
Saajakohtaisten tietojen korjaaminen - poisto ja korjauslisäys 
 

Saajakohtaisten erittelytietojen korjaaminen poisto – korjauslisäyksenä koskee 
vuodesta 2016 alkaen vain seuraavia vuosi-ilmoituksia: 

 
VSATMAKE Ay -jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut 

VSTAKELE Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely 

VSOSLAIE Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön 
pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut 

VSLAINAE Ilmoitus lainoista ja koroista 

VSAPURAE Ilmoitus maksetusta apurahasta 

VSVMAKSE Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut 
vakuutussuoritukset 

VSKORVPV Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä 

VSELVAKE Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut 

VSAPUUSE Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja 
myyntierittelyjen ilmoittaminen 

VSAPPSPS Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja 
johdannaisten osto- ja myyntierittelyt 

VSOMHOIE Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen 

VSULKOSE Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista 

VSPAOPAL Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset 

VSJTUETE Julkiset tuet 

VSTYOTUE Työtulotiedon ilmoittaminen 

VSLAHVAH Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä 

VSOPLLYH Opintolainavähennyksen lyhennystiedot 

VSOPLOIK Opintolainavähennyksen oikeustiedot 

VSARVOSE Arvo-osuustietue 

VSAOVARE Arvo-osuuden omistajan / tuoton saajan tietue 

 Fatca vuosi-ilmoitus 

 



Pääsääntö on, että vain virheelliset saajakohtaiset erittelyt korjataan. 

Tietoja korjattaessa maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus sekä maksuvuosi on 
aina ilmoitettava. Korjaustietueeseen merkittävä maksuvuosi on se vuosi, jolta 
annettua vuosi-ilmoitusta korjataan. Vuosi on sama kuin varsinaisessa vuosi-
ilmoituksessa. 

Poisto 

Jos saajakohtaiset erittelytiedot on annettu virheellisesti tai puutteellisesti, 
virheelliset erittelytietueet poistetaan. Poisto tehdään niin, että annetaan kaikki 
virheellisiä erittelyjä koskevat alkuperäiset tiedot ja tapahtumalajiksi merkitään 1 
"Poisto". 
 

Korjauslisäys  

Korjatut saajakohtaiset tiedot annetaan korjauslisäyksenä. Erittelylle merkitään 
sekä kaikki alun perin oikein olleet tiedot että korjatut tiedot. Tapahtumalajiksi 
merkitään 2 "Korjauslisäys". Samassa tiedostossa voidaan ilmoittaa sekä poistoja 
että korjauslisäyksiä. 

Esimerkki: Ilmoitus lainoista ja koroista, VSLAINAE 

Työnantaja (Y-tunnus = 1234567-8) on myöntänyt työntekijälleen (henkilötunnus 
= 010165-123A) Ville Virtaselle (Mikonkatu 2, 00100 Helsinki) lainaa, jonka 
käyttötarkoitus on auton hankinta. Luoton numero on 4567A21.  

Luoton saldo 31.12.2016 on 26 576,70 € ja siitä on maksettu korkoa 1 334,45 €. 

Edellä mainittujen tietojen perusteella on muodostettu seuraavanlainen tietue: 

000:VSLAINAE  
020:2016  
010:0  
098:1  
030:1234567-8  
050:010165-123A  
051:VILLE VIRTANEN  
052:MIKONKATU 2  
053:00100  
054:HELSINKI  
101:4567A21  
102:09  
104:133445  
106:2657670  
111:1  
999:1 

Alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa luoton saldo (tunnuksella 106) on ilmoitettu 
väärin. Oikea luoton saldo olisi ollut 27 565,70 euroa. 

Alkuperäinen, virheellinen erittely poistetaan antamalla poistoilmoitus. Siinä 
ilmoitetaan kaikki aikaisemmin ilmoitetut tiedot ja tapahtumalajiksi (tunnuksella 
010) merkitään 1 "Poisto". 

  



 

000:VSLAINAE  
020:20VV  
010:1  
098:1  
030:1234567-8  
050:010165-123A  
051:VILLE VIRTANEN  
052:MIKONKATU 2  
053:00100  
054:HELSINKI  
101:4567A21  
102:09  
104:133445  
106:2657670  
111:1  
999:1 

 

Poiston jälkeen annetaan korjausilmoitus, johon palkan määrä on korjattu. 
Tapahtumalajiksi merkitään 2 "Korjauslisäys". Myös kaikki alun perin oikein olleet 
tiedot on ilmoitettava. 

000:VSLAINAE  
020:20VV  
010:2  
098:1  
030:1234567-8  
050:010165-123A  
051:VILLE VIRTANEN  
052:MIKONKATU 2  
053:00100  
054:HELSINKI  
101:4567A21  
102:09  
104:133445  
106: 2756570 
111:1  
999:1 

 

 

Saajan henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen korjaaminen  

Jos tunnus on virheellinen tai tiedot on ilmoitettu väärän verovelvollisen 
tunnuksella, kaikki erittelyä koskevat alkuperäiset tiedot merkitään tietueelle ja 
tapahtumalajiksi merkitään 1 "Poisto". Lisäksi annetaan korjausilmoitus, johon 
merkitään oikeat tiedot: oikea tunnus ja kaikki muut erittelyn tiedot. 
Korjausilmoituksen tapahtumalajiksi merkitään 2 "Korjauslisäys". 

 


