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Kuvaus

2.0

Ensimmäinen julkaistu versio ilmoittamiseen 1.1.2020 alkaen

YLEISKUVAUS
Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista
vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus.
Aineisto pitää toimittaa ISO 8859-1 (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa.
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TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, roolin ja edustusoikeuden voi tarkastaa
täältä.
Päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle yhteisen rakennustyömaan työntekijöistä. Päätoteuttaja antaa tiedot omista työntekijöistään ja työmaalla
toimivien muiden yritysten työntekijöistä. Tiedot muiden yritysten työntekijöistä päätoteuttaja saa työnantajilta, joiden on toimitettava ne päätoteuttajalle. Tiedot annetaan
myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä. Päätoteuttaja on määritelty
rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 2 §:n 4
kohdassa. Sen mukaan päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Tiedonantovelvollisuus kohdistuu siten viime sijassa rakennuttajaan itseensä, jollei rakennuttaja ole nimennyt työmaalle päätoteuttajaa.
Tiedot on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisesti. Ilmoitus on
annettava oikea-aikaisena viimeistään ilmoitettavaa kuukautta seuraavan toisen kuukauden viidentenä päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. mennessä.
Verohallinnon ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus on kerrottu menettelystä ja tiedonantovelvollisista tahoista enemmän.
Työntekijäilmoitustiedosto koostuu kahdesta eri tietovirrasta:
1. tiedonantovelvollisen ja ilmoituksen tunnistetiedot, jossa tietovirran nimi on
VSRAKYHT
2. työmaakohtaiset työntekijätiedot, jossa tietovirran nimi on VSTYONTE.
Yhdessä työntekijäilmoitustiedostossa voi olla yhden tiedonantovelvollisen yhden
kohdekuukauden ilmoituksia sisältäen yhden tai useamman työmaan työntekijätietoja.
Työntekijäilmoitustiedostossa tulee olla yksi VSRAKYHT-tietue (ensimmäinen tietue)
ja tämän jälkeen yksi tai useampi työmaakohtainen VSTYONTE-tietue, jos kyse on
perusilmoituksesta tai korvaavasta ilmoituksesta (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 vuokratyönantajakohtaiset vuokratyöntekijätiedot työmaakohtaisesti omalla VSTYONTEtietueella.
Työntekijäilmoitustiedosto voi olla vain yhtä ilmoitustyyppiä:
•
•
•
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perusilmoitus (P) tai
korvaava ilmoitus (K) tai
poistoilmoitus (D).

TIETOJEN KORJAAMINEN
Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P). Perusilmoituksen annettuaan tiedonantovelvollinen saa Ilmoitin.fi-palvelulta ilmoitukseen ohjelmallisesti muodostetun yksilöllisen ilmoitustunnisteen sekä ilmoituksen antamisajankohdan. Ilmoitin.fi-palvelussa annettu rakentamisilmoitus on näkyvissä myös
OmaVerossa, mutta näkymissä on viivettä ilmoituskanavakohtaisten ilmoitusten siirtoajoista johtuen.
Samalle kohdekuukaudelle voi antaa useita perusilmoituksia. Ilmoitustunniste on ilmoituskohtainen. Tätä ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korjataan (=korvaava ilmoitus) tai poistetaan (=poistoilmoitus). Ilmoitin.fi-palvelun muodostamaa ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos korvaava ilmoitus tai poistoilmoitus annetaan Ilmoitin.fi-palvelussa.
Korvaavalla ilmoituksella voi
•
•
•

ilmoittaa uusia, ennestään puuttuneita tietoja
poistaa ennestään ilmoituksella olleita tietoja ja
korjata virheellisiä tietoja.

