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Versiohistoria 

Päivä Versio Kuvaus 

12.1.2018 1.0 Päivämäärät vuoden 2017 
ilmoitusten määräajoista on 
päivitetty 

27.9. 1.1. Korvaava menettely käyttöönotettu 
kaikissa vuosi-ilmoituksissa. 

7.11. 1.1. Korjattu korjaamisen aikatauluja. 
Täsmennetty VSLAINAE tietovirran 
poikkeuksellista korjausmenettelyä 

16.1.2019 1.2. Korjattu esimerkeissä olleet virheet 



 
 
 

 
1 YLEISTÄ 

 

Vuosi-ilmoitusten korjausmenettely on kaikissa vuosi-ilmoituksissa muuttunut 
korvaavaksi menettelyksi. Korvaavassa menettelyssä korjaus tehdään antamalla uusi 
ilmoitus, joka korvaa aiemmin annetun ilmoituksen. Vanha poisto-korjauslisäys 
menettely on poistunut käytöstä.  

Kappaleessa 5 kerrotaan ilmoituksista, joissa korjaustapa on muista poikkeava. Vuosi-
ilmoitusten korjaukset suositellaan tehtäväksi käyttäen samaa kanavaa kaikkien 
ilmoitusten lähettämiseen. Paperilla annetut ilmoitukset suosittelemme kuitenkin 
korjaamaan käyttäen sähköisiä ilmoituskanavia, esim. lomake.fi-verkkolomakepalvelua. 

 

2 KORJAAMISEN AIKATAULUT 

Korjaamisen aikataulut muuttuvat, koska vuoden 2018 verotus voi valmistua tiettyjen 
asiakasryhmien asiakkaiden osalta jo toukokuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että korjaukset 
vuosi-ilmoituksiin pitäisi tulla viimeistään 30.4. jotta korjattu tieto ehtii asiakkaan 
verotukseen ennen verotuksen valmistumista. 

30.4. jälkeen annetut vuosi-ilmoitukset, jotka eivät ehdi joustavasti valmistuvaan 
verotukseen, menevät automaattisesti muutosverotukseen. 

12.2. 

Korjaukset vuosi-ilmoitukselle arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja 
myyntierittelyistä on annettava, jotta tiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille.  

18.3. 

Vuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 18.3.2019, jotta 
tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, 
kun ne on havaittu.  

30.4. 

Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 30.4.2019, jotta saadaan korjatut tiedot 
ajoissa korjausverotuspäätöksille. 

 

3 KÄSITTEET 
 

Ilmoitus 

Yksi vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely on yksi ilmoitus. Yksi tiedosto voi sisältää 
monta ilmoitusta. Ilmoitusta tarkoitetaan myös silloin kun kirjoitetaan yksi rivi tiedostossa 
tai virhe tietueessa. Korvaavassa menettelyssä aiempi ilmoitus korvataan uudella 
ilmoituksella. 

Tiedosto 

Yhdessä tiedostossa voi olla useita ilmoituksia. Tiedostoja ei korjata tai korvata uusilla. 
Esimerkiksi jos tiedoston sisällä on 100 ilmoitusta ja niistä 10:ssä on tunnistetiedoissa 
virhe, suositus on, että annetaan kaksi erillistä tiedostoa eli annetaan tiedosto joka 
sisältää 10 poisto-ilmoitusta ja toinen joka sisältää 10 uutta oikeilla tiedoilla olevaa 
ilmoitusta. 90 ilmoitusta, jotka olivat oikein, ei tule antaa toista kertaa. 



4 KORVAAVA MENETTELY 

Vuosi-ilmoitukset korjataan antamalla uusi saajan erittely, jossa kaikki tunnistetiedot 
ovat samoja uudella ja korvattavalla erittelyllä. Näin uusi erittely korvaa vanhan. 
Uudessa menettelyssä Verohallinto edellyttää, että ilmoitusvelvollinen itse summaa 
yhden saajan tiedot koko vuodelta suorituslajeittain. 

Korvaavalle erittelylle tulee merkitä sekä kaikki alkuperäiset oikein  olleet tiedot että 
korjatut tiedot. Korvaavaa erittelyä annettaessa tulee huomioida, että uusimman 
erittelyn tulee sisältää myös esim. samalle saajalle, samalta maksajalta ja samalla 
suorituslajilla aiemmin lähetettyjen erittelyjen tiedot. 

