 
mukainen maahanmuuttaja. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki takuueläkkeestä 7 § 
 

1027 Lapsikorotus (kansaneläkelaki) Lapsikorotusta voidaan maksaa eläkkeensaajalle omista tai puolison alle 
16-vuotiaista lapsista, jos eläkkeensaaja saa kansaneläkettä tai tiettyjä 
muita eläkkeitä, kuten tapaturmaeläkettä tai vanhuuseläkettä. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 51 § 
 

1040 Eläketuki Eläketuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa ikääntyneelle 
pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 
vuotta. Eläketuen maksamisen estävät tietyt eläkkeet, ja tietyt eläkkeet 
vähennetään eläketuen määrästä. Eläketukioikeus on henkilöllä, joka on 
alle 65-vuotias ja syntynyt ennen 1.9.1956. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Eläketukilaki 2 § 
 

1085 Edustajaeläke (laki kansanedustajan 
eläkkeestä ja sopeutumisrahasta) 

Kansanedustajan ja ministerin uran perusteella muodostuva eläke, joka 
voidaan maksaa vanhuuseläkkeenä 65 vuoden iässä tai 
työkyvyttömyyseläkkeenä, jos henkilö menettää työkykynsä ennen 65 
vuoden ikää. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta 

1086 Työuraeläke (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Eläke, joka voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle hakijalle, joka on tehnyt 
pitkään rasittavaa työtä. Voidaan maksaa myös valtion taiteilija-apurahan 
saaneelle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
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maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 

1089 Ulkomaanedustuksen virkamiehen 
puolisolle maksettava erityiskorvaus 

Korvaus, jonka tarkoituksena on täydentää ulkoasiainhallinnon virkamiehen 
mukana asemamaahan seuraavan puolison työeläkettä, joka jää 
ansiotulojen poisjäämisen vuoksi pienemmäksi. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta 
erityiskorvauksesta (657/1989) 
 
 

1090 Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke Eläke, joka voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta 
luovana tai esittävänä taiteilijana taiteilijalle, joka asuu tai on asunut 
pysyvästi Suomessa. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) 
 
 

1091 Ylimääräinen urheilijaeläke Eläke voidaan myöntää urheilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi 
Suomessa, tunnustukseksi hänen olympiakisoissa saamastaan 
kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä 
kansainvälisestä urheilu-urasta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä (1419/2014) 
 
 

1092 Valtioneuvoston jäsenen eläke Valtioneuvoston jäsenelle maksettava eläke. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta 
 
 

1093 Tasavallan presidentin eläke Entisen tasavallan presidentin vuotuinen eläke, joka on suuruudeltaan 60 % 
tasavallan presidentin palkkiosta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 
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1113 Työttömyyseläke (eläkekassat ja -
säätiöt) 

Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta maksettava lisäeläke, jota maksaa 
osa eläkekassoista ja -säätiöistä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1119 Muu eläke Muuna eläkkeenä ilmoitetaan ne eläkkeet, joiden ilmoittaminen on 
tarpeellista, mutta joille ei ole tulorekisterissä erillistä tulolajia. Muu eläke -
tulolajia voi käyttää myös regressi-ilmoituksissa alkuperäisenä eläkkeenä. 
Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta. 
 
 

1262 Luopumiseläke (luopumiseläkelaki) Etuus, jota maksetaan vuosina 1974–1992 maataloudesta pysyvästi 
luopuneille viljelijöille. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Luopumiseläkelaki (16/1974) 
 
 

1317 Ylimääräinen sanomalehtimieseläke Valtioneuvoston päätöksellä sanomalehtimiehille myönnetty ylimääräinen 
eläke, tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta sanomalehtimiehenä. 
Uusia sanomalehtimieseläkkeitä ei myönnetä. Tulo on verotuksessa 
tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä 
(37/1977) 
 
 

1320 Ylimääräinen puhelunvälittäjäeläke Ylimääräiset eläkkeet puhelinvaihteen hoitajille. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä eläkkeistä 30.12.1959 
 
 

1321 Ylimääräinen TEL-vakuutetun eläke TEL-täydennyseläkkeet. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä eläkkeistä 30.12.1959 
 

1331 Työttömyyseläke 
(ryhmäeläkevakuutus) 

Työttömyyseläkettä voidaan maksaa ryhmäeläkevakuutuksesta, kun 
vakuutettu on ollut yhden vuoden työtön. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1417 Työuraeläke 
(vapaaehtoinen työeläkevakuutus) 

Vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava työuraeläke. 
Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle hakijalle, joka on 
tehnyt pitkään rasittavaa työtä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 

1418 Työuraeläke 
(suora lisäeläkejärjestely) 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva työuraeläke. Työuraeläke 
voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle hakijalle, joka on tehnyt pitkään 
rasittavaa työtä. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat:  
▪ Ansiotuloa  
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
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2.11. Muut etuudet 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1022 Vuorottelukorvaus (Kela) Kokoaikatyössä oleva voi sopia työnantajansa kanssa vuorotteluvapaasta, 
joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään 180 
kalenteripäivää. Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, vuorottelukorvaus 
haetaan Kelasta. Sen osuus lasketaan peruspäivärahasta ilman 
lapsikorotuksia. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vuorotteluvapaalaki 
 
 

1041 Eläkkeensaajan asumistuki Henkilö voi saada eläkkeensaajan asumistukea, kun hän asuu vakinaisesti 
Suomessa, on pienituloinen ja saa eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan 
asumistukeen. Asumistukea voi saada vakinaiseksi katsottavasta 
asunnosta, jossa tuen hakija asuu. Asumistuen tavoitteena on pienituloisten 
eläkkeensaajien asumismenojen alentaminen. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki eläkkeensaajan asumistuesta 1 §, 5 § ja 8 § 
 
 

1042 Yleinen asumistuki Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloiselle ruokakunnalle 
asumismenojen helpottamiseksi. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki yleisestä asumistuesta 
 
 

1059 Vuorottelukorvaus (työttömyyskassat) Kun henkilöllä on työhistoriaa yli 20 vuotta, voi hän hakea taukoa työhön 
sopimalla siitä työnantajan kanssa. Vuorottelukorvauksen saaminen 
edellyttää, että työnantaja palkkaa vapaan ajaksi työttömän työnhakijan. 
Edellytysten täyttyessä henkilö voi olla vuorotteluvapaalla 180 päivää. 
Vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia ansiopäivärahasta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vuorotteluvapaalaki 
 
 

1074 Kapitalisaatiosopimuksesta maksettu 
suoritus 

Kapitalisaatiosopimuksen perusteella maksettava suoritus, joka voi olla joko 
tuottoa tai pääomaa. Tuotto verotetaan pääomatulona. Pääoman määrä on 
verotonta. Jos suoritus on elinkeinotuloa, sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.  
 
Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1120 Muu etuus Muuna etuutena ilmoitetaan ne etuudet, joiden ilmoittaminen on tarpeellista, 
mutta joille ei arkaluontoisuuden tai muun syyn vuoksi ole tulorekisterissä 
erillistä tulolajia. Muu etuus -tulolajia voi käyttää myös regressi-ilmoituksissa 
alkuperäisenä etuutena. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa.  
 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto. 
 

1158 Kuolemantapauskorvaus (laki valtion 
virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen 
korvaamisesta) 

Valtion ulkomaan virkamatkalla virkamiehen kuolemasta edunsaajalle 
maksettava kuolemantapauskorvaus. Tulolajiin voi sisältyä korkean 
turvallisuusriskin alueella sattuneesta matkatapaturmasta tai -sairaudesta 
aiheutuneen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisäkorvaus. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta 10 § ja 
11 § 
 
 

1167 Hyvityskorvaus (laki oikeudenkäynnin 
viivästymisen hyvittämisestä) 

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvityskorvaus on kärsimyskorvauksen 
tyyppinen korvaus henkilölle. Henkilölle maksetaan hyvitys 
oikeudenkäynnin viivästymisvuosilta. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (362/2009) 
 
 

1181 Kuolemantapauskorvaus 
(sotilassairaudet ja -tapaturmat, 
kriisinhallinta) 

Lisäkorvaus kuolemantapauksesta, joka on johtunut laissa tarkoitetusta 
tapaturmasta tai sairaudesta. Lisäksi maksetaan lisäkorvaus jokaista 
edunjättäjän lasta kohden. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 10 § 
 
 

1217 Pelastusopistossa koulutettavan 
korvaus (pelastuslaki) 

Muille kuin julkisyhteisöjen palveluksessa oleville koulutettaville voidaan 
tarvittaessa maksaa valtion virkaehtosopimuksen mukaisen päivärahan 
sijasta koulutusajalta reservin kertausharjoituksiin kutsutun asevelvollisen 
reserviläispalkkaa vastaavaa korvausta ja päivärahaa. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Pelastuslaki 70 § 
 
 

1218 Starttiraha (laki julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta) 

Etuus, jolla turvataan yrittäjäksi ryhtyvän henkilön toimeentulo 
yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 
 
 

1270 Perusteeton etu Suoritus, johon tulonsaaja ei ole oikeutettu. Perusteeton etu syntyy 
esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle 
henkilölle tai väärän suuruisena. Erillistä Perusteeton etu -tulolajia 
käytetään vain, jos maksettu suoritus havaitaan ennen ensimmäisen 
ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona 
tulorekisteriin. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Tulolajilla ei ole lakia, johon maksu perustuu 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

 

1292 Muu etuus (kunnat) Muu kunnan maksama etuus, joka maksetaan luonnolliselle henkilölle 
julkisyhteisön päätöksen perusteella (esimerkiksi asunnonhankinta-
avustus). Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kunnan päätös 
 

1299 Maatalousyrittäjän luopumistuen 
perusmäärä  

Luopumistuen perusmäärä on yhtä suuri kuin se maatalousyrittäjien 
eläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka maatalousyrittäjälle olisi 
myönnetty, jos hänellä luopumisen tapahtuessa olisi ollut oikeus täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/1994) 17 § ja 18 § 
▪ Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 
(luopumistukilaki) 28 §, 29 § ja 30 § 
 

1300 Maatalousyrittäjän luopumistuen 
täydennysosa 

Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri kuin se kansaneläke, joka 
luopujalle olisi myönnetty, jos hänellä luopumisen tapahtuessa olisi ollut 
oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/1994) 17 § ja 19 § 
▪ Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 
(luopumistukilaki) 29 § ja 31 § 
 

1301 Maatalousyrittäjän luopumistuen 
lapsikorotus 

Luopumistukeen liitetään kansaneläkelain 10 luvussa tarkoitettu 
lapsikorotus mainitussa luvussa säädetyin edellytyksin (luopumistuen 
saajalla on alle 16-vuotias lapsi). Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/1994) 19 § 
▪ Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 
(luopumistukilaki) 31 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1304 Yleinen asumistuki (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloiselle ruokakunnalle 
asumismenojen helpottamiseksi. Ahvenanmaalla asumistuen maksaminen 
perustuu maakuntalakiin. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om tillämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag (2015:4) 
 

1309 Päiväraha (Ahvenanmaan maakunta) Henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt, voidaan myöntää Ahvenanmaan 
maakuntalain mukainen päiväraha työkyvyn ja terveydentilan selvittämisen 
ajalta sekä työkokeilun ajalta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (2006:8) 37 § 1 
mom. 
 

