
 

VEROHALLINTO        31.8.2017 

Henkilöverotuksen ohjaus-  

ja kehittämisyksikkö  

A38/200/2017    versio 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN 
SUORASIIRTO 

 

Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2(8) 

 

 

SISÄLTÖ 

 

1 YLEISTÄ .................................................................................................................................................... 3 

2 YHTEYSTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA .............................................................................................. 3 

3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE ................................................................................................................... 3 

4 TIETUEKUVAUS ....................................................................................................................................... 4 
 



  3(8) 

 

1 YLEISTÄ 

Suorasiirtopyynnön tekemisestä, siihen liittyvästä menettelystä ja tietojen välittämisessä 
käytettävistä sähköisistä palveluista on kerrottu ohjeessa Palkan ennakonpidätystieto-
jen suorasiirtomenettely 2018. 

Palkan ennakonpidätystietojen tietuekuvaukseen on tehty vuotta 2018 koskevat vuosi-
muutokset. 

Tietueen rakenne on säilynyt ennallaan.  

 

Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 31.1.2018 mennessä. Ks. ohjekirje. 

Portaikkoverokortin tulorajat eivät vielä ole tiedossa. Rajat tulee tarkistaa osoitteesta ve-
ro.fi, jossa ne ovat nähtävillä joulukuun puolenvälin tienoilla.  

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 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE 

Tiedosto muodostuu kiinteämittaisista, 140 merkin mittaisista tietueista. Tietueilla olevat 
tiedot esitetään merkkimuodossa. Positiot 1 - 61 sisältävät työnantajan ilmoittamat tiedot 
ja positioissa 62 - 119 ovat Verohallinnon vastaustiedot. Positiot 52, 54 - 61 ja 120 - 140 
ovat työnantajan 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 

Palkan ennakonpidätystietojen 
suorasiirto 

VKESSPAE 

 

Kiinteämittaisilla tietueilla kaikki tiedot esitetään merkkimuodossa. 

Rahakenttiin viedään etunollat. Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman erotin-
merkkiä, esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna 168189. Tiedon puuttuessa 
rahakenttä täytetään nollilla. Rahankenttiin ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla 
negatiivinen. 

Aakkosellinen tieto tasataan tietokentän vasempaan laitaan.  

Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P, ovat pakollisia tietoja. 

Suorasiirron pyytäjän Y-tunnuksen perusteella tiedot palautetaan yhtenä kokonaisuutena 
pyytäjälle. Suorasiirron pyytäjä voi tarvittaessa hajauttaa pyytämänsä tiedot työnantajit-
tain/tilityspisteittäin ohjekirjeen kohdan 3.2 mukaisesti. 

 

 

 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
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4 TIETUEKUVAUS 

Kiinteämittaisen tietueen pituus on oltava 140 merkkiä. 
 
Pakollisuus 
P = pakollinen 
V = vapaaehtoinen 
tyhjä = muodostuu, jos tieto löytyy 
 

Pyyntötiedoston sisältö 
 

Tiedon 
sijainti 

Tieto Pakol-
lisuus 

Pituus 

    
1 - 8 TIETUETUNNUS (=VKESSPAE) P 8 

9 – 12  ENNAKONPIDÄTYSVUOSI (=2018) 
Ennakonpidätysvuosi on verokorttien voimaantuloajankohdan 
kalenterivuosi eli vuosi, jonka ennakonpidätystiedoista on kysy-

mys. 

P 4 

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

 

P 11 

24 - 36 SUORASIIRRON PYYTÄJÄN TUNNUS  
Suorasiirron pyytäjä on se, joka hoitaa suorasiirtopyynnön Vero-
hallinnolle yhden tai useamman suorituksen maksajan toimek-
siannosta. Jos suorituksen maksaja itse toimii pyytäjänä, tähän 
kohtaan merkitään suorituksen maksajan Y-tunnus. 
 
Suorasiirron pyytäjän tunnus on atk-palvelukeskuksen tai työnan-
tajan virallinen Y-tunnus tai tilityspistetunnus, joka muodostuu 
virallisesta Y-tunnuksesta ja tilityspisteen tunnuksesta (väliviivoil-
la). Suorasiirron pyytäjän tunnukseksi täytetään sen yrityksen tun-
nus, jonka kanssa Verohallinto asioi. Verohallinto yhdistää vasta-
ustiedostoon takaisin ne tiedot, joissa mainitussa tunnus -
kohdassa on sama tunnus. 

 Y-tunnus esitetään muodossa NNNNNNN-Nbbbb, jossa b 
on blankko, esimerkiksi: 0123456-2bbbb. 

 Tilityspistetunnus esitetään muodossa NNNNNNN-N-NNN, 
esimerkiksi 0123456-2-002 

 

P 13 

37 - 49 TYÖNANTAJAN TUNNUS  
Työnantajan virallinen Y- tai tilityspistetunnus (väliviivoilla) tai Y-
tunnuksen puuttuessa suomalainen henkilötunnus merkitään posi-
tioihin 37 - 49. Suorasiirron pyytäjä voi myös käyttää tunnusta 
tietojen hajauttamiseen.  

