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Ennakkotietoa ilmoitin.fi tammikuun 
versiopäivityksestä 1/2

▪ 4.1.2022 - TaMo-tarkistusmoduulin tammikuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

▪ 25.1.2022 - TaMo-tarkistusmoduulin tammikuun tuotantoon siirto

▪ Yhteisöjen tuloveroilmoitusten (YTSAH) vuosimuutokset 2022

– Vuosilukumuutokset kaikkiin formaatin teksteihin 2021->2022

– Uusia tietoja

▪ lomakkeille 67, 71B, 81 ja EVPH

– Otsikkomuutoksia ja virheilmoitusten vuosimuutoksia

▪ lomakkeille 4, 6 ja 6B

– Muutos tarkastukseen lomakkeelle 62. 

▪ Sama muutos myös vuodelle 2021 (tietuekuvaus päivitetty).

– Pelkkä vuosilukumuutos tietuetunnukseen

▪ niihin tietuekuvauksiin, joita ei yllä ole mainittu



Ennakkotietoa ilmoitin.fi tammikuun 
versiopäivityksestä 2/2

▪ Vuosi-ilmoitusten vuosimuutokset 2022 – tietuekuvausten päivitys

– Julkaistaan tammikuuna aikana

▪ LÄVE-liitetiedostojen lähetys ApitamoPKI-rajapinnan kautta

▪ Muutoksia Lähdeveron palautusten ja lähdeverokorttien XML hakemusten 

sanomiin



Tiedoksianto Lisäselvitys (SELVI) -tietovirrasta 

▪ Lisäselvitys (VSYSELV) -tietovirtaa ei saa lähettää tyhjänä, ilman 736-

tunnuksen tietosisältöä. Tietovirtaa käytetään vain siinä tapauksessa kun on 

ilmoitettava jotain sellaista lisätietoa, jota ei ole kerrottu ilmoituksella tai josta ei 

ole erillistä liitettä. Erikseen liitteinä lähetettävistä asiakirjoista, esim. 

tuloslaskelma, tase jne. ei myöskään tarvitse ilmoittaa VSYSEL-tietovirrassa.

▪ Tyhjät lisäselvitys-ilmoitukset aiheuttavat Verohallinnon ilmoituskäsittelyssä 

ylimääräisiä toimenpiteitä. 



Ennakkoon esitetyt kysymykset

▪ Asiakkaalta tuli seuraava kommentti: Ennakonperintäkoulutuksessa verottajan 

puolelta nousi esille, että suorasiirtomenettely on poistumassa."

▪ Onko suorasiirtomenettelyn osalta tulossa jossain vaiheessa jotain muutoksia?

– Suorasiirtomenettely on näillä näkymin vielä pitkään ja hartaasti olemassa.

– Suorasiirtomenettelyn rinnalle käyttöönotettavat API:t ovat erillisiä API -rajapintoja eli kyse ei 

ole yhdestä API-rajapinnasta, johon nuo kaikki ominaisuudet sisältyisivät. 

– API:n kautta voi kysellä palkkojen prosentteja

– API-rajapinnan avulla voi ilmoittaa alkavia eläkkeitä ja etuuksia ja sillä voi myös ilmoittaa 

peruslaskentaan tietoja ja sitten kysellä lasketut prosentit → Tarkennus eläkkeiden ja 

etuuksien aikatauluun: Uusien alkavien eläke- ja etuustietojen ilmoitusmahdollisuus aukeaa 

vuonna 2022.



Vuoden 2022 aikataulu

▪ Vuoden 2022 ohjelmistokehittäjille suunnatut tilaisuudet löytyvät 

ohjelmistokehittäjien vero.fi sivuilta → Tilaisuudet 2022 - vero.fi

– tilaisuuksien 2022 alle lisätään ohjelmistokehittäjien klinikoissa esitetyt materiaalit

– Tulorekisterin mukanaoloa ohjelmistokehittäjien klinikoissa voi seurata tilaisuudet 2022 sivulta

– kevään ja syksyn ohjelmistotalopäivät vahvistetaan myöhemmin. Päivistä tiedotetaan 

ohjelmistokehittäjien klinikoissa ja ohjelmistokehittäjien uutiskirjeissä.

▪ Aikataulu vuodelle 2022 on päivitetty ja se on löydettävissä ohjelmistokehittäjien 

sivulta → Aikataulu 2022 - vero.fi

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


Klinikassa esitetyt kysymykset

▪ Työtulotietojen ilmoittaminen (VSTYOTUE) - ilmoittamisen aikataulu?

– 31.1. on vuosi-ilmoitusten 2021 viimeinen jättöpäivä ja sama päivä pätee VSTYOTUE 

tietovirtaan

– Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista on annettava 

viimeistään 15.2.2021.  Vuosi-ilmoitus osakaslainoista viimeistään 24.2.2021.

– tieto on päivitetty Aikataulu 2022 - vero.fi -sivulle

▪ Tuloveroilmoitus 2022: access ja sallitut lomakeyhdistelmät, milloin julkaistaan?

– Julkaisu tammikuun 25.1.2022 versiopäivityksen jälkeen (n. 1-2 viikon sisällä 

versiopäivityksestä)

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


Tulorekisteri ajankohtaista 
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Ohjelmistotalojen neuvonta, uusi kanava

• Uutena kanavana otettu käyttöön ohjelmistotalot@vero.fi, jonka kautta esitetyt tulorekisteriin liittyvät 

ohjelmistotalojen kysymykset ohjataan Tulorekisteriyksikölle

– Tarkoitettu vain ohjelmistotaloille

– Neuvontaa kehityksen tueksi

– Ei tuotannon virhetilanteiden käsittelyä

• Teknisestä häiriöstä tai havainnosta tulee edelleen aina tehdä havaintolomake: 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/jarjestelma/havaintolomake/
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Kiitos osallistumisesta!
Mahdolliset kysymykset → ohjelmistotalot@vero.fi