1366 Kuolemantapauskorvaus 
(sotilassairaudet ja -tapaturmat) 

Laissa tarkoitetusta tapaturmasta tai sairaudesta aiheutuneesta 
kuolemantapauksesta maksettava lisäkorvaus. Lisäksi maksetaan 
lisäkorvaus jokaista edunjättäjän lasta kohden. Jos edunjättäjällä ei ole 
puolisoa tai lasta, korvaus maksetaan edunjättäjän vanhemmille. Korvaus 
voidaan maksaa asevelvollisuuttaan suorittavan, siviilipalvelusta suorittavan 
ja naisten vapaaehtoista palvelusta suorittavan henkilön 
kuolemantapauksen jälkeen. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta 3 b § 
 

1372 Eroavustus (vakuutuskassalaki) Sairauskassan jäsenelle kertasuorituksena maksettava avustus, joka 
maksetaan, kun jäsen täyttää avustuksen päättymisiän tai siirtyy eläkkeelle. 
Muulle vakuutetulle eroavustus maksetaan, kun vakuutettu täyttää 
avustuksen päättymisiän tai kun jäsenenä oleva puoliso saa eroavustuksen. 
Tulo on verotuksessa pääomatuloa. 
 
Säädökset, johon maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Sairauskassan säännöt 
 

1374 Lisäpäiväraha (vakuutuskassalaki) Lisäpäiväraha maksetaan jokaiselta sellaiselta arkipäivältä, jolta 
sairauskassan jäsenen on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista 
päivärahaa sen jälkeen, kun työnantajan sairausajanpalkan 
maksuvelvollisuus on päättynyt. Lisäpäivärahaa voidaan maksaa myös 
vastaavin perustein äitiyslisäpäivärahana raskauden ja synnytyksen 
aiheuttaman työkyvyttömyyden takia. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Sairauskassan säännöt 
 

1389 Kapitalisaatiosopimuksen tappio Tulolajilla ilmoitetaan tappio, joka muodostuu, jos vakuutuksenottajalle 
vakuutussopimuksen perusteella sopimusaikana tai sen päätyttyä 
maksettujen suoritusten määrä on pienempi kuin vakuutusmaksujen määrä 
sen jälkeen, kun suoritusten määrästä on vähennetty tuloksi katsottu 
määrä. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi vähentää näin 
muodostuneen tappion veronalaisista pääomatuloistaan sopimuksen 
päättymisvuonna. 
 
Kapitalisaatiosopimuksen tappio vahvistetaan aina, jos korvauksen saajalle 
muodostuu tappio edellä mainitulla tavalla. Jos kapitaalisopimuksen saa 
perintönä tai lahjana, sopimuksen perintö- ja lahjaverotuksessa käytettyä 
arvoa käytetään sopimuksen uutena säästösummana. Säästösumma 
rinnastetaan verotuksessa lahjansaajan, kuolinpesän tai perinnönsaajan 
kapitalisaatiosopimukseen maksamaan pääomaan. Tappio kohdistetaan 
pääomatuloon. 
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Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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2.12. Muut vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvat suoritukset 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1061 Tilapäisen työkyvyttömyyden tai 
sairausloman perusteella maksettava 
korvaus (vapaaehtoinen vakuutus) 

Vahinkovakuutus- tai henkivakuutusyhtiön maksama korvaus, jota 
maksetaan tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairausloman perusteella. Tulo 
on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1062 Eläke (yksityishenkilön ottama 
vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Eläke, joka maksetaan yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen perusteella. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri 
tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Pääomatuloa 
▪ Pääomatuloa, korotettu 20 % 
▪ Pääomatuloa, korotettu 50 %. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1063 Eläke (työnantajan ottama 
vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Eläke, joka maksetaan työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen perusteella. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1065 Takaisinostosumma (yksityishenkilön 
ottama vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Tulolajilla ilmoitetaan takaisinostosumma (myös osittainen takaisinosto), 
joka maksetaan luonnolliselle henkilölle, kun kyse on 
1) vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta 
2) tuloverolain 34 §:n 5 momentissa tarkoitetusta määräaikaisesta 
eläkevakuutuksesta, jonka vakuutusmaksut eivät ole verotuksessa 
vähennyskelpoisia 
3) tuloverolain 35 a §:ssä tarkoitetusta elinikäisestä eläkevakuutuksesta, 
jonka vakuutusmaksut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. 
 
Tulolajilla ilmoitetaan takaisinostosumma myös silloin, kun tulonsaaja 
irtisanoo vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen kuuluvan 
kuolemanvaravakuutuksen mutta eläkevakuutus jää voimaan. Tulolajilla 
ilmoitetaan lisäksi tuloverolain 34 §:n 2 momentin mukaiset 
vakuutusmaksujen palautukset.  
 
Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, korotettu 20 % 
▪ Pääomatuloa 
▪ Pääomatuloa, korotettu 20 % 
▪ Pääomatuloa, korotettu 50 % 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1066 Henkivakuutuskorvaus (vapaaehtoinen 
yksilöllinen eläkevakuutus) 

Tulolajilla ilmoitetaan kuolemantapauskorvaus, kun kyse on  
1) vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta 
2) tuloverolain 34 §:n 5 momentissa tarkoitetusta määräaikaisesta 
eläkevakuutuksesta, jonka vakuutusmaksut eivät ole verotuksessa 
vähennyskelpoisia 
3) kuolemanvaravakuutuksesta, joka on liitetty tuloverolain 35 a §:ssä 
tarkoitettuun elinikäiseen eläkevakuutukseen, jonka vakuutusmaksut eivät 
ole verotuksessa vähennyskelpoisia. 
 
Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
▪ Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1067 Takaisinostosumma (työnantajan 
ottama vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
takaisinostosumma, joka maksetaan poikkeuksellisesti yksityishenkilölle. 
Tätä tulolajia käytetään ainoastaan silloin, kun vakuutus on siirretty 
työntekijän omistukseen ennen takaisinostoa. Jos työnantaja edelleen 
omistaa vakuutuksen, tulee tieto työntekijälle maksetusta suorituksesta 
antaa palkkatietoilmoituksella. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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Tulolajin selite 

1068 Henkivakuutuskorvaus 
(ryhmäeläkevakuutus) 

Ryhmäeläkevakuutuksessa henkivakuutuskorvauksen edunsaajaksi 
määrätylle taholle maksettava summa. Tulo on verotuksessa tilanteesta 
riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1071 Säästösumma (säästöhenkivakuutus) Suoritus, joka maksetaan edunsaajalle, kun vakuutus erääntyy tiettynä 
ennalta sovittuna hetkenä. Tulolajilla ilmoitetaan myös ns. 
määräikäissummat. Jos edunsaaja on vakuutettu itse tai muu tuloverolain 
34 §:ssä tarkoitettu edunsaaja, ilmoitetaan vain vakuutuksen tuotto 
pääomatulona. Kun edunsaaja on muu tuloverolain 34 §:ssä tarkoitettu 
edunsaaja kuin vakuutettu itse, vakuutuksen säästösummaa vastaava osa 
suorituksesta ilmoitetaan lahjana. Jos edunsaaja ei ole mikään 
lainkohdassa tarkoitetuista tahoista, ilmoitetaan koko suoritus 
pääomatulona. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1072 Takaisinostosumma 
(säästöhenkivakuutus) 

Säästöhenkivakuutuksen takaisinostossa palautuva summa. 
Säästöhenkivakuutukset ovat aina vapaasti takaisinostettavissa. Tulolajilla 
ilmoitetaan myös ns. sijoitusvakuutukselle tehtävä takaisinosto, ml. 
osittainen takaisinosto, jossa on samat verosäännöt kuin säästöjen 
kokonaistakaisinostossa. Molemmissa vain tuotosta maksetaan 
pääomatulovero. Pääoman määrä on verotonta. Tulolajilla ilmoitetaan myös 
tuloverolain 34 §:n 2 momentin mukaiset vakuutusmaksujen palautukset. 
Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1073 Henkivakuutuskorvaus 
(säästöhenkivakuutus) 

Säästöhenkivakuutuksessa henkivakuutuskorvauksen edunsaajaksi 
määrätylle taholle maksettava summa. Tulo on verotuksessa tilanteesta 
riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1075 Henkivakuutuskorvaus 
(riskihenkivakuutus) 

Riskihenkivakuutuksen perusteella maksettava kuolemantapauskorvaus, 
josta on suoritettava perintöveroa siltä osin kuin se ei ole tuloverotuksessa 
veronalaista pääomatuloa. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri 
tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
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Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1076 Sairauden, työkyvyttömyyden tai 
pysyvän haitan korvaus 
(vapaaehtoinen vakuutus) 

Kertakorvaus, jonka henkivakuutusyhtiö tai vahinkovakuutusyhtiö voi 
maksaa vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden ja pysyvän haitan 
turvan perusteella vakuutetulle. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1112 Osa-aikaeläke (ryhmäeläkevakuutus) Vapaaehtoinen lisäeläke, joka maksetaan ryhmäeläkevakuutuksen 
perusteella. Osa-aikaeläke on työeläke, jota voi saada tietyn iän 
saavuttanut osa-aikatyöhön siirtynyt työntekijä tai jonka yrittäjä saa 
eläkekassalta tai -säätiöltä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1118 Kuolemantapauskorvaus 
(kuolemanvaravakuutus) 

Kuolemanvaravakuutuksesta edunsaajalle maksettava ennalta sovitun 
suuruinen korvaus, joka maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen 
voimassaoloaikana. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1195 Kuolemantapauskorvaus 
(matkavakuutus) 

Kuolemanvaravakuutuksesta edunsaajalle maksettava ennalta sovitun 
suuruinen korvaus, joka maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen 
voimassaoloaikana. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1386 Muu korvaus läheisen menehtymisen 
johdosta (vapaaehtoinen vakuutus) 

Surmansa saaneen kuolinpesälle tiettyjen edellytysten täyttyessä 
maksettava korvaus. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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1200 Kuolemantapauskorvaus 
(yksityistapaturmavakuutus) 

Kuolemanvaravakuutuksesta edunsaajalle maksettava ennalta sovitun 
suuruinen korvaus, joka maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen 
voimassaoloaikana. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1204 Kuolemantapauskorvaus 
(sairauskuluvakuutus) 

Kuolemanvaravakuutuksesta edunsaajalle maksettava ennalta sovitun 
suuruinen korvaus, joka maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen 
voimassaoloaikana. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1261 Eläke (kertamaksullinen 
vapaaehtoinen eläkevakuutus) 

Yksityishenkilön kertamaksulla ostettu vapaaehtoinen eläkevakuutus. 
Vakuutetun iän perusteella osittain verovapaa ja osittain veronalainen (TVL 
81 § ja 81 a §). Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, korotettu 20 % 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1326 Takaisinostosumma 
(riskihenkivakuutus) 

