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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä tietojen antamisesta 

Rakentamispalvelun tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa 1.7.2014 alkaen tietoja Vero-
hallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Ensimmäisen kerran 
tietoja otetaan vastaan heinäkuulta 2014. 

Tiedonantovelvollisia ovat kaikki tilaajat, jotka tilaavat rakentamispalvelua. Rakennut-
taja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja. Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus kos-
kee niitä urakoita, joista hän on tehnyt sopimuksen. Alihankintaketjussa kukin tilaaja 
on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan. Tiedonantovelvollisia 
tahoja ovat niin valtio, kunnat, yhdistykset kuin yrityksetkin, samoin kuin ulkomaiset 
yritykset silloin, kun he tilaavat Suomessa tehtävää rakennustyötä.  

Tiedot on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaa- tai sopimuskohtaisesti. 
Sähköinen ilmoitus annetaan oikea-aikaisena viimeistään ilmoitettavaa kuukautta 
seuraavan toisen kuukauden viidentenä päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot on 
annettava 5.9. mennessä. 

1.2 Ohjeet 

Verohallinnon ohjeessa 1.7.2013 Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus (Dnro 
A48/200/2014) on kerrottu menettelystä ja tiedonantovelvollisista tahoista enemmän. 

Aineisto pitää toimittaa ISO 8859-1 (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa. Ai-
neiston korjaamisessa (ilmoitustyyppi K) tai poistamisessa (ilmoitustyyppi D) on käy-
tettävä samaa ilmoituskanavaa kuin alkuperäisessäkin aineistossa. 

1.3 Tietojen pakollisuus ja vapaaehtoisuus 

Tiedot ovat joko pakollisia (P), vapaaehtoisia (V) tai ehdollisesti pakollisia (P/V). Eh-
dollisesti pakollinen tieto tarkoittaa, että tieto on pakollinen vain tietyissä tilanteissa. 
Ehdollisesti pakollisissa tiedoissa tiedon täyttäminen tai laskennan tulos tekee toises-
ta tiedosta pakollisen. Jos jotain näistä tiedoista kuitenkin annetaan, on noudatettava 
ko. tietokentille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus –sääntöjä. 

2 MUUTOKSET AIKAISEMPAAN VERSIOON 
 

Tietuekuvaus on muuttunut siten, että kaikkien yhteyshenkilöiden osoitetiedot on 
muutettu vapaaehtoisiksi. Ei toimintaa –tilanteissa ei voi enää antaa vapaaehtoisesti-
kaan tietoja. Ohjeteksteihin on lisätty tarkennuksia, mutta ne eivät ole muuttaneet tie-
tuekuvasta. Tarkemmat tietuekuvaukseen liittyvät muutoksesta löytyvät taulukosta. 

Tunnus 

 

Selite Muutos 

205-210 Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö 
Yhteyshenkilön osoitetiedot ovat vapaaehtoisia tieto-
ja. Jos osoite annetaan, se on annettava täydellisenä, 
eli on annettava lähiosoite tai postilokero, postinume-
ro, postitoimipaikka sekä maatunnus, jos osoite on 
muualla kuin Suomessa ja maan nimi, jos maatunnus 
on XX.  
 

Osoitetiedot ovat muuttu-
neet vapaaehtoisiksi kaikille. 
Jos osoite annetaan, se on 
annettava täydellisenä. 

200-210 
Tiedonantovelvollisen TYÖMAA- tai 
SOPIMUSKOHTAINEN yhteyshenkilö ja yhteys-
henkilön osoite  

Tiedot ovat muuttuneet va-
paaehtoisiksi kaikille. Jos 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Rakentamiseen_liittyva_tiedonantovelvoll(32723)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Rakentamiseen_liittyva_tiedonantovelvoll(32723)
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Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi sekä osoite Suomes-
sa tai ulkomailla. Tiedonantovelvollisen työmaa- tai 
sopimuskohtaisen yhteyshenkilön tiedot ovat vapaa-
ehtoisia. Jos kuitenkin puhelinnumero, sähköpostisoi-
te tai osoite annetaan, on myös etu- ja sukunimi an-
nettava. Jos osoite annetaan, se on annettava täydel-
lisenä, eli on annettava lähiosoite tai postilokero, pos-
tinumero, postitoimipaikka sekä maatunnus, jos osoi-
te on muualla kuin Suomessa ja maan nimi, jos maa-
tunnus on XX. 

 

tietoja annetaan, ne on an-
nettava täydellisenä. 

251 
SOPIMUKSEN NUMERO 
Tilaajan sopimuksen numero, jota tämä ilmoitus kos-
kee.  
 

Kohdassa 251 voi ilmoittaa 
sopimuskohtaisessa ilmoit-
tamisessa Sopimuksen nu-
meron. Muutos koskee aino-
astaan Tiedon selitettä ja 
aikaisempi ilmoitustapa on 
edelleen mahdollinen. 

258 
Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti 
Jos työmaa on keskeytynyt tai päättynyt, niin urakoit-
sijan tunniste- , urakoitsijan osoite kotivaltiossa- , ei 
toimintaa urakoitsijakohtaisesti- ja urakkaa sekä ura-
kanantajaa koskevia tietoja ei anneta.  