Maksajakohtaiset yhteenvetotiedot on jo aiemmin korjattu antamalla uusi korvaava 
ilmoitus eli niiden tietojen korjaamisessa mikään ei ole muuttunut. 

Pääsääntö on, että vain virheelliset saajakohtaiset erittelyt tai maksajakohtaiset 
yhteenvetotiedot korjataan. Koko ilmoitusaineistoa ei tarvitse antaa uudelleen. 
Korjausilmoitusta vastaavaan tiedostoon maksuvuodeksi merkitään se vuosi, jolta 
annettua vuosi-ilmoitusta korjataan. 

 

 



Esimerkki 1 Vuosi-ilmoitus annetaan tammikuussa 2019 – korjataan maaliskuussa 2019: 
 

Rakennus X Oy:n palkanlaskija antaa tammikuussa 2019 5:stä palkansaajasta vuosi-
ilmoituksen palkansaajakohtaiset erittelytiedot, jossa hän ilmoittaa kunkin rahapalkan 
määrän, ennakonpidätyksen ja työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. 
 

000:VSPSERIE 

084:P 

058:2018 

010:1234567-8 

083:121234-1234 

085:Timo Timpuri 

114:34789,56 

115:12300,67 

116:1234,56 

014:6606611-7_PP 

198:12012019121555 

999:1 

 
Maaliskuussa hän huomaa, että Timo Timpurin erittelytiedoissa on ollut virhe 
ennakonpidätyksessä. Palkanlaskija antaa Timo Timpurin osalta uuden korjatun erittelyn, 
jossa on mukana korjattu ennakonpidätys sekä myös aikaisemmin annetulla erittelyllä 
oikein olleet tiedot (rahapalkan määrä sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). 
 

000:VSPSERIE 
084:P 

058:2018 
010:1234567-8 
083:121234-1234 
085:Timo Timpuri 
114:34789,56 
115:12345,67 
116:1234,56 

014:6606611-7_PP 

198:12032019121555 
999:1 
 

Vuosi-ilmoituksia voi edelleen antaa kesken vuoden mutta viimeisintä vuosi- ilmoitusta 
annettaessa tulee ilmoittajan antaa koko vuoden tiedot, siis myös ne tiedot jotka jo 
kertaalleen on annettu. 

 

 
Esimerkki 2 Kaksi palkanmaksua: Tammi-maaliskuussa 2018 ja loka- marraskuussa 
2018. Näistä kaksi vuosi-ilmoitusta: Ensin yksi vuosi-ilmoitus tammi- helmikuussa 
maksetuista ja toinen loka-marraskuussa maksetuista. Jälkimmäisessä ilmoituksessa on 
sekä tammi- maaliskuussa että loka- marraskuussa maksetut palkat yhteensä. 
 
Tiina on palkannut lastenhoitajan kolmeksi kuukaudeksi eli tammi- maaliskuulle. Sopimuksen 
päätyttyä Tiina haluaa heti antaa vuosi-ilmoituksen maksetuista palkoista, jotka olivat yhteensä 
1200 euroa. Verohallinto on uuden menettelyn mukaisesti ohjannut antamaan vain yhden 
vuosi-ilmoituksen palkansaajaa kohden. Tiina antaa ilmoituksen, koska luulee työsuhteen 
päättyneen.  



 
000:VSPSERIE 
084:P 
058:2018 
010:111280-1000 
083:131052-000T 
085:Liisa Lastenhoitaja 
114:1200,00 

115:450,22 
116:72,33 

014:6606611-7_AP 

198:15032019121555 

999:1 

 
Tiina päättää palkata henkilön uudelleen vahtimaan lapsiaan loka- marraskuun ajaksi, 
josta palkanmääräksi tulee 600 euroa. Tiina on antamassa vuosi-ilmoituksen palkoista 
joulukuussa 2018. 

Vuosi-ilmoitusta antaessaan Tiinan tulee kuitenkin huomioida, että myös alkuvuonna 
maksetut ja ilmoitetut palkat tulee sisällyttää joulukuussa annettavaan vuosi- 
ilmoitukseen. 

