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Versiohistoria 

Päivä Versio Kuvaus 

7.5.2018 1.5 Muutettu uudelle tietuekuvauspohjalle 

Tuotu näkyviin tietojen muodot, kuten ne ovat formaatissa 

Lisätty näkyviin tietuekuvaukselle 048 Ilmoituksen tuottanut ohjel-
misto –tieto 

Lisätty näkyviin tarkistukset virhekoodeineen #XXX; 

 

1 YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon teh-
tävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista vero.fi > Tietoa ve-
rohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen il-
moittamisen yleiskuvaus. 

Aineisto pitää toimittaa ISO 8859-1 (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa.  

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun Katso-tunnisteen vahvuuden ja roolin voi 
tarkastaa täältä. 

Päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa 1.7.2014 alkaen tietoja Verohallinnolle yhteisen ra-
kennustyömaan työntekijöistä. Päätoteuttaja antaa tiedot omista työntekijöistään ja työmaal-
la toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot muiden urakoitsijoiden työntekijöistä 
päätoteuttaja saa työnantajilta, joiden on toimitettava ne päätoteuttajalle. Tiedot annetaan 
myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä. Ensimmäisen kerran tietoja on ote-
tu vastaan heinäkuulta 2014.  

Päätoteuttaja on määritelty rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (205/2009) 2 §:n 4 kohdassa. Sen mukaan päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan 
nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellai-
sen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Tiedonantovelvollisuus kohdistuu siten viime sijassa 
rakennuttajaan itseensä, jollei rakennuttaja ole nimennyt työmaalle päätoteuttajaa. 

Tiedot on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisesti. Ilmoitus annetaan oi-
kea-aikaisena viimeistään ilmoitettavaa kuukautta seuraavan toisen kuukauden viidentenä 
päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. mennessä. 

Verohallinnon ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus on kerrottu menette-
lystä ja tiedonantovelvollisista tahoista enemmän. 

Työntekijäilmoitustiedosto koostuu kahdesta eri tietovirrasta:  

1. tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT  
2. työmaakohtaiset työntekijätiedot, jossa tietovirran nimi on VSTYONTE.  

Työntekijäilmoitustiedostossa tulee olla yhden kerran VSRAKYHT-tietue (ensimmäinen 
tietue) ja tämän jälkeen yksi tai useampi työmaakohtainen VSTYONTE-tietue, jos kyse on 
perus- tai korjausilmoituksesta (ilmoitustyyppi P tai K). Poistoilmoituksella (ilmoitustyyppi D) 
VSTYONTE-tietueen tietoja ei tarvitse antaa.  

Työnantajakohtaiset työntekijätiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti omissa VSTYONTE -
tietueissaan. Jos kyse on vuokratyöntekijöistä, ilmoitetaan vuokratyöntekijätiedot vuokra-
työnantajakohtaisesti omalla VSTYONTE-tietueella.  

Yhdessä työntekijäilmoitustiedostossa voi olla yhden tiedonantovelvollisen yhden kohdekuu-
kauden ilmoituksia sisältäen yhden tai useamman työmaan työntekijätietoja. 

Työntekijäilmoitustiedosto voi olla vain yhtä ilmoitustyyppiä: 

 perusilmoitus (P) tai 

 korjausilmoitus (K) tai 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSTYONTE
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48413/rakentamiseen-liittyva-tiedonantovelvollisuus/


 poistoilmoitus (D). 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P). Perusilmoituk-
sen annettuaan tiedonantovelvollinen saa ilmoituskanavalta ilmoitukseen ohjelmallisesti 
muodostetun yksilöllisen ilmoitustunnisteen sekä ilmoituksen antamisajankohdan. Samalle 
kohdekuukaudelle voidaan antaa useita perusilmoituksia, jos esimerkiksi tietojen antaminen 
on valtuutettu eri työmaiden osalta eri henkilöille. Ilmoitustunniste on ilmoituskohtainen. Tätä 
ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korjataan tai poistetaan. 

Tiedonantovelvollinen korjaa ilmoitusaineistossa olevat virheet lähettämällä uuden korvaa-
van ilmoitusaineiston (ilmoitustyyppi K), jossa antaa korjattavan aineiston ilmoitustunnisteen, 
eli aikaisemman perus- tai korjausilmoituksen ilmoitustunnisteen. Ilmoitustunniste pysyy sa-
mana koko korjausketjun ajan (perusilmoitus, korjausilmoitus, 2. korjausilmoitus).  

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, vaikka se si-
sältäisi samalla useamman työmaan virheettömät tiedot. Korjausilmoituksella ilmoitustunnis-
teen lisäksi tulee täyttää kaikki VSRAKYHT- ja VSTYONTE-tietueilla annettavat tiedot tieto-
kentille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus –sääntöjä noudattaen. 

Tiedonantovelvollinen voi korjata tietojaan taannehtivasti kohdekautta koskevas-
ta eräpäivästä alkaen 12 kuukauden ajan.  

Esimerkki: Toukokuun 2017 tiedostossa, jotka tiedonantovelvollinen on antanut 
5.7.2017, on ollut virhe. Tiedonantovelvollinen voi korjata tietoa viimeistään 
5.7.2018.  

