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Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset 
ja näiden ATK-palvelukeskukset 
sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero 

A67/7101/2017 

ENNAKONPIDÄTYKSEN TOIMITTAMISTA VARTEN TARPEELLISTEN TIETOJEN MASSA-
LUONTEINEN LUOVUTTAMINEN VUODELLE 2018 

Yleistä 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §:n 2 
momentin mukaan Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä an-
taa kaikkien yleisesti verovelvollisten henkilöiden veronalaisista sosiaali- ja työttö-
myysturvaetuuksista, vakuutusperusteisista suorituksista sekä muista vastaavista 
etuuksista toimitettavaa ennakonpidätystä varten tarpeelliset tiedot Kansaneläkelai-
tokselle, työttömyyskassalle, vakuutuslaitokselle ja muulle näitä etuuksia maksavalle 
taholle. Ennakonpidätyksen toimittamiseksi tarpeellisia tietoja ovat verovelvollisen 
henkilötunnus, ennakonpidätysprosentit ja vuosiansion perusteella määriteltyä tulora-
jaa koskevat tiedot.  

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n 4 momentin mu-
kaan edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa, jos tietojen pyytäjä on 
esittänyt hyväksyttävän selvityksen siitä, miten tietojen käyttöä valvotaan ja miten tur-
vataan se, ettei tietoja käytetä muuhun kuin ennakonpidätyksen toimittamiseen. Ve-
rohallinto voi liittää päätökseensä tietojen käyttöä ja valvontaa sekä suojaamista kos-
kevat määräykset. Tarpeettomat tiedot tulee hävittää vuosittain ja hävittämisestä tu-
lee ilmoittaa Verohallinnolle, jollei Verohallinnon antamista määräyksistä muuta joh-
du. 

Tietojen luovutus mainituille etuuden maksajille on mahdollista myös palkan enna-
konpidätystietojen suorasiirron (VKESSPAE) yhteydessä.  

Tietojen luovuttaminen 

Tietolupahakemus 

Ennakonpidätystietoja pyydetään Verohallinnolta kirjallisesti. Tietolupahakemuksen 
voi tehdä etuuden maksaja tai, jos ennakonpidätystietoja käytetään ATK-
palvelukeskuksen välityksellä, ATK-palvelukeskus keskitetysti palvelusta sopineiden 
tahojen puolesta. Pyynnön voi tehdä joko liitteessä 1 olevalla lomakkeella tai vapaa-
muotoisesti. Vapaamuotoisen pyynnön tulee sisältää lomakkeessa tarkoitetut tiedot.  

Kaikkien tietoja pyytävien tulee liittää pyyntöönsä tietosuojaa koskeva selvitys. Selvi-
tyksen voi tehdä joko liitteessä 2 (etuuksien maksajat) tai liitteessä 3 (ATK-
palvelukeskukset) olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisesta sel-
vityksestä on käytävä ilmi tietoselvityslomakkeessa mainitut asiat. ATK-



 
palvelukeskusten tulee lisäksi liittää hakemukseensa valtakirja kaikilta niiltä etuuden 
maksajilta, joiden puolesta tietolupahakemus tehdään. 

Tietopyyntö ja sen liitteet tulee toimittaa Verohallinnolle viimeistään 10.11.2017 osoit-
teella: 

 
Verohallinto 
Tietopalvelu 
PL 325 
00052 VERO 
 

Tiedot voidaan luovuttaa sen jälkeen, kun Verohallinto on tehnyt hakemuksesta kirjal-
lisen päätöksen.  

 
 

Tietojen luovutustapa 
 

Tiedot luovutetaan turvasähköpostilla ainoastaan tietojen pyytäjälle tai muulle tieto-
pyynnössä yksilöidylle henkilölle. Tarkemmat ohjeet turvasähköpostin käytöstä lähe-
tetään tietojen vastaanottajalle sen jälkeen, kun päätös tietojen luovuttamisesta on 
tehty. 
 
Myönteisen tietolupapäätöksen saanut ATK-palvelukeskus voi pyytää tiedot tur-
vasähköpostilla edustamiensa etuuden maksajien puolesta. 