Riskihenkivakuutuksen takaisinostossa palautuva summa. Takaisinosto 
koskee vain tasoitetuin maksuin myönnettyjä riskihenkivakuutuksia, joissa 
vakuutusmaksut eivät muutu vakuutetun iän mukaan. Tulolajilla ilmoitetaan 
myös osittainen takaisinosto. Takaisinostossa palautetun pääoman määrä 
on verotonta, mutta mahdollinen tuotto on veronalaista pääomatuloa. 
Tulolajilla ilmoitetaan myös tuloverolain 34 §:n 2 momentin mukaiset 
vakuutusmaksujen palautukset. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen 
eri tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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1327 Säästösumma (riskihenkivakuutus) Riskihenkivakuutuksen erääntyessä maksettava pääomasuoritus, joka 
maksetaan vakuutetulle henkilölle tai edunsaajalle, jos vakuutus erääntyy 
tiettynä ennalta sovittuna hetkenä. Tulolajilla ilmoitetaan myös 
kuolemanvaravakuutuksen rahasto-osuus, kun vakuutus päättyy 
vakuutetun kuoltua. Edunsaajan ollessa lähiomainen ilmoitetaan suoritus 
Etuuden veronalaisuus -tiedolla "Verotonta, annetaan perintö- ja 
lahjaverolain tieto". Puhtaassa riskihenkivakuutuksessa vakuutuksenantaja 
saa pitää suoritetut vakuutusmaksut, jos vakuutettu on elossa sopimusajan 
päättyessä, eikä tulolaji tule kyseeseen. Tulo on verotuksessa tilanteesta 
riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1342 Osa-aikaeläke (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Eläke, joka maksetaan vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen perusteella. 
Osa-aikaeläke on työeläke, jota voi saada tietyn iän saavuttanut osa-
aikatyöhön siirtynyt työntekijä tai yrittäjä saa eläkekassalta tai -säätiöltä. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1375 Kuolemantapauskorvaus 
(urheilijaeläkevakuutus) 

Lakisääteiseen ammattiurheilijaturvaan liittyvä vapaaehtoinen korvaus 
kuolematapauksesta. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1378 Työttömyyseläke (yksityishenkilön 
ottama vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Vanhemmissa vapaaehtoisissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa eläke 
voidaan maksaa myös työttömyyden perusteella ennen varsinaista 
eläkeaikaa. Tulolaji kattaa yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen 
yksilöllisen eläkevakuutuksen. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri 
tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Pääomatuloa 
▪ Pääomatuloa, korotettu 20 % 
▪ Pääomatuloa, korotettu 50 %. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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1379 Työttömyyseläke (työnantajan ottama 
vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Vanhemmissa vapaaehtoisissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa eläke 
voidaan maksaa myös työttömyyden perusteella ennen varsinaista 
eläkeaikaa. Tulolaji kattaa työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1387 Säästöhenkivakuutuksen tappio, 
säästösumma 

Tulolajilla ilmoitetaan tappio, kun säästösumma erääntyy ja vakuutus 
päättyy tappiollisena. Tappio muodostuu, jos vakuutuksenottajalle 
vakuutussopimuksen perusteella sopimusaikana tai sen päätyttyä 
maksettujen suoritusten määrä on pienempi kuin vakuutusmaksujen määrä 
sen jälkeen, kun suoritusten määrästä on vähennetty tuloksi katsottu 
määrä. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi vähentää näin 
muodostuneen tappion veronalaisista pääomatuloistaan sopimuksen 
päättymisvuonna. Tappio kohdistetaan pääomatuloon. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1388 Säästöhenkivakuutuksen tappio, 
takaisinostosumma 

Tulolajilla ilmoitetaan tappio takaisinostotilanteessa, jossa vakuutus päättyy 
tappiollisena. Tappio muodostuu, jos vakuutuksenottajalle 
vakuutussopimuksen perusteella sopimusaikana tai sen päätyttyä 
maksettujen suoritusten määrä on pienempi kuin vakuutusmaksujen määrä 
sen jälkeen, kun suoritusten määrästä on vähennetty tuloksi katsottu 
määrä. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi vähentää näin 
muodostuneen tappion veronalaisista pääomatuloistaan sopimuksen 
päättymisvuonna. Tappio kohdistetaan pääomatuloon. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1392 Arvoltaan pienten vapaakirjojen 
kertasuoritus (ryhmäeläkevakuutus) 

Ryhmäeläkevakuutukseen sisältyvien, arvoltaan pienten vapaakirjojen 
kertasuoritus, joka maksetaan ennen eläkkeen alkamista vakuutetulle, jos 
vakuutetulla on vapaakirjaoikeus säästöihin ja kertasuoritus on alle sovitun 
rajan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1394 Vakuutussopimuksen tuotto Vakuutussopimuksen tuotto, jonka vakuutuksenottaja on nostanut. Tietyissä 
tilanteissa vakuutuksenottaja voi vaikuttaa sopimuksen tai järjestelyn 
perusteella siihen, miten sopimuksen kohde-etuuteen liittyviä omistajan 
oikeuksia käytetään. Tällainen sopimus voi olla esimerkiksi 
sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutusta koskeva sopimus, 
kapitalisaatiosopimus tai eläkevakuutusta koskeva sopimus. Tällöin 
sijoituskohteille kertyneet tuotot verotetaan sen verovuoden tulona, jonka 
aikana tuotot ovat kertyneet vakuutusyhtiölle ja jonka aikana ne ovat olleet 
vakuutuksenottajan nostettavissa. Pääoman määrä on verotonta. 
 
Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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1395 Vakuutussopimuksen laskennallinen 
tuotto 
 

 

Vakuutussopimuksen laskennallinen tuotto, joka on vakuutuksenottajan 
nostettavissa. Tietyissä tilanteissa vakuutuksenottaja voi vaikuttaa 
sopimuksen tai järjestelyn perusteella siihen, miten sopimuksen kohde-
etuuteen liittyviä omistajan oikeuksia käytetään. Tällainen sopimus voi olla 
esimerkiksi sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutusta koskeva sopimus, 
kapitalisaatiosopimus tai eläkevakuutusta koskeva sopimus. Tällöin 
sijoituskohteille kertyneet tuotot verotetaan sen verovuoden tulona, jonka 
aikana tuotot ovat kertyneet vakuutusyhtiölle ja jonka aikana ne ovat olleet 
vakuutuksenottajan nostettavissa. Pääoman määrä on verotonta. 
 
Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 

 
1396 Vakuutussopimuksen tappio 

 
 

Tulolajilla ilmoitetaan vakuutussopimuksen tappio tilanteessa, jossa 
vakuutuksenottaja voi vaikuttaa sopimuksen tai järjestelyn perusteella 
siihen, miten sopimuksen kohde-etuuteen liittyviä omistajan oikeuksia 
käytetään. Tällainen sopimus voi olla esimerkiksi sijoitussidonnainen 
säästöhenkivakuutusta koskeva sopimus, kapitalisaatiosopimus tai 
eläkevakuutusta koskeva sopimus. 
 
Tappio muodostuu, jos vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen 
perusteella sopimusaikana tai sen päätyttyä maksettujen suoritusten määrä 
on pienempi kuin vakuutusmaksujen määrä sen jälkeen, kun suoritusten 
määrästä on vähennetty tuloksi katsottu määrä. Luonnollinen henkilö tai 
kuolinpesä voi vähentää näin muodostuneen tappion veronalaisista 
pääomatuloistaan sopimuksen päättymisvuonna. Tappio kohdistetaan 
pääomatuloon. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1397 Määräaikaisen vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen tappio 
 

 

Tulolajilla ilmoitetaan tuloverolain 34 §:n 5 momentissa tarkoitetun 
määräaikaisen eläkevakuutuksen tappio silloin, kun vakuutusmaksut eivät 
ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Tappio muodostuu, jos 
vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen perusteella sopimusaikana tai 
sen päätyttyä maksettujen suoritusten määrä on pienempi kuin 
vakuutusmaksujen määrä sen jälkeen, kun suoritusten määrästä on 
vähennetty tuloksi katsottu määrä. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi 
vähentää näin muodostuneen tappion veronalaisista pääomatuloistaan 
sopimuksen päättymisvuonna. Tappio kohdistetaan pääomatuloon. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1421 Kertamaksullisen vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen tuotto 
 

Tuotto, jonka yksityishenkilö saa kertamaksulla ostamastaan 
vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta. Vakuutuksesta saatava eläke 
ilmoitetaan tulolajilla 1261 Eläke (kertamaksullinen vapaaehtoinen 
eläkevakuutus). Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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2.13. Opintoetuudet 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1023 Korkoavustus (opintotukilaki) Kela maksaa valtion takaaman opintolainan korot kokonaisuudessaan 
korkoavustuksena. Korkoavustusta ei makseta takaisin Kelalle. Korkoavustus 
maksetaan opintolainavelallisen hakemuksen perusteella joko suoraan 
pankille tai hakijalle itselleen, jos hän on ensin itse maksanut opintolainan 
koron pankille. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Opintotukilaki 2 luvun 16 a § 
 
 

1024 Asumislisä (opintotukilaki) Opintotuen asumislisää voivat 1.8.2017 alkaen saada vain ulkomailla 
opiskelevat tai Ahvenanmaalla opiskelevat vuokralla asuvat tai Suomessa 
kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat oppilaitoksen 
asuntolassa asuvat. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Opintotukilaki 2 luvun 14 § 
 
 

1025 Opintoraha (opintotukilaki) Opintoraha on opintotuen osa. Opintotukea myönnetään oppivelvollisuuden 
jälkeisiin päätoimisiin, vähintään 2 kuukautta yhtäjaksoisesti kestäviin 
opintoihin. Opintorahan määrään vaikuttavat hakijan asumismuoto ja ikä. 
Lisäksi opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus 
huoltajakorotukseen, joka sisältyy tähän tulolajiin. Huoltajakorotusta ei voi 
hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on 
väestötietojärjestelmässä. Huoltajakorotus maksetaan lapsen huoltajalle tai 
molemmille huoltajille riippumatta siitä, kenen luona lapsi asuu. Tulolajiin 
sisältyy myös opintorahan oppimateriaalilisä, johon ovat oikeutettuja 
naimattomat ja lapsettomat vanhempansa luona asuvat alle 20-vuotiaat ja 
muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhemmat ovat pienituloisia. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Opintotukilaki 1, 2, 10, 11 ja 12 § 
 

1103 Ammattitutkintostipendi Veroton kertakorvaus, jonka Työllisyysrahasto laissa säädetyin edellytyksin 
myöntää ammatillisen tutkinnon suorittamisen perusteella. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki aikuiskoulutusetuuksista 
 

1104 Aikuiskoulutustuki Tuki, jonka Työllisyysrahasto laissa säädetyin edellytyksin myöntää 
palkansaajalle tai yrittäjälle korvaukseksi päätoimisen opiskelun aikaisesta 
ansionmenetyksestä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki aikuiskoulutusetuuksista 
 
 

1239 Opintoraha (Ahvenanmaan maakunta) Oikeus Ahvenanmaan opintorahaan on opiskelijalla, joka täyttää 
Ahvenanmaan maakuntalain mukaiset opintotuen saamisen edellytykset ja 
joka ei ole oikeutettu maakuntalain mukaiseen lapsilisään. Opintorahan määrä 
vahvistetaan opiskelijan iän, asumismuodon, opintojen muodon sekä 
opintojen etenemisnopeuden perusteella. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 
 

 



Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 54 (89) 

 

 

 
 

 

Koodi Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1240 Aikuisopintoraha (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Oikeus Ahvenanmaan aikuisopintorahaan on 30–59-vuotiaalla opiskelijalla, 
joka ei ole suorittanut ammatillista peruskoulutusta tai joka ei opintojen alkua 
välittömästi edeltävän viisivuotiskauden aikana ole suorittanut yli neljä 
kuukautta kestänyttä koulutusta, jota varten on myönnetty opintotukea. 
Aikuisopintoraha muodostuu perusosasta ja tulosidonnaisesta osasta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 9 § 
 
