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Versiohistoria 
 

Päivä Versio Kuvaus 

28.1.2020 

25.2.2020 

1.0 Ensimmäinen verovuoden 2020 julkaistu versio  

Tekstikorjaus kohtaan 9.3. 

1  YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineis-
toon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista 
vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittami-
sen yleiskuvaus. 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan ja roolin voi tarkastaa täältä.  
 
Verohallinnon päätöksessä yleisestä tiedonantovelvollisuudesta on määrätty, että val-
tion, kunnan viranomaisen ja muun julkisyhteisön on ilmoitettava maksamansa julkiset 
tuet ja avustukset, kun tuen tai avustuksen saajalle on maksettu tukea kalenterivuonna. 
Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia 
tukia ja avustuksia. Tiedonantovelvollisen tulee myös ilmoittaa  tieto siitä, mihin saajan 
toimintaan maksettu tuki liittyy. Lisäksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuot-
teiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 2 – 5 kohdassa tar-
koitetut valmisteveron palautuksiin oikeuttaviin tukiin on merkittävä tieto siitä, liittyykö 
tuki joko välittömästi tai välillisesti maatalouteen.  
 

Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antamassa päätöksessä  aiempi 
saajakohtainen 1 000 euron ilmoittamisraja on poistettu ja julkiset tuet on ilmoitettava 
rajoituksetta vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi aiempina vuosina käytössä ollut maksaja-
kohtainen tukilajikoodilistaus poistuu ja sen tilalla ilmoitetaan tietuekuvaukseen lisätty 
tuen koodi -tieto, joka voidaan antaa suoraan maksajan omista järjestelmistä ilman 
erillistä sopimista Verohallinnon kanssa. Tuen koodin lisäksi tulee ilmoittaa tuen nimi 
sekä suomeksi että ruotsiksi. Muutoksena on myös pakollisena tietona ilmoitettava 
tuen käyttötarkoitus sekä maatalouden tukien osalta tieto siitä, oikeuttaako tuki ener-
giatuotteiden valmisteveron palautukseen. 

 
Ilmoituksen vuosi tarkistetaan tiedon Tuen maksupäivä (57-64/057) vuodesta VVVV, 
tarkemmin positio 61-64. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Tietojen korjaaminen on kuvattu dokumentissa vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistoke-
hittäjät > Toimintaohjeet > Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaa-
minen. 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoym-
päristöissä 28.1.2020 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietueku-
vauksesta julkaistaan. 

Tietojen antamisen eräpäivät löytyvät sivuilta vero.fi > Verohallinto  > Ohjelmistokehit-
täjät > Aikataulut. 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSJTUETE


 
 

 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 

 

Versio Tiedon  
tunnus 

Tieto Selite 

 

6 TIETOLUETTELO 

   

Positio Tun-
nus 

P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut 
arvot 

1-8 000 P T  Tietuetunnus  AN8 VSJTUETE 

9 082 V   Poisto A1 D 

10 084 P T  Suorituslaji 
1=julkinen elinkeinotuki 
2=julkisen elinkeinotuen palautus 
Katso kohta 9.1 Suorituslaji 

N1 1, 2 

11     Varatila   

12-23 010 P T  Tuen maksajan y-tunnus YTUNNUS2  

24-35     Varatila   

36-46 083 P T * Tuen saajan henkilö- tai y-tunnus 
Katso kohta 9.2 Tuen saaja 

YTUNNUS|| 
HETU 

 

47-56 203 P  H Maksettu tuki 
Katso kohta 9.3 Maksettu tuki 

R7,2  

57-64 057 P T  Tuen maksupäivä PPKKVVVV  

65-66     Varatila   

67-76 206 V   Arvonlisävero 
Katso kohta 9.4 Arvonlisävero 

R7,2  

77-111 085 V/P ET * Tuen saajan nimi 
Katso kohta 9.5 Tuen saajan tiedot 

AN35  

112-280     Varatila   

281-294 198 P   Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

295-304 205 P T  Tuen koodi 
Katso kohta 9.6 Tuen koodi 

AN10  

305-404  207 P   Tuen nimi suomeksi 
Katso kohta 9.7 Tuen nimi 

AN100  

405-504 210 P   Tuen nimi ruotsiksi 
Katso kohta 9.7 Tuen nimi 

AN100  

505 208 P  * Tuen käyttötarkoitus 
1=metsätalous 
2=maatalous 
3=elinkeinotoiminta 
4=tulonhankkimistoiminta 
5=muu 