Koko ilmoitusaineiston voi poistaa poistoilmoituksella (ilmoitustyyppi D). Tällöin on annettava 
VSRAKYHT-tietueen tietokenttien 100, 087, 053, 052, 020, 010, 150, 151, 152 ja 153 mu-
kaiset tiedot. Tietokenttien 010, 150, 151, 152 ja 153 osalta noudatetaan niille kuvattuja pa-
kollisuus/valinnaisuus –sääntöjä. VSTYONTE-tietueen tiedot eivät ole pakollisia poistoilmoi-
tuksella. 

Aineiston korjaamisessa (ilmoitustyyppi K) tai poistamisessa (ilmoitustyyppi D) on käytettävä 
samaa ilmoituskanavaa kuin alkuperäisessäkin aineistossa. 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat olleet voimassa tuotantoym-
päristöissä 31.12.2015 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauk-
sesta julkaistaan. 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 

Versio Tiedon 
tunnus 

Tieto Selite 

1.5 048 Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto Lisätty näkyviin tietuekuvaukselle. Tieto 
ollut jo aiemmin formaatissa vapaaehtoi-
sena lisättävänä tietona. 

 252 
253 
254 
255 

Työmaan osoitetiedot Tarkistuksen antama virheilmoitus muutet-
tu kuvaamaan paremmin tehtyä tarkistus-
ta, #920  #1397.  

 511 
512 

Työnantajan osoitteen valtio 
Työnantajan osoitteen maan nimi 

Tarkistuksen antamasta virheilmoituksesta 
#953 korjattu virheelliset tunnustiedot (512 
→ 511 ja 513 → 512) 

 



6 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

Tämän tietovirran kanssa saman tiedoston alussa pitää lähettää VSRAKYHT-tietovirta. 
Kaikkien tiedostossa annettavien tietueiden 010-tieto pitää olla sama. 

7 TIETOLUETTELO  

Tunnus P/V Laskenta 
/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut arvot 

000 P   Tietuetunnus AN8 VSTYONTE 

010 V/P  * Tiedonantovelvollisen y-tunnus tai suomalainen henkilö-
tunnus 

Katso kohta 11.1 Tiedonantovelvollisen tunnus 

ALITP2|| 

HETU2 

  

150 V/P  * Tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus 

Katso kohta 11.1 Tiedonantovelvollisen tunnus 

AN30   

151 V/P  * Tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi 

1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4 = Ulkomainen henkilötunnus 

N1 1,2,3,4, 

Tiedonantovelvollisen TYÖMAAKOHTAINEN yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite  
n tiedot ovat vapaaehtoisia. 

200 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi 

Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
sukunimi.  

AN200   

201 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi 

Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
etunimi.  

AN100   

202 V  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN   

203 V  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite EMAIL   

204 V   Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön c/o tarkenne AN50   

205 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön lähiosoite AN100   

206 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön PL AN9   

207 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön postinumero AN12   

208 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön postitoimipaikka AN190   

209 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maatun-
nus 

MAA 
TUNNUS 

  

210 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan 
nimi 

AN35   

Työmaan tiedot  
Katso kohta 11.66 Työmaan tiedot 

250 V/P  * Työmaan numero AN35   

251 V/P  * Sopimuksen numero 

Katso kohta 11.66 Työmaan tiedot 

AN50   

252 V/P  * Työmaan lähiosoite AN100   

253 V/P  * Vapaamuotoinen teksti työmaan sijainnista AN200   



254 V/P  * Työmaan postinumero AN5   

255 V/P  * Työmaan postitoimipaikka AN30   

256 V  Työmaan alkupäivämäärä PPKKVVVV  

257 V * Työmaan loppupäivämäärä PPKKVVVV  

Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti  
Jos työmaa on keskeytynyt tai päättynyt, työnantajaa, edustajaa/yhteyshenkilöä, vuokratyönteettäjää ja työn-
tekijöitä koskevia tietoja ei anneta. 

258 V   Ei-toimintaa kohdekuukautena työmaakohtaisesti 

1 = tilapäisesti keskeytynyt 
2 = päättynyt 

N1 1,2 

Työnantajan tiedot  
Katso kohta 11.77 Työnantajan tiedot 

500 V/P * Työnantajan nimi 

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

AN200  

501 V/P * Työnantajan Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus ALITP2||HET
U2 

 

502 V/P * Työnantajan ulkomainen tunnus AN30  

503 V/P * Työnantajan ulkomaisen tunnuksen tyyppi 
 
1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4 = Ulkomainen henkilötunnus 

N1 1,2,3,4 

504 V/P * Työnantajan kotivaltio MAATUNNU
S 

 

505 V/P * Työnantajan kotivaltion nimi AN35  

Työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö  
Katso kohta 11.88 Työnantajan edustaja 

550 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön sukunimi 

Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
sukunimi.  

AN200  

551 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön etunimi 

Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön 
etunimi.  