 

Työmaan keskeytyessä tai 
päättyessä urakoitsijan tun-
niste- , urakoitsijan osoite 
kotivaltiossa- , ei toimintaa 
urakoitsijakohtaisesti- ja 
urakkaa sekä urakanantajaa 
koskevia tietoja ei anneta. 

401 
Ei toimintaa ilmoitus urakoitsijakohtaisesti 
Jos toiminta on keskeytynyt tai päättynyt tämän ura-
koitsijan osalta, niin urakkaa ja vuokratyönteettäjää 
koskevia tietoja ei anneta. 
 

Jos 401=1 tai 401=2, ei urak-
kaa ja vuokratyönteettäjää 
koskevia tietoja anneta. 

3 URAKKAILMOITUSTIEDOSTO 

Urakkailmoitustiedosto koostuu 2 eri tietovirrasta: 

1. tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT 
2. työmaa- tai sopimuskohtaiset urakkatiedot, jossa tietovirran nimi on 

VSURAKKA. 

Urakkailmoitustiedostossa tulee olla yhden kerran VSRAKYHT-tietue (ensimmäinen 
tietue) ja tämän jälkeen yksi tai useampi työmaa- tai sopimuskohtainen VSURAKKA-
tietue, jos kyse on perus- tai korjausilmoituksesta (ilmoitustyyppi P tai K). Poistoilmoi-
tuksella (ilmoitustyyppi D) VSURAKKA-tietueen tietoja ei tarvitse antaa.  

Ilmoita työmaa- tai sopimuskohtaiset urakkatiedot omissa VSURAKKA-tietueissaan. 

Yhdessä urakkailmoitustiedostossa voi olla yhden tiedonantovelvollisen yhden koh-
dekuukauden ilmoituksia sisältäen yhden tai useamman työmaan tai sopimuksen 
urakkatietoja. 

 Urakkailmoitustiedosto voi olla vain yhtä ilmoitustyyppiä: 

 perusilmoitus (P) tai, 

 korjausilmoitus (K) tai 

 poistoilmoitus (D) 
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4 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P). Perusil-
moituksen annettuaan tiedonantovelvollinen saa ilmoituskanavalta ilmoitukseen oh-
jelmallisesti muodostetun yksilöllisen ilmoitustunnisteen sekä ilmoituksen anta-
misajankohdan. Perusilmoituksen tunniste vaihtuu joka kuukausi ja on perusilmoitus-
lähetyskohtainen, vaikka tiedonantovelvollinen (ja työmaat/sopimukset) pysyisikin 
samana. Tätä ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korja-
taan tai poistetaan. 

Tiedonantovelvollinen korjaa ilmoitusaineistossa olevat virheet lähettämällä uuden 
korvaavan ilmoitusaineiston (ilmoitustyyppi K), jossa antaa korjattavan aineiston il-
moitustunnisteen, eli perusilmoituksen ilmoitustunnisteen. Korjausilmoituksella voi  

 ilmoittaa uusia, ennestään puuttuneita tietoja  

 poistaa ennestään ilmoituksella olleita tietoja ja 

 korjata virheellisiä tietoja. 

Korjausilmoituksissa on aina annettava kaikki voimaan jäävät tiedot uudestaan, vaik-
ka se sisältäisi samalla useamman työmaan/sopimuksen virheettömät tiedot. Korja-
usilmoituksella ilmoitustunnisteen lisäksi tulee täyttää kaikki VSRAKYHT- ja 
VSURAKKA-tietueilla annettavat tiedot tietokentille kuvattua pakollisuus/valinnaisuus 
–sääntöjä noudattaen. 

Ilmoitusvelvollinen voi korjata tietojaan taannehtivasti kohdekautta edeltä-
vän 12 kuukauden ajan.  

Esimerkki: Toukokuun 2015 tiedostossa, jotka tiedonantovelvollinen on 
antanut 5.7.2015, on ollut virhe. Tiedonantovelvollinen voi korjata tietoa 
viimeistään 5.7.2016.  

Myös korjausilmoituksella annettuja tietoja voi korjata, jolloin annetaan korjattavan ai-
neiston ilmoitustunniste. Ilmoitustunniste pysyy samana koko korjausketjun ajan (pe-
rusilmoitus, korjausilmoitus, 2. korjausilmoitus). 

Koko ilmoitusaineiston voi poistaa poistoilmoituksella (ilmoitustyyppi D). Tällöin on 
annettava VSRAKYHT-tietueen tietokenttien (100, 087,053,052,020,010,150,151,152 
ja 153) mukaiset tiedot. Tietokenttien (010,150,151,152 ja 153) osalta noudatetaan 
niille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus –sääntöjä.  

5 TARKENNUSTA TIETUEKUVAUKSEEN 

5.1 Tietuemalli Tunnus:Tieto-parit 

Yksittäinen tietue alkaa aina tietoalkiolla 000 (tietovirran nimi) ja päättyy tietoalkioon 
999 (lopputunnus). 