 

1241 Erityinen opintolisä (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Henkilölle, jolle on myönnetty Ahvenanmaan maakuntalain mukainen 
opintotuki, voidaan myöntää erityistä opintolisää työmarkkinapoliittisista syistä. 
Erityistä opintolisää voidaan myöntää opiskelijalle, joka on oikeutettu 
aikuisopintorahaan, tarvitsee lisätukea opintojen suorittamiseen, on ollut 
työttömänä pidemmän aikaa, ja joka ei ole oikeutettu muuhun etuuteen, jonka 
voisi katsoa erityisen opintolisän kanssa samanarvoiseksi. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 11 § 
 
 

1242 Opintotuen asumislisä (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Opiskelija, jolle aiheutuu kustannuksia vuokralla asumisesta, 
asumisoikeusasunnosta tai omistusasunnosta joka ei ole opiskelijan 
vanhempien koti, on oikeutettu Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen 
asumislisään, jos opiskelija lisäksi joko opiskelee korkeakoulussa, on täyttänyt 
18 vuotta tai tarvitsee asuntoa pitkän koulumatkan vuoksi. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 13 § 
 
 

1243 Opintorahan huoltajakorotus 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Oikeus Ahvenanmaan opintorahan huoltajakorotukseen on opiskelijalla, jolla 
on huollettavanaan alaikäinen lapsi. Huoltajakorotus maksetaan jokaisesta 
huollettavasta alaikäisestä lapsesta, joka asuu huoltajansa kanssa samassa 
taloudessa. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 15 § 
 
 

1291 Opiskelija-avustus (kunnat) Etuus, jonka kunta maksaa opintoja suorittavalle asukkaalleen. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kunnan päätös 
 
 

1345 Koululaiseläkkeen perusmäärä Kela maksaa lapseneläkettä (koululaiseläke) 18–20-vuotiaalle päätoimisesti 
opiskelevalle lapselle. Eläkkeeseen kuuluu aina vakiomääräinen 
perusmäärä. Täysorvon eläkkeeseen kuuluu kaksi perusmäärää. Lapsella 
tarkoitetaan edunjättäjän omaa lasta, ottolasta tai huollettavana ollutta lasta, 
joka asui samassa taloudessa ja jonka elatuksesta edunjättäjä vastasi. Tulo 
on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 568/2007 40 § 
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1383 Päiväraha oppisopimuskoulutettavalle Opintososiaalinen etuus, jota oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija 
voi hakea koulutuksen järjestäjältä. Etuus maksetaan koulutuksen 
järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta. Opiskelijalla 
ei ole oikeutta päivärahaan, jos hän saa samalta ajalta palkkaa tai 
korvausta ansionmenetyksestä muun lain nojalla. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 102 § 
▪ Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan 
opiskelijan opintososiaalisista etuuksista (679/2017) 
 

1384 Perheavustus 
oppisopimuskoulutettavalle 

Opintososiaalinen etuus, jota oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija 
voi hakea koulutuksen järjestäjältä. Etuus maksetaan koulutuksen 
järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta, jos 
opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Opiskelijalla ei ole 
oikeutta perheavustukseen, jos hän saa samalta ajalta palkkaa tai 
korvausta ansionmenetyksestä muun lain nojalla. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 102 § 
▪ Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan 
opiskelijan opintososiaalisista etuuksista (679/2017) 
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2.14. Perhe-eläkkeet 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1028 Lesken jatkoeläkkeen 
täydennysmäärä (kansaneläkelaki) 

Kela maksaa leskeneläkkeenä alkueläkettä ja jatkoeläkettä. Alkueläkkeen 
jälkeen voi saada jatkoeläkettä. Se muodostuu kahdesta osasta: 
perusmäärästä ja tulosidonnaisesta täydennysmäärästä. Jatkoeläkettä voi 
saada sen kuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. 
Jatkoeläkkeeseen kuuluu perusmäärä, kun leskellä on alle 18-vuotias 
yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa tai lesken kanssa samassa taloudessa 
asuu alle 18-vuotias lesken tai edunjättäjän lapsi, joka asui samassa 
taloudessa jo edunjättäjän kuollessa. Täydennysmäärän suuruuteen 
vaikuttavat eläkkeensaajan perhesuhteet, vuositulot ja edunjättäjän 
ulkomailla asuma aika. Kertasuorituksena maksetaan ne perusmäärä- ja 
täydennysmääräerät, jotka leskellä olisi oikeus saada seuraavan kolmen 
vuoden ajalta. Tällä tulolajilla ilmoitetaan myös sellainen lesken jatkoeläke, 
johon tulonsaajalla on oikeus kumotun perhe-eläkelain perusteella.  
 
Tieto ennen 1.7.1990 sattuneen kuolemantapauksen perusteella 
maksettavan leskeneläkkeen verottomuudesta annetaan tulolajin Etuuden 
veronalaisuus -tiedolla. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 5 luvun 27 §, 29 § ja 38 § 
▪ Laki kansaneläkelain voimaanpanosta 5 § 
 
 

1029 Lesken jatkoeläkkeen perusmäärä 
(kansaneläkelaki) 

Kela maksaa leskeneläkkeenä alkueläkettä ja jatkoeläkettä. Alkueläkkeen 
jälkeen voi saada jatkoeläkettä. Se muodostuu kahdesta osasta: 
perusmäärästä ja tulosidonnaisesta täydennysmäärästä. Jatkoeläkettä voi 
saada sen kuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. 
Kertasuorituksena maksetaan ne perusmäärä- ja täydennysmääräerät, 
jotka leskellä olisi oikeus saada seuraavan kolmen vuoden ajalta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 5 luvun 27 §, 29 § ja 38 § 
 
 

1030 Lapseneläkkeen täydennysmäärä 
(kansaneläkelaki) 

Lapseneläke on eläke, jota maksetaan lapselle, jos hänen äitinsä, isänsä tai 
muu huoltajansa (esimerkiksi kasvatusäiti tai -isä) kuolee. Lapseneläke on 
osa perhe-eläkettä. Kelan lapseneläke voidaan myöntää alle 18-vuotiaalle 
lapselle tai alle 21-vuotiaalle päätoimisesti opiskelevalle lapselle. 
Lapseneläkkeen perusmäärän lisäksi voi saada täydennysmäärän, jos 
henkilö on alle 18-vuotias. Lapseneläkkeen täydennysmäärän saaminen 
edellyttää lapseneläkkeen perusmäärän saamista. Täydennysmäärään 
vaikuttavat lisäksi muut perhe-eläkkeet. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 40 §, 41 § ja 42 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1031 Lesken alkueläke (kansaneläkelaki) Kela maksaa leskeneläkkeenä alkueläkettä ja jatkoeläkettä. Alkueläke voi 
alkaa puolison kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Kela maksaa sitä 
6 kuukautta. Toisin kuin työeläkelaitokset Kela ei maksa alkueläkettä yli 65-
vuotiaalle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 5 luvun 27 § ja 28 § 
 

1032 Lapseneläkkeen perusmäärä 
(kansaneläkelaki) 

Lapseneläke on eläke, jota maksetaan lapselle, jos hänen äitinsä, isänsä tai 
muu huoltajansa (esimerkiksi kasvatusäiti tai -isä) kuolee. Lapseneläke on 
osa perhe-eläkettä. Kelan lapseneläke voidaan myöntää alle 18-vuotiaalle 
lapselle tai alle 21-vuotiaalle päätoimisesti opiskelevalle lapselle. Alle 18-
vuotiaan eläkkeeseen voi kuulua perusmäärän lisäksi täydennysmäärä. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 8 luvun 40 §, 41 §, 42 § ja 43 § 
 
 

1077 Perhe-eläke (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Eläke, jota maksetaan edunsaajalle edunjättäjän jälkeen. Eläke voidaan 
maksaa myös valtion taiteilija-apurahan saaneen jälkeen. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
 
 

1105 Perhe-eläke (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava eläke, jota 
maksetaan perheen huoltajan kuoltua. Eläkekassa- tai 
eläkesäätiökohtainen eläke. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1122 Perhe-eläke (työtapaturmavakuutus) Eläke, jota maksetaan vahingoittuneen (perheen huoltajan) kuoltua tai 
kadottua. Perhe-eläke maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 99 §  
▪ Tapaturmavakuutuslaki 23 § 
▪ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/1981) 9 § ->TAPA 23 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) 72 § 
 
 

1123 Huoltoeläke (tapaturmavakuutuslaki) Eläke, jota maksetaan sota- tai asevelvollisuuspalveluksessa tai niihin 
verrattavissa oloissa kuolleen tai kadonneen tai niissä saadun sairauden tai 
vamman takia kuolleen henkilön omaiselle. Tavallisesti huoltoeläkkeitä 
maksaa Valtiokonttori, mutta työtapaturmavakuutuksesta maksetaan 
omaisille huoltoeläkettä, jos kuolema on sattunut ennen vuotta 1993. 
Vuosiraja on 1982, jos kuolema on johtunut työtapaturmasta tai 
ammattitaudista. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) 14 § (laki tullut voimaan 1.1.1949) 
 
 

1161 Huoltoeläke (sotilasvammalaki) Eläke, jota maksetaan sota- tai asevelvollisuuspalveluksessa tai niihin 
verrattavissa oloissa kuolleen tai kadonneen tai niissä saadun sairauden tai 
vamman takia kuolleen henkilön omaiselle. Tulonsaaja voi saada myös 
lisähuoltoeläkettä, jos hänen toimeentulonsa on vaikeutunut. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sotilasvammalaki (404/1948) 14 § 
 
 

1179 Perhe-eläke (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Eläke, jota maksetaan perheen huoltajan kuoltua tai kadottua. Perhe-eläke 
maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 10 § 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 8 § 
 
 

1182 Perhe-eläke (liikennevakuutus) Elatuksen menetyksestä maksettava korvaus, jota maksetaan kuolleen 
henkilön (edunjättäjän) elatuksen varassa olleelle henkilölle (esimerkiksi 
leskelle, lapsille tai avopuolisolle). Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 § 
 

1221 Perhe-eläke (potilasvakuutus) Elatuksen menetyksestä maksettava korvaus, jota maksetaan kuolleen 
henkilön (edunjättäjän) elatuksen varassa olleelle henkilölle (esimerkiksi 
leskelle, lapsille tai avopuolisolle). Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Potilasvahinkolaki 3 § 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 4 § 
 
 

1255 Perhe-eläke (suora lisäeläkejärjestely) Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva perhe-eläke. Työnantajalla 
on turvaamisvelvoite suoria lisäeläkejärjestelyjään koskien. Eläkkeen 
tarkasta muodosta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Eläke 
maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka työnantaja 
vastaa eläkkeistä aiheutuvista kustannuksista. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
 
 

