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TYVI - Tietovirrat Yrityksiltä Viranomaisille 

TYVI-ilmoituspalvelulla lähetät yrityksesi viranomaisilmoituksia mm. Verohallinnolle, eläkevakuutusyhtiöille ja Tullille.  

 

Käytössäsi on lomakkeet, joilla ilmoitukset välittyvät viranomaisille sähköisesti. Arkistosta katselet aiemmin tätä kautta tekemiäsi 

ilmoituksia ja voit ottaa niitä uusien pohjaksi.  

 

TYVI-ilmoituspalvelun tarjoaa OpusCapita Group Oy, osoite Keilaranta 13 a, 02150 Espoo.  

 

Nordea tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää TYVI-ilmoituspalvelua turvallisesti verkkopankin kautta.  

 

Ilmoituksiin liittyvät maksut maksat kätevästi ja turvallisesti verkkopankissa samassa yhteydessä, kun teet ilmoituksetkin.  

 

OpusCapita huolehtii arkistoinnista ja ilmoitusten välittämisestä viranomaisille heidän kanssaan tekemiensä sopimusten mukaisesti.  

 

Palvelun käyttöön et tarvitse erillisiä käyttäjätunnuksia. Verohallinnon ja Tullin ilmoituksien lähettämistä varten tarvitset kuitenkin 

verkkopankkitunnisteiden lisäksi myös KATSO-tunnisteen tai muun Verohallinnon hyväksymän tunnisteen. KATSO-tunnisteet ovat 

Verottajan hallinnoimat ja ne tilataan Verohallinnosta. Tietoa KATSO-tunnisteesta ja sen tilaamisesta löytyy yritys.tunnistus.fi –palvelusta.  

 

Yritysasiakkaana käyttäessäsi TYVI-ilmoituspalvelua verkkopankin kautta Nordea välittää OpusCapitalle ilmoituksia varten yksilöintitietona 

yrityksen nimen ja y-tunnuksen sekä tiedon siitä, että asiakas käyttää TYVI-ilmoituspalvelua verkkopankin kautta. 

 

Listan TYVI-ilmoituspalveluun kuuluvista ilmoituksista löydät osoitteesta www.tyvi.fi (valikosta kohta Demo). 

 

Näin otat käyttöösi mahdollisuuden käyttää OpusCapitan TYVI-ilmoituspalvelua verkkopankin kautta 

Tutustu tähän palvelun esittelyyn, Nordean palveluosaan liittyviin ehtoihin ja tarkista yrityksesi yksilöintitiedot. Jos yrityksesi yhteystiedot 

eivät ole ajan tasalla, ota yhteys Nordeaan verkkopankin postilla.  

 

Palvelun käyttö on mahdollista, mikäli yrityksesi pankkitunnuspalveluun on liitetty maksutili.  

 

Palvelun liittämisen teet painamalla palvelusta kertovalla verkkopankin sivulla HYVÄKSY–painiketta.  

 

Mahdollisuus käyttää TYVI-ilmoituspalvelua verkkopankin kautta on käytössäsi välittömästi hyväksymisen jälkeen.  

 

OpusCapita hyväksyttää omat käyttäjäehtonsa, kun asiakas käyttää TYVI-ilmoituspalvelua ensimmäisen kerran verkkopankin kautta. 

 

Näin teet viranomaisilmoituksen ja maksat siihen liittyvän maksun  

• Valitse verkkopankin etusivulta Muut palvelun tarjoajat -linkki ja klikkaa sieltä TYVI-ilmoitus -linkkiä, jonka kautta siirryt 

OpusCapitan TYVI-palveluun.  

• Valitse OpusCapitan palvelusta haluamasi ilmoitus täytettäväksesi ja lähetettäväsi. Ilmoitusten lähettämisen yhteydessä muodostuu 

tarvittaessa ilmoitusta vastaava maksupohja yrityksesi pankkitunnuspalveluun. 

• Mikäli ilmoitus on suunnattu Verohallinnolle, palvelu kysyy KATSO-tunnisteet ilmoitusta lähettäessä. Tämä tapahtuu siten, että 

palvelusta on session siirto Verottajan tunnistin.fi- palveluun, johon syötetään KATSO-tunnisteet. Jos tunnisteet ovat oikein, onnistuu 

lähetys.  

• Maksun tietoja esim. eräpäivää, voit muuttaa pankkitunnuspalvelussa, johon pääset ilmoituksen lähetyssivulta painamalla  

Maksa-painiketta.  

• Vahvistettuasi maksun se välittyy saajalle valintasi mukaan heti tai eräpäivänä.  

• Mikäli sinulla on useampia ilmoituksia tehtävänä, palaa takaisin OpusCapitan palveluun jatkamaan ilmoitusten tekoa valitsemalla 

verkkopankin Muut palveluntarjoajat -sivulta uudelleen TYVI-ilmoitus. 

 

OpusCapita tallentaa lähetetyt ilmoitukset ilmoitusarkistoon, josta voit tarvittaessa katsella niitä. Arkistoon tallennettuja ilmoituksia voit 

käyttää uusien ilmoitusten pohjana. Voit myös tallentaa ilmoituksia erilliseen arkistoon niitä lähettämättä. 

 

Palvelumaksut 

TYVI-ilmoitusten lähettäminen on maksutonta. Nordea veloittaa ilmoituksiin liittyvistä maksuista palkkion 0,50 euroa/kappale.  

 

Näin lopetat palvelun 

Mikäli haluat poistaa mahdollisuuden käyttää TYVI-ilmoituspalvelua verkkopankin kautta, ota yhteys Nordeaan verkkopankin postilla, 

jolloin palvelu poistetaan yrityksesi verkkopankkisopimukselta ja samalla myös laskutus loppuu. 

 