Tietoalkiot sijoitetaan kukin omalle rivilleen, jossa rivin alussa on kolmen merkin pitui-
nen tiedon tunnus, jota seuraa erotinmerkki ja tiedon arvo. Erotinmerkkinä on kak-
soispiste (:), joka on aina neljännessä positiossa. Tieto esitetään heti kaksoispisteen 
jälkeen ja rahakentät ilman etunollia. 

Tunnus:tieto-parin tieto (arvo) esitetään aina merkkimuodossa ja vasemmalle tasat-
tuna. Tiedon maksimipituuksia ei koskaan saa ylittää, mutta ne voidaan alittaa. Merk-
kijonon alussa ja lopussa ei saa olla välilyöntejä tai tabulaattorimerkkejä. 

Tietue voi sisältää osatietoryhmiä. Osatietoryhmä-joukon aloitustunnus on 001 ja tie-
don arvona osatietoryhmien lukumäärä. Osatietoryhmä päätetään lopputunnukseen 
009, jonka arvona on osatietoryhmän järjestysnumero. Viimeisen osatietoryhmän 
lopputunnuksen arvo on osatietoryhmien lukumäärä. Tämä tunnus toimii myös osa-
tietoryhmä-joukon lopputunnuksena. 

Tapahtuman lopputunnus 999 on pakollinen tunnus:tieto-pareissa. Tiedon arvona on 
juokseva numero tiedostossa.  
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5.2 Tarkastussäännöistä ja ilmoitusmenettelyssä käytettävät tietomuodot 

Tiedon muoto määritellään formaatissa kirjaimilla ja numeroilla. Kirjaimilla määritel-
lään tiedon laatu: 

 A   - aakkostietoa, ei salli erikoismerkkejä 

 AN - aakkosnumeerista tietoa, sallii erikoismerkit 

 N   - numeerista tietoa, kokonaisluku. Miinusmerkki (-) alussa on sallittu. 

Numerolla kirjaimen perässä määritellään tiedon maksimimerkkimäärä. 

Numeerisessa kentässä ei saa antaa ei-numeerista tietoa, paitsi negatiivisen luvun 
alussa miinusmerkin (-).  

Euromääräiset tiedot välitetään aina täysinä euroina. Rahamäärät saavat olla positii-
visia tai negatiivisia.  

Puuttuvaa tietoa ei välitetä (ns. tyhjä tieto). Pakolliseksi merkitty rahatieto välitetään 
sen puuttuessa nollana.  

Asiakastunnuksen muodollinen oikeellisuus tarkastetaan tarkistusmerkin perusteella. 

Formaatissa esiintyy seuraavia muototarkistuksia: 

 suomalaisen henkilötunnuksen oikeellisuus 

 suomalaisen Y-tunnuksen oikeellisuus 

 maatunnus  ja kotivaltio: ISO3166 standardin mukainen (2 merkkinen, esim. 
DE). Kaikki ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset löytyvät osoitteesta 
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/country_names_and_code

_elements.htm 

 kuukausi on välillä 01-12 

 vuosiluku on 4 numeroinen 

Tunnus:tieto-esityksessä puuttuva tieto jätetään tunnuksineen pois koko listasta, jo-
ten listan rivien pituudet ja rivimäärä vaihtelevat. Rivin lopetusmerkki on kirjoittumaton 
LF-merkki eli LineFeed. 

 

  

http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/country_names_and_code_elements.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/country_names_and_code_elements.htm
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6 TIETUEKUVAUS  

6.1 Tiedonantovelvollisen tiedot tietuekuvaus (ilmoittajakohtaiset tiedot)  

Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

000 VSRAKYHT P AN8 

Korjaus- ja poistoilmoituksiin liittyvät säännöt on kuvattu kohdassa 3 ”Tietojen kor-
jaaminen”. 
 
100 ILMOITUSTYYPPI 

Sallitut arvot: 
P = Perusilmoitus,  
K = Korjausilmoitus (korvaa aiemmin lähetetyn tiedos-

ton ja sen kaikki ilmoitukset) 
D = Poistoilmoitus (poistaa aiemmin lähetetyn tiedos-

ton ja sen kaikki ilmoitukset). 
 

P AN1 

087 lLMOITUSTUNNISTE 
Ilmoituskanava luo ilmoitustunnisteen perusilmoituksel-
le automaattisesti. Ilmoitustyypillä perusilmoitus (P) 
tietoa ei anneta. 

Sisältää vastaanottavan palvelun tunnisteen:  
V = Ilmoitin.fi  
E = Suomi.fi 
 

P/V AN15 

101 ILMOITUSHETKI  
Muodossa ppkkvvvvhhmmss 
Ilmoituskanava luo ilmoitushetken, asiakkaan ei tarvit-
se antaa tietoa. 
 

P N14 

053 KOHDEVUOSI 
Esitettävä muodossa vvvv (esim. 2014) 
Ilmoita se vuosi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. 
Kohdevuosi ei voi olla tulevaisuudessa. 
 