AN100  

552 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN  

553 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön sähköposti-
osoite 

EMAIL  

554 V  Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön c/o tarkenne AN50  

555 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön lähiosoite AN100  

556 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön PL AN9  

557 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön postinumero AN12  

558 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön postitoimipaik-
ka 

AN190  

559 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön osoitteen maa-
tunnus 

MAATUNNU
S 

 



560 V/P * Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön osoitteen 
maan nimi 

AN35  

Työnantajan osoite  
Katso kohta 11.99 Työnantajan osoite 

506 V  Työnantajan c/o tarkenne AN50  

507 V/P * Työnantajan lähiosoite AN100  

508 V/P * Työnantajan PL AN9  

509 V/P * Työnantajan postinumero AN12  

510 V/P * Työnantajan postitoimipaikka AN190  

511 V/P * Työnantajan osoitteen valtio MAATUNNU
S 

 

512 V/P * Työnantajan osoitteen maan nimi AN35  

Vuokratyönteettäjän tiedot 
Katso kohta 11.100 Vuokratyönteettäjän tiedot 

600 V/P * Vuokratyönteettäjän nimi AN200  

601 V/P * Vuokratyönteettäjän suomalainen Y-tunnus tai henkilö-
tunnus 

ALITP2||HET
U2 

 

602 V/P * Vuokratyönteettäjän ulkomainen tunnus AN30  

603 V/P * Vuokratyönteettäjän ulkomaisen tunnuksen tyyppi 

1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4 = Ulkomainen henkilötunnus 

N1 1,2,3,4 

604 V/P * Vuokratyönteettäjän kotivaltio MAATUNNU
S 

 

605 V/P * Vuokratyönteettäjän kotivaltion nimi AN35  

Ei työntekijätietoja työnantajalta  
Katso kohta 11.11 Ei työntekijätietoja.  

513 V  Ei työntekijätietoja työnantajalta 

1= kaikki työntekijätiedot puuttuvat  
2= osa työntekijätiedoista puuttuu 

N1 1,2 

Työntekijän tiedot - toistuva osatietoryhmä, 0 - n kpl.  
Katso kohta 11.4 Työntekijätiedot 

001 V/P  Toistuvan osatietoryhmän alkumerkki 

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

+N8  

Työntekijän tunnistetiedot  
Katso kohta 11.5 Työntekijän tunnistetiedot 

Jos ilmoitetaan, että kaikki työntekijätiedot puuttuu (513=1), ei työntekijää koskevia tietoja anneta. 

650 V/P * Työntekijän suomalainen henkilötunnus HETU2  

651 V/P * Työntekijän veronumero VERONUMER
O 

 

652 V/P * Työntekijän syntymäaika SYNTAIKA2  



653 V/P * Työntekijän sukunimi AN200  

654 V/P * Työntekijän etunimi AN100  

655 V  Työntekijän puhelinnumero PUHELIN  

656 V  Työntekijän sähköpostiosoite EMAIL  

657 V/P * Työntekijän kotivaltio MAATUNNU
S 

 

658 V/P * Työntekijän kotivaltion nimi AN35  

Työntekijän osoite kotivaltiossa  
Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, ovat työntekijän lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja 
osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) pakollisia tietoja.  

659 V  Työntekijän c/o osoite kotivaltiossa AN50  

660 V/P * Työntekijän lähiosoite kotivaltiossa AN100  

661 V/P * Työntekijän postinumero kotivaltiossa AN12  

662 V/P * Työntekijän postiosoite kotivaltiossa AN190  

663 V/P * Työntekijän osoitteen maatunnus MAATUNNU
S 

 

664 V/P * Työntekijän osoitteen maan nimi AN35  

Työntekijän osoite Suomessa   

665 V * Työntekijän c/o tarkenne AN50  

666 V/P * Työntekijän lähiosoite AN100  

667 V/P * Työntekijän postinumero AN5  

668 V/P * Työntekijän postitoimipaikka AN30  

Työsuhteen tiedot  

669 V/P * Lähetetyn työntekijän todistus (E101, E102 tai A1) 

1 = Kyllä  
2 = Ei  

Tieto on annettava, jos työntekijän kotivaltio on muu 
kuin Suomi. 

 1,2 

670 V/P * Työsuhteen laatu 

1 = työsuhteinen  
2 = vuokratyöntekijä  
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava  
4 = harjoittelija  
5 = talkootyö  

Katso kohta 11.12 Työntekijän työsuhteen laatu 

N1 1,2,3,4,5 

671 V/P * Työntekijän työmaalla työskentely alkanut PPKKVVVV  

672 V/P * Työntekijän työmaalla työskentelyn päättymispäivä PPKKVVVV  

673 V  Työntekijän tehdyt työpäivät 

Katso kohta 11.2 Työntekijän tehdyt työpäivät 

+N3  

674 V  Työntekijän tehdyt työtunnit 

Katso kohta 11.3 Työntekijän tehdyt työtunnit 

+N4  

009 V/P  Toistuva osatietoryhmän loppumerkki +N8  



Tiedon arvo = juokseva numero 

048 V   Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto AN35   

999 P   Lopputunnus 

Tietueen juokseva numero tiedostossa (esim 999:1, 
999.2, 999:3, … 999:12573).  

+N8   

 

8 TARKISTUKSET 

 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 010 
150 

Tiedoston VSRAKYHT-tietueella ja kaikilla VSTYONTE-tietueilla pitää olla sa-
ma tiedonantovelvollisen tunnus, joko suomalainen tunnus (010) tai ulkomainen 
tunnus (150). 
 