1271 Perhe-eläke (yksityishenkilön ottama 
vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen voidaan liittää perhe-
eläkevakuutus, josta maksetaan kuolemantapauksessa eläkettä leskelle ja 
lapsille. Kun perhe-eläke perustuu yksilölliseen vapaaehtoiseen 
eläkevakuutukseen, verotetaan se joko pääomatulona tai ansiotulona 
samoin perustein kuin vakuutetun itsensä saama eläke. Tulolaji kattaa 
yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen. Tulo 
on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Pääomatuloa 
▪ Pääomatuloa, korotettu 20 % 
▪ Pääomatuloa, korotettu 50 %. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1280 Perhe-eläke (lakisääteinen 
ammattiurheilijaturva) 

Perhe-eläkettä maksetaan tapaturman aiheuttaman urheilijan kuoleman 
johdosta enintään kymmenen vuoden ajan urheilijan kuolemasta, kuitenkin 
enintään siihen saakka, kunnes urheilija olisi täyttänyt 14 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun vanhuuseläkkeen alaikärajan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 10 § 
 
 

1281 Perhe-eläke (vapaaehtoinen 
urheiluvakuutus) 

Perhe-eläke, jota maksetaan tapaturman aiheuttaman urheilijan kuoleman 
johdosta enintään kymmenen vuoden ajan urheilijan kuolemasta, kuitenkin 
enintään siihen saakka, kunnes urheilija olisi täyttänyt 14 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun vanhuuseläkkeen alaikärajan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 15 § 
 
 

1296 Perhe-eläke (ryhmäeläkevakuutus) Eläke, jota maksetaan vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen perusteella 
vakuutetun kuoltua. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1318 Perhe-eläke (laki valtion virkamiesten 
perhe-eläkkeistä ja hautausavuista) 

Valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista annetun lain 
(696/1956) perusteella myönnetty perhe-eläke. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista (696/1956) 
 
 

1319 Ylimääräinen perhe-eläke 
(Puolustusvoimien entiset viran tai 
toimen haltijat) 

Ylimääräiset lisä-perhe-eläkkeet. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös ylimääräisten lisäperhe-eläkkeiden myöntämisestä 
eräiden puolustusvoimain entisten viran tai toimen haltijain jälkeen 1.7.1971 
 
 



Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 61 (89) 

 

 

 
 

 

Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1322 Perhe-eläke (valtion leski- ja 
orpokassa) 

Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle 12.11.1926 vahvistetun 
ohjesäännön perustella maksettava eläke. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle 12.11.1926 vahvistettu ohjesääntö 
 
 

1324 Perhe-eläke (ulkomaanedustustojen 
työntekijöiden ylimääräiset eläkkeet) 

Suomen edustustossa työskennelleen, asemamaasta palkatun henkilön, 
joka ei ole Suomen kansalainen, kuoltua voidaan hänen leskelleen ja 
lapselleen myöntää ylimääräinen perhe-eläke. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös valtion palvelukseen työsopimussuhteeseen 
ulkomailla otetulle muulle kuin Suomen kansalaiselle myönnettävästä 
ylimääräisestä eläkkeestä (195/1989) 
 
 

1325 Perhe-eläke (ylimääräinen 
taiteilijaeläke) 

Perhe-eläke, jota voidaan hakemuksen perusteella maksaa ylimääräistä 
taiteilijaeläkettä saaneen henkilön kuoltua hänen edunsaajilleen. Perhe-
eläke maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä. Tulo on 
verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-
eläkkeistä (754/2017) 
 
 

1328 Perhe-eläke (ylimääräinen 
sanomalehtimieseläke) 

Sanomalehtimieseläkkeen saajan jälkeen myönnettävä perhe-eläke. Tulo 
on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä 
(37/1977) 
 
 

1333 Perhe-eläke (laki tasavallan 
presidentin eläkeoikeudesta) 

Tasavallan presidentin kuoltua on hänen leskellään ja alle 18-vuotiailla 
lapsillaan oikeus perhe-eläkkeeseen. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1355 Perhe-eläke (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Perhe-eläke (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on oikeus 
perhe-eläkkeeseen eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
(ennen 1.1.2017: maakuntalaki (2007:54) eräiden valtion eläkkeistä 
annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan 
maakunnassa) 
 

1360 Perhe-eläke maakuntapäivien ja 
maakunnan hallituksen jäsenelle 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Perhe-eläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle 
(Ahvenanmaan maakunta); ks. maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta annetun maakuntalain (2010:7) 22 §. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2010:7) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1376 Perhe-eläke (työnantajan ottama 
vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen voidaan liittää perhe-
eläkevakuutus, josta maksetaan kuolemantapauksessa eläkettä leskelle ja 
lapsille. Kun perhe-eläke perustuu yksilölliseen vapaaehtoiseen 
eläkevakuutukseen, verotetaan se ansiotulona samoin perustein kuin 
vakuutetun itsensä saama eläke. Tulolaji kattaa työnantajan ottaman 
vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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2.15. Rintamalisät 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1036 Rintamalisä Rintamalisää maksetaan henkilölle, jolla on rintamasotilastunnus, 
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai Sota-arkiston 
todistus miinanraivaustehtävään osallistumisesta.  
 
Tulolajilla ilmoitetaan myös sopimusrintamalisä. Sopimusrintamalisä 
voidaan myöntää ulkomailla asuvalle ulkomaan kansalaiselle, joka saa 
kansaneläkettä Suomen ja vieraan valtion välisen sosiaaliturvasopimuksen 
perusteella. 
 
Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
 
▪ Rintamasotilaseläkelaki 9 § 
▪ Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä (988/1988) 2 § 
 

1037 Ylimääräinen rintamalisä Ylimääräistä rintamalisää maksetaan rintamalisää ja kansaneläkettä 
saavalle henkilölle. Sitä ei makseta henkilölle, jolla on Sota-arkiston todistus 
miinanraivaustehtävään osallistumisesta. Ylimääräinen rintamalisä 
määräytyy henkilön kansaneläkkeen suuruuden perusteella. Tulo on 
verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Rintamasotilaseläkelaki 9 § ja 9 a § 
 
 

1038 Ulkomaille maksettava rintamalisä Suomen sodissa 1939–1945 vapaaehtoisesti palvelleelle henkilölle on Sota-
arkisto voinut myöntää ns. ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksen 
edellyttäen, että hän ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaille maksettava 
rintamalisä myönnetään ulkomailla asuvalle henkilölle, joka ei saa 
kansaneläkettä edellyttäen, että hänellä on rintamasotilastunnus, 
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus tai todistus 
osallistumisesta miinanraivaustehtäviin. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä (988/1988) 2 § 
 
 

1330 Ulkomaalaisten vapaaehtoisten 
rintamaveteraanien rintama-avustus 

Rintama-avustus voidaan myöntää ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle 
rintamasotilaalle, joka on palvellut vapaaehtoisena Suomen sodissa ja asuu 
pysyvästi Venäjällä, Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella 
vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa. Rintama-avustus voidaan myöntää 
myös Suomessa pysyvästi asuvalle vapaaehtoiselle sotilasvammakorvausta 
saaville ulkomaalaisille vapaaehtoisille. Asetus maksettavasta rintama-
avustuksesta tehdään vuosittain. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille 
rintamasotilaille vuonna 2018 maksettavasta rintama-avustuksesta 
(931/2017) 
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2.16. Ryhmähenkivakuutukseen perustuvat korvaukset 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1101 Taloudellinen tuki (julkisten alojen 
eläkelaki) 

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus, joka maksetaan omaisille 
kuntatyössä, valtion, kirkon tai Kelan palveluksessa olleen työntekijän 
kuoltua. Etuuden nimi vaihtelee työnantajasta riippuen. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Jos taloudellinen tuki maksetaan avopuolisolle, jota 
ei tuloverolain 7 §:n mukaisesti rinnasteta aviopuolisoon, tuki on 
veronalaista ja on annettava Etuuden veronalaisuus -tieto Pääomatuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
 
 

1164 Taloudellisen tuen perussumma 
(valtion virka- ja työehtosopimus) 

Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua hänen omaisilleen 
(edunsaajat) voidaan maksaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa 
työntekijän ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua. Korvaus muodostuu 
perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Virka- ja työehtosopimus 
 
 

1165 Taloudellisen tuen lapsikorotus (valtion 
virka- ja työehtosopimus) 

Valtion työntekijöiden ja virkamiesten ryhmähenkivakuutusta vastaava 
taloudellinen tuki. Etuus koostuu perussummasta, joka maksetaan 
puolisolle ja lapsikorotuksesta, joka maksetaan edunsaajina oleville lapsille. 
Mikäli edunsaajina on vain lapsia, myös perussumma jaetaan lapsille. Tulo 
on verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Virka- ja työehtosopimus 
 
 

1166 Taloudellisen tuen tapaturmakorotus 
(valtion virka- ja työehtosopimus) 

Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua hänen omaisilleen voidaan 
maksaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työntekijän 
ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua. Korvauksen osana voidaan maksaa 
tapaturmakorotusta. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa 
äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa vakuutetulle vamman 
tai sairauden. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Virka- ja työehtosopimus 
 
 

1284 Ryhmähenkivakuutuksen leskenosuus 
(työntekijäin ryhmähenkivakuutus) 

Kuolemantapauskorvaus, joka maksetaan työntekijäin 
ryhmähenkivakuutuksesta vakuutetun puolisolle. Jos edunsaajina on vain 
lapsia, korvaussumma jaetaan lasten kesken tasan. Työntekijäin 
ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen 
sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien 
alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Leskenosuudesta käytettiin 
31.12.2019 asti nimitystä perussumma. Tulo on verotuksessa verotonta. 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1285 Ryhmähenkivakuutuksen lapsenosuus 
(työntekijäin ryhmähenkivakuutus) 

Kuolemantapauskorvaus, joka maksetaan työntekijäin 
ryhmähenkivakuutuksesta työntekijän kuoleman jälkeen jokaiselle 
vakuutetun ehtojen mukaiselle lapselle. Lapsenosuudesta käytettiin 
31.12.2019 asti nimitystä lapsikorotus. Tulo on verotuksessa verotonta. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1286 Ryhmähenkivakuutuksen 
tapaturmakorotus (työntekijäin 
ryhmähenkivakuutus) 

Tapaturmakorotus maksetaan työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta 
vakuutetun kuoltua tapaturmaisesti. Se lisätään ryhmähenkivakuutuksen 
perussummaan ja lapsikorotukseen. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta 
tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa 
vakuutetulle vamman tai sairauden. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 

1287 Ryhmähenkivakuutuksen lapsikorotus 
(maatalousyrittäjän eläkelaki) 

Ryhmähenkivakuutuksen perussummaan lisätään lapsikorotus jokaisesta 
edunsaajana olevasta lapsesta. Tulo on verotuksessa verotonta. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maatalousyrittäjien eläkelaki (1280/2006) 
▪ Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehdot 
 

1288 Ryhmähenkivakuutuksen 
tapaturmakorotus (maatalousyrittäjän 
eläkelaki) 

Vakuutetun kuoltua tapaturmaisesti lisätään ryhmähenkivakuutuksen 
perussummaan lapsikorotuksineen tapaturmakorotus. Tapaturmalla 
tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta 
tapahtumaa, joka aiheuttaa vakuutetulle vamman tai sairauden. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maatalousyrittäjien eläkelaki (1280/2006) 
▪ Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehdot 
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1289 Taloudellinen tuki (työnantajan 
maksama) 