P N4 

052 KOHDEKUUKAUSI 
Esitettävä muodossa kk (esim. 06) 
Ilmoita se kuukausi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. 
Kohdekuukausi ei voi olla tulevaisuudessa. 
Pienin sallittu kohdekuukausi, ks. tietuekuvauksen koh-
ta 3 Tietojen korjaaminen. 
 

P N2 

Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot 
Ensisijaisesti on annettava tiedonantovelvollisen nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilö-
tunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonan-
tovelvollisen on ilmoitettava ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi ja kotivaltio. 
 
020 TIEDONANTOVELVOLLISEN NIMI 

Rakennuttaja / pääurakoitsija/ vuokratyön teettäjä. 

Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön viralli-
nen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityi-
nen elinkeinoharjoittaja. 

P AN200 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

 
010 TIEDONANTOVELVOLLISEN Y-TUNNUS tai 

SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS 
 

P/V AN13 

150 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAINEN 
TUNNUS 
 

P/V AN30 

151 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAISEN 
TUNNUKSEN TYYPPI  
Sallitut arvot: 
1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4 = Ulkomainen henkilötunnus 
 

P/V N1 

152 TIEDONANTOVELVOLLISEN KOTIVALTIO  
ISO3166-1-koodiston mukainen maatunnus, esim. DE 
= Saksa ja SE = Ruotsi.  
Jos maatunnusta löydy, käytä tunnusta XX. 
 

P/V A2 
 

153 TIEDONANTOVELVOLLISEN KOTIVALTION NIMI  
Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. 
 

P/V AN35 

Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa 
Tiedonantovelvollisen osoite Suomessa tai ulkomailla. Jos tiedonantovelvollisen suoma-
laista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, ovat tiedonantovelvollisen lähiosoite 
tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos 
maatunnus on XX) pakollisia tietoja.  
 
154 TIEDONANTOVELVOLLISEN C/O TARKENNE 

KOTIVALTIOSSA 
 

V AN50 

155 TIEDONANTOVELVOLLISEN LÄHIOSOITE 
KOTIVALTIOSSA  
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V AN100 

156 TIEDONANTOVELVOLLISEN PL KOTIVALTIOSSA 
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V   AN9 
 

157 TIEDONANTOVELVOLLISEN POSTINUMERO 
KOTIVALTIOSSA  
 

P/V AN12 
 

158 TIEDONANTOVELVOLLISEN POSTITOIMIPAIKKA 
KOTIVALTIOSSA 
 

P/V AN190 

159 TIEDONANTOVELVOLLISEN OSOITTEEN 
MAATUNNUS 
ISO3166-1-koodiston mukainen maatunnus, esim. DE 
= Saksa ja SE = Ruotsi.  
Jos maatunnusta ei ole, käytä tunnusta XX. 
 

P/V A2 
 

160 TIEDONANTOVELVOLLISEN OSOITTEEN MAAN 
NIMI 
Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. 
 
 

P/V AN35 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö  
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ovat pakolli-
sia tietoja. Yhteyshenkilön osoitetiedot ovat vapaaehtoisia tietoja. Jos osoite annetaan, se 
on annettava täydellisenä, eli on annettava lähiosoite tai postilokero, postinumero, posti-
toimipaikka sekä maatunnus, jos osoite on muualla kuin Suomessa ja maan nimi, jos 
maatunnus on XX.  
 
Tässä annettuja yhteyshenkilön osoitetietoja käytetään ensisijaisesti ilmoitusta koskevissa 
selvityskirjeissä. 
   
200 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 

SUKUNIMI 
Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
sukunimi. 
 

P AN200 

201 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
ETUNIMI 
Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
etunimi. 
 

P AN100 

202 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
PUHELINNUMERO 
Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Viron 
suuntanumero puhelinnumeron edessä on +372. 
Ilmoita puhelinumero ja/tai sähköpostiosoite. 
 

P/V AN35 

203 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
SÄHKÖPOSTIOSOITE 
Kentästä pitää löytyä merkki ”@”. 
Ilmoita puhelinumero ja/tai sähköpostiosoite. 
 

P/V AN70 

204 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
C/O TARKENNE  
 

V AN50 

205 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
LÄHIOSOITE  
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V AN100 

206 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN PL 
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V AN9 

207 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
POSTINUMERO   
 

P/V AN12 

208 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
POSTITOIMIPAIKKA 
 

P/V AN190 

209 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
OSOITTEEN MAATUNNUS  
ISO3166-1-koodiston mukainen maatunnus, esim. DE 
= Saksa ja SE = Ruotsi.  
Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 
 

P/V A2 
 

210 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
OSOITTEEN MAAN NIMI 
Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. 

P/V AN35 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

    
999 LOPPUTUNNUS  

Tietueen juokseva numero tiedostossa (1). 
P N8 

6.2 Urakkatietojen tietuekuvaus 

 

Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

000 VSURAKKA P AN8 

Tiedoston VSRAKYHT-tietueella ja kaikilla VSURAKKA-tietueilla pitää olla sama tiedonan-
tovelvollisen tunnus, joko suomalainen tunnus (kenttä 010) tai ulkomainen tunnus ja tun-
nuksen tyyppi (kentät 150 ja 151). 