#947;Lomakkeen VSTYONTE Tiedonantovelvollisen tunnus (010 tai 150) ei 
vastaa VSRAKYHT lomakkeen tunnusta 

 150 
151 

Tiedoston VSRAKYHT-tietueella ja kaikilla VSTYONTE-tietueilla pitää olla sa-
ma tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151). 
 
#948; Lomakkeen VSTYONTE Ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151) ei vastaa 
VSRAKYHT lomakkeen tunnuksen tyyppiä 

 010 
150 
151 
 

Joko tiedonantovelvollisen suomalainen tunnus (010) tai ulkomainen tunnus 
(150) ja sen tyyppi (151) on ilmoitettava. 
 
#939; Jos ei ole ilmoitettu tiedonantovelvollisen suomalaista y-tunnusta tai hen-
kilötunnusta (010), on ilmoitettava tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus 
(150) ja ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151) 

 200 
201 
202 
203 
205 
206 
207 
208 
209 

Tiedonantovelvollisen työmaakohtaisen yhteyshenkilön nimi (200 ja 201) on 
pakollinen, jos on annettu yhteyshenkilön yhteystietoja (202-209).  
 
 
 
 
#1053; Jos Tiedonantovelvollisen työmaakohtaisen yhteyshenkilön tiedoista on 
jotain annettu (tiedot 202-209), on annettava myös Tiedonantovelvollisen yh-
teyshenkilön nimi (tiedot 200 ja 201) 

 205 
206 
207 
208 
209 

Jos tiedonantovelvollisen työmaakohtaisen yhteyshenkilön lähiosoite (205),PL 
(206), postinumero (207), postitoimipaikka (208) tai osoitteen maatunnus (209) 
on annettu, pitää ne kaikki antaa. 
 
#1052; Jos joku tiedoista yhteyshenkilön lähiosoite (205) tai PL (206) ja posti-
numero (207), postitoimipaikka (208) ja osoitteen maatunnus (209) annetaan, 
on ne kaikki annettava. 

 210 
209 

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan nimi (210) on pakollinen 
tieto jos maatunnus (209) on XX.  
 
#950; Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan nimi (210) on ilmoi-
tettava, jos maatunnus (209) on XX. 

 250 
251 
252 
253 

Joku tiedoista työmaan numero (250), sopimuksen numero (251), työmaan 
lähiosoite (252) tai vapaamuotoinen teksti sijainnista (253) on annettava.  
 
#919; Työmaan sijainnista on ilmoitettava jokin tiedoista työmaan numero 
(250), sopimuksen numero (251), työmaan lähiosoite (252) tai vapaamuotoinen 
teksti työmaan sijainnista (253). 

 252 
253 
254 
255 

Jos lähiosoite (252) tai vapaamuotoinen teksti sijainnista (253) on annettu, pi-
tää osoite antaa täydellisenä (myös tiedot 254 ja 255). 
 
#1397; Jos on ilmoitettu työmaan lähiosoite (252) tai vapaamuotoinen sijainti 



(253), on ilmoitettava myös postinumero (254) ja postitoimipaikka (255). 

 256 
257 

Jos päivämäärät on annettu (tiedot 256 ja 257) täytyy loppupäivän (257) olla 
suurempi tai yhtä suuri kuin alkupäivä (256). 
 
#938; Loppupäivämäärän (257) on oltava sama tai suurempi kuin alkupäivä-
määrä (256). 

 258 
 

Keskeytyneelle tai päättyneelle työmaalle ei saa antaa työnantajaa, edusta-
jaa/yhteyshenkilöä, vuokratyönteettäjää ja työntekijöitä koskevia tietoja. 
 
#1054; Jos työmaa on keskeytynyt tai päättynyt (258 = 1 tai 2), työnantajaa 
(tiedot 500-505 ja 506-512), edustajaa/yhteyshenkilöä (tiedot 550-560), vuokra-
työnteettäjää (tiedot 600-605) ja työntekijöitä (tiedot 650-674) koskevia tietoja ei 
saa antaa. 

 500 Työnantajan nimi (500) on annettava ellei kyseessä ole Ei toimintaa –ilmoitus 
(258). 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 501 
502 
503 
504 
 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työnantajan Y-tunnusta tai suoma-
laista henkilötunnusta (501) ei ole annettu, täytyy antaa ulkomainen tunnus 
(502), sen tyyppi (503) ja kotivaltio (504)  
 
#921; Jos ei ole ilmoitettu työnantajan y-tunnusta tai suomalaista henkilötun-
nusta (501), on ilmoitettava ulkomainen tunnus (502), ulkomaisen tunnuksen 
tyyppi (503) ja kotivaltio (504). 

 507 
508 
509 
510 
511 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus eikä ole annettu työnantajan suoma-
laista Y-tunnusta tai henkilötunnusta (501), työnantajan lähiosoite (507) tai PL 
(508), postinumero (509), postitoimipaikka (510) ja osoitteen maatunnus (511) 
on annettava. 
 
#923; Jos ei ole ilmoitettu työnantajan y-tunnusta tai suomalaista henkilötun-
nusta (501), on ilmoitettava työnantajan lähiosoite (507) tai PL (508), postinu-
mero (509), postitoimipaikka (510) ja osoitteen maatunnus (511). 