Ilmoitus korjataan lähettämällä uusi, korvaava ilmoitus. Korvaavalla ilmoituksella on
annettava korjattavan ilmoituksen (perusilmoitus tai aiempi korvaava ilmoitus) ilmoitustunniste.
Korvaavissa ilmoituksissa on aina annettava kaikki voimaan jäävät tiedot, eli myös virheettömät tiedot uudestaan, koska uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen.
Tiedonantovelvollinen voi korjata tietojaan 48 kuukauden ajan kohdekuukautta koskevasta määräpäivästä alkaen. 48 kuukauden korjausaikaa sovelletaan rakentamisilmoituksiin, joiden kohdekuukausi
on tammikuu 2020 tai sitä myöhäisempi. Myös kohdekuukaudelta
puuttuneiden perusilmoitusten antaminen ja ilmoitusten poistaminen on mahdollista 48 kuukauden ajan kohdekuukauden ilmoituksen määräpäivästä lukien.Esimerkki: Toukokuun 2020 tiedostossa,
jotka tiedonantovelvollinen on antanut 5.7.2020, on ollut virhe. Tiedonantovelvollinen voi korjata tietoa viimeistään 5.7.2024.

Korvaavalla ilmoituksella ilmoitustunnisteen lisäksi tulee täyttää kaikki VSRAKYHT- ja
VSTYONTE-tietueilla annettavat tiedot tietokentille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus
–sääntöjä noudattaen. 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.
VSTYONTE-tietueen tiedot eivät ole pakollisia poistoilmoituksella eikä niitä tarkisteta.
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VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 1.1.2020 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan.
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MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON

Versio

Tiedon
tunnus

Tieto

Selite

2.1

507

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön lähiosoite

508

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön PL

Lisätty tarkistus,
osoitetietona on antaa vain
joko lähiosoitte (507) TAI
postilokero (508), ei molempia.

673

Työntekijän tehdyt työpäivät

674

Työntekijän tehdyt työtunnit

501

Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus
Työnantajan ulkomainen tunnus
Vuokratyönteettäjän suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus
Vuokratyönteettäjän ulkomainen tunnus

Lisätty tarkistus,
501, 502 ei voi olla sama kuin
601, 602.

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön puheliinumero
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön c/o tarkenne
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön lähiosoite
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön PL
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön postinumero
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön postitoimip.
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maatunnus
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan
nimi
Sopimuksen numero
Työmaan alkupäivämäärä
Työmaan loppupäivämäärä
Ei toimintaa kohdekuukautena työmaa- tai sopimuskohtaisesti
Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön c/o tarkenne
Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön lähiosoite
Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön PL
Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön postinumero
Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön postitoimipaikka
Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön osoitteen
maatunnus
Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön osoitteen
maan nimi
Työntekijän puhelinnumero
Työntekijän sähköpostiosoite

Poistettu

2.1
2.1

502
601
602
2.0

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
251
256
257
258
554
555
556
557
558
559
560
655
656

Lisätty tarkistus,
ilmoitetun arvon oltava > 0

Versio

Tiedon
tunnus

Tieto

657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
671
672

Työntekijän kotivaltio
Työntekijän kotivaltion nimi
Työntekijän c/o osoite kotivaltiossa
Työntekijän lähiosoite kotivaltiossa
Työntekijän postinumero kotivaltiossa
Työntekijän postiosoite kotivaltiossa
Työntekijän osoitteen maatunnus
Työntekijän osoitteen maan nimi
Työntekijän c/o tarkenne
Työntekijän lähiosoite
Työntekijän postinumero
Työntekijän postitoimipaikka
Lähetetyn työntekijän todistus (E101, E102 tai A1)
Työntekijän työmaalla työskentely alkanut
Työntekijän työmaalla työskentelyn päättymispäivä

506-512
552-553

Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön … 
Työnantajan (tai sen) yhteyshenkilön …

Tiedon kuvaus muuttunut

253

Vapaamuotoinen teksti työmaan sijainnista 
Vapaamuotoinen kuvaus sijainnista

Tiedon kuvaus muuttunut

670

Työsuhteen laatu
Muutettu arvon 4 kuvaus
Poistettu arvo 5 (sisältyy arvo 4)

Muuttunut tiedon
kuvaus

673

Työntekijän tehdyt työpäivät kohdekuukautena

Muutettu muoto
+N3  +N2

674

Työntekijän tehdyt työtunnit kohdekuukautena

Muutettu muoto
+N4  +N3

500

Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

Muutettu pakolliseksi tiedoksi V  P

010
501

Tiedonantovelvollisen suomalainen y-tunnus tai henkilötunnus
Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus
Vuokratyönteettäjän suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus

Muutettu tiedon muoto

601
014
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Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

