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Versiohistoria 

 

Päivä Versio Kuvaus 

15.6.2022 1.0 Ensimmäinen julkaistu versio 

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 > 

Verohallinto > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Sähköisen ilmoittamisen 

yleiskuvaus). 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Suorasiirtopyynnön tekemisestä, siihen liittyvästä menettelystä ja tietojen 

välittämisessä käytettävistä sähköisistä palveluista on kerrottu ohjeessa 

Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien eläkkeiden ennakonpidätystieto-

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus2.pdf
https://vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/verohallinto_yleisesti-verovelvollisten-el%C3%A4kkeensaajien-ennakonpid%C3%A4tystietojen-suorasiirtomenettely-2023.pdf


 

 

 

jen suorasiirtomenettely vuodelle 2023 (pdf). (vero.fi > Verohallinto > Ke-

hittäjät > Tietuekuvaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset > Lomake/oh-

jeet). 

Suorasiirtoja koskevat ohjeet ja tietuekuvaukset julkaistaan vuosittain ja ne 

löytyvät osoitteesta Suorasiirrot ja muut ilmoitukset (vero.fi > Verohallinto > 

Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset). 

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). 

Suorasiirron pyytäjän Y-tunnuksen perusteella tiedot palautetaan samana 

kokonaisuutena pyytäjälle. Eläkelaitoksen Y-tunnuksen perusteella tulos-

tetaan eläkkeensaajalle menevälle selvitykselle eläkelaitoksen nimi. 

Mikäli IT-palveluntuottajalla on tarvetta hajauttaa samalla pyytäjän Y-tun-

nuksella pyydetyt tiedostot erilaisiksi kokonaisuuksiksi, tähän tarkoituk-

seen voidaan käyttää positioissa 61-67 ja 98-120 olevia lisätiloja Verohal-

linto ei muuta tiedon arvoa. 

Sähköiset tiedustelut teknisissä asioissa:  

 Sähköposti: tiedonsiirto(at)vero.fi 

2.1 Eläkelaitoksen tiedoissa tapahtuneet muutokset 

Eläkelaitosten nimi- ja osoitetiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoi-

tettava Verohallinnolle osoitteeseen tiedonsiirto(at)vero.fi 

3 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

Ilmoitin.fi tuotantotestiympäristössä (https:/testi.ilmoitin.fi/) 6.9.2022 alkaen 

ja tuotantoympäristöissä 27.9.2022 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, 

kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 

Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 7.11.2022 mennessä. 

4 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

Tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa ei voi lähettää muita tieto-

virtoja. 

https://vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/verohallinto_yleisesti-verovelvollisten-el%C3%A4kkeensaajien-ennakonpid%C3%A4tystietojen-suorasiirtomenettely-2023.pdf
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VKESSELE
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VKESSELE
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://testi.ilmoitin.fi/


 

 

 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 

 

Versio Tiedon 

positio 

Tieto Selite 

1.0 9-12 Ennakonpidätysvuosi Vuosilukumuutos 

   



 

 

 

6 TIETOLUETTELO 

 

Pyyntötiedoston sisältö 

 

Posi-

tio 

P/

V 

L/T Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

1-8 P  Tietuetunnus AN8 VKESSELE 

9-12 P  Ennakonpidätysvuosi 

Ennakonpidätysvuosi on verokorttien voimaantu-

loajankohdan kalenterivuosi eli vuosi, jonka enna-

konpidätystiedoista on kysymys 

VVVV 2023 

13-23 P  Eläkkeensaajan henkilötunnus HETU2  

24-32 P  Suorasiirron pyytäjän y-tunnus  YTUNNUS

2  

 

33-41 P  Eläkkeen maksajan y-tunnus 

Tieto ilmoitetaan, vaikka se esiintyisi jo edellisessä 

kohdassa. 

YTUNNUS

2  

 

42 P  Eläketulon rahayksikkönä on euro N1 1 

43-52 P  Eläketulo vuonna 2023 +N10  

53-54 P  Suorituslaji 

 

 

Katso kohta 9. Suorituslaji 

AN2 A,03,04,24, 

25,06,07,O, 

12,13,14,15,

AA,AB,C,CL,

F1,V1,V2,V3,

V4 

55-60 V  Eläkkeen alkamisajankohta 

Katso kohta 10. Eläkkeen alkamisajankohta 

VVVVKK  

61-76   Lisätila   

77-93 V  Vakuutusnumero AN17  

 

  



 

 

 

Verohallinnon vastaustiedot 

 

Positio P/

V 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

94-96  Eläkkeen ennakonpidätysprosentti N3  

97  Onnistumis-/epäonnistumistunnus 

Katso kohta 11. Onnistumis-/epäonnistumistunnus 

N1  

98-120  Lisätila   

 

7 TARKISTUKSET 

Tarkistukset tehdään vain pyyntöaineistolle. 

