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Versiohistoria 

 

Päivä Versio Kuvaus 

30.6.2020 

 

9.6.2021 

1.7 Muutoksia kappaleeseen Tietovirran antamista tarkentavaa ku-

vausta. Muutoksia tarkastuksiin liittyen tunnukseen 053. 

Poistettu vanhentuneita ohjetekstejä. 

26.3.2019 1.6 Lisätty uusi huomautus (#1535) kohtaan 9  

1  YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja 

aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy 

Ohje Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) -dokumentista (vero.fi > Ve-

rohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Sähköisen ilmoittami-

sen yleiskuvaus). 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Pääsääntöisesti eläkkeiden ja etuuksien tiedot annetaan 1.1.2021 alkaen 

Tulorekisteriin etuustietoilmoituksella. Jos eläkkeenmaksua ei ole ollut 

1.1.2021 tai sen jälkeen, tieto ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella. 

Tällöin säännöllisen eläkkeenmaksajan on annettava Ei palkanmaksua-

tieto erillisilmoituksella jokaiselta kalenterikuukaudelta. 

Palkkojen ja suoritusten tiedot annetaan 1.1.2019 alkaen Tulorekisteriin 

palkkatietoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella. Jos palkanmak-

sua ei ole ollut 1.1.2019 tai sen jälkeen, tieto ilmoitetaan työnantajan erilli-

silmoituksella. Tällöin säännöllisen työnantajan on annettava Ei palkan-

maksua-tieto erillisilmoituksella jokaiselta kalenterikuukaudelta. 

Tulorekisterin palkkatietojen ilmoittamisen rajapintakuvaukset ja niihin liit-

tyvät soveltamisohjeet löytyvät Tulorekisterin vuosikohtaisilta sivuilta (tulo-

rekisteri.fi > Ohjelmistokehittäjät > Dokumentaatio > Dokumentaatio vvvv). 

Tällä tietovirralla voi jatkossa ilmoittaa ainoastaan seuraavia eläkkei-

den ja etuuksien verokausikohtaisia tietoja verokausille 2021 ja sen 

jälkeen: 

- Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maksamat eläkkeet, tieto rahana 

suoritetusta syytingistä ja  tieto luonnollisen henkilön testamenttiin tai lah-

jaan perustuvista jäljellä olevaksi eliniäksi tai määrävuosiksi jollekin tule-

vasta eläkkeestä tai muun etuuden tuottamasta tulosta 

- Lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus 

- Veronalaiset lakkoavustukset 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus2.pdf
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/dokumentaatio/


 

 

 

- Pitkäaikaissäästämissäästämissopimuksiin perustuvat suoritukset 

Tietovirtaa käytetään myös vuonna 2020 päättyneiden ja sitä aiempien ve-

rokausien eläkkeiden ja etuisuuksien korjaamiseen.  

Tietovirtaa käytetään myös vuonna 2018 päättyneiden ja sitä aiempien ve-

rokausien työnantajasuoritustietojen korjaamiseen. Jos palkanmaksua ei 

ole ollut, tieto ilmoitetaan tunnuksella 056=1 ”Ei palkanmaksua". 

Täyttöoppaassa on kuvattuna tarkemmin mm. määräpäivät, veron määrän 

muodostaminen ja tietojen korjaaminen Veroilmoitus oma-aloitteisista ve-

roista (4001) (vero.fi > Verohallinto > Verohallinto > Yhteystiedot ja asiointi 

> Lomakkeet > 4001 ). 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun roolin sekä tiedon siitä, 

mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa sivulta Tun-

nistustavat, roolit ja edustusoikeudet (Ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > 

Tunnistustavat, roolit ja edustusoikeudet). 

3 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

tuotantoympäristöissä 01.01.2021 alkaen siihen saakka, kunnes seuraava 

versio tietuekuvauksesta julkaistaan.  

4 KORJAAMINEN 

Oma-aloitteisten verojen tiedot korjataan antamalla verokaudelle korvaava 

ilmoitus. Verokausi, jota korjataan, ei voi olla aiempi kuin kuluva vuosi + 6 

sitä edeltänyttä vuotta, kun verokausi, jota korjataan, on 31.12.2016 tai 

sitä aikaisempi. 

Jos korjattava verokausi on 1.1.2017 tai sen jälkeen, verokauden veroa 

voidaan oikaista kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, johon 

verokausi kuuluu tai jos verokausi on kuukausi ja tilikausi on kalenterivuo-

desta poikkeava, kolme vuotta sen tilikauden päättymistä seuraavan ka-

lenterivuoden alusta, johon verokausi kuuluu. 

Jos vuonna 2018 päättyneiden tai sitä aiempien verokausien työnantaja-

suoritusten tiedot on annettu virheellisenä, korjaus tehdään ilmoittamalla 

kaikki verokauden työnantajasuoritustiedot uudelleen oikeansuuruisina. 

Uusi ilmoitus korvaa aikaisemman ilmoituksen. Lisäksi ilmoitukselle merki-

tään korjauksen syy valitsemalla kentistä 332-335 sopiva arvo. 

