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Versiohistoria 
 

Päivä Versio Kuvaus 
8.5.2018 1.0 Ensimmäinen julkaistu versio 

1  YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja ai-
neistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumen-
tista vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät 
> Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus.  

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Suorasiirtopyynnön tekemisestä, siihen liittyvästä menettelystä ja tietojen välittä-
misessä käytettävistä sähköisistä palveluista on kerrottu ohjeessa Rajoitetusti ve-
rovelvollisten eläkkeensaajien ennakonpidätystietojen suorasiirtomenettely 2019. 

Suorasiirtoja koskevat ohjeet ja tietuekuvaukset julkaistaan vuosittain ja ne löyty-
vät osoitteesta vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmis-
tokehittäjät > Tietuekuvaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset. 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun Katso-tunnisteen vahvuuden 
ja roolin sekä tiedon siitä, mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkistetaan voi tar-
kastaa täältä. 

Suorasiirron pyytäjän Y-tunnuksen perusteella tiedot palautetaan samana koko-
naisuutena pyytäjälle. Eläkelaitoksen Y-tunnuksen perusteella tulostetaan eläk-
keensaajalle menevälle selvitykselle eläkelaitoksen nimi. 

Mikäli IT-palveluntuottajalla on tarvetta hajauttaa samalla pyytäjän Y-tunnuksella 
pyydetyt tiedostot erilaisiksi kokonaisuuksiksi, tähän tarkoitukseen voidaan käyt-
tää myös positioissa 597 - 650 olevaa varatilaa. 

 

Sähköiset tiedustelut teknisissä asioissa:  

 Sähköposti: tiedonsiirto(at)vero.fi 

 

2.1 Eläkelaitoksen tiedoissa tapahtuneet muutokset 
 

Eläkelaitosten nimi- ja osoitetiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava 
Verohallinnolle kirjeitse, sähköpostilla tai faksilla alla mainittuun osoitteeseen. 

Posti:  

Verohallinto 

Tietohallinto / ORSI-ylläpito 

PL 265 

40101 JYVÄSKYLÄ 

Sähköposti: ORSI-ilmoitukset(at)vero.fi 

Faksi: 029 512 6100 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=RVKSSELE


 
 

 

3 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotan-
toympäristöissä 27.9.2018 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi ver-
sio tietuekuvauksesta julkaistaan. 

Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 9.11.2018 mennessä. 

4 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

Tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa ei voi lähettää muita tietovirtoja. 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 
Versio Tiedon 

positio 
Tieto Selite 

1.0 9-12 Ennakonpidätysvuosi Vuosilukumuutos 
   



 
 

 

 

6 TIETOLUETTELO 
 
Pyyntötiedoston sisältö 
 
Positio P/V L/T Kuvaus Muoto Sallitut 

arvot 
1-8 P  Tietuetunnus AN8 RVKSSELE 
9-12 P  Ennakonpidätysvuosi 

 
Ennakonpidätysvuosi on verokorttien voimaantuloajan-
kohdan kalenterivuosi eli vuosi, jonka ennakonpidätys-
tiedoista on kysymys 

VVVV 2019 

13-23 P  Eläkkeensaajan suomalainen henkilötunnus HETU2  
24-32 P  Suorasiirron pyytäjän tunnus YTUNNUS2  
33-41 P  Eläkkeen maksajan tunnus 

Tieto ilmoitetaan, vaikka se esiintyisi jo edellisessä koh-
dassa. 

YTUNNUS2  

42-141 P  Eläkkeensaajan sukunimi AN100  
142-241 P  Eläkkeensaajan etunimet AN100  
242-416   Varatila   
417-418 P  Asuinvaltion maatunnus MAATUNNUS  
419-453 V/P * Asuinvaltion nimi AN35  
454-455 V  Kansalaisuus maatunnuksen avulla MAATUNNUS  
456-490 V/P * Kansalaisuus kirjaimin AN35  
491-492 V  Toinen kansalaisuus maatunnuksen avulla MAATUNNUS  
493-527 V/P * Toinen kansalaisuus kirjaimin AN35  
528-529 P  Eläkkeen suorituslajin tunnus 

 
 
Katso kohta 9. Eläkkeen suorituslajin tunnus 

AN2 B1,B2,B3, 
B4,B5,B7, 
B8,B9, 
P4,P5,P6 

530   Varatila   
531-540 P  Eläketulo vuonna 2019 

 
Katso kohta 10. Eläketulo vuonna 2019 

+N10  

541-590   Varatila   
 
 
Verohallinnon vastaustiedot 
 
Positio P/V Kuvaus Muoto Sallitut 

arvot 
591-593  Eläkkeen ennakonpidätysprosentti 

 
Katso kohta 11. Eläkkeen ennakonpidätysprosentti 

N3  

594  Onnistumis-/epäonnistumistunnus 
 
Katso kohta 12. Onnistumis-/epäonnistumistunnus 

N1 0,1,2,4,5 

595-596  Asuinvaltion maatunnus 
 
Katso kohta 13. Asuinvaltion maatunnus 

MAATUNNUS  



 
 