 
 
 Tietojen hävittäminen 
 

Verohallinto edellyttää tietolupapäätöksensä lupaehdoissa, että etuuden maksaja tai 
ATK-keskus ilmoittaa Verohallinnolle, kun tiedot on hävitetty. Ilmoituksen voi tehdä 
joko liitteessä 4 olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisesti tehdys-
tä ilmoituksesta on käytävä ilmi lomakkeessa tarkoitetut tiedot. 

 
 

Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtoa käyttävä etuuden maksaja 
 

Osalla etuuden maksajista on käytössä palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto-
menettely, jolla saatavat tiedot rajataan vain niiden omiin jäseniin. Tätä menettelyä 
koskevat erilliset ohjeet ”Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE)” 
löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta (www.vero.fi).  

 
 
Lainkohdat 
 

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 4 § ja 17 §:n 2 mo-
mentti ja 4 momentti 

 
 

Lisätietoja 
Lisätietoja tietojen tilaamisesta ja luovuttamisesta antavat tietopalvelupäällikkö Ulla-
Maija Heikkilä puh. 029 512 4198 (ulla-maija.heikkila@vero.fi) sekä ylitarkastaja Leevi 
Simola puh. 029 513 5622 (leevi.simola@vero.fi). 

 

 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat/Tietuekuvaukset/Tietuekuvaukset__Suorasiirrot_ja_muut_il(15904)
http://www.vero.fi/
mailto:ulla-maija.heikkila@vero.fi
mailto:leevi.simola@vero.fi


 
Liitteet Liite 1: Tietolupahakemuslomake  

Liite 2: Lomake tietosuojaselvitystä varten etuuksien maksajille 

 Liite 3: Lomake tietosuojaselvitystä varten ATK-palvelukeskuksille  

 Liite 4: Ilmoitus tietojen hävittämisestä 

 
 
 
 
 
 
 
 Tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä 
 
 
 
 
 
 
 
 Ylitarkastaja   Leevi Simola 



  LIITE 1 
Tietolupahakemus 

  Ennakonpidätystiedot 2018  
 dnro A67/7101/2017 

 
 
HAKIJA 
Hakijan nimi 

      
Yhteyshenkilö 

      
Y-tunnus 

      
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

      
Osoite 

      
Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero 

      
 
PYYDETTÄVÄT TIEDOT 

 Etuuksien maksaja pyytää tiedot itse 
 Hakemus on tehty seuraavien tahojen valtuuttamana: 

1 Nimi y-tunnus 

 
9 Nimi y-tunnus 

 
2 Nimi y-tunnus 

 
10 Nimi y-tunnus 

 
3 Nimi y-tunnus 

 
11 Nimi y-tunnus 

 
4 Nimi y-tunnus 

 
12 Nimi y-tunnus 

 
5 Nimi y-tunnus 

 
13 Nimi y-tunnus 

 
6 Nimi y-tunnus 

 
14 Nimi y-tunnus 

 
7 Nimi y-tunnus 

 
15 Nimi y-tunnus 

 
8 Nimi y-tunnus 

 
16 Nimi y-tunnus 

 
 
ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
 
 
 

 
SELVITYS ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN KÄYTÖSTÄ JA VALVONNASTA 

 
 

Selvitys on tietopyynnön liitteenä 
Selvitys toimitetaan erikseen 

 
 
PÄIVÄYS SEKÄ TILAAJAN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 
Päiväys 

 
Allekirjoitus 

 
Nimenselvennys 

 
Lomake pyydetään toimittamaan allekirjoitettuna osoitteeseen: 
 
VEROHALLINTO 
Tietopalvelu 
PL 325 
00052 VERO 



LIITE 2 
Selvitys tietojen käytöstä, valvonnasta ja suojauksesta 

  dnro A67/7101/2017 
 

Selvitys ennakonpidätystä varten luovutettujen tietojen käytön valvonnasta ja turvaamisesta 
ainoastaan ennakonpidätyksen toimittamisen tarpeisiin  

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettu laki (1346/1999) 17 § 

Päivämäärä 

 

Tietojen luovutuspäätöksen diaarinumero 

 

 
SELVITYKSENANTAJA 
Organisaation nimi 

       