010 TIEDONANTOVELVOLLISEN Y-TUNNUS tai 
SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS 
 

P/V AN13 

150 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAINEN 
TUNNUS 
 

P/V AN30 

151 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAISEN 
TUNNUKSEN TYYPPI  
Sallitut arvot: 
1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4 = Ulkomainen henkilötunnus 
 

P/V N1 

Tiedonantovelvollisen TYÖMAA- tai SOPIMUSKOHTAINEN yhteyshenkilö ja yhteys-
henkilön osoite  
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi sekä osoite Suomessa tai ulkomailla. Tiedonantovelvolli-
sen työmaa- tai sopimuskohtaisen yhteyshenkilön tiedot ovat vapaaehtoisia. Jos kuitenkin 
puhelinnumero, sähköpostisoite tai osoite annetaan, on myös etu- ja sukunimi annettava. 
Jos osoite annetaan, se on annettava täydellisenä, eli on annettava lähiosoite tai postilo-
kero, postinumero, postitoimipaikka sekä maatunnus, jos osoite on muualla kuin Suomes-
sa ja maan nimi, jos maatunnus on XX. 
 
200 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 

SUKUNIMI 
Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
sukunimi. 
 

P/V AN200 

201 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
ETUNIMI 
Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
etunimi. 
 

P/V AN100 

202 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
PUHELINNUMERO 
Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Viron 
suuntanumero puhelinnumeron edessä on +372. 
 

V AN35 

203 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
SÄHKÖPOSTIOSOITE 
Kentästä pitää löytyä merkki ”@”. 
 

V AN70 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

204 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
C/O TARKENNE  
 
 

V AN50 

205 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
LÄHIOSOITE  
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V AN100 

206 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN PL 
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V AN9 

207 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
POSTINUMERO   
 

P/V AN12 

208 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
POSTITOIMIPAIKKA 
 

P/V AN190 

209 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
OSOITTEEN MAATUNNUS  
ISO3166-1-koodiston mukainen maatunnus, esim. DE 
= Saksa ja SE = Ruotsi.  
Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 
 

P/V A2 
 

210 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN 
OSOITTEEN MAAN NIMI 
Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. 
 

P/V AN35 

Työmaan tai sopimuksen tiedot 
Työmaan sijainnista tai sopimuksesta on annettava vähintään yksi seuraavista tiedoista. 
Ensisijaisesti suositellaan sopimuksen numeron ja vapaamuotoista tekstiä työmaan sijain-
nista. Jos työmaasta annetaan osoite, on se annettava täydellisenä, eli on annettava lä-
hiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.  
 
250 TYÖMAAN NUMERO 

Työmaan tai ulkopuolisen palveluntarjoajan identifioiva 
numero.  
 

P/V AN35 

251 SOPIMUKSEN NUMERO 
Tilaajan sopimuksen numero, jota tämä ilmoitus kos-
kee.  
 

P/V AN50 

252 TYÖMAAN LÄHIOSOITE 
Katuosoite = kadun tai tien nimi, talo, porras, huoneis-
to, jakokirjain. 
 

P/V AN100 

253 VAPAAMUOTOINEN TEKSTI TYÖMAAN 
SIJAINNISTA 
Sopimuksen sisältämien työmaiden lukumäärä ja  
alueellinen sijainti. 
 

P/V AN200 

254 TYÖMAAN POSTINUMERO 
 

P/V AN5 

255 TYÖMAAN POSTITOIMIPAIKKA  
 
 

P/V AN30 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti 
Jos työmaa on keskeytynyt tai päättynyt, niin urakoitsijan tunniste- , urakoitsijan osoite 
kotivaltiossa- , ei toimintaa urakoitsijakohtaisesti- ja urakkaa sekä urakanantajaa koskevia 
tietoja ei anneta.  
 
258 EI-TOIMINTAA KOHDEKUUKAUTENA 

TYÖMAAKOHTAISESTI 
Sallitut arvot: 
1 = tilapäisesti keskeytynyt,  
2 = päättynyt.  

V N1 

    

Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

 
Urakoitsijan ja urakan tiedot - toistuva osatietoryhmä, 0 - n kpl.  

Urakkatiedot voivat puuttua silloin, kun ei toimintaa kohdekuukautena työmaakohtaisesti -
tiedon arvo on annettu (joko 1 tai 2). Jos osatietoryhmiä ei ole ollenkaan, niin ei anneta 
myöskään osatietoryhmän alku- ja loppumerkkejä. 
 
001 TOISTUVAN OSATIETORYHMÄN ALKUMERKKI  

Toistuvien osatietoryhmien joukko alkaa, tietona tois-
tuvien ryhmien lukumäärä; osatietoryhmä päättyy 009-
tunnukseen, missä tietona on osatietoryhmän järjes-
tysnumero. 
 

P N8 

Urakoitsijan tunnistetiedot 
Ensisijaisesti on annettava urakoitsijan nimi ja Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus, 
jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvolli-
sen on annettava urakoitsijan ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi ja kotival-
tio.  