000:VSPSERIE 
084:P 
058:2018 
010:111280-1000 
083:131052-000T 

085:Liisa Lastenhoitaja 
114:1800,00  (1200,00+600,00) 
115:750,22  (450,22+300,00) 
116:120,36  (72,33+48,03) 
014:6606611-7_AP 

198:12122019121555 
999:1 

Jos Tiina ilmoittaisi joulukuussa annettavalla vuosi-ilmoituksella pelkästään tiedot loka-
marraskuussa maksetuista palkoista, korvaisi se tammi- maaliskuussa maksetuista 
palkoista annetun vuosi-ilmoituksen tiedot ja esitäytetylle veroilmoitukselle menisivät 
näin ollen vain loka-marraskuun palkkatiedot. 

 

4.1 Tunnistetiedot määräävät, mitkä annetuista vuosi-
ilmoitustiedoista korvataan 

 

Uusin ilmoitus korvaa aiemmin annetun ilmoituksen tunnistetietojen ollessa ilmoituksilla 
samat. Tunnistetiedot ovat vuosi-ilmoituskohtaisia ja ne on merkitty T- kirjaimella 
tietuekuvauksen sarakkeeseen T(unniste).  Se merkitsee sitä, että korjaus- ja 
poistoilmoituksella (082:D) tunnistetiedot tulee olla samat kuin alkuperäisessä 
ilmoituksessa. Poistoilmoituksella tunnistetietojen lisäksi saa antaa vain tiedot 048, 198 
ja 999. Ohjelmiston tuottama aikaleima (198) on aina se hetki, jolloin ilmoitusaineisto on 
muodostunut lähetettäväksi. Useassa ilmoituksessa toistuvia tunnistetietoja ovat 
maksajan tunnus, saajan tunnus, maksuvuosi ja suorituslaji. 

 

ET tunnistesarakkeessa merkitsee, että tieto on ehdollinen tunnistetieto. Eli ET-tieto on 
tunnistetieto ainoastaan tietyssä tapauksessa. Tietuekuvauksesta löytyy aina ehdollista 
tunnistetietoa koskeva tarkistus. Huomioitava korvaavissa ilmoituksissa: jos 
alkuperäisellä ilmoituksella on ehdollisen tunnistetiedon kentässä tietoa, sama tieto on 
annettava myös korjausilmoituksella, jotta ilmoitus korvaisi alkuperäisen.  



Tunnistetietojen korjaaminen 

Jos tunnistetiedoissa on virhe, tulee aikaisemmin annettu ilmoitus poistaa seuraavasti: 

• täytä ilmoitukseen poistettavan ilmoituksen tunnistetiedot siinä muodossa, kun 
olet ne alun perin antanut. 

• merkitse tunnukseksi 082 ja sille arvoksi ”D” (poisto-tieto) 

• jätä kaikki muut kohdat ilmoitukselta tyhjäksi ja lähetä ilmoitus 

• anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla 

Jos tunnistetiedoista saajan tunnuksen kohdalle on merkitty väärä tunnus ja tietojen olisi 
pitänyt oikeasti mennä eri saajalle, annetaan korvaava ilmoitus, jonka tunnistetiedot 
ovat samat kuin alkuperäisellä ilmoituksella ja tietueelle lisätään tunnus 082 ja sille 
annetaan arvoksi D. Muut tiedot jätetään tyhjäksi. Kun väärän saajan tiedot on poistettu, 
annetaan uusi ilmoitus oikean saajan tiedoilla. 

 
Esimerkki 3 Päätoimen palkkatiedoista annetun vuosi-ilmoituksen erittelytiedon 
poistaminen väärältä saajalta 

 
Alkuperäinen ilmoitus maksuvuodelta 2018 (058), jossa työnantajan tunnus 1234567-9 
(010), palkansaajan tunnus 131052-000T (083), palkan määrä 1200,00 euroa (114),  
ennakonpidätys  450,22 euroa (115)  ja työntekijältä perityt eläke- ja 
työttömyysvakuutusmaksut 72,33 euroa (116), etu työsuhdeoptioista 58,77 euroa (135) 
sekä erittelytapahtuman järjestysnumerona 1, joka on lopputunnuksen (999) arvona. 
Edellä mainittujen tietojen perusteella on muodostettu seuraavanlainen tietue 
(tunnistetiedot lihavoituna): 

 
000:VSPSERIE 
084:P 
058:2018 
010:1234567-9 
083:131052-000T 
114:1200,00 
115:450,22 
116:72,33 
135:58,77 
014:6606611-7_AP 
198:31012019121555 
999:1 

Alkuperäisessä ilmoituksessa saajan henkilötunnus ilmoitettiin väärin. Oikea 
henkilötunnus on 230367-931K. 

