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2 Tietuekuvaus 
Ilmoitus tehdään lähettämällä verohallinnon tietuekuvauksen mukainen teksti tiedosto. 

 

 Tiedosto on kiinteämittainen peräkkäistiedosto missä voi olla useita tietueita (rivejä). 

 Rivin pituus on 85 merkkiä 

 Tietue alkaa kirjaimella E 

 Lukuun ottamatta tietoa panttioikeuden haltijasta kaikki tiedot ovat pakollisia 

Tietuekuvaus löytyy vero.fistä sivulta  Tietoa Verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > 

Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset. 

https://www.vero.fi/tietoa-

verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_

i/  

Suora linkki tietuekuvaukseen: 

https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/perla28_tietuekuvaus.pdf  

 

Kenttäkuvaukset (formaatit) erikseen: 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_tiedoista_jotka_vak(38684)
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/perla28_tietuekuvaus.pdf


Tunnus Suomeksi P/V muoto Positio Tietuepituus Arvot 

0 E P AN1 1 85 E, 

0 Etuuden maksuperuste P N1 2  1,2,3,4, 

0 Edunsaajan tunnus P YTUNNUS||HETU 3-13   

0 
Vakuutuksen ottajan/vainajan 
henkilötunnus 

P YTUNNUS||HETU 14-24 
  

 
0 

Maksetun korvauksen 
pääoma/kuolemantapauksen 
johdosta maksettu korvaus 

 
P 

 
N11 

 
25-35 

  

0 Korvauksen maksupäivä P PPKKVVVV 36-43   

0 Vakuutuksen numero tai muu tunnus P AN20 44-63 
  

0 Vakuutuksenantajan tunnus P YTUNNUS 64-74   

0 Panttioikeuden haltija V N1 75  0,1, 

 
 

Jos edunsaajan tai vakuutuksen ottajan henkilötunnus puuttuu tai sitä ei ole tiedossa voidaan käyttää 

keinotunnusta, joka muodostuu syntymäajasta muodossa ppkkvv ja tarkenteesta UUUU, esim 010151- 

UUUU. 

 
 

3 Apuexcel tiedoston muodostamiseksi 
Jos ilmoituksen lähettäjällä ei ole ohjelmaa joka muodostaa tietuekuvauksen mukaisen tekstitiedoston voi 

tiedoston muodostamiseen käyttää verohallinnon tekemää apuexceliä, joka muodostaa tiedoston excel- 

taulukkoon syötetyistä tiedoista makroja käyttäen. 

Apuexcelin ensimmäisellä välilehdellä on ohjeita ja siitä pääsee siirtymään lomakkeelle painikkeella. Excelin 

muokkaus ja sisältö on otettava käyttöön, jotta makrot olisivat käytettävissä. Excelin käyttö vaatii MS 

Office-excel ohjelman, Open Office ei riitä. 



 
 

Kuva 1 Apuexcel ohjeet 

 
 
 

 

Kuva 2 Täytettävä taulukko 
 
 

 

Linkki Ilmoittimen apuexcel-sivulle: 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?2 

 
 
 

4 Tiedoston lähettäminen: 
Tiedosto lähetetään verohallinnon Ilmoittimella. (www.ilmoitin.fi ) 

 

Ilmoittimesta on olemassa kolme eri käyttötapaa: 
 

 Selainkäyttö, helpoin tapa, joka on heti käytettävissä. Verohallinto suosittelee tätä ensimmäisenä 

käytettäväksi. 

 Ohjelmasta suoraan lähetys, ApiTaMo, käyttöönotto rakennetaan yhteistyössä verohallinnon 

kanssa 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?2
http://www.ilmoitin.fi/


 Luottamusliitäntä, Tunneli, ilmoitus lähetetään palvelusta, johon ilmoittaja on 

tunnistautunut verohallinnon hyväksymällä tavalla eikä uutta tunnistautumista tarvita 

lähetysvaiheessa. Rakennetaan yhteistyössä verohallinnon kanssa. 
 