Jos tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokra-
us, urakoitsijan tietoina on annettava työntekijän vuokralle antaneen yrityksen tai yrittäjän 
tiedot. 

 
400 TOIMEKSIANNON LAJI 

Sallitut arvot 
1 = Urakointi  
2 = Työvoiman vuokraus  
3 = Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö 
 

P N1 

300 URAKOITSIJAN NIMI 
Pääurakoitsija / urakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoit-
sija / vuokratyönantaja. 

Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön viralli-
nen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityi-
nen elinkeinonharjoittaja. 
 

P AN200 

301 URAKOITSIJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN 
HENKILÖTUNNUS  
 

P/V AN13 

302 URAKOITSIJAN ULKOMAINEN TUNNUS  
 
 
 

P/V AN30 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

303 URAKOITSIJAN ULKOMAISEN TUNNUKSEN 
TYYPPI  
Sallitut arvot: 
1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4 = Ulkomainen henkilötunnus 
 

P/V N1 

304 URAKOITSIJAN KOTIVALTIO  
ISO3166-1-koodiston mukainen maatunnus, esim. DE 
= Saksa ja SE = Ruotsi.  
Jos maatunnusta ei ole, käytä tunnusta XX. 
 

P/V A2 
 

305 URAKOITSIJAN KOTIVALTION NIMI  
Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. 
 

P/V AN35 

Urakoitsijan osoite kotivaltiossa 
Urakoitsijan yhteyshenkilö- ja osoitetiedot Suomessa tai ulkomailla. Tiedonantovelvollisen 
on annettava urakoitsijan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Urakoitsijan lähiosoite tai 
postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maa-
tunnus on XX) on annettava, jos urakoitsijan suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta 
ei ole annettu. 
 
306 URAKOITSIJAN C/O TARKENNE KOTIVALTIOSSA 

 
V AN50 

307 URAKOITSIJAN LÄHIOSOITE KOTIVALTIOSSA 
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V AN100 

308 URAKOITSIJAN PL KOTIVALTIOSSA  
Ilmoita joko lähiosoite tai PL. 
 

P/V AN9 

309 URAKOITSIJAN POSTINUMERO KOTIVALTIOSSA 
 

P/V AN12 

310 URAKOITSIJAN POSTITOIMIPAIKKA 
KOTIVALTIOSSA 
 

P/V AN190 

311 URAKOITSIJAN OSOITTEEN MAATUNNUS  
ISO3166-1-koodiston mukainen maatunnus, esim. DE 
= Saksa ja SE = Ruotsi.  
Jos maatunnuksta ei löydy, käytä tunnusta XX. 
 

P/V A2 
 

312 URAKOITSIJAN OSOITTEEN MAAN NIMI 
Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. 
 

P/V AN35 

350 URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI 
 

P/V AN200 

351 URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI 
 

P/V AN100 

352 URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN 
PUHELINNUMERO 
Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Viron 
suuntanumero puhelinumeron edessä on +372. 
 
 
 
 

P/V AN35 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

Ei toimintaa ilmoitus urakoitsijakohtaisesti 
Jos toiminta on keskeytynyt tai päättynyt tämän urakoitsijan osalta, niin urakkaa ja vuokra-
työnteettäjää koskevia tietoja ei anneta. 
 
401 EI-TOIMINTAA KOHDEKUUKAUTENA 

URAKOITSIJAKOHTAISESTI 
Sallitut arvot: 
1 = tilapäisesti keskeytynyt,  
2 = päättynyt 
 

V N1 

Urakkaa koskevat tiedot  
Urakasta on annettava joko urakan laskutettu määrä tai urakan maksettu määrä sekä ura-
kan kokonaissumma. Urakan alku- ja loppupäivämäärät ovat pakollisia tietoja, paitsi jos 
toimeksiannon laji on jatkuvaluontoinen kunnossapitotyö, jolloin urakan loppupäivämäärä 
ei tarvitse antaa. Sopimuksen sisältäessä useita urakoita alkupäivämääräksi annetaan 
ensimmäisen urakan aloituspäivämäärä ja loppupäivämääräksi viimeisen urakan päätty-
mispäivämäärä. 

Jos tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokra-
us, ilmoita urakan alku- ja loppupäivinä toimeksiantosopimuksen alku- ja loppupäivät. 
 
402 KÄÄNNETTY ALV 

Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen.  

Sallitut arvot: 
1 = kyllä  
2 = ei. 
 

P N1 

403 URAKAN LASKUTETTU MÄÄRÄ 
Laskutettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen 
sekä tavarat että palvelut (ilman arvonlisäveroa, verol-
lisissa suorituksissa veron peruste). Jos on maksettu 
ennakkoa, se ei sisälly urakan laskutettuun määrään. 

Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 403:17000= 17000 
euroa. Jos laskutettavaa määrää ei ole, anna arvoksi 
nolla. Miinusmerkkinen luku on sallittu. 
 