Virheellinen erittely poistetaan antamalla poistoilmoitus, jonka tunnistetiedot ovat 
samat kuin alkuperäisellä ilmoituksella ja tietueelle lisätään tunnus 082 ja sille arvoksi 
D. Muut tiedot jätetään tyhjäksi. 

 

000:VSPSERIE 
082:D 
084:P 
058:2018 
010:1234567-9 
083:131052-000T 
014:6606611-7_AP 

198:15022019121555 
999:1 

  



 
Kun väärän saajan tiedot on poistettu, annetaan uusi ilmoitus oikean saajan tiedoilla. 
 

000:VSPSERIE 
084:P 
058:2018 
010:1234567-9 
083:230367-931K 
114:1200,00 
115:450,22 
116:72,33 
135:58,77 
014:6606611-7_AP 

198:15022019131555 
999:1 
 

Esimerkki 4 Saaja erittelyn korjaaminen, jos saaja on ollut ensin tuntematon eli 
saajan nimi-tieto ehdollisena tunnistetietona (ET)  

 
Alkuperäinen ilmoitus maksuvuodelta 2018 (058), jossa työnantajan tunnus 1234567-9 
(010), palkansaajan tunnus on keinoarvo 010101-UUU (083), palkansaajan nimi Teemu 
Tuntematon, palkan määrä 1200,00 euroa (114), ennakonpidätys 450,22 euroa (115) ja 
työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut 72,33 euroa (116), etu 
työsuhdeoptioista 58,77 euroa (135) sekä erittelytapahtuman järjestysnumerona 1, joka 
on lopputunnuksen (999) arvona. Edellä  mainittujen  tietojen  perusteella  on  
muodostettu seuraavanlainen tietue(tunnistetiedot lihavoituna): 

 
000:VSPSERIE 
084:P 
058:2018 
010:1234567-9 
083:010101-UUU 
114:1200,00 
115:450,22 
116:72,33 
135:58,77 
085:Teemu Tuntematon (ET) 
014:6606611-7_AP 

198:02022019121555 
999:1 
 

Alkuperäisessä ilmoituksessa saajan nimi tieto tuli antaa, koska tietovirran sääntö näin 
pakottaa: Saajan nimi-tieto on pakollinen tunnistetieto, jos saajan tunnuksena on 
annettu keinoarvo. 

Saajan henkilötunnus saadaan myöhemmin selville. Oikea henkilötunnus on 230367-
931K. Virheellinen erittely poistetaan antamalla poistoilmoitus, jonka tunnistetiedot 
ovat samat kuin alkuperäisellä ilmoituksella ja tietueelle lisätään tunnus 082 ja sille 
arvoksi D. Muut tiedot jätetään tyhjäksi. 

000:VSPSERIE 
082:D 
084:P 
058:2018 
010:1234567-9 
083:010101-UUU 
085:Teemu Tuntematon 
014:6606611-7_AP 

198:10022019121555 



999:1 
 
Kun väärän saajan tiedot on poistettu, annetaan uusi ilmoitus oikean saajan tiedoilla. 
 

000:VSPSERIE 
084:P 
058:2018 
010:1234567-9 
083:230367-931K 
114:1200,00 
115:450,22 
116:72,33 
135:58,77 
014:6606611-7_AP 

198:10022019142015 
999:1 
 

 
 



4.2 llmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto – Tieto 014 

Ilmoituksen tuottaneet ohjelmiston yksilöivä tieto (014) on pakollinen tunnistetieto 
melkein kaikissa vuosi-ilmoituksissa. 

Tunnukselle 014 annettu tieto tulee jatkossa sisältää ohjelmiston tuottavan yhtiön 
y-tunnuksen ja kaksi tarkistemerkkiä. Y-tunnuksen ja tarkistemerkkien väliin 
syötetään alaviiva. Y-tunnuksen muodon tulee olla oikein. Tarkistemerkkien avulla 
ohjelmistoja tuottava yhtiö yksilöi ohjelmistotuotteensa haluamallaan tavalla. 