 512 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työnantajan osoitteen maatunnuk-
sena (511) on annettu XX, on maan nimi (512) pakollinen.  
 
#953; Työnantajan osoitteen maan nimi (512) on ilmoitettava, jos maatunnus 
(511) on XX. 

 502 
503 
504 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja joku tiedoista työnantajan ulko-
mainen tunnus (502), sen tyyppi (503) tai kotivaltio (504) on annettu, täytyy ne 
kaikki antaa. 
 
#997; Jos joku tiedoista Työnantajan ulkomainen tunnus (502), Työnantajan 
ulkomaisen tunnuksen tyyppi (503) tai Työnantajan kotivaltio (504) on annettu 
on ne kaikki annettava. 

 505 
504 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työnantajan kotivaltiona (504) on 
annettu XX, on kotivaltion nimi (505) pakollinen tieto. 
  
#951; Työnantajan kotivaltion nimi (505) on ilmoitettava, jos kotivaltion maatun-
nus (504) on XX. 

 550 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus, on etunimi (550) pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 551 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus, on sukunimi (551) pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 552 
553 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus, on vähintään toinen tiedoista puhe-
linnumero (552) tai sähköpostiosoite (553) annettava.  
 
#989; Joko Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön puhelinnumero (552) tai 
sähköpostiosoite (553) on annettava. 

 555 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus, ja joku tiedoista lähiosoite (555),PL 



(556), postinumero (557), postitoimipaikka (558) tai maatunnus (559) on annet-
tu, pitää kaikki tiedot antaa kokonaisuudessaan.  
 
#922; Jos joku Työnantajan edustajan osoitetiedoista ilmoitetaan, on ne kaikki 
ilmoitettava: Lähiosoite (555) tai PL (556), postinumero (557), postitoimipaikka 
(558) ja maatunnus (559). 

 560 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työnantajan edustajan maatun-
nuksena on annettu XX, on maan nimi (560) pakollinen.  
 
#952; Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön osoitteen maan nimi (560) on 
ilmoitettava, jos maatunnus (559) on XX. 

 600 
601 
602 
603 
604 
605 
670 

Jos ilmoittaa vfuokratyönteettäjän tietoja (tunnukset 600-605) saa VSTYONTE-
tietueella ilmoittaa vain vuokratyöntekijöiden tietoja (670=2). 
 
 
 
#970; Jos ilmoittaa vuokratyönteettäjän tietoja (tunnukset 600-605) saa 
VSTYONTE-tietueella ilmoittaa vain vuokratyöntekijöiden tietoja (670=2). 

 670 
600 
601 
602 
603 
604 
605 

Jos yhdenkin työntekijän työsuhteen laatu on vuokratyöntekijä (670 = 2), on 
vuokratyönteettäjän tiedot annettava (600-605). 
 
 
 
#933; Täytä vuokratyönteettäjän tiedot (600-605), jos yhdenkin työntekijän työ-
suhteen laatu on vuokratyöntekijä (670=2) 

 600 
601 
602 
603 
604 
605 

Kun ei ole ilmoitettu että kaikki työntekijätiedot puuttuvat (513 = 1), vuokratyön 
teettäjän tietoja (600-605) ei saa antaa ellei ilmoiteta yhtään vuokratyöntekijää 
(työsuhteen laatu 670 = 2). 
 
#1101; Jos ei ilmoiteta yhtään vuokratyöntekijää, ei saa ilmoittaa vuokratyön-
teettäjän tietoja (tiedot 600 - 605) 

 600 
602 
603 
604 

Jos vuokratyönteettäjän suomalaista tunnusta (601) ei anneta, täytyy antaa 
vuokratyönteettäjän nimi (600), ulkomainen tunnus (602), sen tyyppi (603) ja 
kotivaltio (604). 
 
#935; Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta (601) ei ole annettu, on 
annettava vuokratyönteettäjän nimi (600), ulkomainen tunnus (602), ulkomai-
sen tunnuksen tyyppi (603) ja kotivaltio (604). 

 602 
603 
604 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja joku vuokratyönteettäjän tiedoista 
ulkomainen tunnus (602), sen tyyppi (603) ja kotivaltio (604) on annettu, on ne 
kaikki annettava. 
 
#996; Jos joku tiedoista Vuokratyönteettäjän ulkomainen tunnus (602), Vuokra-
työnteettäjän ulkomaisen tunnuksen tyyppi (603) tai Vuokratyönteettäjän koti-
valtio (604) on annettu on ne kaikki annettava. 

 605 
604 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja vuokratyönteettäjän osoitteen 
maatunnuksena (604) on annettu XX, on maan nimi (605) pakollinen.  
 
#954; Vuokratyönteettäjän kotivaltion nimi on ilmoitettava (605) jos kotivaltion 
maatunnus (604) on XX. 

 650 
651 
652 
653 
654 
657 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan, on 
annettava joko työntekijän suomalainen henkilötunnus (650) ja kotivaltio (657) 
tai työntekijän veronumero (651), syntymäaika (652), etu- ja sukunimi (653 ja 
654) sekä kotivaltio (657).  
 
