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1 YLEISTÄ 

Suorasiirtopyynnön tekemisestä, siihen liittyvästä menettelystä ja tietojen välittämisessä 
käytettävistä sähköisistä palveluista on kerrottu ohjeessa Yleisesti verovelvollisten eläk-
keensaajien eläkkeiden ennakonpidätystietojen suorasiirtomenettely 2018. 

Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien eläkkeiden ennakonpidätystietojen tietuekuva-
ukseen on tehty vuotta 2018 koskevat vuosimuutokset.  

Tietueen rakenne on säilynyt ennallaan. 

Suorituslajeihin on lisätty Kelan maksama eläketuki (AB). Suorituslajeista on poistettu Me-
lan maksama luopumiskorvaus (11).  

 

Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 8.11.2017 mennessä  

Suorasiirtoja koskevat ohjeet ja tietuekuvaukset julkaistaan vuosittain ja ne löytyvät osoit-
teesta vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Tie-
tuekuvaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset. 

 

2 YHTEYSTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA 

Sähköiset tiedustelut: 

Sähköposti: tiedonsiirto(at)vero.fi 

 

3 ELÄKELAITOKSEN TIEDOISSA TAPAHTUNEET  MUUTOKSET 

Eläkelaitosten nimi- ja osoitetiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Verohal-
linnolle 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  

 

4 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE 

Tiedosto muodostuu kiinteämittaisista, 120 merkin mittaisista tietueista. Tietueilla olevat 
tiedot esitetään merkkimuodossa. Positiot 1 - 93 sisältävät eläkkeenmaksajan ilmoittamat 
tiedot ja positioissa 94 - 100 ovat Verohallinnon vastaustiedot. Eläkkeenmaksajan lähet-
tämällä pyyntötietueella positiot 94 - 100 ovat blankkoa. Positiot 101 - 120 ovat eläkkeen-
maksajan käytössä olevaa varatilaa. 

Tietueen tiedot sijoitetaan sijaintiposition mukaisesti eikä tietokenttien välissä ole tyhjiä 
merkkejä.  

Tietueen alussa on 8 merkin mittainen tietuetunnus, joka ilmoitetaan suuraakkosin. 

Tietovirta Tietuetunnus 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat/Tietuekuvaukset/Tietuekuvaukset__Suorasiirrot_ja_muut_il(15904)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat/Tietuekuvaukset/Tietuekuvaukset__Suorasiirrot_ja_muut_il(15904)
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
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Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien 
ennakonpidätystiedot 

VKESSELE 

 

Aakkosellinen tieto tasataan tietokentän vasempaan laitaan. Rahakenttiin viedään etunol-
lat. Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman erotinmerkkiä, esimerkiksi 1681 eu-
roa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna 168189. Tiedon puuttuessa rahakenttä täytetään nollilla. 
Rahankenttiin ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen. 

Suorasiirron pyytäjän Y-tunnuksen perusteella tiedot palautetaan samana kokonaisuutena 
pyytäjälle. Eläkelaitoksen Y-tunnuksen perusteella tulostetaan eläkkeensaajalle menevälle 
selvitykselle eläkelaitoksen nimi. 

Mikäli atk-palvelukeskuksella on tarvetta hajauttaa samalla pyytäjän Y-tunnuksella pyyde-
tyt tiedostot erilaisiksi kokonaisuuksiksi, tähän tarkoitukseen voidaan käyttää myös positi-
oissa 101 - 120 olevaa varatilaa. Verohallinto ei muuta tiedon arvoa. 
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5  TIETUEKUVAUS 

Kiinteämittaisen tietueen pituus on oltava 120 merkkiä. 
 
Pakollisuus 
P = pakollinen 
V = vapaaehtoinen 
tyhjä = muodostuu, jos tieto löytyy 
 

Pyyntötiedoston sisältö 
 

Tiedon 
sijainti 

Tieto Pakol-
lisuus 

Pituus 

    
1 - 8 TIETUETUNNUS (=VKESSELE) P 8 

9 – 12  ENNAKONPIDÄTYSVUOSI (=2018) 
Ennakonpidätysvuosi on verokorttien voimaantuloajan 
kohdan kalenterivuosi eli vuosi, jonka ennakonpidätystiedoista on 

kysymys. 

P 4 

13 - 23  ELÄKKEENSAAJAN HENKILÖTUNNUS 
Henkilötunnus esitetään muodossa ppkkvv-NNNT, jossa väliviiva 
on vuosisatatunnus. Vuosisatatunnus voi olla myös plus-merkki 
(+) tai iso A-kirjain (A). 