Selite

ALITP||HETU2 
YTUNNUS2||HETU2

Lisätty uutena
tietona

TIETOVIRTAYHDISTELMÄT
Tämän tietovirran kanssa saman tiedoston alussa pitää lähettää VSRAKYHTtietovirta.
Kaikkien tiedostossa annettavien tietueiden 010-tieto tai 150-tieto pitää olla sama.
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TIETOLUETTELO
Tietoluettelon V/P sarakkeessa olevat merkinnät kertovat tiedon pakollisuudesta. V
on kokonaan vapaaehtoinen, P on pakollinen tieto kaikilla ilmoituksen tyypeillä ja V/P
on ehdollisesti pakollinen eli tieto on tietyissä tilanteissa pakollinen. V/P merkintöjen
ehdollisia pakollisuuksia on eritelty tarkemmin tarkistuksissa kts. kohta 8 Tarkistukset.

Tunnus V/P Laskenta
/tarkistus

Kuvaus

Muoto

000

P

Tietuetunnus

AN8

010

V/P *

Tiedonantovelvollisen y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus

YTUNNUS2||
HETU2

Sallitut
arvot
VSTYONTE

Katso kohta 11.1 Tiedonantovelvollisen tunnus
150

V/P *

Tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus

AN30

Katso kohta 11.1 Tiedonantovelvollisen tunnus
151

V/P *

Tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi

N1

1,2,3,4

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

Työmaan tiedot
Katso kohta 11.2 Työmaan tiedot
Jos työmaalla ei ole vielä osoitetta, on ilmoitettava vapaamuotoinen kuvaus työmaan sijainnista.
250

V

Työmaan numero

AN35

252

V/P *

Työmaan lähiosoite

AN100

253

V/P *

Vapaamuotoinen kuvaus sijainnista

AN200

254

V/P *

Työmaan postinumero

AN5

255

V/P *

Työmaan postitoimipaikka

AN30

Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan tiedot
Katso kohta 11.3 Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan tiedot
500

V/P *

Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

501

V/P *

Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan suomalai- YTUNNUS2||
nen Y-tunnus tai henkilötunnus
HETU2

502

V/P *

Työnantajan ulkomainen tunnus

V/P *

Katso kohta 11.11 Ulkomainen tunnus ja tunnuksen tyyppi
Työnantajan ulkomaisen tunnuksen tyyppi
N1

504

V/P *

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

MAATUNNUS

505

V/P *

Työnantajan kotivaltion nimi

AN35

503

AN200

AN30
1,2,3,4

Tunnus V/P Laskenta
/tarkistus

Kuvaus

Työnantajan yhteyshenkilö
550
V/P *
Työnantajan yhteyshenkilön sukunimi

Muoto

AN200

V/P *

Edustajan, asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän
henkilön sukunimi.
Työnantajan yhteyshenkilön etunimi

AN100

552

V/P *

Edustajan, asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän
henkilön etunimi.
Työnantajan yhteyshenkilön puhelinnumero

PUHELIN

553

V

Työnantajan yhteyshenkilön sähköpostiosoite

EMAIL

551

Sallitut
arvot

Työnantajan osoite
Osoitetiedot ovat pakolliset, jos työnantajalla ei ole suomalaista tunnusta. Osoitetiedot voi antaa vapaaehtoisesti myös silloin, kun työnantajalla on suomalainen tunnus.
506

V

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön c/o tarkenne

AN50

507

V/P *

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön lähiosoite

AN100

508

V/P *

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön PL

AN9

509

V/P *

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön postinumero

AN12

510

V/P *

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön postitoimipaikka

AN190

511

V/P *

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön osoitteen valtio

MAATUNNUS

512

V/P *

Työnantajan tai sen yhteyshenkilön osoitteen maan nimi

AN35

Vuokratyön teettäjän tiedot
Katso kohta 11.4 Vuokratyön teettäjän tiedot
Jos yhdenkin työntekijän työsuhteen laatu on vuokratyöntekijä, on vuokratyön teettäjän tiedot annettava. Ilmoitettava vuokratyön teettäjän suomalainen tunnus tai ulkomainen tunnus, ei molempia. 602-604 ovat pakollisia ulkomaisen tunnuksen yhteydessä.
600