Yhteyshenkilö 

Y-tunnus 

 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Osoite Yhteyshenkilön puhelinnumero 

 

 
TIEDONVÄLITTÄJÄ 

 Tiedot välitetään ATK-palvelukeskuksen kautta; välittäjän nimi: 
 

 Tietoja ei välitetä ATK-palvelukeskuksen kautta 
 
TIETOJEN KÄYTTÖ 
Millaisin toimenpitein tietojen käyttö vain etuuksien maksamisessa varmistetaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIETOJEN KÄYTÖN JA KYSELYN SEURANTA 
Onko tietojen käytön ja kyselyn seuraamisesta 
huolehdittu (lokit)? 
 

 Kyllä 
 Ei 

Onko jälkikäteen selvitettävissä, kuka tietoja on 
kysellyt, kenen tietoja on kyselty ja tietojen kyselyn 
ajankohta? 

 Kyllä 
 Ei 

Onko henkilökunta tietoinen tietojen käytön ja 
kyselyn seurannasta? 

 Kyllä 
 Ei 

 

Muuta lokiseurannasta 
 
 
 
 
 
VALVONNAN VASTUUHENKILÖ 
Onko organisaatiossa vastuuhenkilö, joka valvoo tietojen laillista käyttämistä? 

 Kyllä 
 Ei 



LIITE 2 
Selvitys tietojen käytöstä, valvonnasta ja suojauksesta 

  dnro A67/7101/2017 
 
TIETOJEN KÄYTTÖÄ JA KÄYTTÖOIKEUKSIA KOSKEVA OHJEISTUS 
Onko tietojen käyttöä ja käyttöoikeuksia koskevat periaatteet määritelty käyttäjien ohjeissa? 

 Kyllä (Pyydämme toimittamaan ohjeet tämän selvityksen liitteenä.) 
 Ei 

 
HENKILÖSTÖN SITOUMUS 
Onko henkilöstö allekirjoituksellaan vahvistanut perehtyneensä salassapitovelvollisuuteen ja sen 
rikkomisesta aiheutuviin seuraamuksiin? 

 Kyllä 
 Ei 

 
KÄSITTELYN JA TALLENNUSVÄLINEIDEN FYYSINEN SUOJAUS 
Onko tietojenkäsittelyn ja varmuuskopioiden fyysinen suojaus järjestetty siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä 
tiloihin, joissa käsittely tapahtuu tai tietoja tai niiden kopioita säilytetään? 

 Kyllä 
 Ei 

 
TARPEETTOMIEN TIETOJEN HÄVITTÄMINEN 
Miten edellisen vuoden tarpeettomat tiedot hävitetään? 
 
 
 
Voidaanko tarpeettomat tiedot poistaa täydellisesti? 

 Kyllä 
 Ei 

Milloin tiedot hävitetään? 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
Aika ja paikka 

 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
LIITTEET 
Luettelo liitteistä 

 

 

 

 

 
Selvitys pyydetään toimittamaan tietopyynnön ohessa tai erikseen osoitteeseen: 

 
VEROHALLINTO 
Tietopalvelu 
PL 325 
00052 VERO 

 

 

 



LIITE 3 
Selvitys tietojen käytöstä, valvonnasta ja suojauksesta/ 

ATK-palvelukeskukset 
dnro A67/7101/2017 

 
Selvitys ennakonpidätystä varten luovutettujen tietojen käytön valvonnasta ja turvaamisesta 
ainoastaan ennakonpidätyksen toimittamisen tarpeisiin/ ATK-palvelukeskukset 
 
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettu laki (1346/1999) 17 § 
 
 
 
 

Päivämäärä 

Tietojen luovutuspäätöksen diaarinumero 

 
 
SELVITYKSENANTAJA 
Organisaation nimi 

 

Yhteyshenkilö 

Y-tunnus 

 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Osoite 

 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 

 
TIETOJEN VÄLITTÄMINEN 

 Vahvistamme, että tiedot välitetään vain tietolupahakemuksessa yksilöidyille tahoille 
 

 
TIETOJEN KÄYTTÖ 
Millaisin toimenpitein varmistetaan, että annettuja tietoja välitetään vain ennakonpidätyksen toimittamista 
varten? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIETOJEN KÄYTÖN JA KYSELYN SEURANTA 
Onko tietojen käytön ja kyselyn seuraamisesta 
huolehdittu (lokit)? 
 
