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▪ Verohallinto selvittää, miltä yritysten tuloveroraportointi voisi näyttää tulevaisuudesta. 
Ohjelmistotalot ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden kehityksen kannalta. Tämän 
vuoksi haluaisimme keskustella ohjelmistotalojen kanssa seuraavista aihealueista:

– Tuloveroraportoinnin ohjelmistotyökalujen tulevaisuus

– Tilikarttojen tulevaisuudennäkymät

– Miten tuloveroraportoinnissa tehtävää erillistä ilmoittamista voidaan tulevaisuudessa vähentää 
esimerkiksi automaation avulla?

– Millaista asiakasymmärrystyötä ohjelmistotalot ovat itse tehneet ja millaisia tuloksia sitä kautta on 
saatu?

Muuta

▪ Emme ole millään tavalla kiinnostuneita haastateltavien ohjelmistotalojen verotuksesta. 
Haastattelumme ovat luottamuksellisia ja tähtäävät Verohallinnon asiakaskokemuksen 
parantamiseksi. Loppuraportti ei myös kerro, keitä yrityksiä tai henkilöitä selvitykseen 
on haastateltu.
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Kiinnostuitko? 

▪ Mikäli kiinnostuit, voit jättää yhteystietosi meille nyt tai palata asiaan ensi viikon aikana (viikko 6). Olemme 

yhteydessä kaikkiin kiinnostuneisiin.

▪ Voit myös olla meihin yhteydessä, mikäli haluat keskustella tarkemmin tietotarpeistamme.

Yhteystiedot:

Jesse Mäkirinne 

jesse.makirinne@vero.fi

puh. 0295 120211

Raisa Järvenkylä 

raisa.jarvenkyla@vero.fi

puh. 029 512 4546



Ilmoitin.fi-palvelun versiopäivityksen tuotantoon siirto

▪ Ilmoitin.fi-palvelun tiistaiksi 25.1.2022 suunniteltu versiopäivitys siirtyi.

▪ Uusi tuotantoon siirtopäivä on tiistai 8.2.2022. Testiympäristössä voi kuitenkin jo nyt testata 
versiotiedotteessa kuvattuja muutoksia. 

– Versiopäivityksen aikana 8.2.2022 noin klo 7-9 www.ilmoitin.fi ja ohjelmistorajapinnat eivät ole käytettävissä.

Päivityksen jälkeen:

▪ Voi tarkastaa ja lähettää yhteisöjen (4, 6, 6B, 6C, 6U) tuloveroilmoituksia vuoden 2022 tilikausille.

▪ Vuoden 2022 vuosi-ilmoituksien tietuekuvaukset julkaistaan, mutta niiden mukaiset formaatit tulevat 
vasta Ilmoittimen maaliskuun versiossa 29.3.2022.

▪ Voit lähettää LÄVE-liitetiedostoja ApitamoPKI-rajapinnan kautta.

▪ Lähdeveron palautusten ja lähdeverokorttien XML hakemusten muutokset tulevat voimaan.

▪ Lähetettyjen OAV-ilmoitusten web-lomakkeet Arkisto-näkymästä poistetaan. Tuloveroilmoitusten 
osalta vastaava poisto on tehty jo aikaisemmin.



Versiopäivityksen tekniset muutokset ohjelmistokehittäjille

Versiopäivityksen tekniset muutokset ohjelmistokehittäjille

Tamo

▪ Lisätään yhteisöjen (4, 6, 6B, 6C, 6U) 2022 formaatit ja tietuekuvausten mukaiset TaMo-tarkistukset 

(tietuekuvaus löytyy vero.fi-sivuilta).

▪ LÄVE-liitetiedostojen lähetys ApiTamoPKI-rajapinnan kautta on mahdollista.

▪ Muutoksia Lähdeveron palautusten ja lähdeverokorttien XML hakemusten sanomiin (tekninen 

soveltamisohje löytyy vero.fi-sivuilta).

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


Muuta huomioitavaa Ilmoitin.fi

▪ Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME) ja 

veronumerorekisterissä olon tarkistaminen (VEROKYSE) – tietuekuvaukset on julkaistu.

– Tietuekuvausten mukaiset muutokset ovat tulossa Ilmoitin.fi-palvelun maaliskuun versioon.

▪ Versiopäivityksen siirtymisen myötä siirtyi myös tuloveroilmoitus 2022: Access ja sallittujen 

lomakeyhdistelmien julkaisu. 

– Nämä julkaistaan helmikuun 8.2.2022 versiopäivityksen jälkeen (n. 1-2 viikon sisällä 

versiopäivityksestä)

▪ Huomioithan, että tietovirtoja WRP101 (rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus) ja WRP102 

(julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista) 

ilmoituksissa on jokaisessa oltava on yksilöivä MessageRefId.

▪ Yhteydenottolomakkeella voit ilmoittaa Ilmoitin.fi/ApitamoPKI teknisestä virheestä, häiriöstä tai 

ongelmatilanteesta.