Jos tiedot on annettu väärälle verokaudelle, tulee väärälle verokaudelle 

antaa korvaava ilmoitus, jossa tiedot ovat oikein.  

Tilityspisteen antama korvaava työnantajasuoritusten veroilmoitus korvaa 

aiemmin annetun saman tilityspisteen samaa verokautta koskevan työnan-

tajasuoritusten veroilmoituksen. 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/veroilmoitus_omaaloitteisista_veroista_/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/veroilmoitus_omaaloitteisista_veroista_/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSRTASKV
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSRTASKV
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

 

 

Lisää korjaamisesta voit lukea ohjeesta Tiedostona sähköisesti annettujen 

oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten 

korjaaminen (pdf) (vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Tietueku-

vaukset > Oma-aloitteiset verot > Tiedostona sähköisesti annettujen oma-

aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus-

ten korjaaminen). 

5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

Tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa voi lähettää seuraavat tie-

tovirrat: 

- VSRALVKV 

- VSRMUUKV 

6 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 

 

Versio Tiedon 

tunnus 

Tieto Selite 

1.7 053 Verokauden vuosi Muutettu 2013 -> 2014. 

1.6 198 Ohjelmiston tuottama aika-

leima 

Lisätty uusi huomautus (#1535) 

 

7 TIETOLUETTELO 

 

Tunnus P/

V 

T L/T Kuvaus Muoto Sallitut  

arvot 

000 P T  Tietuetunnus  AN8 VSRTASKV 

198 P  * Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

048 P   llmoituksen tuottanut ohjelmisto AN35  

014 P   Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto Y-TUNNUS_ 

AN2 

 

049 P   Vastaanottavan palvelun muodostama sanomatun-

niste, joka yksilöi sanoman, välityspalvelu täyttää 

AN9  

010 P T  Asiakkaan henkilö-, Y- tai tilityspistetunnus ALITP|| 

HETU 

 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/verohallinto_tiedostona-s%C3%A4hk%C3%B6isesti-annettujen-oma-aloitteisten-verojen-veroilmoitusten-ja-arvonlis%C3%A4veron-yhteenvetoilmoitusten-korjaaminen.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/verohallinto_tiedostona-s%C3%A4hk%C3%B6isesti-annettujen-oma-aloitteisten-verojen-veroilmoitusten-ja-arvonlis%C3%A4veron-yhteenvetoilmoitusten-korjaaminen.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/verohallinto_tiedostona-s%C3%A4hk%C3%B6isesti-annettujen-oma-aloitteisten-verojen-veroilmoitusten-ja-arvonlis%C3%A4veron-yhteenvetoilmoitusten-korjaaminen.pdf
https://www.vero.fi/download/Tiedostona_sahkoisesti_annettujen_omaaloitteisten_verojen_veroilmoitusten_ja_arvonlisaveron_yhteenvetoilmoitusten_korjaaminen/%7B837E0E3A-6CCE-493B-87B1-E6939614FCF6%7D/13043
https://www.vero.fi/download/Tiedostona_sahkoisesti_annettujen_omaaloitteisten_verojen_veroilmoitusten_ja_arvonlisaveron_yhteenvetoilmoitusten_korjaaminen/%7B837E0E3A-6CCE-493B-87B1-E6939614FCF6%7D/13043
https://www.vero.fi/download/Tiedostona_sahkoisesti_annettujen_omaaloitteisten_verojen_veroilmoitusten_ja_arvonlisaveron_yhteenvetoilmoitusten_korjaaminen/%7B837E0E3A-6CCE-493B-87B1-E6939614FCF6%7D/13043


 

 

 

Tunnus P/

V 

T L/T Kuvaus Muoto Sallitut  

arvot 

011 P T * Ilmoitustunnus 

5 = Työnantaja 

6 = Merityönantaja 

7= Eläkkeiden ja etuuksien maksaja 

N1 5,6,7 

050 P  *H Verokauden pituus 

K = kuukausi 

Q = Vuosineljännes 

AN1 K,Q, 

052 P T *H Verokausi 

Pakollinen tieto kuukausi- ja vuosineljännesilmoituk-

silla. 

- Verokaudella K kuukausi 1 - 12 

- Verokaudella Q vuosineljännes 1 - 4 

N2  

053 P T *H Verokauden vuosi VVVV  

056 V  H Ei palkanmaksua N1 1 

601 V  *H Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suorituk-

set 

G13,2  

602 V  *H Toimitettu ennakonpidätys G13,2  

605 V  * Lähdeveronalaiset palkat ja muut suoritukset G13,2  

606 V  * Lähdevero palkoista, eläkkeistä, yms. G13,2  

609 V  * Sairausvakuutusmaksun alaiset palkat G13,2  

610 V  * Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu G13,2  

332 V   Laskuvirhe / Ilmoituksen täyttövirhe N1 1 

333 V   Verotarkastuksessa saatu ohjaus N1 1 

334 V   Oikeuskäytännön muutos N1 1 

335 V   Laintulkintavirhe N1 1 

042 V   Yhteyshenkilön puhelinnumero AN35  

999 P   Lopputunnus N8  

 

  



 

 

 

8 TARKISTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 332 

333 

334 

335 

#1438; Korjauksen syy tietoja 332-335 ei voi antaa jos ilmoitustyyppi on 011:7 

(eläkkeiden ja etuuksien maksaja) 

 011 

053 

#1439; Työnantaja (011:5) voi ilmoittaa tietoja vain 2018 ja sitä aiemmin päätty-

ville verokausille. 