 

 Kyllä 
 Ei 

Onko jälkikäteen selvitettävissä, kuka tietoja on 
kysellyt, kenen tietoja on kyselty ja tietojen kyselyn 
ajankohta? 
 

 Kyllä 
 Ei 

Onko henkilökunta tietoinen tietojen käytön ja kyselyn seurannasta? 
 

 Kyllä 
 Ei 

Muuta lokiseurannasta 
 
 
 
 

 
 



LIITE 3 
Selvitys tietojen käytöstä, valvonnasta ja suojauksesta/ 

ATK-palvelukeskukset 
dnro A67/7101/2017 

 
VALVONNAN VASTUUHENKILÖ 
Onko organisaatiossa vastuuhenkilö, joka valvoo tietojen laillista käyttämistä? 

 Kyllä 
 Ei 

 
TIETOJEN KÄYTTÖÄ JA KÄYTTÖOIKEUKSIA KOSKEVA OHJEISTUS 
Onko tietojen käyttöä ja käyttöoikeuksia koskevat periaatteet määritelty käyttäjien ohjeissa? 

 Kyllä (Pyydämme toimittamaan ohjeet tämän selvityksen liitteenä.) 
 Ei 

 
HENKILÖSTÖN SITOUMUS 
Onko henkilöstö allekirjoituksellaan vahvistanut perehtyneensä salassapitovelvollisuuteen ja sen 
rikkomisesta aiheutuviin seuraamuksiin? 

 Kyllä 
 Ei 

 
KÄSITTELYN JA TALLENNUSVÄLINEIDEN FYYSINEN SUOJAUS 
Onko tietojenkäsittelyn ja varmuuskopioiden fyysinen suojaus järjestetty siten, ettei ulkopuolisilla ole 
pääsyä tiloihin, joissa käsittely tapahtuu tai tietoja tai niiden kopioita säilytetään? 

 Kyllä 
 Ei 

 
TARPEETTOMIEN TIETOJEN HÄVITTÄMINEN 
Miten edellisen vuoden tarpeettomat tiedot hävitetään? 
 
 
 
Voidaanko tarpeettomat tiedot poistaa täydellisesti? 

 Kyllä 
 Ei 

Milloin tiedot hävitetään? 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
Aika ja paikka 

 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
LIITTEET 
Luettelo liitteistä 

 

 

 

 

 

Selvitys pyydetään toimittamaan tietopyynnön ohessa tai erikseen osoitteeseen: 
 
VEROHALLINTO 
Tietopalvelu 
PL 325 
00052 VERO 
 
 
 



LIITE 4  
Ilmoitus tarpeettomien ennakonpidätystietojen hävittämisestä 

dnro A67/7101/2017 
 

 

Ilmoitus tarpeettomien ennakonpidätystietojen hävittämisestä 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 § 

 

 
Päivämäärä 

Tietojen luovutuspäätöksen diaarinumero 

 

ILMOITUKSENANTAJA 
Ilmoituksenantajan nimi 

 

Yhteyshenkilö 

Y-tunnus 

 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Osoite 

 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 

 

TIEDONVÄLITTÄJÄ 
 Tietoja ei välitetä ATK-palvelukeskuksen kautta 
 Tiedot välitetään ATK-palvelukeskuksen kautta; nimi: 

 
 

TIEDOT 
Ilmoitus on annettava sitä verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, jonka tiedoista on 
kyse. 
 
Minkä verovuoden tietoja ilmoitus koskee? 
 

Milloin tiedot on hävitetty? 

Miten tiedot on hävitetty? 
 
 
Onko tiedoista jätetty varmuuskopioita? 

 Ei 
 Kyllä, miksi? 

 
 

 

PÄIVÄYS SEKÄ TILAAJAN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 
Päiväys 

 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

 

Lomake pyydetään toimittamaan allekirjoitettuna osoitteeseen: 
 
VEROHALLINTO 
Tietopalvelu 
PL 325 
00052 VERO 
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