 

P 11 

24 - 32 SUORASIIRRON PYYTÄJÄN YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS  

Suorasiirron pyytäjä on se, joka hoitaa suorasiirtopyynnön 
Verohallinnolle yhden tai useamman eläkkeenmaksajan toi-
meksiannosta. Jos eläkkeenmaksaja itse toimii pyytäjänä, 
tähän kohtaan merkitään eläkkeenmaksajan Y-tunnus. Suo-
rasiirron pyytäjän tunnukseksi täytetään sen yrityksen tun-
nus, jonka kanssa Verohallinto asioi. Y-tunnus esitetään muo-

dossa nnnnnnn-t  
 

 

P 9 

33 - 41 ELÄKKEEN MAKSAJAN YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS  
Y-tunnus esitetään muodossa nnnnnnn-t  
Tieto ilmoitetaan, vaikka se esiintyisi jo edellisessä kohdassa.  

P 9 

    
42 ELÄKETULON RAHAYKSIKKÖNÄ ON EURO  

Sallittu arvo = 1  
 

P 1 

43 - 52 ELÄKETULO VUONNA 2018 
Eläkkeenmaksajan arvio vuonna 2018 maksettavasta veronalai-

sesta eläkkeestä tai suorituksesta. Euromääräisenä täysinä sent-

teinä ilman erotinmerkkiä, etunollat. Määrään sisällytetään luon-

toisetuina maksetut eläkkeet sen suuruisena kuin ne ovat ilmoi-

tushetkellä. 

P 10 

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

P 2 
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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 perusasetuk- 
sen mukainen. Tässä ei ilmoiteta tapaturma- ja 
liikennevakuutukseen 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. vastuuvakuutukseen perustuva työkyvyttömyyseläke tai 
perhe-eläke, kun eläke ei ole EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai 
perusasetuksen mukainen 
 
O = KELAn maksama perhe-eläke (lesken jatkoeläke, lapsen elä-
ke) (O tallennetaan positioon 53 ja position 54 on oltava tyhjä.) 
 
12 = Luopumistuki 
 
13 = Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvan eläkkeen 
ansiotulo-osuus ja ansiotuloa olevat pitkäaikaissäästämissopi-
mukseen perustuvat suoritukset. Suorituslajilla 13 ilmoitetaan 
myös ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen 
eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen) 
 
14 = Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvan eläkkeen 
pääomatulo-osuus ja pitkäaikaissäästämissopimukseen perustu-
vat suoritukset 
 
15 = Eläke, josta määrätään vain sairausvakuutuksen sairaanhoi-
tomaksu tai ei sitäkään 
 
AA = Takuueläke 
 
AB = Eläketuki 
 
C = Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke 
Tässä ilmoitetaan lakisääteiseen pakolliseen ja vapaaehtoiseen 
tapaturmavakuutukseen ja -turvaan perustuva tapaturma- ja per-
he-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 
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eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen), joka 
verotetaan 20 %:lla korotettuna (Suorituksen euromäärä ilmoite-
taan korottamattomana) 
 
V1 = Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva 
pääomatuloa oleva eläke, joka verotetaan 20 %:lla korotettuna 
(Suorituksen euromäärä ilmoitetaan korottamattomana) 
 
V3 = Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa 
oleva suoritus, joka verotetaan 20 %:lla korotettuna (Suorituksen 
euromäärä ilmoitetaan korottamattomana) 
 
Samalta eläkkeenmaksajalta saadut erilajiset eläkkeet ilmoitetaan 
erikseen kukin omalla eläkelajillaan. Jokaisesta eläkelajista teh-
dään oma pyyntötietue. 
 

55 - 60 ELÄKKEEN ALKAMISAJANKOHTA VVVVKK 
Alkamisajankohta ilmoitetaan vuonna 2017 tai sen jälkeen alka-

neista eläkkeistä, jos eläkelaji on 03 tai C tai CL. 

V 6 

61 - 90 ELÄKKEENSAAJAN NIMITIEDOT  
Suku- ja etunimet 
 

P 30 

91 - 93 ELÄKKEENSAAJAN KOTIKUNTA (pyytäjän tieto) 
Eläkkeenmaksajan tiedossa oleva kotikunta 

V 3 
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Verohallinnon vastaustiedot 
 

Tiedon 
sijainti 

Tieto Pakol-
lisuus 

Pituus 

    
94 - 96  ELÄKKEEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTTI  

Prosentti ilmoitetaan puolen prosentin tarkkuudella. Esimerkiksi 
445 tarkoittaa 44,5 %:n mukaista pidätysprosenttia.  
Jos laskenta epäonnistuu, tiedon arvo on blankkoa  

 3 

97  ONNISTUMIS-/EPÄONNISTUMIS-TUNNUS 
0 = pidätysprosentin laskenta onnistui 
1 = pyyntö ei tunnistunut 
2 = pyyntö tunnistui, mutta laskenta epäonnistui 
4 = pyyntö yleisesti verovelvollisesta / Verohallinnon tietojen mu-
kaan rajoitetusti verovelvollinen. 
5 = verokortin laskenta estetty verotoimiston toimesta 
 

 1 

98 - 100 ELÄKKEEN SAAJAN KOTIKUNTA (vastaustieto) 
 

 3 

101-120 VARATILA  20 

 
 
 