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/ilmoitinfi-yhteydenotto/
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▪ Hiekkalaatikkoon on viety tutustuttavaksi kehitteillä oleva uusi koodistot-

rajapintapalvelu, jolla voi hakea omaan ohjelmistoon Vero API-sanomissa 

käytetyt koodiarvot ja niiden selitteet kolmella kielellä: https://api-

developer.vero.fi/api-details#api=Codes

▪ Hiekkalaatikossa on julkaistu myös päivitetyt rajapintakuvaukset liittyen 

veronumeron käytön laajentamiseen (telakkamuutos): https://api-

developer.vero.fi/api-details#api=Ids

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=Codes
https://api-developer.vero.fi/api-details#api=Ids
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▪ Vero API - vero.fi -sivun alasivuihin tullaan ensi viikon aikana päivittämään Vero API 
yleiskuvaus ohjelmistokehittäjien tueksi. 

▪ Yleiskuvauksesta löytyy mm. suosituksia ohjelmistoja kehittäville sekä rajapinnan tekniset 
linjaukset. 

▪ Esimerkkejä suosituksista;  

– Ohjelmistotalon tulee testata integraatio Vero API testirajapintoihin käyttäen testivarmennetta. 
Testiskenaarioiden tulee sisältää mm. tyypillisimmät käyttötilanteet, rajapinnan palauttaman hyväksytyn 
syötteen sekä virheilmoitusten käsittely, varautuminen käyttökatkotilanteisiin sekä odottamattomiin virheisiin.

– Ohjelmistotalo rakentaa rajapintoja käyttävään ohjelmistoon rajapintojen kuvauksissa olevat syötetarkistukset 
ja loogiset riippuvuustarkistukset, jotta rajapinnoille lähetetty syöte on mahdollisimman laadukasta ja vältytään 
tarpeettomilta muototarkistuksiin liittyviltä virhetilanteilta.

▪ Esim. jos syötteessä tietty päivämäärä ei saa olla menneisyydessä, niin ohjelmiston tulee tarkistaa tämä asia.

– Rajapinnan palauttama http-paluukoodi 200 OK tarkoittaa kutsun onnistumista. Tyypillisesti rajapinnan 
paluuarvona lähetetään yksilöllinen tunniste sekä aikaleima, jotka toimivat Verohallinnon kuittauksena 
onnistuneesta lähetyksestä. Lähetettyä aineistoa ei välttämättä käsitellä välittömästi verotusjärjestelmiin, joten 
aineisto ei todennäköisesti näy muita kanavia tarkasteltaessa tai Verohallinnon virkailijoille. 

– Muut http-paluukoodit, kuten 400 tai 500 tarkoittavat, että lähetettyä sanomaa ei ole hyväksytty tai siihen ei 
pystytä vastaamaan. Kyse voi olla esimerkiksi lähetetyn sanoman rakenteen virheestä, syötteeseen liittyvästä 
tarkistusvirheestä, liiketoiminnan säännön tarkistusvirheestä, valtuuksien puuttumisesta, kuormitustilanteesta 
tai käyttökatkosta.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/
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▪ Esimerkkejä rajapinnan teknisistä linjauksista. Alla olevat tiedot voi päivityksen 

jälkeen tarkistaa Vero API yleiskuvauksesta;

– Rajapintojen versiointi 

▪ Versiointi tehdään rajapinta- tai API-tuotekohtaisesti. Rajapinnan versiointi perustuu juoksevaan numerointiin 

osoitteen lopussa, johon lisätään kirjain v ja versionumero, esimerkiksi 

https://api.vero.fi/Customer/IDs/ValidateTaxNumber/v3

– Rajapintojen osoitteen rakenne

– Header-tiedot

– Rajapintojen parametrit

– Tietotyypit rajapinnoissa

– Päivämäärät ja aikaleimat

– Http-paluukoodit

▪ Kun sivu saadaan julkaistua; otamme mielellämme palautetta vastaan 

ohjelmistotalot(at)vero.fi -osoitteeseen

https://api.vero.fi/Customer/IDs/ValidateTaxNumber/v3


Muuta ajankohtaista

▪ Keväällä järjestettävä Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen 

yhteistyöpäivä järjestetään perjantaina 3.6.2022 Teams -kokouksena.

– Ilmoittautuminen ja päivän aikataulu julkaistaan myöhemmin Tilaisuudet 2022 -

vero.fi -sivulla

– Päivä kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin

▪ Seuraava ohjelmistokehittäjien klinikka perjantaina 4.3.2022 klo. 9.00

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


Klinikassa esitetyt kysymykset

▪ Tuleeko Vero API rajapintoihin mahdollisuus tehdä esim. 500 ryhmissä 

massakyselyitä?

– Toistaiseksi rajapinnat ovat tapauskohtaiseen ja reaaliaikaiseen käsittelyyn tehtyjä.

– Massakyselyihin on tarjolla ApitamoPKI on rajapinta ilmoittamiseen. Se on luonteeltaan 

massapalvelu, eikä tarjoa reaaliaikaisia vastauksia kyselytietovirtoihin.

▪ Vero API yleiskuvaukseen tulee myös tieto että tuotantovarmenteet ladataan 

Vero API tuotantoympäristöön kerran vuorokaudessa arkisin. Jos 

tuotantovarmenne on noudettu samana päivänä, kun kutsua yritetään, rajapinta 

saattaa palauttaa http 500 virheen kunnes varmenne on latautunut Vero API 

tuotantoympäristöön.



Kiitos osallistumisesta!
Mahdolliset kysymykset → ohjelmistotalot@vero.fi


