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Ilmoitin.fi-palvelun versiopäivityksen tuotantoon siirto 1/2

Ilmoitin.fi-palvelusta julkaistiin uusi versio 29.3.2022

• Nyt voi tarkastaa ja lähettää vuoden 2022 vuosi-ilmoituksia.

• Lisätty vuosi-ilmoitusten 2022 tietuekuvausten mukaiset tarkistukset (tietuekuvaus löytyy vero.fi-sivuilta).

• Yhteyshenkilön nimi (041) ja Yhteyshenkilön puhelinnumero (042) -tiedot on muutettu useissa tietovirroissa 
pakollisiksi.

• Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) ja TVL:n vuosi-ilmoituksen 
yhteyshenkilö (VSTVVYHT) ei tehdä enää vuodelle 2022

• FATCA -tietovirrassa CorrMessageRefId sekä CorrDocRefId elementit on muutettu pakolliseksi 
korjaus- tai poistomenettelyä käytettäessä (tekninen soveltamisohje vero.fi-sivuilta).

• WRP101 ja WRP102 -tietovirroissa uusia tarkistuksia:

• OtherInfo uusia tarkistuksia 'VarattuSana: Tiedon arvo' parit tarkistetaan

• Individual/Tin ja Organisation/IN, IssuedBy on annettava, paitsi silloin kun on annettu "000000000" jolloin 
tietoa ei saa antaa

• Ilmoitustyypin on vastattava lähetettävää tietovirtaa

• MessageRefId:n tarkistuksia on täsmennetty

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/


Ilmoitin.fi-palvelun versiopäivityksen tuotantoon siirto 2/2

• Veronumero telakoille muutokset Ilmoittimen tarkistukset (VEROKYSE, VERONUME)

• Uusi veronumerorekisteröinnin arvo 3 = laivanrakennusala 

• Testi ja Tuotanto ympäristöissä aineistopyyntöjä, jotka sisältävät arvon 3 Laivanrakennusala, 

pystyy lähettämään 1.4.2022 alkaen.

• Tietuekuvaukset löytyvät vero.fi-sivuilta.

• Viety 1.3.2022 tuotantoon Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi 

(EVPH) tarkastukset 2022 (tietuekuvaus löytyy vero.fi-sivuilta).

• Vesiviljely lisätty lomakkeelle 1.1.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta. Uudet tiedot:

• 699 Olen ammattimainen vesiviljelijä (1=kyllä)

• 753 Vesiviljely, kevyt polttoöljy, litraa

• 754 Vesiviljely, raskas polttoöljy, kiloa

• 875 Vesiviljely, biopolttoöljy R, litraa

• 876 Vesiviljely, biopolttoöljy T, litraa

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/


Ennakkoperinnän suorasiirrot

▪ Ennakkoperinnässä käytössä olevien suorasiirtojen Palkkojen 

ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE), Yleisesti verovelvollisten 

eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE) ja Rajoitetusti verovelvollisten 

eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE) käytöstä poistamisesta ei ole tehty 

päätöstä eikä sellaista ole näköpiirissä.

▪ Vero API rajapintaa 'Ennakonpidätystiedot maksajille' kehitetään suorasiirtojen 

rinnalla uutena kanavana ja toivomme mahdollisimman monen ottavan tämän 

kanavan käyttöön. Ennakonpidätystiedot maksajille API rajapinnan kautta voi 

hakea perusverokorttien ennakonpidätystietojen lisäksi myös voimassa olevien 

muutosverokorttien tiedot.



Vero API ajankohtaista



Vero API tuotannon huoltokatko

▪ Rajapintojen huoltokatkot sivulla on maininta Vero API tuotannon säännöllisestä 

huoltoikkunasta klo 10.00 - 14.00 joka toteutuu jokaisen kuukauden joka kolmas 

sunnuntai

– Huhtikuussa tämä huoltoikkuna toteutuu 24.4.2022. Kellon ajat pysyvät samana. 

Huoltoikkunan aikana palveluissa saattaa esiintyä katkoksia.

– Huoltoikkunan aikataulu nostetaan myös yllä mainitulle rajapintojen huoltokatkot -sivulle.



EMCS-järjestelmän rajapinnat 

▪ EMCS-järjestelmä (Excise Movement and Control System) on EU-maiden välillä 

toimiva sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmällä ilmoitetaan ja 

valvotaan EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden eli 

alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden 

verottomuusjärjestelmässä tapahtuvia siirtoja.  

– EMCS-järjestelmää käyttävät yritykset voivat antaa valmisteverollisten tuotteiden siirtoja 

koskevia ilmoituksia tämän uuden rajapinnan kautta 13.2.2023 alkaen. 