#924; Työntekijästä on ilmoitettava suomalainen henkilötunnus (650) ja kotival-
tio (657) -yhdistelmä tai veronumero (651), syntymäaika (652), nimitiedot (653 
ja 654) ja kotivaltio (657). 

 513 Jos annetaan Ei työntekijätietoja työnantajalta –tiedon (513) arvona 1 (kaikki 
työntekijätiedot puuttuvat), ei työntekijän ja työsuhteen tietoja saa antaa. 

#1055; Jos kaikki työntekijätiedot puuttuvat (513 = 1), työntekijä-osatietoryhmän 



tietoja: työntekijän tunniste- (tiedot 650-658), osoite- (tiedot 659-668) ja työsuh-
teen tiedot (tiedot 669-674), ei saa antaa. 

 657 
658 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan ja 
työntekijän kotivaltion maatunnuksena (657) on annettu XX, on työntekijän  
kotivaltion nimi (658) pakollinen.  
 
#955; Työntekijän kotivaltion nimi (658) on ilmoitettava, jos kotivaltion maatun-
nus (657) on XX. 

 657 
660 
661 
662 
663 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan ja 
työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, ovat työntekijän lähiosoite (660), pos-
tinumero (661), postitoimipaikka (662) ja osoitteen maatunnus (663) pakollisia 
tietoja. 
 
#925; Jos työntekijän kotivaltio (657) on muu kuin FI=Suomi, on työntekijän 
osoitetiedot kotivaltiossa (660, 661, 662 ja 663) ilmoitettava. 

 660 
661 
662 
663 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan ja 
annetaan joku työntekijän osoitetiedoista (660, 661, 662 ja 663), on ne kaikki 
annettava. 
 
#1102; Jos jokin Työntekijän osoitetiedoista kotivaltiossa (660, 661, 662 ja 663) 
annetaan, on ne kaikki annettava 

 663 
664 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan ja 
työntekijän osoitteen maatunnuksena (663) on annettu XX, on työntekijän osoit-
teen maan nimi (664) pakollinen.  
 
#956; Työntekijän osoitteen maan nimi (664) on ilmoitettava, jos maatunnus 
(663) on XX. 

 665 
666 
667 
668 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan ja 
joku työntekijän tiedoista c/o tarkenne (665), lähiosoite (666), postinumero 
(667) ja postitoimipaikka (668) on annettu, täytyy antaa täydellinen osoite (tie-
dot 666, 667 ja 668). 
 
#1100; Jos jokin Työntekijän osoitetiedoista Suomessa (665, 666, 667 ja 668) 
annetaan, on ne kaikki annettava 

 669 
657 

Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan ja 
työntekijän kotivaltio (657) on muu kuin Suomi, on lähetetyn työntekijän todistus 
(669) pakollinen. 
 
# 926; Jos työntekijän kotivaltio (657) on muu kuin FI=Suomi, on tieto lähetetyn 
työntekijän todistus (669) ilmoitettava. 

 670 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan, 
työsuhteen laatu (670) on pakollinen tieto.  
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 671 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan 
työntekijän työmaalla työskentely alkanut (671) on pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 672 Kun kyseessä ei ole Ei toimintaa –ilmoitus ja työntekijöiden tietoja annetaan 
työntekijän työmaalla työskentelyn arvioitu päättymispäivä (672) on pakollinen 
tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 671 
672 

Kun Työntekijän työmaalla työskentelyn arvioitu päättymispäivä (672) on annet-
tu, työntekijän työmaalla työskentely alkanut (671) täytyy olla sama tai pienempi 
kuin työntekijän työmaalla työskentelyn arvioitu päättymispäivä (672). 
 
#938; Loppupäivämäärän on oltava sama tai suurempi kuin alkupäivämäärä. 

 258 
513 

Vähintään yhden työntekijän tiedot on ilmoitettava ellei kyseessä ole Ei toimin-
taa –ilmoitus (258) tai työntekijätiedot puuttuvat (513 = 1). 
 



#961; Jos "Ei toimintaa kohdekuukautena" (tunnus 258) tietoa ei ole ilmoitettu 
ja "Ei työntekijätietoa työnantajalta" tietoa (tunnus 513) ei ole ilmoitettu tai sen 
arvo on 2, on ilmoitettava vähintään yhden työntekijän tiedot. 

 

9 HUOMAUTUKSET 

Ei tietovirtakohtaisia huomautuksia. 

10 YHTEYDENOTTOTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA 

Sähköiset tiedustelut: tiedonsiirto@vero.fi. 

11 OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ 

11.1 Tiedonantovelvollisen tunnus 

Tiedoston VSRAKYHT-tietueella ja kaikilla VSTYONTE- tietueilla pitää olla sama tiedonantovelvolli-
sen tunnus, joko suomalainen tunnus (kenttä 010) tai ulkomainen tunnus ja tunnuksen tyyppi (kentät 
150 ja 151).  

11.2 Työntekijän tehdyt työpäivät 

Ilmoita ne työpäivät, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina päivinä.  
Sallitut arvot = 0 tai > 0.  

11.3 Työntekijän tehdyt työtunnit 

Ilmoita ne työtunnit, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina tunteina.  
Sallitut arvot = 0 tai > 0.  