 Y-tunnus esitetään muodossa NNNNNNN-Nbbbb, jossa b 
on blankko, esimerkiksi 0123456-7bbbb 

 Tilityspistetunnus esitetään muodossa NNNNNNN-N-NNN, 
esimerkiksi 0123456-7-002. 

P 13 
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 Henkilötunnus esitetään välimerkillä muodossa ppkkvv-
NNNTbb, jossa b on blankko. Välimerkki eli vuosisatatun-
nus voi olla väliviiva (-), plus-merkki (+) tai iso A-kirjain (A). 

 

    
50 KUUKAUSI-/TUNTIPALKKAISET 

Sallitut arvot: 
1 = kuukausipalkkaiset 
2 = tuntipalkkaiset 
0 = ei jakoa kk/tuntipalkkalaisiin 

 

P 1 

51 PYYNNÖN LAATU  
Sallitut arvot: 
1 = maissa saadun päätoimen palkan ennakonpidätystietojen 
pyyntö 
2 = merityötulon ennakonpidätystietojen pyyntö (varustamot) 
3 = maissa saadun sivutoimen tulon ennakonpidätystietojen pyyn-
tö 
Tiedosto voi sisältää pää- ja sivutoimen ennakonpidätys-tietojen 
pyyntöjä samalle henkilölle. Tällöin pyynnöt ovat erillisiä ja eroavat 
pyynnön laatu -kohdan osalta. 

 

P 1 

52  VARATILA 
 

V 1 

53 MAKSAJA ON ETUUDEN MAKSAJA 
1 = Kyllä. 
Positioon merkitään 1, jos maksaja on veronalaisen sosiaali- tai 
työttömyysturvan, vakuutusperusteisen suorituksen tai muun vas-
taavan etuuden maksaja ja käyttää palkan ennakonpidätystietojen 
suorasiirtomenettelyä saadakseen palkan ennakonpidätystiedot 
etuuksien ennakonpidätyksen toimittamista varten. 
Muussa tapauksessa positio jätetään tyhjäksi. 

V 1 

54 - 61 VARATILA 
Toistaiseksi työnantajan käytössä oleva varatila.  Varatilan avulla 

varaudutaan siihen, että tietuekuvaukseen voi tulla lisäyksiä il-

man, että vanhojen tietojen sijainti muuttuu. 

V 8 
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Verohallinnon vastaustiedot 
 

Tiedon 
sijainti 

Tieto Pakol-
lisuus 

Pituus 

    
62 - 71  YKSI TULORAJA  

 
Suhteutettu tulo ajalla 1.2. - 31.12.2018 
 
Korvaa vuosiansion perusteella lasketut palkkakauden tulorajat. 
 
Tuloraja = 11,5 x vuosiansio / 12,5. Palkkaraja ilmoitetaan, kun 
positio 72 = 1. Yksi tuloraja ilmoitetaan sentteinä ilman euron ja 
senttien välistä erotinmerkkiä etunollilla täytettynä. 

 

 10 

72  PIDÄTYSPROSENTIN ERITTELY  
Arvot: 
1 = päätoimen perus- ja lisäprosentti (Verokortti päätoimen palk-
katuloa varten); pidätystiedot ovat positioissa 73 – 88 
 
2 = palkkatulon pidätysprosentti freelancereille (”freelancevero-
kortti”); pidätystiedot ovat positioissa 89 - 91. 
 
3 = sivutoimen prosentit (Sivutuloverokortti); sivutoimen peruspro-
sentti on positioissa 92 - 94 ja sivutoimen lisäprosentti positioissa 
105 -107. Eläkkeensaajalle tehdyn tulorajallisen palk-
ka/merityötulon (Verokortti palkkaa varten) perusprosentti ja lisä-
prosentti palautetaan myös tässä kohdassa. 
 
4 = portaikkoverokortti; pidätystiedot positioissa 108 -116. 
 
5 = verokortin laskenta estetty verotoimiston toimesta 
 
6 = pidätysprosentin laskenta epäonnistui; positiot 73 -116 ovat 
tyhjiä. 
 
7 = työnantajaa ei löydy työnantajarekisteristä; positiot 73 -116 
ovat tyhjiä 
 

 1 

73 - 75 PALKAN PIDÄTYSPROSENTTI/PERUSPROSENTTI 
Kaikki tietuemallin prosentit ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuu-
della ilman erotinmerkkiä. Positioiden sisältönä 235 tarkoittaa, että 
pidätys on toimitettava 23,5 %:n suuruisena. 
Palkan pidätysprosentti ilmoitetaan, kun positio 72 = 1. 

