
Ohjelmistokehitys Teams-klinikka 
04.03.2022
Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi



Teams -klinikan sisältö

1

2

3

4

5

Ennakkotietoa Ilmoitin.fi maaliskuun versiopäivityksestä

Vero API rajapinnat ajankohtaisia asioita

Statistiikkaa Vero API rajapintojen käytöstä

Suosituimmat Vero API rajapinnat 

Tulevat huoltokatkot

6 Muuta ajankohtaista

Tulorekisteri ajankohtaista7



Ennakkotietoa Ilmoitin.fi maaliskuun 
versiopäivityksestä

▪ TaMo tarkistusmoduulin maaliskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto tiistaina 8.3.2022

▪ TaMo tarkistusmoduulin maaliskuun tuotantoon siirto tiistaina 29.3.2022

• Vuosi-ilmoitusten vuosimuutokset 2022

• Energiatuotteen valmisteveron palautushakemus (EVP tietuekuvaus 2022 muutokset) - tuotantoon 

1.3.2022

• VAT-check modulin päivitys (asennus tuotantoon 1.3.2022)

• Tilinpäätösten liitetiedostojen tuplalähetysten tarkistus Ilmoittimeen

• Uusi FATCA-tarkistus Ilmoittimeen (3/2022 versioon)

• Veronumero telakoille muutokset Ilmoittimen formaatteihin

• FATCA - CorrDocRefId tarkistuksessa ongelma ilmoittimessa



Vero API rajapinnat ajankohtaisia asioita

▪ Vero API rajapintojen yleiskuvaus on julkaistu Vero API yleiskuvaus - vero.fi -

sivuilla 14.2.2022 - käännökset tulossa maaliskuun aikana

▪ Vero API hiekkalaatikosta löytyy veronumeroon liittyvät Register Tax Number ja 

Validate Tax Number rajapintakuvaukset, joihin on lisätty tammikuussa telakka-

ala. 

– Hiekkalaatikossa voi tutustua kuvauksiin mutta ne voivat vielä muuttua 

– Register Tax Number telakka-alan muutokset viedään testi- ja tuotantoympäristöön 31.3.2022 

klo. 17 jälkeen

– Validate Tax Number palauttaa telakka-alan veronumerorekisteröintitietoja 1.7.2022 alkaen

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/vero-api-yleiskuvaus/


Statistiikkaa Vero API rajapintojen käytöstä

▪ Vero API käyttö vakiinnuttaa paikkaansa ilmoittamisen välineenä

▪ Vero API kutsuja on jo yhteensä yli 54 miljoonaa

▪ Käyttö on lisääntynyt 2021 julkaistujen rajapintojen myötä todella voimakkaasti



Suosituimmat Vero API rajapinnat 

IIT Withholding Percentage

Validate Tax Number v1

Used Vehicle Decision

Tax Period Inquiry v1

List letters

• Ennakonpidätystiedot maksajille kysely

• Veronumerorekisterikysely 

• Ajoneuvokohtaiset autoverotuspäätökset 

• Verokausitietojen kysely 

• Listaa kirjeet 



Tulevat huoltokatkot

▪ Katso OmaVeron tulevat huoltokatkot - vero.fi

– OmaVero ei ole käytössä sunnuntaina 6.3.2022 klo 8.30–18.00 huoltotöiden vuoksi.

▪ Rajapintojen huoltokatkot - vero.fi

– Vero API tuotantorajapinnat eivät ole käytössä sunnuntaina 6.3.2022 klo 8.30-16.00 

huoltotöiden vuoksi

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/katso-omaveron-tulevat-huoltokatkot/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/rajapintojen-huoltokatkot/


Muuta ajankohtaista

▪ Yrityksen digitalous - Yrityksendigitalous

– sivusto on tarkoitettu Yrityksen digitalous -hankkeen aikaiseksi tiedonlähteeksi ja 

yhteistyöfoorumiksi

– Hankkeen toimikausi on 2021–2024

– Sivuston kautta pystyy seuraamaan ajankohtaisia asioita ja osallistumaan hankkeen 

järjestämiin tilannehuoneisiin

▪ Keväällä järjestettävä Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen yhteistyöpäivä perjantaina 

3.6.2022 (teams -kokous). 