11.4 Työntekijätiedot 

Työntekijätietoja ei tarvitse antaa silloin, kun ei työntekijätietoa työnantajalta -tiedon arvo on kaikki 
työntekijätiedot puuttuvat (513 = 1). Jos osatietoryhmiä ei ole ollenkaan, niin ei anneta myöskään 
osatietoryhmän alku- ja loppumerkkejä. 

11.5 Työntekijän tunnistetiedot 

Työntekijän tunnistetietoina on annettava joko  
 
- työntekijän suomalainen henkilötunnus ja kotivaltio tai  
- työntekijän veronumero, syntymäaika, etu- ja sukunimi sekä kotivaltio.  
 
Ensisijaisesti suositellaan suomalaisen henkilötunnuksen ja kotivaltion antamista.  
 
Työntekijän kotivaltiolla tarkoitetaan valtiota, jossa hän vakituisesti asuu. Kotivaltiolla ei tarkoiteta 
kansalaisuutta. 

 

11.6 Työmaan tiedot 

Työmaan sijainnista on annettava vähintään yksi tiedoista. Ensisijaisesti suositellaan työmaan nu-
meron (250) ja työmaan lähiosoitteen (252), postinumeron (254) ja postitoimipaikan (255) antamis-
ta. Vapaamuotoisen työmaan sijainnin (253) ja lähiosoitteen (252) yhteydessä on annettava myös 
postinumero (254) ja postitoimipaikka (255). 
 
Sopimuksen numeroa ei ilmoiteta työntekijäilmoituksella (VSTYONTE). Sopimuskohtainen ilmoitta-
mistapa on sallittu ainoastaan urakkailmoituksella (VSURAKKA). Sopimuksen numero -tieto vastasi 
31.12.2015 asti työmaan numeroa. Työmaan numeron voi kuitenkin ilmoittaa sopimuksen numero-
tiedolla (251), jos tietoa ei voida ilmoittaa kohdassa 250 esimerkiksi ohjelmistosta johtuvasta syystä. 

11.7 Työnantajan tiedot 

Ensisijaisesti annettava työnantajan nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus, jos sellainen 
on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on annettava työn-
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antajan ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi, kotivaltio sekä osoitetiedot ulkomailla tai 
Suomessa. 

11.8 Työnantajan edustaja 

Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ovat pakollisia 
tietoja. Osoitetiedot ovat vapaaehtoisia. Jos osoite annetaan, se on annettava täydellisenä, eli on 
annettava lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka sekä maatunnus, jos osoite on 
muualla kuin Suomessa ja maan nimi, jos maatunnus on XX. 
 
Edustajalla tarkoitetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (447/2016) mukaista edustajaa. 

11.9 Työnantajan osoite 

Ulkomaalaisen työnantajan osoitetiedot Suomessa tai ulkomailla. Jos työnantajan suomalaista Y-
tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, ovat työnantajan lähiosoite tai postilokero, postinumero, 
postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) pakollisia tietoja. 

11.10 Vuokratyönteettäjän tiedot 

Työnteettäjällä tarkoitetaan ns. käyttäjäyritystä, joka on vuokrannut työvoimaa toiselta yritykseltä. 
Työnteettäjän tiedot ovat pakollisia, jos ilmoitat vuokratyöntekijätietoja. Vuokratyöntekijätiedot ilmoi-
tetaan omalla VSTYONTE-tietueella.  
 
Vuokratyönteettäjästä on annettava ensisijaisesti vuokratyönteettäjän nimi, suomalainen Y-tunnus 
tai henkilötunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonan-
tovelvollisen on ilmoitettava vuokratyönteettäjän ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi 
sekä kotivaltio. Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. 

11.11 Ei työntekijätietoja 

Tiedonantovelvollinen ilmoittaa, jollei ole saanut työntekijätietoja työnantajalta tai tiedot puuttuvat 
osittain. Jos kaikki työntekijätiedot puuttuvat, ei anneta työntekijä-osatietoryhmän tietoja: työntekijän 
tunniste-, osoite- ja työsuhteen tiedot. 
 

11.12 Työntekijän työsuhteen laatu 

Työntekijän työsuhteen laatuna (670) ilmoitetaan  
 
 arvo 1, kun työntekijä työskentelee työsopimuksen perusteella. Työsopimus voi olla suullinen tai 

kirjallinen. Arvolla 1 ilmoitetaan myös esimerkiksi osakeyhtiön omistajayrittäjät, vaikka eivät nos-
taisikaan yrityksestään palkkaa. Palkaksi katsotaan myös muu rahanarvoisena etuutena saatu 
korvaus työstä. 

 
 arvo 2, kun on kyseessä vuokratyöntekijä. Vuokratulla työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka 

on tehnyt työsopimuksen Suomessa tai ulkomailla toimivan sellaisen työnantajan kanssa, joka 
on siirtänyt työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön. Vuokra-
työntekijän työnantajana (500–505) ilmoitetaan se yritys tai yhteisö, joka maksaa työntekijälle 
palkan. Lisäksi on ilmoitettava vuokratyönteettäjän tiedot (600–605). Vuokratyönteettäjä on se 
yritys tai yhteisö, joka on tilannut vuokratyövoimaa välittäneeltä yritykseltä työntekijöitä omaa 
urakkaansa varten rakennustyömaalle. 