Ryhmähenkivakuutuskorvausta vastaava kuolemantapauskorvaus, jonka 
työnantaja, usein kunta tai seurakunta, maksaa suoraan omista varoistaan. 
Tällä tulolajilla kuolemantapauskorvauksen ilmoittavat myös sellaiset 
julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos, jotka 
vastaavat henkilöstönsä ryhmähenkivakuutusturvasta itse. Tulo on 
verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
 

1302 Ryhmähenkivakuutuksen perussumma 
(maatalousyrittäjän eläkelaki) 

Kuolemantapauskorvaus maksetaan MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen, 
mikäli hänellä on maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehdoissa 
mainittuja edunsaajia (puoliso, lapset). Maatalousyrittäjien 
ryhmähenkivakuutuksen ehtojen tulee vähäisiä ja maatalousyrittäjätyön 
luonteesta johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta olla saman sisältöiset 
työntekijän ryhmähenkivakuutusta koskevien ehtojen kanssa. Korvaus 
muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta. Tulo 
on verotuksessa verotonta. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Pääomatuloa 
▪ Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maatalousyrittäjien eläkelaki (1280/2006) 
▪ Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehdot 
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2.17. Työkyvyttömyyskorvaukset 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1033 Työkyvyttömyyseläke 
(kansaneläkelaki) 

Eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon 
menetystä työkyvyttömyyden takia. Kelan maksama kuntoutustuki tai 
työkyvyttömyyseläke voi yleensä alkaa noin vuoden kuluttua 
sairastumisesta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 3 luku 
 
 

1035 Kuntoutustuki (kansaneläkelaki) Määräajaksi sellaiselle henkilölle myönnetty työkyvyttömyyseläke, jonka 
työkyvyn arvioidaan palautuvan asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 3 luvun 14 § 
 
 

1069 Työkyvyttömyyskorvaus 
(ryhmäeläkevakuutus) 

Ryhmäeläkevakuutuksen perusteella maksettava veroton kertakorvaus 
työkyvyttömyydestä. Korvaus on saatu muusta kuin ansionmenetyksestä ja 
on siten verotonta. Tulo on verotuksessa verotonta.  
 
Jos vakuutettu todetaan työkyvyttömäksi, hänellä on vakuutusehtojen 
mukaan oikeus saada koko vakuutussäästö kerralla. Koska 
työkyvyttömyysturvasta ei ole peritty riskimaksua, verotetaan korvaus 
tällaisessa tapauksessa ansiotulona. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1070 Työkyvyttömyyspäiväraha 
(ryhmäeläkevakuutus) 

Ryhmäeläkevakuutuksen perusteella maksettava ansiotulona verotettava 
päivärahamuotoinen korvaus ohimenevästä työkyvyttömyydestä. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 



Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 68 (89) 

 

 

 
 

 

Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1078 Työkyvyttömyyseläke (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon 
menetystä työkyvyttömyyden takia. Eläkettä voidaan maksaa myös valtion 
taiteilija-apurahan saaneelle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
 

1079 Osatyökyvyttömyyseläke 
(lakisääteinen työeläkevakuutus) 

Eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon 
menetystä osittaisen työkyvyttömyyden takia. Voidaan maksaa myös valtion 
taiteilija-apurahan saaneelle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
 

1095 Kuntoutustuki (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Määräajaksi sellaiselle henkilölle myönnetty työkyvyttömyyseläke, jonka 
työkyvyn arvioidaan palautuvan asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 



Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 69 (89) 

 

 

 
 

 

Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1100 Osakuntoutustuki (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
 

1106 Työkyvyttömyyseläke (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava 
työkyvyttömyyseläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai 
korvata ansiotulon menetystä työkyvyttömyyden takia. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1107 Osatyökyvyttömyyseläke 
(vapaaehtoinen työeläkevakuutus) 

Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen 
työeläkevakuutuksen perusteella maksettava osittaisena myönnetty 
työkyvyttömyyseläke. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1114 Kuntoutustuki (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen 
työeläkevakuutuksen perusteella maksettava kuntoutustuki. Etu on 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen ja se myönnetään määräaikaisena. Tulo 
on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1115 Osakuntoutustuki (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen 
työeläkevakuutuksen perusteella maksettava osatyökyvyttömyyseläkkeen 
suuruinen kuntoutustuki. Etuus myönnetään määräaikaisena. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1124 Tapaturmaeläke 
(työtapaturmavakuutus) 

Eläke, jota voidaan maksaa ansionmenetyskorvauksena henkilölle, jonka 
työkyky on heikentynyt työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi, jos 
työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta. Eläke 
voidaan maksaa myös osittaisena. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työtapaturma- ja ammattitautilaki 63 § ja 64 § 
▪ Tapaturmavakuutuslaki 18 § 
▪ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/1981) 9 § 
▪ Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) 54 § 
 
 

1132 Elinkorko (työtapaturmavakuutus) Ennen vuotta 1982 voimassa olleen tapaturmavakuutuslain säännöksiin 
perustuva etuus, joka muodostuu haitta-asteen mukaan määräytyvästä 
peruskorosta ja työkyvyn aleneman mukaan määräytyvästä 
täydennyskorosta. Tulo on verotuksessa tilanteesta riippuen eri tavoin 
verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) 14 § (laki tullut voimaan 1.1.1949) 
 
 

1159 Elinkorko (sotilasvammalaki) Elinkorko on vamman tai sairauden perusteella kuukausittain maksettava 
peruskorvaus. Sen suuruuteen vaikuttaa lääketieteellisesti arvioitava 
työkyvyttömyysaste eli invaliditeettiprosentti. Elinkoron saaminen edellyttää, 
että Valtiokonttori on määritellyt korvattavista vammoista tai sairauksista 
aiheutuvan työkyvyttömyysasteen vähintään 10 prosentiksi. Elinkorkoon 
lisätään joissakin tapauksissa omaiskorotus. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Sotilasvammalaki (404/1948) 8 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1174 Tapaturmaeläke (sotilassairaudet ja -
tapaturmat) 

Eläke, jota voidaan maksaa ansionmenetyskorvauksena henkilölle, jonka 
työkyky on heikentynyt työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi, jos 
työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 10 § 
▪ Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä 8 § 
 
 

1183 Työkyvyttömyyseläke 
(liikennevakuutus) 

Vahingonkorvauksena liikennevakuutuksesta saatu työkyvyttömyyseläke, 
jonka tarkoitus on korvata ansiotulon menetystä, joka johtuu pysyvästä 
täydellisestä tai osittaisesta työkyvyttömyydestä. Korvaus ilmoitetaan tällä 
tulolajilla sen jälkeen, kun työkyvyttömyyseläkkeestä on tehty päätös. 
Yleensä korvaus ilmoitetaan työkyvyttömyyseläkkeenä kuitenkin viimeistään 
siinä vaiheessa, kun jatkuvaa korvausta koskeva asia on ratkaistu 
liikennevahinkolautakunnassa tai tuomioistuimessa. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Liikennevakuutuslaki 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 §, 2 a § ja 2 b § 
 
 

1222 Työkyvyttömyyseläke 
(potilasvakuutus) 

Vahingonkorvauksena saatu työkyvyttömyyseläke, jonka 
määräytymisperusteena on ollut ansiotulojen menetys ja joka on 
veronalaista tuloa. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § ja 2 a § 
▪ Potilasvahinkolaki 3 §  

1245 Työkyvyttömyyseläke 
(lääkevahinkovakuutus) 

Muun tahon kuin Kelan maksama ansionmenetyskorvaus (eläke), jota 
maksetaan, jos henkilö on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi 
menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vahingonkorvauslaki 5 luvun 2 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1256 Työkyvyttömyyseläke (suora 
lisäeläkejärjestely) 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva työkyvyttömyyseläke. 
Työnantajalla on turvaamisvelvoite suoria lisäeläkejärjestelyjään koskien. 
Eläkkeen tarkasta muodosta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. 
Eläke maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka 
työnantaja vastaa eläkkeistä aiheutuvista kustannuksista. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
 
 

1257 Osatyökyvyttömyyseläke (suora 
lisäeläkejärjestely) 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva osatyökyvyttömyyseläke. 
Työnantajalla on turvaamisvelvoite suoria lisäeläkejärjestelyjään koskien. 
Eläkkeen tarkasta muodosta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. 
Eläke maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka 
työnantaja vastaa eläkkeistä aiheutuvista kustannuksista. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
 
 

1265 Työkyvyttömyyseläke 
(ryhmäeläkevakuutus) 

Eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon 
menetystä työkyvyttömyyden takia. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 

1272 Tapaturmaeläke (lakisääteinen 
ammattiurheilijaturva) 

Urheiluseuran ottaman lakisääteisen urheiluvakuutuksen perusteella 
maksettava tapaturmaeläke, jota maksetaan urheilijalle, joka on 
tapaturmasta aiheutuvan vamman tai sairauden hoidon vuoksi 
kykenemätön hankkimaan itselleen ansiotuloja urheilemisella. 
Tapaturmaeläkettä maksetaan kahdella eri perusteella eli hoidon ja 
kuntoutuksen ajalta ja jälkeen enintään viiden vuoden ajan (4 §, 5 §), ja 
toisaalta pysyvänä vakavasti vammautuneille (6 §). Näissä on eri 
vuosityöansio korvauksen perusteena. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 1 §, 4 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1273 Tapaturmaeläke (vapaaehtoinen 
urheiluvakuutus) 

Yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen urheilijavakuutuksen perusteella 
maksettava tapaturmaeläke, jota maksetaan urheilijalle, joka on 
tapaturmasta aiheutuvan vamman tai sairauden hoidon vuoksi 
kykenemätön hankkimaan itselleen ansiotuloja urheilemisella. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 15 § 
 
 

1293 Osatyökyvyttömyyseläke 
(ryhmäeläkevakuutus) 

Työkyvyn alennuttua maksettava osatyökyvyttömyyseläke, joka perustuu 
vapaaehtoiseen ryhmäeläkevakuutukseen. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1294 Kuntoutustuki (ryhmäeläkevakuutus) Vapaaehtoiseen ryhmäeläkevakuutukseen perustuva eläke, joka 
myönnetään määräajaksi henkilölle, jonka heikentyneen työkyvyn 
arvioidaan palautuvan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1295 Osakuntoutustuki 
(ryhmäeläkevakuutus) 

Työkyvyn tilapäisesti alennuttua maksettava eläke, joka perustuu 
vapaaehtoiseen ryhmäeläkevakuutukseen. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1297 Työkyvyttömyyseläke (henkivakuutus) Eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon 
menetystä työkyvyttömyyden takia. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1323 Työkyvyttömyyseläke 
(ulkomaanedustustojen työntekijöiden 
ylimääräiset eläkkeet) 

Ylimääräinen työkyvyttömyyseläke, jota voidaan maksaa Suomen 
edustustossa työskentelevälle asemamaasta palkatulle henkilölle, joka ei 
ole Suomen kansalainen. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös valtion palvelukseen työsopimussuhteeseen 
ulkomailla otetulle muulle kuin Suomen kansalaiselle myönnettävästä 
ylimääräisestä eläkkeestä (195/1989) 
 
 