 

Uusi/ 

Muutt 

Positio Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 120 Tietue on oltava 120 merkin mittainen 

#294; Kiinteämittaisen tietueen pituus on liian lyhyt. Täytä tietue tarvitta-

essa blankoilla tietuekuvauksessa määritettyyn pituuteen saakka 

8 HUOMAUTUKSET 

Tietovirtaan ei liity huomautuksia. 

9 SUORITUSLAJI 

A = Kansaneläke (A tallennetaan positioon 53 ja position 54 on oltava tyhjä.) 

03 = Työ- ja virkasuhteeseen perustuva eläke ja työuraeläke. 

Vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja veteraanieläke sekä varhennettu 

vanhuuseläke ja kuntoutustuki 

04 = Edunsaajaeläke ja perhe-eläkkeet, kun eläke on EU:n sosiaaliturva- tai 

perusasetuksen mukainen. Tässä ei ilmoiteta tapaturma- ja liikennevakuutuk-

seen perustuvia perhe-eläkkeitä eikä Kelan perhe-eläkettä. 

24 = Osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

25 = Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki 

06 = Luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläke 



 

 

 

07 = Muut ansiotuloa olevat eläkkeet (paitsi 13 ja F1) esim. vastuuvakuutuk-

seen perustuva työkyvyttömyyseläke tai perhe-eläke, kun eläke ei ole EU:n 

sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen 

O = KELAn maksama perhe-eläke (lesken jatkoeläke, lapsen eläke) (O tallen-

netaan positioon 53 ja position 54 on oltava tyhjä.) 

12 = Luopumistuki 

13 = Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvan eläkkeen ansiotulo-

osuus ja ansiotuloa olevat pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suori-

tukset. Suorituslajilla 13 ilmoitetaan myös ansiotulona verotettava EU-

virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetus-

ten mukainen) 

14 = Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvan eläkkeen pääomatulo-

osuus ja pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset 

15 = Eläke, josta määrätään vain sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu tai 

ei sitäkään 

AA = Takuueläke 

AB = Eläketuki 

C = Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke 

Tässä ilmoitetaan lakisääteiseen pakolliseen ja vapaaehtoiseen tapaturmava-

kuutukseen ja -turvaan perustuva tapaturma- ja perhe-eläke, kun eläke on 

EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perus-asetuksen mukainen. (C tallennetaan 

positioon 53 ja position 54 on oltava tyhjä.) 

CL = Pakolliseen liikennevakuutukseen perustuva eläke 

Tässä ilmoitetaan pakolliseen liikennevakuutukseen tai -turvaan perustuva 

työkyvyttömyys- ja perhe-eläke, kun eläke ei ole EU:n sosiaaliturva-asetuksen 

tai perusasetuksen mukainen 

F1 = Ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaa-ehtoiseen eläkevakuu-

tukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen), joka verotetaan 20 %:lla ko-

rotettuna (Suorituksen euromäärä ilmoitetaan korottamattomana) 

V1 = Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva pääomatu-

loa oleva eläke, joka verotetaan 20 %:lla korotettuna (Suorituksen euromäärä 

ilmoitetaan korottamattomana) 

V2 = Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka 

verotetaan pääomatulona 50 %:lla korotettuna (Suorituksen euromäärä ilmoi-

tetaan korottamattomana) 



 

 

 

V3 = Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva suori-

tus, joka verotetaan 20 %:lla korotettuna (Suorituksen euromäärä ilmoitetaan 

korottamattomana) 

V4 = Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva suori-

tus, joka verotetaan 50 %:lla korotettuna (Suorituksen euromäärä ilmoitetaan 

korottamattomana) 

Samalta eläkkeenmaksajalta saadut erilajiset eläkkeet ilmoitetaan erikseen 

kukin omalla eläkelajillaan. Jokaisesta eläkelajista tehdään oma pyyntötietue. 

10 ELÄKKEEN ALKAMISAJANKOHTA 

Alkamisajankohta ilmoitetaan vuonna 2020-2022 tai sen jälkeen alkaneista 

eläkkeistä, jos eläkelaji on 03 tai C tai CL. 

11 ONNISTUMIS-/EPÄONNISTUMISTUNNUS 

0 = ennakonpidätysprosentin laskenta onnistui 

1 = pyyntö ei tunnistunut 

2 = pyyntö tunnistui, mutta laskenta epäonnistui 

4 = pyyntö yleisesti verovelvollisesta/Verohallinnon tietojen mukaan rajoitetusti 

verovelvollinen. 

5 = verokortin laskenta estetty verotoimiston toimesta 

Jos laskenta epäonnistuu (97=1/2/4/5), on tiedon Eläkkeen ennakonpidätys-

prosentti (94-96) arvo blankkoa. 

12 ESIMERKKI 

Esimerkkiaineisto www.ilmoitin.fi. 

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