N1 1,2,3,4,5 

506 209 V/P  * Oikeus energiatuotteen valmisteveron palautukseen 
1=Kyllä 
2=Ei 

N1 1,2 

507-541 048 V   Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto AN35  

542-553 014 P T  llmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto  Y-
TUNNUS_AN2  

 

554-588 041 V   Yhteyshenkilön nimi AN35  



 
 

 

589-623 042 V   Yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN2  

 999 P   Lopputunnus +N8  

 

7 TARKISTUKSET 

 
Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 083 
085 

#1349; Jos Tuen saajan henkilötunnus tai luonnollisen henkilön y-tunnus (083) on 
keinotunnus, pitää ilmoittaa Tuen saajan nimi (085) 

 208 
209 

#1350; Tieto Oikeus energiatuotteen valmisteveron palautukseen (209) on ilmoitet-
tava, jos Tuen käyttötarkoitus (208) on maatalous (208:2) 

 

8 HUOMAUTUKSET 
 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Huomautuksen kuvaus 

 203 Maksetun tuen määrä (203) tulee olla suurempi kuin nolla (0,00) euroa. 
 
#1351; Oletko varma, että haluat ilmoittaa tuen määräksi 0,00 euroa? 

9 OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ 

9.1 Suorituslaji 
 
Suorituslajiksi merkitään ”julkisen elinkeinotuen palautus” (2), kun tuen saaja on pa-
lauttanut maksetun tuen tai sen osan tai kun se on peritty takaisin tuen saajalta, eikä 
tuen maksaja pysty kohdistamaan palautusta tiettyyn tukeen. ”Maksettu tuki” -kentässä 
ilmoitetaan tällöin takaisin maksettu tai peritty rahamäärä. 

9.2 Tuen saaja 
 
Jos tuki on myönnetty elinkeino- tai maatalousyhtymälle, kuolinpesälle tai muulle vas-
taavalle, ilmoitetaan tuen saajan tunnuksena todellisen tuen saajan henkilö- tai Y-tun-
nus, ei tuen saajan edustajan (esim. yhtymän osakkaan) tunnusta.  

 
Puutteelliset tai virheelliset tuen saajien tunnukset listataan tietoja ladattaessa Vero-
hallinnon tietovarastoon. 

9.3 Maksettu tuki 
 
Jos samaa tukea (sama tuen koodi) maksetaan useammassa erässä eri maksupäi-
vinä, jokainen erä ilmoitetaan omana tietueenaan.  
 

Samalle saajalle samasta julkisesta elinkeinotuesta eri päivinä maksetut suoritukset 
ilmoitetaan omina tietueinaan maksupäiväkohtaisesti. Jos samana maksupäivänä 
maksetaan samalle saajalle useammassa erässä samaa tukea, ne pitää laskea yh-
teensä ja ilmoittaa yhtenä tietona. Useampaa tunnistetiedoiltaan samanlaista tietuetta 
ei saa antaa, koska tiedot menevät toistensa päälle. 

 
Tuen määrä ilman arvonlisäveron osuutta ilmoitetaan vähennettynä palautetulla tai ta-
kaisinperityllä tuen määrällä, jos tietojen luovuttaja pystyy kohdistamaan palautuneen 
määrän tiettyyn erään. Tällöin palautettua tai takaisinperittyä määrää ei ilmoiteta erilli-
sellä tietueella. 



 
 

 

9.4 Arvonlisävero 
 
Jos tuki on arvonlisäverollinen, on arvonlisäveron määrä ilmoitettava tässä kohdassa 
valvontatarkoitusta varten erikseen.  

9.5 Tuen saajan tiedot 
 
Tuen saajan nimenä annetaan oikeushenkilön virallinen nimi (esim. yritystietojärjes-
telmään merkitty) tai luonnollisen henkilön virallinen täydellinen nimi (sukunimi ja etu-
nimet). Nimitieto on pakollinen, jos on käytetty keinotunnusta. 

9.6 Tuen koodi 
 

Tuen maksajan käyttämä aakkosnumeroinen koodi, jonka perusteella tuen maksaja 
voi tarvittaessa pyynnöstä tarkistaa maksatus- ja muita tietoja omasta arkistostaan tai 
tietovarastostaan. 

9.7 Tuen nimi  
 
Tuen maksajan omasta järjestelmästä tuleva selkokielinen tuen nimi suomeksi ja ruot-
siksi. Tuen nimi -tieto näkyy tuen saajan veroilmoituksella. Jos tuella on vain suomen-
kielinen tai ruotsinkielinen nimi, voi tuen ilmoittaa samalla kielellä molemmissa koh-
dissa. 
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