P/V N15 

404 URAKAN MAKSETTU MÄÄRÄ 
Maksettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen 
sekä tavarat että palvelut (ilman arvonlisäveroa, verol-
lisissa suorituksissa veron peruste). Jos on maksettu 
ennakkoa, se ei sisälly urakan maksettuun määrään. 

Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 404:17000 = 17000 
euroa. Jos maksettua määrää ei ole, anna arvoksi nol-
la. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. 
 

P/V N15 

405 ENNAKKOMAKSU 
Ennen urakan alkua maksetut suoritukset. 

Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 405:17000 = 17000 
euroa. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. 
 

V N15 

406 URAKKASUMMA KOKONAISUUDESSAAN 
Sopimuksen mukainen urakkasumma kokonaisuudes-
saan. Tuntilaskutus- ja vuosisopimustapauksissa arvio.  

Jos on maksettu ennakkomaksua, sisällytä summat 

P/V N15 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

mukaan tähän tietoon. 

Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 406:17000 = 17000 
euroa. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu.  
 

407 URAKAN ALKUPÄIVÄMÄÄRÄ 
Muoto ppkkvvvv. 
 

P N8 

408 URAKAN LOPPUPÄIVÄMÄÄRÄ 
Muoto ppkkvvvv. 

Loppupäivä ei voi olla ennen alkupäivää. 

Jos toimenksiannon laji on jatkuvaluonteinen kunnos-
sapitotyö, urakan loppupäivä ei ole pakollinen. 
 

P/V N8 

Vuokratyönteettäjän antama tieto vuokratyövoiman käytön aloituksesta 
Työnteettäjän on ilmoitettava päivä, jona ensimmäinen vuokratyöntekijä aloitti työskente-
lyn työn teettäjälle Suomessa. Tieto on pakollinen, jos toimeksiannon lajina on työvoiman 
vuokraus. 
 
409 ENSIMMÄINEN TYÖNTEKIJÄ ALOITTI 

TYÖSKENTELYN TÄLLÄ TYÖMAALLA PÄIVÄMÄÄRÄ 
Muoto ppkkvvvv. 
 

P/V N8 

009 TOISTUVAN OSATIETORYHMÄN LOPPUMERKKI  
Tiedon arvo = juokseva numero. 
 

 
P 

 
N8 

Urakanantajan tunnistetiedot 
Urakanantaja on taho, jonka urakoitsijana tiedonantovelvollinen itse toimii. Tiedot suositel-
laan annettavan suomalaisella Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella. Jos urakanantajalla ei 
ole suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta, suositellaan annettavan urakanantajan 
ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi sekä kotivaltio-tiedot.  

Jos tiedonantovelvollisen ja urakan antajan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuok-
raus, urakanantajan tietoina tarkoitetaan sen yrityksen tietoja, jolle työn teettäjä on edel-
leen välittänyt vuokratyövoimaa.  
 
450 URAKANANTAJAN NIMI 

Rakennuttaja / tilaaja / pääurakoitsija / urakoitsija / 
sivu-urakoitsija / aliurakoitsija; jolta tiedonantovelvolli-
nen on saanut urakan 

Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön viralli-
nen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityi-
nen elinkeinonharjoittaja.  
 

V AN200 

451 URAKANANTAJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN 
HENKILÖTUNNUS 
 

V AN13 

452 URAKANANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUS  
 
 
 
 
 
 
 

V AN30 
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Tunnus Tieto Pakollisuus Muoto 

453 URAKANANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUKSEN 
TYYPPI 
Sallitut arvot: 
1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4 = Ulkomainen henkilötunnus 
 

V N1 

454 URAKANANTAJAN KOTIVALTIO 
ISO3166-1-koodiston mukainen maatunnus esim. 
DE=Saksa ja SE=Ruotsi.  

Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. 
 

V A2 

455 URAKANANTAJAN KOTIVALTION NIMI           
Kotivaltion nimi on kirjoitettava jos maatunnus on XX. 
 

V       AN35 
 

999 Lopputunnus. Tietueen juokseva numerointi. P N8 
 Tietueen juokseva numero tiedostossa (esim 999:1, 

999.2, 999:3, … 999:12573). 

 

  

7 YHTEYDENOTTOTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA 

Sähköiset tiedustelut: tiedonsiirto@vero.fi. 

  

mailto:tiedonsiirto@vero.fi
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LIITE 1 - Esimerkki tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta urakkatietueelle sopimuskohtai-
sessa ilmoittamisessa 

Urakkailmoitustiedoston kuvitteellisessa esimerkissä on urakkatietueet VSRAKYHT ja VSURAKKA (000). 
Esimerkissä on yksi tiedosto, jossa on yhteensä 3 tietuetta. Esimerkin tiedonantovelvollinen on Tiedonanto-
velvollinen Oyj, joka ilmoittaa ensimmäistä kertaa (perusilmoitus) 2 sopimuksen  urakkatiedot, joissa mo-
lemmissa on 2 urakoitsijaa. 

