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Muutostilanne Kuntayhtymä/kunta Hyvinvointialue/-yhtymä 
Sairaanhoitopiirien 
ja erityishuoltopii-
rien siirtäminen hy-
vinvointialueille 
VpL (616/2021) 20 § 

 
Kuntayhtymä lakkaa 
31.12.2022 ja sen 
eläkejärjestelynumero 
päättyy.  
  

Siirtyvien henkilöiden jatkuvat 
palvelussuhteet tulee päättää 
kuntayhtymän eläkejärjestelyn 
alla 31.12.2022.  
 
Tiedot ilmoitetaan tulorekiste-
riin kuntayhtymän eläkejärjes-
telynumerolla 31.12.2022 
saakka. 

Siirtyville henkilöille tulee avata 
1.1.2023 alkaen uusi palvelus-
suhde hyvinvointialueen/-yhty-
män eläkejärjestelynumerolla. 
 
Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 
1.1.2023 alkaen hyvinvointialu-
een/-yhtymän eläkejärjeste-
lynumerolla. 

Muutostilanne Kuntayhtymä/kunta Hyvinvointialue/-yhtymä 
Muut kuntayhtymät, 
jotka päättyvät 
31.12.2022 ja eläke-
järjestelynumero päät-
tyy. 
VpL (616/2021) 32 § 
 
 

Siirtyvien henkilöiden jatkuvat 
palvelussuhteet tulee päättää 
kuntayhtymän eläkejärjestelyn 
alla 31.12.2022.  
 
Tiedot ilmoitetaan tulorekiste-
riin kuntayhtymän eläkejärjes-
telynumerolla 31.12.2022 
saakka. 
 
 

Siirtyville henkilöille tulee avata 
1.1.2023 alkaen uusi palvelussuhde 
hyvinvointialueen/-yhtymän eläke-
järjestelynumerolla. 
 
Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 
1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen/-
yhtymän eläkejärjestelynumerolla. 

Muutostilanne Kuntayhtymä/kunta Hyvinvointialue/-yhtymä 

Kuntayhtymä päät-
tyy myöhemmin vuo-
den 2023 aikana VpL 
(616/2021) 32 § 
 
 
Kuntayhtymä lakkaa ja 
sen eläkejärjeste-
lynumero päättyy vuo-
den 2023 aikana.  
 
Henkilöstö aloittaa hy-
vinvointialueella/-yhty-
mässä pääsääntöisesti 
1.1.2023.  
 

Siirtyvien henkilöiden jatkuvat 
palvelussuhteet tulee päättää 
kuntayhtymän eläkejärjestelyn 
alla siihen päivään, kun henkilö 
siirtyy hyvinvointialueelle/-yh-
tymään (yleensä 31.12.2022).  
 
Tiedot ilmoitetaan tulorekiste-
riin kuntayhtymän eläkejärjes-
telynumerolla, kunnes henkilö 
siirtyy hyvinvointialueelle/-yh-
tymään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siirtyville henkilöille tulee avata uusi 
palvelussuhde hyvinvointialueen/-
yhtymän eläkejärjestelynumerolla 
siirtymispäivästä alkaen (kuntayhty-
män palvelussuhteen päättymispäi-
vää seuraava päivä). 
 
Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 
henkilön siirtymisajankohdasta al-
kaen hyvinvointialueen/-yhtymän 
eläkejärjestelynumerolla. 
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Muutostilanne Kuntayhtymä/kunta Hyvinvointialue/-yhtymä 

Kuntayhtymä tai 
kunta, joka jatkaa 
toimintaa (henkilös-
töä siirtyy vuoden-
vaihteessa 2022-
2023) 
 
Kuntayhtymän/kunnan 
eläkejärjestely jää voi-
maan ja sen palveluk-
seen jää henkilöitä.  

Siirtyvien henkilöiden jatkuvat 
palvelussuhteet tulee päättää 
kuntayhtymän eläkejärjestelyn 
alla 31.12.2022.  
 
Siirtyvien henkilöiden tiedot il-
moitetaan tulorekisteriin kun-
tayhtymän/kunnan eläkejärjes-
telynumerolla 31.12.2022 
saakka.  
 
Kuntayhtymän/kunnan palve-
lukseen jäävien henkilöiden tie-
dot ilmoitetaan tulorekisteriin 
edelleen kuntayhtymän/kunnan 
nykyisellä eläkejärjestelynume-
rolla.  

Siirtyville henkilöille tulee avata 
1.1.2023 alkaen uusi palvelussuhde 
hyvinvointialueen/-yhtymän eläke-
järjestelynumerolla. 
 
Siirtyvien henkilöiden tiedot ilmoite-
taan tulorekisteriin 1.1.2023 alkaen 
hyvinvointialueen/-yhtymän eläke-
järjestelynumerolla. 

Muutostilanne Kuntayhtymä/kunta Hyvinvointialue/-yhtymä 

Ulkoinen toimija, 
joka ilmoittaa julkis-
ten alojen eläkelain 
piiriin kuuluvien per-
hehoitajien tietoja 
perhehoidon vastuun 
siirtyessä kunnista ja 
kuntayhtymistä hy-
vinvointialueille 
 
 

Perhehoitajien jatkuvat palve-
lussuhteet tulee päättää kun-
nan/kuntayhtymän eläkejärjes-
telyn alla.  
 
 

Perhehoitajille tulee avata uusi pal-
velussuhde hyvinvointialueen tai 
hyvinvointiyhtymän eläkejärjeste-
lynumerolla ja Kevan aliorganisaa-
tion tunnisteella siirtymispäivästä 
alkaen (kunnan/kuntayhtymän pal-
velussuhteen päättymispäivää seu-
raava päivä). 
 
 

 
Muuta huomioitavaa 
 
Vuoden 2023 alussa henkilöille saatetaan maksaa kunta-/kuntayhtymäaikaan kohdistuvia takautu-
via maksuja – katso tulorekisterin ohje aiheesta (vero.fi) 
 
Takautuvat ansiot ilmoitetaan tulorekisteriin maksuperusteisina suorituksen maksajan ilmoitta-
mana maksupäivänä voimassa olevalla eläkejärjestelynumerolla ja Kevan aliorganisaation tunnis-
teella. 
 
Jos takautuvan suorituksen maksaja on hyvinvointialue tai hyvinvointiyhtymä, tulorekisteri-ilmoit-
tamisessa käytetään hyvinvointialueen/-yhtymän eläkejärjestelynumeroa, vaikka työntekijä ei olisi 
siirtynyt hyvinvointialueen/-yhtymän palvelukseen. Palvelussuhteen voimassaoloksi voidaan il-
moittaa tällöin kuntayhtymän aikainen palvelussuhde. 
 
Ulkoinen toimija voi tarvittaessa pyytää Kevalta listauksen toimintaansa liittyvien kuntien/kun-
tayhtymien/hyvinvointialueiden/hyvinvointiyhtymien eläkejärjestelyiden voimassaolosta sähköpos-
tiosoitteesta tyonantajatiedot@keva.fi 
 
Keva ottaa roolissaan kantaa JuEL:n tulorekisteri-ilmoittamisen kysymyksiin. Keva ei ota roolis-
saan kantaa takautuvasti maksettujen ansioiden vastuukysymyksiin. 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/hyvinvointialueet/#:%7E:text=Hyvinvointialue%20maksaa%20ennen%20vuotta%202023%20kertyneit%C3%A4%20tuloja
https://www.vero.fi/tulorekisteri/
mailto:tyonantajatiedot@keva.fi