Ohjelmiston yksilöivään tietoon (014) syötettävän tiedon muoto on: 

Y-TUNNUS_AN2 (yhteensä 12 merkkiä) 

Esimerkki: 

AccountingPro -ohjelmiston tuottavan yhtiön y-tunnus on 6606611-7. Accounting 
Pro tuotteen lisäksi yhtiöllä on myös PalkanlaskentaPro-ohjelmisto. 

Esimerkki oikein annetusta ohjelmistotiedosta 

014: 6606611-7_AP (Accounting Pro) 

014: 6606611-7_PP (Palkanlaskenta Pro) 

Silloin kun ohjelmistoja tuottavalla yhtiöllä ei ole suomalaista y-tunnusta, voidaan 
käyttää keinoarvoa 0000000-0, esimerkiksi 0000000-0_U1. 

Jos maksaja on itse tuottanut ohjelmiston, jolla vuosi-ilmoitus muodostetaan, 
käytetään maksajan omaa Y-tunnusta ja tarkistemerkkiä. 

 

4.3 Miten korvaava menettely näkyy
tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja palveluiden 
kehittämisessä? 

Tietojärjestelmämuutosten yhteydessä tulee vanhan järjestelmän tiedot 
konvertoida uuteen järjestelmään pohjatiedoiksi, jotta uuden järjestelmän 
muodostama vuosi-ilmoitus muodostuu oikein. 

Ohjelmistojen ja palveluiden kehittämisessä tulee huomioida, että 
ilmoitusvelvollinen voi summata alkuvuoden tiedot loppuvuoden tietojen kanssa 
yhteen ennen lähettämistä tai vaihtoehtoisesti järjestelmään pitää pystyä 
syöttämään saajakohtaiset alkusaldot pohjatiedoiksi. Jos esimerkiksi työnantaja 
päättää vaihtaa palkanlaskentaohjelmistonsa kesken  vuotta  toiseen  ohjelmistoon, 
tulee vanhassa ohjelmistossa olla mahdollista ottaa vanhat ns loppusaldotiedot 
talteen mutta toisaalta uudessa ohjelmistossa tulee olla mahdollisuus ottaa vanhat 
tiedot vastaan. Konversio uuden ja vanhan järjestelmän välillä vaatii suunnittelua. 

Kun ohjelmiston tai palvelun käyttäjä lopettaa käytön tai siirtyy käyttämään jotain 
toista ohjelmistoa tai palvelua, tulee ohjelmistojen tai palveluiden käyttäjää eli 
ilmoitusvelvollista ohjeistaa antamaan koko vuodelta vain yksi vuosi-ilmoitus. 



 

5 POIKKEUKSET 
 

Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL) 

 

Korkotulon lähdeveron alaisista koroista annetuissa ilmoituksissa ei ilmoiteta 
saajakohtaista erittelytietoa, jonka takia korjaamistapa on myös erilainen. 
Poikkeuksellinen tapa korjata tätä ilmoitusta selviää parhaiten esimerkkien avulla: 

 

• Aineistossa ilmoitetaan 8B korkotyypillä 20 ilmoituksella 
joukkovelkakirjalainoihin kohdistuvia tietoja rahakenttineen. Oikea määrä 
olisi ollut 19 ilmoitusta. Uusin aineisto tulee sisältää 19 ilmoitusta. Uusin 
aineisto korvaa aiemmin annetun aineiston.  

 

• Jos esimerkiksi kaikki 8B korkotyyppiä olevat 20 ilmoitusta on annettu 
väärälle maksuvuodelle tai väärällä maksajan tunnuksella, tulee tiedot 
poistaa antamalla uusi aineisto, jossa kunkin ilmoituksen tunnistetiedot (T) 
ovat samat kuin alkuperäisessä aineistossa, mutta rahakenttiin (tunnuksille 
812 ja 813) määriksi merkitään nolla.  

 

Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE) luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, 
kunnat, vakuutusyhtiöt 

 

Yhdestä lainasta on pääsäännön mukaan aina vain yksi tietue. Toisin sanoen lainan 
numero tai muu tunnus on lainan yksilöivä tieto. Kuitenkin lainasta, jossa on 
enemmän kuin 5 yhteisvelallista, annetaan useampi tietue. 

 

Tämän ilmoituksen osalta kaikki samaa lainaa koskevat  tietueet muodostavat 
ilmoituksen. Eli käytännössä koko ilmoitus eli tiedosto, jossa on useampi tietue, 
tulee poistaa. Koska tiedostotason poistoa ei ole käytössä, tulee virheelliset tiedot 
korjata seuraavasti. 