 

597-650  Varatila 
Eläkkeenmaksajan/pyytäjän käytössä 

  

 

7 TARKISTUKSET 
Tarkistukset tehdään vain pyyntöaineistolle. 

 
Uusi/ 
Muutt 

Positio Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 417-418 Jos asuinvaltion maatunnuksena on ilmoitettu XX, pitää ilmoittaa asuinval-
tion nimi kirjaimin 
 
#1314; Jos asuinvaltion maatunnuksena on ilmoitettu XX, ilmoita asuinval-
tion nimi kirjaimin 

 454-455 Jos kansalaisuuden maatunnuksena on ilmoitettu XX, pitää ilmoittaa kan-
salaisuus kirjaimin 
 
#1315; Jos kansalaisuuden maatunnuksena on ilmoitettu XX, ilmoita kan-
salaisuus kirjaimin 

 491-492 Jos toisen kansalaisuuden maatunnuksena on ilmoitettu XX, pitää ilmoittaa 
toinen kansalaisuus kirjaimin 
 
#1316; Jos toisen kansalaisuuden maatunnuksena on ilmoitettu XX, ilmoi-
ta toinen kansalaisuus kirjaimin 

 650 Tietue on oltava 650 merkin mittainen 
 
#294; Kiinteämittaisen tietueen pituus on liian lyhyt. Täytä tietue tarvittaes-
sa blankoilla tietuekuvauksessa määritettyyn pituuteen saakka 

8 HUOMAUTUKSET 

Tietovirtaan ei liity huomautuksia. 

9 ELÄKKEEN SUORITUSLAJIN TUNNUS 
 

B1 = Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu) 
 
B2 = Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopu-
miseläke tai tapaturmaeläke) 
 
B3 = Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke 
 
B4 = Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan va-
paaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke) 
 
B5 = Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke 
 
B7 = Muu kuin kohdissa B1-B5 tai B8 tarkoitettu eläke (esim. liikennevakuutukseen ja 
muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke)  
 
B8 = Pääomatuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun vapaaehtoiseen yksilölli-
seen eläkevakuutukseen perustuva eläke) 
 
B9 = Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verote-
taan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna (suorituksen euromäärä ilmoitetaan ko-
rottamattomana) 
 



 
 

 

P4 = Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus 
 
P5 = Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääoma-
tulona 
 
P6 = Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääoma-
tulona 20 prosentilla korotettuna (suorituksen euromäärä ilmoitetaan korottamatto-
mana) 
 
Jokainen suorituslaji ilmoitetaan erikseen eli eri pyyntötietueilla. Samaan suorituslajiin 
sisältyvät erilaiset eläkelajit lasketaan yhteen, jos niitä koskevat kaikki samat tiedot. 

10 ELÄKETULO VUONNA 2019 
 

Eläkkeenmaksajan arvio vuonna 2019 maksettavasta veronalaisesta eläkkeestä tai 
elinkorosta ym. Eläke ilmoitetaan etunollineen täysinä sentteinä ilman erotinmerkkiä. 
Tähän määrään on sisällytettävä luontoisetuna maksetut eläkkeet sen suuruisina kuin 
ne ovat ilmoitushetkellä.  

11 ELÄKKEEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTTI 
 

Ennakonpidätysprosentti ilmoitetaan puolen prosentin tarkkuudella. Esimerkiksi 445 
tarkoittaa 44,5 %:n mukaista ennakonpidätysprosenttia. 
 
Jos laskenta epäonnistuu (594=1/2/4/5), on tiedon arvo  blankkoa. 

12 ONNISTUMIS-/EPÄONNISTUMISTUNNUS 
 

0 = ennakonpidätysprosentin laskenta onnistui 
1 = pyyntö ei tunnistunut 
2 = pyyntö tunnistui, mutta laskenta epäonnistui 
4 = pyyntö yleisesti verovelvollisesta/Verohallinnon tietojen mukaan rajoitetusti vero-
velvollinen. 
5 = verokortin laskenta estetty verotoimiston toimesta 

13 ASUINVALTION MAATUNNUS 
 

Verohallinnon tietojen mukaan asuinvaltion maatunnus on eri kuin mitä eläkkeen-
maksaja on ilmoittanut. Tässä ilmoitetaan maatunnus, jonka mukaan verotus on las-
kettu.  

14 ESIMERKKI 
 

Esimerkkiaineisto www.ilmoitin.fi 
 

https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aineistopohjat?0
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