TIEDOSTO: 

000:VSRAKYHT  
100:P 
087:V00000000000001 
101:01072014105959 
053:2015 
052:07 
020:Tiedonantovelvollinen Oyj --Tiedonantovelvollisen tiedot 
010:1234567-9 
200:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi 
201:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi 
202:+358401234567 
999:1 

000:VSURAKKA 
010:1234567-9--Tiedonantovelvollisen tunnustieto 
251:1248.58/3—Työmaan tai sopimuksen tiedot 
253:17 saneerauskohdetta, Helsinki 

001:2 --Yhteensä  2 kpl urakkatietoja (tässä esimerkin lukemisen helpottamiseksi rinnakkain) 
400:1 --1. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys A Oy 
301:2345678-9  
350:Urakoitsijan A yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan A yhteyshenkilön etunimi 
352:+358421234567 
402:1 
403:17000 
406:77000 
407:01062015 
408:01012017 
009:1 

400:1 --2. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys B Oy 
301:3456789-1  
350:Urakoitsijan B yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan B yhteyshenkilön etunimi 
352:+358431234567 
402:1 
403:27000 
406:147000 
407:01052015 
408:01062017 
009:2 

999:2 
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000:VSURAKKA 
010:1234567-9--Tiedonantovelvollisen tunnustieto 
251:1248.58/3—Työmaan tai sopimuksen tiedot 
253:2 työmaata, Hyvinkää 

001:2 --Yhteensä  2 kpl urakkatietoja (tässä esimerkin lukemisen helpottamiseksi rinnakkain) 
400:1 --1. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys C Oy 
301:4567891-1 
350:Urakoitsijan C yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan C yhteyshenkilön etunimi 
352+358451234567 
402:1 
403:22000 
406:99000 
407:01032015 
408:31122015 
009:1 

400:1--2. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys D Oy 
301:5678910-1  
350:Urakoitsijan D yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan D yhteyshenkilön etunimi 
352:+358461234567 
402:1 
403:32000 
406:152000 
407:01042015 
408:01072015 
009:2 

999:3 
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LIITE 2 - Esimerkki tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta urakkatietueelle työmaakohtai-
sessa ilmoittamisessa 

Urakkailmoitustiedoston kuvitteellisessa esimerkissä on urakkatietueet VSRAKYHT ja VSURAKKA (000). 
Esimerkissä on yksi tiedosto, jossa on yhteensä 3 tietuetta. Esimerkin tiedonantovelvollinen on Tiedonanto-
velvollinen Oyj, joka ilmoittaa ensimmäistä kertaa (perusilmoitus) 2 työmaan  urakkatiedot, joissa molemmis-
sa on 2 urakoitsijaa. 

TIEDOSTO: 

000:VSRAKYHT  
100:P 
087:V00000000000001 
101:01072014105959 
053:2015 
052:07 
020:Tiedonantovelvollinen Oyj --Tiedonantovelvollisen tiedot 
010:1234567-9 
200:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi 
201:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi 
202:+358401234567 
999:1 

000:VSURAKKA 
010:1234567-9--Tiedonantovelvollisen tunnustieto 
200:Yhteyshenkilön sukunimi--Tiedonantovelvollisen työmaakohtainen yhteyshlö (esim. rakennusmestari) 
201:Yhteyshenkilön etunimi 
202:+358411234567 
250:TA-FI-TIEOY0001-B--Työmaan tiedot 
251:1234 

001:2 --Yhteensä  2 kpl urakkatietoja (tässä esimerkin lukemisen helpottamiseksi rinnakkain) 
400:1 --1. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys A Oy 
301:2345678-9  
350:Urakoitsijan A yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan A yhteyshenkilön etunimi 
352:+358421234567 
402:1 
403:17000 
406:77000 
407:01062015 
408:01012017 
009:1 

400:1 --2. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys B Oy 
301:3456789-1  
350:Urakoitsijan B yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan B yhteyshenkilön etunimi 
352:+358431234567 
402:1 
403:27000 
406:147000 
407:01052015 
408:01062017 
009:2 

999:2 
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000:VSURAKKA 
010:1234567-9--Tiedonantovelvollisen tunnustieto 
200:Yhteyshenkilön sukunimi --Tiedonantovelvollisen työmaakohtainen yhteyshlö (esim. rakennusmestari) 
201:Yhteyshenkilön etunimi 
202:+358441234567 
250:TA-FI-TIEOY0002-B--Työmaan tiedot 
251:5678 

001:2 --Yhteensä  2 kpl urakkatietoja (tässä esimerkin lukemisen helpottamiseksi rinnakkain) 
400:1 --1. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys C Oy 
301:4567891-1 
350:Urakoitsijan C yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan C yhteyshenkilön etunimi 
352+358451234567 
402:1 
403:22000 
406:99000 
407:01032015 
408:31122015 
009:1 

400:1--2. Urakoitsijan urakka tiedot 
300:Urakoitsija yritys D Oy 
301:5678910-1  
350:Urakoitsijan D yhteyshenkilön sukunimi 
351:Urakoitsijan D yhteyshenkilön etunimi 
352:+358461234567 
402:1 
403:32000 
406:152000 
407:01042015 
408:01072015 
009:2 

999:3 

 

 