M 011 

053 

#1681; Eläkkeiden ja etuuksien maksaja (011:7) voi ilmoittaa tietoja verokau-

desta 2019 alkaen. 

 056 Eläkkeiden ja etuuksien maksaja ei voi ilmoittaa tietoja 056, 609 ja 610. 

#1440; Kun tietoon 011 on arvoksi annettu 7, ei tietoja 056, 609 ja 610 voi an-

taa. 

 011 

052 

053 

601-606 

#1441; Eläkkeiden ja etuuksien maksaja (011:7)  voi antaa luvullisen, veroa 

tms. sisältävän ilmoituksen ennakkoon kuluvaa verokautta seuraavalle vero-

kaudelle. 

 011 

053 

#1155; Merityötuloa (011:6) ei voi ilmoittaa erillisenä tietona 01/2017 alkaen. 

Merityötuloa voi ilmoittaa vain vuonna 2016 ja sitä aiemmin päättyneille vero-

kausille.   

 050 

052 

 

#456; Verokauden sallitut arvot (052) ovat 1, 2, 3 ja 4, kun verokauden pituus 

on vuosineljännes (050 = Q) 

M 053 #1682; Verokauden vuoden tulee olla vähintään 2014 

 052 

053 

Verokausi ei voi olla aiempi kuin kuluva vuosi + 6 sitä edeltänyttä vuotta. 

#1015; Verokausi on liikaa menneisyydessä. Ilmoituksen korjaaminen ei ole 

enää mahdollista. 

 601 

602 

#1156; Jos jompikumpi tiedoista Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suo-

ritukset (601) tai Toimitettu ennakonpidätys (602) on ilmoitettu, pitää ilmoittaa 

toinenkin tieto, mutta tieto voi olla myös nolla. 

 605 

606 

#1157; Jos jompikumpi tiedoista Lähdeveronalaiset palkat ja muut suoritukset 

(605) tai Lähdevero palkoista, eläkkeistä, yms. (606) on ilmoitettu, pitää ilmoit-

taa toinenkin tieto, mutta tieto voi olla myös nolla. 

 609 

610 

#1158; Jos jompikumpi tiedoista Sairausvakuutusmaksun alaiset palkat (609) 

tai Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (610) on ilmoitettu, pitää il-

moittaa toinenkin tieto, mutta tieto voi olla myös nolla. 

 601 

602 

609 

610 

#1160; Jos tunnuksilla 609 ja/tai 610 on nollasta poikkeava luku, pitää myös 

tunnuksella 601 tai 602 olla tyhjästä poikkeava arvo (voi olla myös 0). 

 056 

050 

#1431; Ei palkanmaksua (056=1) ilmoitusta ei voi antaa vuonna 2019 päätty-

ville verokausille. Tiedot annetaan tulorekisteriin. 



 

 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

052 

053 

 

9 HUOMAUTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 601 

602 

605 

606 

609 

610 

Jos jokin tiedoista Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset (601), 

Toimitettu ennakonpidätys (602), Lähdeveronalaiset palkat ja muut suoritukset 

(605), Lähdevero palkoista, eläkkeistä, yms. (606),  Sairausvakuutusmaksun 

alaiset palkat (609) tai Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (610) on 

miinusmerkkinen, annetaan huomautus 

 

#1162; Huom! Haluatko varmasti ilmoittaa miinusmerkkisen luvun? Jos korjaat 

aiemmin ilmoitettuja tietoja, tee korjaus ilmoittamalla kaikki verokauden tiedot 

uudelleen oikeansuuruisina. 

 198 #1535; Ohjelmiston tuottama aikaleima (198) on yli 31 päivää menneisyydessä 

tai tulevaisuudessa 

 

10 ESIMERKKI  

 

Tiedostossa on ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston (048), ohjelmiston yksilöi-

vän tunnuksen (014) tuottama eläkkeen maksajan 010160-1234 (010) veroil-

moitus oma-aloitteisista veroista, jossa ilmoitetaan ennakonpidätyksen alaista 

eläkettä 1000,00 euroa (601) ja toimitettua ennakonpidätystä 100,00 euroa 

(602) verokaudelle tammikuu 2021 (052:1, 053:2021). Eläkkeen maksajan yh-

teyshenkilön puhelinnumero (042) on 09-1234567. 

  

000:VSRTASKV 

198:12022021203015 

010:010160-1234  

011:7 

050:K 

052:1 

053:2021 

601:1000,00 

602:100,00 

042:09-1234567 

048:Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto 

014:6606611-7_AP 



 

 

 

999:1 

 