– Vero API -rajapintakuvaukset julkaistaan hiekkalaatikossa kevään ja kesän 2022 aikana. 

– Kunhan hiekkalaatikkoa saadaan päivitettyä; lähetämme asiasta ohjelmistokehittäjien 

uutiskirjeen ja julkaisemme vero.fi -ohjeen asiasta. 



Kotitalousvähennystietojen ilmoittamisen Vero API 
rajapinnat

▪ Tavoitteena on saada asiakkaan kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn tiedot sähköisesti ja 

reaaliaikaisesti Vero API rajapinnan kautta, jolloin 

– kotitalousvähennystiedot saataisiin nykyistä aikaisemmin

– tiedot olisivat asiakkaan käytössä OmaVerossa jo ennakkoperintävaiheessa 

– tietojen perusteella asiakkaalle voitaisiin muodostaa viranomaisaloitteisesti verokorttimuutosehdotus, jossa ilmoitetut 

kotitalousvähennystiedot olisivat vähennyksenä huomioituna

▪ Toteutetaan kaksi uutta Vero API rajapintaa kotitalousvähennystietojen ilmoittamiseen Verohallinnolle

– Työkorvausten kotitalousvähennystietojen ilmoittaminen 

▪ rajapinnan kautta työn tehnyt yritys voi ilmoittaa maksettuun työkorvauslaskuun perustuvat kotitalousvähennystiedot työn teettäneen 

asiakkaan puolesta 

– Palkkojen kotitalousvähennystietojen ilmoittaminen 

▪ rajapinnan kautta työn teettänyt asiakas voi ilmoittaa työntekijän palkan maksun yhteydessä palkkaan ja palkan sivukuluihin perustuvat 

kotitalousvähennystiedot

– Kotitalousvähennysten tiedot voi ilmoittaa Vero API rajapinnan kautta sen jälkeen, kun työn teettänyt asiakas on maksanut 

työkorvauslaskun työn tehneelle yritykselle tai palkan työn tehneelle työntekijälle

▪ Dokumentaatio pyritään julkaisemaan hiekkalaatikkoon huhtikuun aikana

https://api-developer.vero.fi/


Tulevat tapahtumat



Seuraavat tapahtumat ohjelmistokehittäjille

▪ Keväällä järjestettävä Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen 

yhteistyöpäivä järjestetään perjantaina 3.6.2022 Teams -kokouksena.

– ilmoittautuminen julkaistu Tilaisuudet 2022 - vero.fi -sivulla

– aiheina päivässä mm. vuosi-ilmoitukset, Vero API ajankohtaista, tulorekisterin 

ajankohtaiset asiat, varmennepalvelu -projektin tilannekatsaus, tulevat kv-

tiedonvaihdot, DAC7 -projekti, positiivinen luottotietorekisteri

– päivän suunnitelmallinen aikataulu julkaistaan myöhemmin yllä mainitulla sivulla 

▪ Seuraava ohjelmistokehittäjien klinikka perjantaina 6.5.2022 klo. 

9.00

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet-2022/


Ohjelmistokehittäjien klinikka

Janne Järvenkylä

1.4.2022



Tulorekisterin asiakasraadit

• Tulorekisteri hakee palkkatietojen asiakasraateihin vapaaehtoisia jäseniä uudelle toimikaudelle. Myös 

vanhat jäsenet voivat hakea uudelleen mukaan.

– Ilmoittautumisaikaa 15.4.2022 asti

– Raatien toimikausi kestää kaksi vuotta ja sen aikana raadeille järjestetään vähintään kaksi 

virtuaalista tilaisuutta vuosittain.

– Raatien jäsenille voidaan myös lähettää muita kyselyitä ja pyytää kohdennetusti kommentteja 

kehityksen tueksi.

– Lisäksi raadeille lähetetään vuosittain kohdennettu asiakastyytyväisyyskysely.

• Palkoissa asiakasraateja on kolme: ohjelmistotalojen asiakasraati, tilitoimistojen ja palveluntuottajien 

asiakasraati sekä muiden ilmoittajien asiakasraati.

• Lisää tietoa ja linkki ilmoittautumislomakkeelle.

• Lisää tietoa tulorekisterin pienkehittämisestä ja asiakasraadeista.

1.4.2022 13

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/uutishuone/ajankohtaista/tule-mukaan-palkkatietojen-asiakasraatiin/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/kehittaminen/


Kiitos osallistumisesta!
Mahdolliset kysymykset → ohjelmistotalot@vero.fi