– Ilmoittautuminen ja päivän aikataulu julkaistaan myöhemmin Tilaisuudet 2022 - vero.fi -sivulla

– Aiheina mm. Vuosi-ilmoitusten muutokset, Vero API ajankohtaista, Positiivinen 

luottotietorekisteri, tulevat KV-tiedonvaihdot, katsaus DAC7-projektiin, Tulorekisteri 

ajankohtaista ym.

▪ Seuraava ohjelmistokehittäjien klinikka perjantaina 1.4.2022 klo. 9.00

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


Ohjelmistokehittäjien klinikka

Janne Järvenkylä

4.3.2022



Perhevapaauudistus

• Perhevapaauudistuksen myötä lisätään 4 uutta tulolajia sekä tehdään muutoksia palkallisen 

ja palkattoman poissaolojakson poissaolojen syykoodien nimiin 1.8.2022 alkaen

• Muutoksen myötä Kela ilmoittaa uuden ja vanhan lain mukaisia tulolajeja tulorekisteriin

• Muutokset:

– Uudet tulolajit etuustietoilmoitukselle: 1422 Raskausraha, 1423 Vanhempainraha, 1424 

Osittainen vanhempainraha, 1425 Erityisraskausraha

– Vanhoille perhevapaan tulolajeille 1001-1005 lisätään maininta: (ennen 1.8.2022)

– Päivitetään perhevapaisiin liittyvien palkkatietoilmoituksen palkallisten ja palkattomien 

poissaolojen syykoodien nimiä

• Tekninen dokumentaatio muutoksista julkaistaan maaliskuussa 2022 tulorekisterin verkkosivuilla

• Muutokset tuodaan sidosryhmätestiympäristöön testattavaksi huhtikuun lopussa portaittain

• Muutokset ovat tuotannossa toiminnassa ja ilmoittaminen mahdollistuu 17.6. eli 45 päivää ennen 1.8. 

ajankohtaa
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Tilannekatsaus vuoden 2023 

vuosimuutoksiin 1/2
• Aikataulu:

– Hyväksytyt muutospyynnöt tiedoksi touko-kesäkuussa 2022

– Tekninen dokumentaatio vuosimuutoksista kesäkuussa 2022

– Vuosimuutokset testaukseen, asiakasohjeet päivitykseen heinä-lokakuussa 2022

– Vuosimuutokset tuotantoon pääsääntöisesti 45 päivää ennen vuodenvaihdetta

• Alustavasti hyväksyttyjä kolme, selvityksessä kolme. Hylättyjä alustavasti 16. Aiheettomia (toteutettu

2022) neljä.

• Lisäksi tiedossa mahdollisia lainsäädännöstä tulevia muutoksia.
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Tilannekatsaus vuoden 2023 

vuosimuutoksiin 2/2
• Alustavasti hyväksytty:

– Etuustietoilmoituksella perhevapaisiin liittyen etuuden yksikkötieto muuttuu pakolliseksi tiedoksi 

joillain tulolajeilla

– Etuustietoilmoituksella Vähennykset-tietoryhmässä ilmoitettu vähennyksen tyyppi 

Palkansaajamaksujen vähennys poistetaan käytöstä

– Palkkatietoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella tietoryhmässä Työtapaturmavakuutus 

ilmoitettavan tiedon vakuutusnumero osalta estetään välilyöntien/whitespace merkkien 

ilmoittaminen

• Selvityksessä:

– Raportti poissaolotiedoista
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Tulorekisterin kehittämissuunnitelma 

vuosille 2023-2025
• Yhteenveto on julkaistu tulorekisterin kehittämistä koskevilla sivuilla: 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/kehittaminen/

• Kehittämissuunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevia lainsäädännöstä johtuvia muutostarpeita 

sekä muita tunnistettuja kokonaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi:

– Henkilötunnuksen uudistaminen

– Sosiaaliturvan kokonaisuudistus (2020-2027)

– Mahdollisia uusia käyttökohteita tiedoille:

• Odotetaan lainsäädäntötyön edistymistä. Esim. Maatalouden lomituspalvelut, merenkulun 

tukihakemukset, opiskelijoiden työllistymisen seuranta.

– Selvitys keskitetystä laadunvalvonnasta (2022-2023)
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Kiitos osallistumisesta!
Mahdolliset kysymykset → ohjelmistotalot@vero.fi