1336 Työkyvyttömyyseläke (yksityishenkilön 
ottama vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Vanhemmissa vapaaehtoisissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa eläke 
voidaan maksaa myös pysyvän työkyvyttömyyden perusteella ennen 
varsinaista eläkeaikaa. Tulolaji kattaa yksityishenkilön ottaman 
vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen. Tulo on verotuksessa 
tilanteesta riippuen eri tavoin verotettavaa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu 
▪ Pääomatuloa 
▪ Pääomatuloa, korotettu 20 % 
▪ Pääomatuloa, korotettu 50 % 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1338 Kuntoutustuki (suora 
lisäeläkejärjestely) 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva kuntoutustuki. Määräajaksi 
myönnetty tuki henkilölle, jonka työkyvyn arvioidaan palautuvan 
asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta (209/2015) 
 
 

1339 Osakuntoutustuki (suora 
lisäeläkejärjestely) 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva osakuntoutustuki. 
Määräajaksi myönnetty tuki henkilölle, jonka työkyvyn arvioidaan 
palautuvan asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta (209/2015) 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1350 Työkyvyttömyyseläke (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Työkyvyttömyyseläke (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeeseen eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 

1351 Osatyökyvyttömyyseläke 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Osatyökyvyttömyyseläke (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa 
tai yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on 
oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen eräiden julkisten alojen eläkkeistä 
annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan 
maakunnassa annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
 

1352 Kuntoutustuki (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Kuntoutustuki (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on oikeus 
kuntoutustukeen eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen valtakunnan 
säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa 
maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
 

1353 Osakuntoutustuki (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Osakuntoutustuki (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on oikeus 
osakuntoutustukeen eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1359 Työkyvyttömyyseläke 
maakuntapäivien ja maakunnan 
hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Työkyvyttömyyseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle 
(Ahvenanmaan maakunta); ks. maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta annetun maakuntalain (2010:7) 4 §. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2010:7) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1377 Työkyvyttömyyseläke (työnantajan 
ottama vapaaehtoinen yksilöllinen 
eläkevakuutus) 

Vanhemmissa vapaaehtoisissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa eläke 
voidaan maksaa myös pysyvän työkyvyttömyyden perusteella ennen 
varsinaista eläkeaikaa. Tulolaji kattaa työnantajan ottaman vapaaehtoisen 
yksilöllisen eläkevakuutuksen. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 

 

  



Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 77 (89) 

 

 

 
 

 

2.18. Työttömyysetuudet 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1015 Työmarkkinatuki Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle työnhakijalle, joka ei täytä 
työssäoloehtoa tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on täyttynyt 
enimmäisajan täyttymisen vuoksi ja joka on taloudellisen tuen tarpeessa 
(tarveharkinta). Työmarkkinatuen saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet 
yleensä vähennetään työmarkkinatuesta. Työttömyysetuuden takautuva 
hakuaika on 3 kuukautta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 7 luvun 1 § 
 
 

1016 Lapsikorotus (työttömyysturvalaki) Työttömyysetuutta korotetaan, jos huollettavana on alle 18-vuotiaita lapsia. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 6 luvun 6 §, 7 luvun 4 §, 8 luvun 2 § 
 
 

1017 Korotusosa (työmarkkinatuki tai 
peruspäiväraha) 

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työttömyysetuuteen voidaan 
maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 6 luvun 3 §, 7 luvun 5 § ja 8 luvun 2 § 
 
 

1018 Ulkomaan kulukorvaus 
(työttömyysetuus) 

Henkilön osallistuessa ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen 
hänelle maksetaan ylläpito- ja majoituskustannusten korvauksena 50 % 
valtion virkamiesten ulkomaanpäivärahasta. Pohjoiskalotin koulutussäätiön 
järjestämään koulutukseen osallistuvalle työttömyysetuuteen oikeutetulle 
henkilölle maksetaan omaa kulukorvausta. Kulukorvausta voi koskea 
regressivaatimus takautuvan eläkkeen maksajalle. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 9 luku 
▪ Työttömyysturvalaki 10 luvun 6 § 
 
 

1019 Kulukorvaus (työttömyysetuus) Kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, hän voi saada 
Kelasta kulukorvausta palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin. 
Kulukorvausta maksetaan 9 euroa päivässä. Kulukorvausta voi koskea 
regressivaatimus takautuvan eläkkeen maksajalle. Tulo on verotuksessa 
verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 9 luku 
▪ Työttömyysturvalaki 10 luvun 6 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1020 Peruspäiväraha Peruspäivärahaa maksetaan työttömälle työnhakijalle, joka täyttää 
työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 
päivän ajan. Peruspäivärahan saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet 
yleensä vähennetään peruspäivärahasta. Enimmäisajan täytyttyä voi hakea 
työmarkkinatukea. Peruspäiväraha voidaan maksaa korotettuna siltä ajalta, 
kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. 
Työttömyysetuuden takautuva hakuaika on 3 kuukautta. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 5 luvun 2 § 
 
 

1021 Korotettu kulukorvaus 
(työttömyysetuus) 

Kulukorvaus maksetaan korotettuna, jos henkilö osallistuu 
työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävään työllistymistä edistävään 
palveluun (ei koske kuntouttavaa työtoimintaa). Korvaus voidaan maksaa 
korotettuna myös silloin, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueella mutta 
kotikunnan ulkopuolella ja jos majoittumisesta tulee kustannuksia. 
Kulukorvausta voi koskea regressivaatimus takautuvan eläkkeen 
maksajalle. Tulo on verotuksessa verotonta. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 9 luku 
▪ Työttömyysturvalaki 10 luvun 6 § 
 
 

1054 Ansiopäivärahan perusosa Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työttömyyskassan jäsenelle, joka täyttää 
työvoimapoliittiset ja muut päivärahaoikeuteen liittyvät edellytykset. 
Ansiopäivärahan saamiselle on säädetty myös tiettyjä rajoituksia. 
Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja 
hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta ja mahdollisesta 
lapsikorotuksesta. Ansio-osa ja lapsikorotus ilmoitetaan tulorekisteriin omilla 
tulolajeillaan. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 5 ja 6 luku 
 
 

1055 Ansiopäivärahan korotettu ansio-osa Ansiopäivärahan ansio-osa voidaan maksaa korotettuna, jos työnhakija 
osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään 
palveluun, voidaan korotettua ansio-osaa maksaa palveluun osallistumisen 
ajalta yhteensä enintään 200 päivältä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 6 luku 
 
 

1056 Ansiopäivärahan lapsikorotus Lapsikorotusta voidaan maksaa ansiopäivärahan saajalle, jolla on 
huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 6 luvun 6 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1058 Liikkuvuusavustus 
(työttömyysturvalaki) 

Työmarkkinatukena maksettava matka-avustus ja muuttokustannusten 
korvaus on 1.1.2017 lukien yhdistetty yhdeksi tukimuodoksi, 
liikkuvuusavustukseksi. Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa 
työtöntä ottamaan vastaan työtä pitkän matkan päästä kotoa. Avustuksen 
voi käyttää työn vastaanottamisesta aiheutuviin työmatka- tai 
muuttokustannuksiin. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös 
rekrytointikoulutuksen ajalta 1.1.2018 lukien. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 8 luvun 1 § 
 
 

1060 Työttömyyskorvaus (vapaaehtoinen 
vakuutus) 

Vakuutukseen perustuva yleensä päivätasolla laskettava korvaus, jota 
vahinkovakuutusyhtiö maksaa työttömyyden perusteella. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1083 Sopeutumiseläke (laki 
kansanedustajan eläkkeestä ja 
sopeutumisrahasta) 

Valtion eläke, joka voidaan myöntää ennen vuotta 2011 kansanedustajana 
olleelle henkilölle, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta 
 
 

1084 Sopeutumisraha (laki 
kansanedustajan eläkkeestä ja 
sopeutumisrahasta) 

Etuus, joka voidaan myöntää 1–3 vuoden ajaksi kansanedustajana olleelle 
henkilölle, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla ja hänen edustajantoimensa on 
alkanut 1.3.2011 jälkeen. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta 
 
 

1263 Liikkuvuusavustuksen lapsikorotus 
(työttömyysturvalaki) 

Lapsikorotusta voidaan maksaa ansiopäivärahan saajalle, jolla on 
huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 8 luvun 2 § 
 
 

1264 Korotettu liikkuvuusavustus 
(työttömyysturvalaki) 

Liikkuvuusavustus maksetaan korotettuna, kun työpaikan tai koulutuksen 
järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin etäisyydellä henkilön 
tosiasiallisesta asuinpaikasta taikka siihen liittyvän koulutuksen takia tehtyä 
muuttoa edeltävästä tosiasiallisesta asuinpaikasta. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki 8 luvun 2 § 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1310 Työllistämistuki (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Ahvenanmaan maakuntalain mukaista työllistämistukea voidaan myöntää 
alle 25-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, yli 25-vuotiaalle työttömälle 
työnhakijalle, joka on ollut poissa työmarkkinoilta vähintään 6 kuukautta ja 
joka osallistuu työharjoitteluun, työntekijälle, joka vapaaehtoisesti siirtyy 
osa-aikaiseksi, jos työnantaja palkkaa vastaavaksi ajaksi työttömän 
työnhakijan tai työttömälle työnhakijalle, joka perustaa yrityksen 
toimeentulonsa turvaamiseksi. Työllistämistukeen voi sisältyä lapsikorotus. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (2006:8) 49 §, 57 
§ och 61 § 
 
 

1311 Peruspäiväraha (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Peruspäivärahaa maksetaan työttömälle työnhakijalle, joka täyttää 
työssäoloehdon. Peruspäivärahan saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet 
yleensä vähennetään peruspäivärahasta. Ahvenanmaalla päivärahan 
maksaminen perustuu maakuntalakiin. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
 
 

1312 Peruspäivärahan korotusosa 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Peruspäivärahan korotusosa maksetaan työllistymissuunnitelman mukaisen 
työllistymistä edistävän toiminnan ajalta tai toimintajaksojen välissä, jos väli 
on korkeintaan 7 kalenteripäivää. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
 
 

1313 Peruspäivärahan lapsikorotus 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Ahvenanmaan maakuntalain mukaisen peruspäivärahan saajalle, jolla on 
huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, maksetaan peruspäivärahan 
lapsikorotus. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
 
 

1314 Työmarkkinatuki (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle työnhakijalle, joka ei täytä 
työssäoloehtoa tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on täyttynyt 
enimmäisajan täyttymisen vuoksi ja joka on taloudellisen tuen tarpeessa 
(tarveharkinta). Ahvenanmaalla työmarkkinatuen maksaminen perustuu 
maakuntalakiin. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
 
 

1315 Ansiopäivärahan ansio-osa Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja 
ansio-osasta. Ansio-osa lasketaan pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävän, 
vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon 
ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työttömyysturvalaki (1290/2002) 6 luku  
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1361 Sopeutumisraha (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Sopeutumisraha (Ahvenanmaan maakunta); ks. maakuntapäivien ja 
maakunnan hallituksen jäsenten eläketurvasta annettu maakuntalaki 
(2010:7), sellaisena kuin se on muutettuna maakuntapäivien ja maakunnan 
hallituksen jäsenten eläketurvasta annetun maakuntalain muuttamisesta 
annetun maakuntalain (2015:67) 3 §:llä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2010:7) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1362 Korotusosa (työmarkkinatuki) 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työttömyysetuuteen voidaan 
maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2003:71) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1363 Lapsikorotus (työmarkkinatuki) 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Työttömyysetuutta korotetaan, jos huollettavana on alle 18-vuotiaita lapsia. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2003:71) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1364 Virkamiehelle maksettava toistuva 
korvaus 