 
 arvo 3, kun työntekijä työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana. Itsenäisen ammatinharjoit-

tajan työnantajaksi ilmoitetaan ammatinharjoittaja itse. Arvolla 3 ilmoitetaan myös henkilöyhtiöi-
den (kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö) vastuunalaiset yhtiömiehet. Työnantajaksi ilmoitetaan yh-
tiö. 

 
 arvo 4, kun työntekijä työskentelee työmaalla palkattomassa työharjoittelussa. Esimerkiksi am-

mattikoulun opiskelija, joka ei saa työharjoittelustaan palkkaan, ilmoitetaan arvolla 4. Palkatto-
man harjoittelijan työnantajaksi ilmoitetaan oppilaitos. Harjoittelija joka saa työskentelystään 
palkkaa, ilmoitetaan kuitenkin arvolla 1 = työsuhteinen. Tällaisen työntekijän työnantajaksi ilmoi-
tetaan se yritys tai yhteisö, jonka kanssa työntekijä on tehnyt työsopimuksen ja jolta työntekijä 
saa palkkaa. 

 



 arvo 5, kun työntekijä ei työskentele työsuhteessa eikä saa työstään palkkaa eli työskentelyn 
laatu on talkootyötä.  

 

  



12 LIITTEET 

LIITE 1 - Esimerkki työntekijätietojen tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta  

Työntekijäilmoitustiedoston kuvitteellisessa esimerkissä on työntekijätietueet VSRAKYHT ja VSTYONTE (000). Esi-
merkissä yksi tiedosto, jossa on yhteensä 4 tietuetta.  
Esimerkin tiedonantovelvollinen päätoteuttaja on Tiedonantovelvollinen Oyj, joka ilmoittaa ensimmäistä kertaa (pe-
rusilmoituksella) 2 työmaan työntekijätiedot. Tiedonantovelvollinen Oyj antaa  

 ensimmäisestä työmaasta työsuhteessa olevien työntekijöiden tietoja 2 kpl ja  

 toisesta työmaasta vuokratyöntekijätietoja 2 kpl ja  

 toisesta työmaasta työsuhteessa olevien työntekijöiden tietoja 2 kpl.  
 
TIEDOSTO:  
000:VSRAKYHT  
100:P  
053:2017  
052:07  
020:Tiedonantovelvollinen Oyj --Tiedonantovelvollisen tiedot 
010:1234567-9  
200:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi  
201:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi  
202:+358401234567  
999:1  
000:VSTYONTE  
010:1234567-9 --Tiedonantovelvollisen tunnustieto  
250:TA-FI-TIEOY0001-B --Työmaan tiedot  
252:Työmaan lähiosoite  
254:Työmaan postinumero  
255:Työmaan postitoimipaikka  
500:Työnantaja Oy --Työnantajan tiedot  
501:1234567-2  
550:Työnantajan edustajan sukunimi  
551:Työnantajan edustajan etunimi  
552:+358421234567  
001:2 –Yhteensä 2 kpl työntekijätietoja  
650:xxxxxx-1234 --1. Työntekijän tiedot  
657:FI  
670:1  
671:01052017  
672:01052018  
009:1  
650:xxxxxx-5678 --2. Työntekijän tiedot  
657:EE  
660:Työntekijän lähiosoite Virossa  
661:12345  
662:Tallinn  
663:EE  
669:1  
670:1  
671:01052017  
672:01052018  
009:2  
999:2  

 



                                                                             

 

000:VSTYONTE  
010:1234567-9 --Tiedonantovelvollisen tunnustieto  
250:TA-FI-TIEOY0001-C --Työmaan tiedot  
252:Työmaan lähiosoite  
254:Työmaan postinumero  
255:Työmaan postitoimipaikka  
500:Vuokratyönantaja Oy --Vuokratyönantajan tiedot  
501:1234567-3  
550:Vuokratyönantajan edustajan sukunimi  
551:Vuokratyönantajan edustajan etunimi  
552:+358441234567  
600:Vuokratyönteettäjän nimi  
601:1234567-4  
001:2 --2 kpl vuokratyöntekijätietoja  
650:xxxxxx-4321 --1. Vuokratyöntekijän tiedot  
657:FI  
670:2  
671:01052017  
672:01052018  
009:1 650:xxxxxx-8765 --2. Vuokratyöntekijän tiedot  
657:FI  
670:2  
671:01052017  
672:01052018  
009:2  
999:3  
000:VSTYONTE  
010:1234567-9 --Tiedonantovelvollisen tunnustieto  
250:TA-FI-TIEOY0001-C --Työmaan tiedot  
252:Työmaan lähiosoite  
254:Työmaan postinumero  
255:Työmaan postitoimipaikka  
500:Työnantaja Oy --Työnantajan tiedot  
501:1234567-6  
550:Työnantajan edustajan sukunimi  
551:Työnantajan edustajan etunimi  
552:+358461234567  
001:2 --2 kpl työntekijätietoja  
650:xxxxxx-1122 --1. Työntekijän tiedot  
657:FI  
670:1  
671:01052017  
672:01052018  
009:1  
650:xxxxxx-3344 --2. Työntekijän tiedot  
657:FI  
670:1  
671:01052017  
672:01052018  
009:2  
999:4 


