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Ilmoitin.fi - ennakkotietoa kesäkuun versiopäivityksestä

▪ 17.5.2022 Tamo tarkistusmoduulin kesäkuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

▪ 7.6.2022 Tamo tarkistusmoduulin kesäkuun tuotantoon siirto

▪ Tulossa:

▪ TRACE muutoksia (päivitetään soveltamisohjeeseen)

▪ ilmoituksen poisto (void) TRACE704 rajoituksen päivämäärän muuttaminen (ei voi lähettää 31.3. 
jälkeen)

▪ WRP101: tarkistus, että AI/AIIN ja OtherAI/IN ei voi olla sama tunnus

▪ Uusien rekisteröityneiden säilyttäjien y-tunnusten listan vieminen Ilmoittimeen

▪ Tietovirtoja WRP101 ja WRP102 yksilöivä MessageRefId:n tarkistuksen lisäys (lähetettäessä useita 
sanomia samalla kertaa) web-puolen taustakäsittelyyn

▪ ApitamoPKI rajapinnan noutokäsittelyn viimeisen mahdollisen noutopäivän käsittelyn korjaus 

▪ Lomake.fi poistoilmoituksiin korjauksia (kevään/kesän aikana)

▪ Huomautusten näkyminen lähetyksen yhteydessä 



Vero API ajankohtaista



Vero API koodistopalvelu

▪ Koodistopalvelu -rajapinnan kautta voi hakea ohjelmistoonsa Verohallinnon koodeja ja 

selitteitä ; näitä ovat esimerkiksi tulotyypit ja kirjetyypit.

▪ Koodistopalvelu pyritään viemään tuotantoon ensi viikolla, jolloin myös testirajapinta 

tulee käyttöön. Dokumentaatioon voi tutustua jo hiekkalaatikossa:
– https://api-developer.vero.fi/api-details#api=Codes

– Suosittelemme hakemaan koodit ja selitteet koodistopalvelusta, mikäli käytätte niitä 

käyttöliittymillänne.

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


Kotitalousvähennystietojen ilmoittamisen Vero API 
rajapinnat

▪ Kotitalousvähennystietojen ilmoittamisen Vero API rajapinnat on nyt julkaistu 

hiekkalaatikossa

▪ Household Expenses Reporting for Companies API

▪ Household Expenses Reporting for Employee Wages API

▪ 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

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=IndividualIncomeTax&operation=postFileHouseholdExpenses
https://api-developer.vero.fi/api-details#api=IndividualIncomeTax&operation=postFileEmployeeWages


Vero API Rekisteritilan näyttäminen ja muutokset 

▪ Rekisteritilan näyttäminen ja muutokset -rajapinta laajenee 

– tällä hetkellä rajapinnan kautta voi tarkistaa asiakkaan alv-, työnantaja- ja 

ennakkoperintärekisteritiedot

– laajennuksen jälkeen rajapinnan kautta on mahdollista ilmoittaa myös alv-, työnantaja- ja 

ennakkoperintärekisteröinnin aloitukset ja lopetukset

▪ Rajapinnan muutokset siirretään testiin ja tuotantoon toukokuun loppuun mennessä

▪ Rajapinta on julkaistu hiekkalaatikossa jo tammikuussa ja siihen voi tutustua 

osoitteessa: https://api-developer.vero.fi/api-details#api=Roles&operation

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=Roles&operation


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.

▪ Hiekkalaatikossa jo julkaistut rajapinnat: APIs: Details - Vero API Sandbox - developer portal

▪ Jos olet kehittämässä EMCS-järjestelmän rajapintoja → ota yhteyttä 

ohjelmistotalot(at)vero.fi -osoitteeseen niin sovitaan yhteistyöstä uusien rajapintojen 

osalta.

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=EMCS&operation


Tulevat tapahtumat



Yhteistyöpäivä ohjelmistokehittäjille 3.6

▪ Verohallinnon ja ohjelmistotalojen 

välinen yhteistyöpäivä järjestetään 

perjantaina 3.6.2022 Teams -kokouksena. 

– ilmoittautuminen ja suunnitelmallinen 

aikataulu julkaistu Tilaisuudet 2022 - vero.fi -

sivulla

▪ huolehdithan, että olet hyvissä ajoin seuraamassa 

haluamaasi esitystä

▪ esitysten alkamisajat ovat suuntaa-antavia

▪ taukojen jälkeen jatkamme esityksiä aina aikataulun 

mukaisesti.

Suunnitelmallinen aikataulu

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet-2022/3.6.2022-verohallinnon-ja-ohjelmistotalojen-v%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4/


Ohjelmistokehittäjien klinikat

▪ Kesäkuun ohjelmistokehittäjien klinikka korvaantuu ohjelmistotalopäivällä 

– ohjelmistotalopäivän materiaali lähetetään ilmoittautuneille jälkikäteen 

sähköpostitse tai pyydettäessä ohjelmistotalot(at)vero.fi 

▪ Seuraava klinikka kesälomakauden jälkeen perjantaina 2.9.2022 klo. 9.00



Ohjelmistokehittäjien klinikka

6.5.2022



Ajankohtaisia asioita

• Tulorekisteri järjestää palkkatietoilmoituksen korjaamista käsittelevän Teams-tilaisuuden 18.5.2022 9-

11.15

– Tilaisuus jaettu kahteen osaan, ensimmäisessä käydään yleisemmin eri korjaamisen tilanteita ja 

toisessa keskitytään perusteettomaan etuun ja takaisinperintään

– Korjaamista käydään läpi sähköisessä asiointipalvelussa

• Tulorekisteri järjestää ohjelmistotaloklinikan 9.6.2022 10-11 Teams-tilaisuutena.

– Käydään läpi 2023 vuosimuutoksia ja muita ajankohtaisia aiheita

– 3.6. Verohallinnon ohjelmistotalojen yhteistyöpäivillä käydään suppeammin läpi osin samoja 

asioita

1.4.2022 13

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tapahtumat/n%C3%A4in-korjaat-palkkatietoilmoitusta-tulorekisterin-s%C3%A4hk%C3%B6isess%C3%A4-asiointipalvelussa/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tapahtumat/tulorekisterin-ohjelmistotalopaiva-2022/


Klinikassa esitetyt kysymykset

▪ Rekisteritilan näyttäminen ja muutokset - Käyttääkö rajapinta samoja tietoja jotka on 

YTJ:stä saatavilla ja lisäksi kiinnostaisi tietää miten muutosten ilmoittaminen toimii 

rajapinnan kautta - vaatiiko valtuuksia?

– Rekisteritila näyttää Verohallinnon sen hetkisen tiedon rekisterissä olemisesta ja muutostiedot 

synkronoituvat YTJ:hin kun Verohallinto on apin kautta tiedot käsitellyt.

– Kun pyynnön lähettäjä pyytää tietoja yrityksestä, eikä omia tietojaan, tarvittavana Suomi.fi-

valtuutuksen roolina on "Veroasioiden hoito”. 



Kiitos osallistumisesta!
Mahdolliset kysymykset → ohjelmistotalot@vero.fi