4.1 Tunnistautuminen 
Tiedoston lähettämiseen tarvitaan: 

 

 Katso-tunnus, jolla on oikeudet yrityksen tietojen lähettämiseen 

 Joku seuraavista rooleista: Pääkäyttäjä, Rinnakkaispääkäyttäjä , VERO vuosi-ilmoitukset tai VERO 

työntekijäsuoritukset. 

Katso-tunnuksella pitää olla oikeudet lähettää vakuutuksen antaneiden yritysten (y-tunnus sarakkeessa 

A/positiossa 64-74) ilmoituksia. 

Lisätietoa Katsosta ja tunnisteiden hausta löytyy osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi/ 
 

 

Kuva 3 Valtuutukset eivät ole kunnossa 
 

4.2 Lähettäminen selainta käyttäen 
www.ilmoitin.fi 

 

Kirjaudu Ilmoittimeen Katso-tunnisteella 

https://yritys.tunnistus.fi/
http://www.ilmoitin.fi/


 
 

Kuva 4 Kirjautuminen Katso-tunnisteella 
 

 

Kuva 5 Käyttäjätunnus ja kiinteä salasana riittävät 
 

Siirry aineiston lähetykseen 



 
 

Kuva 6 Aineiston lähetykseen siirtyminen 
 

Selaa lähetettävä aineisto koneeltasi: 

 

Tarkasta aineisto: 
 

Kuva 7 Aineiston tarkastukseen 



Jos aineisto on oikeellinen, tulee lähetys nappula esiin 
 

Kuva 8 Aineiston lähettäminen 
 

4.3 Esimerkki täytetystä apuexcelistä ja vastaavasta tekstitiedostosta 

Kuva 9 täytetty apuexcel 

 
 
 

 

Kuva 10 Apuexcelin muodostama tekstitiedosto 



5 Ilmoitusten korjaaminen 
Ilmoitukset korjataan antamalla korvaava ilmoitus missä on vain korjattavat rivit. Oikein olleita ei tarvitse 

antaa uudestaan. 

1. Jos on tarve korjata vain maksetun vakuutuskorvauksen määrää (eli tiedot apuexcelin 

sarakkeissa A-D ovat oikein) annetaan korjausilmoituksena ainoastaan uudestaan korjattava rivi 

ilmoitusrivi, jossa vain sarakkeen E "Maksetun korvauksen pääoma" tietoa on muutettu.  

2. Jos ilmoituksessa on ollut väärä saaja, on korjauksena käytettävä tietojen nollausta: 

annetaan ilmoitusrivi, jolla sarakkeiden A-D tiedot ovat samat kuin alkuperäisellä ilmoituksella 

mutta sarakkeeseen E "Maksetun korvauksen pääoma" merkitty tieto on nollattu ja 

nollauksen jälkeen annetaan uusi rivi, jolle on merkitty sekä oikea saaja että oikea pääoman 

määrä. 

 
 

 

 
Kuva 11 Taytetty apuexcel 

 

 

Kuva 12 Vastaava tekstitiedosto 
 

Esimerkki korjaamisesta kun maksettu määrä oli väärin: 
 

 
Ja vastaavat rivit tekstitiedostossa 

 
 

Esimerkki korjaamisesta kun saaja oli väärä: 
 
Korjataan  riviä 1 missä oli väärä saaja. 

- Poistetaan rivin yksi Maksetun pääoman määrä merkitsemällä se nollaksi ja  



- lisätään uusi rivi oikealle saajalle. 
 

Huom! Päivämäärän täytyy kuitenkin olla muodollisesti oikea päivämäärä. Suositellaan käytettäväksi 

alkuperäisen ilmoituksen päivämäärää. 
 

 

Kuva 13 korjattu apuexcel ja vastaava tekstitiedosto 