 

Kaikki aikaisemmin annetut samaa lainaa koskevat tietueet poistetaan ja sen 
jälkeen annetaan uudet tietueet oikeilla tiedoilla. Huomioi siis, että kaikki tietueet 
tulee poistaa, koska ne muodostavat ilmoituskokonaisuuden. Jos aikaisemmin 
annetun ilmoituksen jossain tietueessa on virhe, tulee myös kaikki oikein olleetkin 
tietueet poistaa koska ne muodostavat yhden ilmoituskokonaisuuden. Täytä 
poistettaville tietueille poisto-tiedon (082) arvo D ja tunnistetiedot siinä muodossa, 
kun olet ne alun perin antanut ja jätä kaikki muut kohdat tyhjiksi.  

 
  



 

Esimerkki: Ilmoituksessa eli tiedostossa 8 velallista eli kaksi tietuetta ja 
seitsemännen velallisen tiedoissa on virhe. 

 

000:VSLAINAE   Ensimmäinen tietue alkaa 

058:2018 

010:6612663-4 

083:6606611-7   1. velallinen 

085:Velallinen Yksi 

101:11111111 

102:09 

103:02 

104:000001040,00 

105:000000105,00 

106:000106000,00 

107:120300+924Y  2. velallinen 

108:070606+9961  3. velallinen 

109:171206+971H  4. velallinen 

110:250820+9391  5. velallinen 

111:008 

112:Lisätietoa 1 

113:01 

198:24082018125143 

041:Yhteys Henkilö 

042:0912345678 

014:6612663-4_LF 

999:1    Ensimmäinen tietue loppuu 

000:VSLAINAE   Toinen tietue alkaa 

058:2018 

010:6612663-4 

083:050227+9714  6. velallinen 

085:Velallinen kuudes 

101:111111111 

102:09 

103:02 

104:000001040,00 

105:000000105,00 

106:000106000,00 

107:221171+931D  7. velallinen, virhe hetussa, D pitäisi olla P 

108:010980+932L  8. velallinen 

111:008 

112:Lisätietoa Kaksi 

113:01 

041:Yhteys Henkilö 

042:0912345678 

014:6612663-4_LF 

198:04022019142015 

999:1    Toinen tietue loppuu 
  



 

Koska yhden velallisen henkilötunnus on virheellinen, poistetaan kaikki tietueet 
lisäämällä kuhunkin tietueeseen arvo D. 

 

000:VSLAINAE 

058:2018 

082:D 

010:6612663-4 

083:6606611-7 

085:Velallinen Yksi 

101:11111111 

107:120300+924Y 

108:070606+9961 

109:171206+971H 

110:250820+9391 

198:24082018125143 

041:Yhteys Henkilö 

042:0912345678 

014:6612663-4_LF 

999:1 

000:VSLAINAE 

058:2018 

082:D 

010:6612663-4 

083:050227+9714 

085:Velallinen seitsemän 

101:111111111 

107:221171+931D 

108:010980+932L 

198:24082018125143 

041:Yhteys Henkilö 

042:0912345678 

014:6612663-4_LF 

198:05022019151622 

999:1 

 

 

Tämän jälkeen annetaan uudet tietueet korjatulla tiedolla: 

000:VSLAINAE 

058:2018 

010:6612663-4 

083:6606611-7 

085:Velallinen Yksi 

101:11111111 

102:09 

103:02 

104:000001040,00 

105:000000105,00 

106:000106000,00 

107:120300+924Y 

108:070606+9961 

109:171206+971H 



110:250820+9391 

111:008 

112:Lisätietoa 1 

113:01 

198:24082018125143 

041:Yhteys Henkilö 

042:0912345678 

014:6612663-4_LF 

999:1 

000:VSLAINAE 

058:2018 

010:6612663-4 

083:050227+9714 

085:Velallinen seitsemän 

101:111111111 

102:09 

103:02 

104:000001040,00 

105:000000105,00 

106:000106000,00 

107:221171+931P 

108:010980+932L 

111:008 

112:Lisätietoa Kaksi 

113:01 

198:24082018125143 

041:Yhteys Henkilö 

042:0912345678 

014:6612663-4_LF 

999:1 

 
 

 

 