 

 3 

76 - 85 ANSIOTULO VUODESSA  
Palkansaajan vuosituloraja ilmoitetaan täysinä sentteinä ilman 
euron ja senttien välistä erotinmerkkiä etunollilla täytettynä 
Palkkajaksoa vastaava tulo saadaan käyttämällä seuraavia ker-
toimia: 
1/12  kuukausipalkka 
1/24 kaksi kertaa kuukaudessa maksettava palkka 
1/26 kahdessa viikossa maksettava palkka 
1/52 viikossa maksettava palkka 
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1/364 päivässä maksettava palkka 
1/360 päivässä maksettava merityötulo. 
Jos laskutoimitus ei mene tasan, tehdään viitospyöristys täyteen 
senttiin. Ansiotulo vuodessa ilmoitetaan kun positio 72 = 1. 

 

86 - 88 LISÄPROSENTTI  
Palkan lisäprosentti ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella 
ilman erotinmerkkiä. Esimerkiksi 235 = 23,5 %. 
Lisäprosentti ilmoitetaan kun positio 72 = 1. 
 

 3 

89 - 91 FREELANCERIN PALKAN PIDÄTYSPROSENTTI  
Freelancerille vahvistettu palkan pidätysprosentti. Pidätysprosentti 
ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella ilman erotinmerkkiä, 
esimerkiksi 235 = 23,5 %. 
Jos palkan pidätysprosentti ilmoitetaan tässä kentässä, positiot 73 
- 88 ovat tyhjiä. Prosentti ilmoitetaan, kun positio 72 = 2. 

 

 3 

92 - 94 SIVUTULOJEN TAI ELÄKKEENSAAJAN PALKAN 
PIDÄTYSPROSENTTI 
Sivutulojen tai eläkkeensaajan palkan pidätysprosentti ilmoitetaan 
yhden desimaalin tarkkuudella ilman erotinmerkkiä, esimerkiksi 
235 = 23,5 %. 
Pidätysprosentti ilmoitetaan kun positio 72 = 3. 
Tuloraja on positioissa 95 – 104 ja lisäprosentti positioissa 105 – 
107. Jos sivutuloverokortti on tulorajaton, positiot 95 - 104 ja 105 - 
107 ovat tyhjät. 
 

 3 

95 - 104 SIVUTULOJEN TAI ELÄKKEENSAAJAN PALKAN TULORAJA 
Tuloraja on senttimäärä, johon asti positioiden 92 - 94 pidätyspro-
senttia voidaan soveltaa. Jos positiot 95 - 104 ovat tyhjiä, voidaan 
positioissa 92 - 94 olevaa prosenttia soveltaa sivutuloihin rajoituk-
setta. Jos tieto on ilmoitettu, tulorajan ylittävältä osalta sovelletaan 
positioissa 105 - 107 ilmoitettua sivutulojen tai eläkkeensaajan 
palkan lisäprosenttia. 
Tuloraja ilmoitetaan täysinä sentteinä ilman euron ja senttien vä-
listä erotinmerkkiä etunollilla täytettynä. 
Tuloraja ilmoitetaan kun positio 72 = 3. Jos kuitenkin sivutulovero-
kortti on tulorajaton, positiot 95 - 104 ovat tyhjät. 
 

 10 

105 - 107 SIVUTULOJEN TAI ELÄKKEENSAAJAN PALKAN 
LISÄPROSENTTI 
Lisäprosenttia sovelletaan, kun sivutulojen tai eläkkeen-saajan 
palkan tuloraja (positiot 95 - 104) ylittyy. Lisäprosentti ilmoitetaan 
yhden desimaalin tarkkuudella ilman erotinmerkkiä, esimerkiksi 
235 = 23,5 %. 
Lisäprosentti ilmoitetaan kun positio 72 = 3. Jos kuitenkin sivutu-
loverokortti on tulorajaton, positiot 105 - 107 ovat tyhjät. 
 

 3 

108 -116 PORTAIKKOVEROKORTIN PIDÄTYSPROSENTIT  
Portaikkoverokortin eli opiskelijaverokortin pidätysprosentit (3 kpl) 
ilmoitetaan peräkkäin yhden desimaalin tarkkuudella ilman ero-
tinmerkkejä. Esimerkiksi 000245400 tarkoittaa, että ensimmäisellä 
portaalla pidätysprosentti on 0,0 %. Toisen portaan alarajasta ylä-
rajaan asti pidätys on toimitettava 24,5 %:n suuruisena. Kolman-
nen portaan alarajan ylittävästä tulon osasta pidätys on toimitetta-
va 40,0 %:n suuruisena. Tulorajat eri portaikkoverokorteilla ovat 

 9 
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vakiolukuja, pidätysprosentit voivat vaihdella. 
Portaikkoverokortin prosentit ilmoitetaan vastaustiedoissa kun 
positio 72 = 4. 
 
 
 

117 -119 VEROTUSKUNTA  
Kuntakoodi. Tieto voi puuttua silloin, kun tätä tietoa koskee luovu-
tusrajoitus. 
 

 3 

120 - 140 VARATILA  
Työnantajan käytössä oleva varatila.  
 
 

 21 

    

    

 