Virkamiehelle palkan sijasta maksettava etuus, kun virkamiehen virka on 
lakkautettu. Maksun edellytyksenä on, että virkamies on työtön työnhakija. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtion virkamieslaki (750/1994) ja eroraha-asetus (1350/1994)  
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2.19. Vanhuuseläkkeet 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1034 Vanhuuseläke (kansaneläkelaki) Kelan vanhuuseläke on kansaneläkkeen eläkelaji, joka on tarkoitettu 65 
vuotta täyttäneille. Vuoden 1965 jälkeen syntyneiden vanhuuseläkkeen 
ikäraja on sidottu työeläkelakien mukaiseen eläkeikään. Ennen vuotta 1958 
syntynyt henkilö voi saada vanhuuseläkkeen varhennettuna aikaisintaan 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vuosina 1958–1961 
syntyneillä varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta. 
Varhennettu vanhuuseläke maksetaan pysyvästi vähennettynä. 
Vanhuuseläkettä voidaan maksaa varhentamattomana 
pitkäaikaistyöttömälle ns. lisäpäivien perusteella tietyin edellytyksin ennen 
65 vuoden iän täyttymistä. Vanhuuseläke voi olla lykätty, jos eläke alkaa 
myöhemmin kuin 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Kansaneläkelaki 2 luvun 10 § ja 11 § 
 
 

1064 Vanhuuseläke (ryhmäeläkevakuutus) Ryhmäeläkevakuutuksen perusteella maksettava vanhuuseläke 
vakuutetulle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1080 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
(lakisääteinen työeläkevakuutus) 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke, jota voi saada tietyn iän 
täyttänyt työntekijä tai yrittäjä. Kertyneestä eläkkeestä voidaan 
ottaa maksuun joko puolet tai neljäsosa. Voidaan maksaa myös valtion 
taiteilija-apurahan saaneelle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1081 Vanhuuseläke (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Eläke, jota voi saada tietyn iän saavuttanut henkilö. Voidaan maksaa myös 
valtion taiteilija-apurahan saaneelle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon 
vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) 
ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
 
 

1082 Varhennettu vanhuuseläke 
(lakisääteinen työeläkevakuutus) 

Varhennettu vanhuuseläke, joka on myönnetty ennen henkilön 
vanhuuseläkeikää. Voidaan maksaa myös valtion taiteilija-apurahan 
saaneelle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1087 Osa-aikaeläke (lakisääteinen 
työeläkevakuutus) 

Työeläke, jota voi saada tietyn iän saavuttanut osa-aikatyöhön siirtynyt 
työntekijä tai yrittäjä. Voidaan maksaa myös valtion taiteilija-apurahan 
saaneelle. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työntekijän eläkelaki (395/2016) 
▪ Merimieseläkelaki (1290/2006) 
▪ Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 
▪ Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 
▪ Julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 
▪ Ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) 
▪ Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan 
nojalla annettu eläkesääntö 
▪ Eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien 
säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu 
maakuntalaki (ÅFS 54/2007) 
▪ Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
 
 

1088 Vanhuuseläke (ulkomaan edustustojen 
työntekijöiden ylimääräiset eläkkeet) 

Ylimääräinen vanhuuseläke, jota voidaan maksaa Suomen edustustossa 
työskentelevälle asemamaasta palkatulle henkilölle, joka ei ole Suomen 
kansalainen. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Valtioneuvoston päätös valtion palvelukseen työsopimussuhteeseen 
ulkomailla otetulle muulle kuin Suomen kansalaiselle myönnettävästä 
ylimääräisestä eläkkeestä (195/1989) 
 
 

1108 Vanhuuseläke (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen perusteella maksettava 
vanhuuseläke. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1109 Osavanhuuseläke (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen 
työeläkevakuutuksen perusteella maksettava osavanhuuseläke, joka on 
suuruudeltaan puolet vanhuuseläkkeestä. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. 
Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat 
arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1110 Varhennettu vanhuuseläke 
(vapaaehtoinen työeläkevakuutus) 

Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen 
työeläkevakuutuksen perusteella maksettava varhennettu vanhuuseläke. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutuskassalaki 
▪ Eläkesäätiölaki 
 
 

1111 Varhaiseläke (vapaaehtoinen 
työeläkevakuutus) 

Määräperustein jo ennen varsinaista eläkeikää maksettava vapaaehtoinen 
lisäeläke. Varhaiseläke vastaa suuruudeltaan täyttä työkyvyttömyyseläkettä. 
Eläkesäätiön tai -kassan säännöt voivat taata jäsenelleen varhaiseläkkeen, 
mutta se on henkivakuutusyhtiön maksama. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Vakuutusehdot 
 
 

1258 Vanhuuseläke (suora 
lisäeläkejärjestely) 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva vanhuuseläke. Työnantajalla 
on turvaamisvelvoite suoria lisäeläkejärjestelyjään koskien. Eläkkeen 
tarkasta muodosta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Eläke 
maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka työnantaja 
vastaa eläkkeistä aiheutuvista kustannuksista. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
 
 

1259 Varhennettu vanhuuseläke (suora 
lisäeläkejärjestely) 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva varhennettu vanhuuseläke. 
Työnantajalla on turvaamisvelvoite suoria lisäeläkejärjestelyjään koskien. 
Eläkkeen tarkasta muodosta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. 
Eläke maksetaan eläkekassan tai -säätiön maksujärjestelmästä, vaikka 
työnantaja vastaa eläkkeistä aiheutuvista kustannuksista. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
▪ Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1346 Vanhuuseläke (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Vanhuuseläke (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on oikeus 
vanhuuseläkkeeseen eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 

1347 Varhennettu vanhuuseläke 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Varhennettu vanhuuseläke (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa 
tai yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on 
oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen eräiden julkisten alojen 
eläkkeistä annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan 
maakunnassa annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 

1348 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (Ahvenanmaan maakunta); 
julkisoikeudellisessa tai yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
maakuntaan olevalla on oikeus osittaiseen varhennettuun 
vanhuuseläkkeeseen eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 

1349 Osa-aikaeläke (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Osa-aikaeläke (Ahvenanmaan maakunta); julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevalla on oikeus 
osa-aikaeläkkeeseen eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
annetussa maakuntalaissa (2016:76) säädetyin poikkeuksin. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2016:76) eräiden julkisten alojen eläkkeistä annettujen 
valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1356 Vanhuuseläke maakuntapäivien ja 
maakunnan hallituksen jäsenelle 
(Ahvenanmaan maakunta) 

Vanhuuseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenelle 
(Ahvenanmaan maakunta); edellytyksenä on, että jäsenen edustajantoimi 
on päättynyt ja jäsen on täyttänyt 65 vuotta. Tulo on verotuksessa 
ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden veronalaisuus -
tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2010:7) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1357 Aikaistettu vanhuuseläke 
maakuntapäivien ja maakunnan 
hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Aikaistettu vanhuuseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenelle (Ahvenanmaan maakunta); jäsenelle, joka ei ole täyttänyt 65:tä 
vuotta mutta jolla on vaalikausilta kertynyttä eläkeaikaa vähintään 
seitsemän vuotta, voidaan myöntää aikaistettu vanhuuseläke. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2010:7) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1358 Varhennettu vanhuuseläke 
maakuntapäivien ja maakunnan 
hallituksen jäsenelle (Ahvenanmaan 
maakunta) 

Varhennettu vanhuuseläke maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenelle (Ahvenanmaan maakunta); jäsenellä on oikeus varhennettuun 
vanhuuseläkkeeseen siten kuin julkisoikeudellisessa tai 
yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa maakuntaan olevan henkilön 
varhennettua vanhuuseläkettä koskevissa säännöksissä säädetään. Tulo 
on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Maakuntalaki (2010:7) maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen 
jäsenten eläketurvasta 

1385 Vanhuuseläke (urheilijaeläkevakuutus) Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vanhuuseläke. 
Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat 
(Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat: 
▪ Ansiotuloa 
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
▪ Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki (276/2009) 
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Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1419 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
(vapaaehtoinen työeläkevakuutus) 
 
 

Eläkekassa- tai eläkesäätiökohtainen, vapaamuotoisen 
työeläkevakuutuksen 
perusteella maksettava osittainen varhennettu vanhuuseläke. Tulo on 
verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset verotustavat (Etuuden 
veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat:  
▪ Ansiotuloa  
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
• Vakuutuskassalaki 
• Eläkesäätiölaki 

1420 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
(suora lisäeläkejärjestely) 
 
 

Työnantajan lisäeläkesitoumukseen perustuva osittainen varhennettu 
vanhuuseläke. Työnantajalla on turvaamisvelvoite suoria 
lisäeläkejärjestelyjään koskien. Eläkkeen tarkasta muodosta sovitaan 
työnantajan ja työntekijän välillä. Eläke maksetaan eläkekassan tai -säätiön 
maksujärjestelmästä, vaikka työnantaja vastaa eläkkeistä aiheutuvista 
kustannuksista. Tulo on verotuksessa ansiotuloa. Tulon vaihtoehtoiset 
verotustavat (Etuuden veronalaisuus -tiedon saamat arvot) ovat:  
▪ Ansiotuloa  
▪ Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu. 
 
Säädökset, joihin maksu perustuu: 
• Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus 
• Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan 
maksukyvyttömyyden varalta 
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3. VÄHENNETTÄVIEN ERIEN SELITTEET 
 
Tulolajin 
koodi 

Tulolajin nimi 
 

Tulolajin selite 

1266 Ennakonpidätys Ennakkoperintä, jossa suorituksen maksaja vähentää verovelvolliselle 
maksettavasta rahamäärästä ennakonpidätysprosentin mukaan lasketun 
veron. Ennakonpidätys voidaan ilmoittaa ilmoituksella yhteissummana, 
vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita. 
 
Säädös, johon vähennettävä erä perustuu: 
▪ Ennakkoperintälaki 
 
 

1267 Lähdevero Lopullinen rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta suorituksesta perittävä 
vero, jonka tulon maksaja on velvollinen perimään tulosta sen maksamisen 
yhteydessä. Erittelylajilla ilmoitetaan vain peritty ja Suomeen tilitetty 
lähdevero. Lähdevero voidaan ilmoittaa ilmoituksella yhteissummana, 
vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita.  
 
Säädös, johon vähennettävä erä perustuu: 
▪ Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 
 
 

1268 Lähdeverovähennys Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun suorituksen yhteismäärästä ennen 
lähdeveron perimistä tehtävä vähennys. Lähdeveroa perittäessä 
vähennetään 510 euroa kuukaudessa sellaisen tulon yhteismäärästä, josta 
perittävä lähdevero on 35 %. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon 
yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivässä. Vähennys ei kuitenkaan 
voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että 
verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin, jossa on 
maininta vähennyksestä. 
 
Säädös, johon vähennettävä erä perustuu: 
▪ Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 6 § 
 
 

1269 Ulosmittaus Perittäväksi tulleen velan maksamiseksi tehtävä pidätys. Ulosmitattava 
määrä lasketaan nettotulosta. Ulosmitattaessa velallisen ja hänen 
perheensä toimeentuloa varten tulee kuitenkin jättää suojaosuus. 
 
Säädös, johon vähennettävä erä perustuu: 
▪ Ulosottokaari 
 
 

 


