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Versiohistoria 
 

Päivä Versio Kuvaus 

19.7.2019 1.0 Ensimmäinen  julkaistu  versio 

1  YLEISKUVAUS 

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

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

 
Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan sekä tiedon siitä, mistä kohdasta tietovirtaa 
valtuutus tarkistetaan, voi tarkastaa täältä. 
 
Sairausvakuutuslain 18 luvun 15 §:n mukaan sairausvakuutuksen päivärahamaksu 
määrätään vakuutetun veronalaisen palkkatulon ja yrittäjätulon perusteella. Sairausva-
kuutuslain 11 luvun 4 §:n mukaan yrittäjätulona huomioidaan yrittäjän eläkelain ja maa-
talousyrittäjän eläkelain mukaan vahvistettu työtulo.  

Sairausvakuutuslain 18 luvun 14 §:n mukaan, jos vakuutettu on yrittäjien eläkelain tai 
maatalousyrittäjien eläkelain nojalla vakuutettu, sairausvakuutuksen sairaanhoitomak-
sun perusteena käytetään yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaista 
kunkin vuoden työtuloa siltä osin kuin tämä työtulo korvaa säännöksessä mainitut an-
siotulot. 

.  

Vuoden 2020 ennakkoperintää varten ilmoitetaan vuoden 2020 arvioitu työtulo indek-
sikorotuksineen eli todennäköinen painotettu koko vuoden tieto. Tätä tietoa käyte-
tään sairausvakuutuksen päiväraha- ja sairaanhoitomaksun perusteena laskettaessa 
ennakonpidätysprosentteja ja ennakkoveroa vuodelle 2020. 

Tiedot ilmoitetaan vakuutuskohtaisesti. 

Tiedonsiirto tapahtuu konekielisessä muodossa. Ennakkoperinnän tietue on rakenteel-
taan samanlainen kuin ennakkoperintävuotta edeltäneen vuoden vuosi-ilmoitus. Esi-
merkiksi vuoden 2020 ennakkoperinnän tietojen ilmoittamiseen käytetään samanmal-
lista tietuekuvausta kuin vuoden 2019 vuosi-ilmoitusten antamiseen. Ainoastaan 
TIETUETUNNUS on erilainen ennakkoperinnän ja vuosi-ilmoitustietojen tietueissa.  

2.1 Tietojen välittäminen Verohallinnolle 
 

Työtuloarvio vuoden 2020 ennakkoperintää varten annetaan joko Verohallinnon ylläpi-
tämää Ilmoitin -palvelua tai Tyvi -palveluntarjoajan palvelua käyttäen. Tietoja ei voi vä-
littää muulla tieto- tai tallennusvälineellä, esimerkiksi cd-levyllä tai muistitikulla. 

Sähköisestä ilmoittamisesta on kerrottu tarkemmin osoitteessa vero.fi > Asioi ver-
kossa > Ilmoittaminen sähköisesti. 

Tiedonluovuttajan on säilytettävä itsellään kopio välitetyistä tiedoista. Vastuu tietojen 
sisällöllisestä oikeellisuudesta on eläkelaitoksella/tiedonluovuttajalla. 

Tiedot ilmoitetaan vain kertaalleen Verohallinnolle. Samoja tietoja ei tule lähettää 
useita kertoja.  

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VKTYOSVA
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/ilmoittaminen_sahkoisest/


 
 

 

Ohjelmistotoimittajan tulee huolehtia, että ilmoitukset ovat tietuekuvauksen mukaisia.  

Ohjelmistotoimittajat voivat testata itsenäisesti välitettävää aineistoa Verohallinnon Il-
moitin -palvelun Aineiston tarkastus -toiminnolla.  

Palvelu ohjeineen löytyy osoitteesta ilmoitin.fi. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

 
Virheellisiä tai puutteellisia tietoja sisältävien tiedostojen lähettäminen on estetty tar-
kastustoiminnon avulla. Tarkastustoiminto kertoo lähettäjälle tiedostossa olevan vir-
heellisen arvon ja sallitut arvot. Käyttäjän tulee korjata virhe aineiston muodostaneessa 
ohjelmistossa ja lähettää tiedosto uudelleen korjattuna.  

Virheiden välttämiseksi tulee tarkistaa henkilö- ja Y-tunnusten muodollinen oikeelli-
suus, pakollisten tietojen esiintyminen sekä rahamäärien oikeellisuus. Toisin sanoen 
on tarkistettava se, että tietue on muodollisesti ja asiallisesti oikein. 

4 VOIMASSAOLO 

 
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoym-
päristöissä 24.9.2019 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietueku-
vauksesta julkaistaan. 

Tiedot vuoden 2020 arvioidusta työtulosta tulee ilmoittaa 8.11.2019 mennessä.  

5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

Tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa ei voi lähettää muita tietovirtoja. 

6 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 

Versio Tiedon 
positio 

Tieto Selite 

1.0 10-13 Kalenterivuosi Vuosilukumuutokset 
  

7 TIETOLUETTELO 

 

Positio P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut arvot 

1-8 P T  Tietuetunnus AN8 VKTYOSVA 

9 V   Poisto A1 D 

10-13 P T  Kalenterivuosi VVVV 2020 

14 V   MYEL-vakuutuksen peruste 
1 = maatalous 
2 = merityötulo (=kalastaja) 
3 = maatalous ja merityötulo 
4 = apuraha  
5 = maatalous ja apuraha 
6 = merityötulo ja apuraha  
7 = maatalous, merityötulo ja apuraha 

N1 1,2,3,4,5,6,7 

15-27 P T  Eläkelaitoksen Y-tunnus ALITP2  

28-40    Varatila   

41-51 P T * Vakuutetun henkilötunnus HETU  

52 P T  Tieto YEL-/MYEL –vakuutetusta 
1 = YEL:n mukaan vakuutettu 

N1 1,2 

http://www.ilmoitin.fi/


 
 

 

2 = MYEL:n mukaan vakuutettu 

53-62 P   Työtulon rahamäärä R7,2  

63-90    Varatila   

91-104 P   Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

105-139 V/P ET * Vakuutetun nimi AN35  

140-174 V   Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto AN35  

175-186 P T  Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä 
tieto 

Y-
TUNNUS_AN
2 

 

187-221 V   Yhteyshenkilön nimi AN35  

222-256 V   Yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN2  

 

8 TARKISTUKSET 

 
 

Uusi/ 
Muutt 

Positio Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 41-51 
105-139 

#1457; Vakuutetun nimi (105-139) on pakollinen tieto, jos Vakuutetun henkilötunnus (41-
51) on annettu keinotunnus. 

 

9 HUOMAUTUKSET 

 
Tietovirtaan ei liity huomautuksia. 