V/P *

Vuokratyön teettäjän nimi

AN200

601

V/P *

Vuokratyön teettäjän suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus

YTUNNUS2||
HETU2

602

V/P *

Vuokratyön teettäjän ulkomainen tunnus

AN30

V/P *

Katso kohta 11.11 Ulkomainen tunnus ja tunnuksen tyyppi
Vuokratyön teettäjän ulkomaisen tunnuksen tyyppi
N1

603

1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero)
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero)
4 = Ulkomainen henkilötunnus
604

V/P *

Vuokratyön teettäjän kotivaltio

MAATUNNUS

605

V/P *

Vuokratyön teettäjän kotivaltion nimi

AN35

1,2,3,4

Tunnus V/P Laskenta
/tarkistus

Kuvaus

Muoto

Sallitut
arvot

Ei työntekijätietoja
Tieto on ilmoitettava ennen työntekijätietojen osatietoryhmää (001…009).
Katso kohta 11.5 Ei työntekijätietoja.
513

V

*

Ei työntekijätietoja työnantajalta tai vuokratyön teettäjältä N1

1,2

1= kaikki työntekijätiedot puuttuvat
2= osa työntekijätiedoista puuttuu
Työntekijän tiedot - toistuva osatietoryhmä, 0 - n kpl.
Katso kohta 11.6 Työntekijätiedot
001

V/P

Toistuvan osatietoryhmän alkumerkki

+N8

Toistuvien osatietoryhmien joukko alkaa, tietona toistuvien ryhmien lukumäärä; osatietoryhmä päättyy 009-tunnukseen, missä tietona on osatietoryhmän järjes-tysnumero.
Työntekijän tunnistetiedot
Katso kohta 11.7 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

VERONUME

652

V/P *

Työntekijän syntymäaika

SYNTAIKA2

653

V/P *

Työntekijän sukunimi

AN200

654

V/P *

Työntekijän etunimi

AN100

Työsuhteen laatu

N1

Työsuhteen tiedot
670

V/P *

1 = Palkkaa saava työntekijä
2 = Vuokratyöntekijä
3 = Ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = Henkilö, joka ei saa työstään palkkaa (esim. harjoittelija, talkootyö)
Katso kohta 11.8 Työntekijän työsuhteen laatu
673

V

*

Työntekijän tehdyt työpäivät

+N2

Katso kohta 11.9 Työntekijän tehdyt työpäivät
674

V

*

Työntekijän tehdyt työtunnit

+N3

Katso kohta 11.10 Työntekijän tehdyt työtunnit
009

V/P

Toistuva osatietoryhmän loppumerkki

+N8

Tiedon arvo = juokseva numero
048

V

Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto

AN35

014

P

Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

YTUNNUS_
AN2

1,2,3,4

Tunnus V/P Laskenta
/tarkistus
999

P

Kuvaus
Lopputunnus

Muoto

Sallitut
arvot

+N8

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

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

010
150

Tiedoston VSRAKYHT-tietueella ja kaikilla VSTYONTE-tietueilla pitää olla
sama tiedonantovelvollisen tunnus, joko suomalainen tunnus (010) tai ulkomainen tunnus (150).

150
151

010
150
151

U

M

252
253
254
255
500

U

501
502
503
504

M

501
507
508
509
510
511
501
506
507
508
509
510
511
512

U

#947;Lomakkeen VSTYONTE Tiedonantovelvollisen tunnus (010 tai 150) ei
vastaa VSRAKYHT lomakkeen tunnusta
Tiedoston VSRAKYHT-tietueella ja kaikilla VSTYONTE-tietueilla pitää olla
sama tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151).
#948; Lomakkeen VSTYONTE Ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151) ei vastaa
VSRAKYHT lomakkeen tunnuksen tyyppiä
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 henkilötunnusta (010), on ilmoitettava tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus
(150) ja ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151)
#1504; Työmaan sijainnista on annettava joko lähiosoite (252) tai vapaamuotoinen kuvaus sijainnista (253) sekä postinumero (254) ja postitoimipaikka (255)

Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan nimi (500) on pakollinen tieto,
jos ilmoituksen tyyppi (100) on muu kuin D.
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta
#1505; Voit ilmoittaa joko työnantajan suomalaisen tunnuksen (501) tai ulkomaisen tunnuksen (502), mutta et molempia. Ilmoita ensisijaisesti suomalainen
tunnus (501) ja jos sitä ei ole, ilmoita ulkomainen tunnus (502), sen tyyppi (503)
ja kotivaltio (504).
#923; Jos ei ole ilmoitettu työnantajan suomalaista y-tunnusta tai henkilötunnusta (501), on ilmoitettava työnantajan tai sen yhteyshenkilön lähiosoite (507)
tai PL (508), postinumero (509), postitoimipaikka (510) ja osoitteen maatunnus
(511).

#1571; Jos on ilmoitettu jokin osoitetiedoista (506-512) on osoite annettava täydellisenä. Osoitteesta on ilmoitettava lähiosoite (507) tai PL (508) sekä postinumero (509), postitoimipaikka (510) ja osoitteen maatunnus (511). Voit ilmoittaa
vain joko lähiosoitteen (507) tai postilokeron (508), mutta et molempia yhtä aikaa.

Uusi/
Muutt
U

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

502
503

#1506; Jos työnantajan ulkomaisen tunnuksen tyyppi on Arvonlisäverotunniste
(503=1), sallitaan vain Vatcheck-moduulin mukaiset tunnisteet.

U

502
503

#1507; Jos työnantajan ulkomaisen tunnuksen tyyppi on muut kuin Arvonlisäverotunniste (503<>1), tunnus pitää olla vähintään 4 merkkiä eikä se saa koostua
pelkästään kirjaimista.

M

502
503
504

#1508; Jos joku tiedoista työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan ulkomainen tunnus (502), ulkomaisen tunnuksen tyyppi (503) tai kotivaltio (504) on
annettu on ne kaikki annettava.

M

505
504

#1509; Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan kotivaltion nimi (505) on
ilmoitettava, jos kotivaltion maatunnus (504) on XX.

550

Työnantajan yhteyshenkilön etunimi (550) pakollinen tieto, jos ilmoitustyyppi
(100) on muu kuin D.

551

#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta
Työnantajan yhteyshenkilön sukunimi (551) pakollinen tieto, jos ilmoitustyyppi
(100) on muu kuin D.

552

#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta
Työnantajan yhteyshenkilön puhelinnumero (552) on pakollinen, jos ilmoitustyyppi (100) on muu kuin D.

M

511
512

U

504
604
601
602
603
604

U

600
601
602
603
604
605
670
670
600
601
602
603
604
605

#989; Työnantajan yhteyshenkilön puhelinnumero (552) on annettava
#1510; Jos työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan tai sen yhteyshenkilön osoitteen maatunnuksena (511) on annettu XX, on maan nimi (512) pakollinen.
#1498; Ulkomaisen yrityksen kotivaltio ei saa olla FI.
#1499; Voit ilmoittaa joko Vuokratyön teettäjän suomalaisen tunnuksen (601)
tai ulkomaisen tunnuksen (602), mutta et molempia. Ilmoita ensisijaisesti suomalainen tunnus (601) ja jos sitä ei ole, ilmoita ulkomainen tunnus (602), sen
tyyppi (603) ja kotivaltio (604).
#970; Jos ilmoittaa vuokratyönteettäjän tietoja (tunnukset 600-605) saa
VSTYONTE-tietueella ilmoittaa vain vuokratyöntekijöiden tietoja (670=2).

Jos yhdenkin työntekijän työsuhteen laatu on vuokratyöntekijä (670 = 2), on
vuokratyönteettäjän tiedot annettava (600-605).

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

Uusi/
Muutt
U

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

513
650
651
652
653
654
670
673
674

#1511; Jos on ilmoitettu kaikki työntekijätiedot puuttuvat (513=1), ei työntekijän
tietoja (650, 651, 652, 653, 654, 670, 673, 674) saa ilmoittaa.

U

600
601
602
670
602
603
604

#1512; Vuokratyön teettäjän nimi (600) on pakollinen tieto, jos joku vuokratyön
teettäjän tiedoista (601-605) on annettu tai yhdenkin työntekijän työsuhteen
laatu samalla VSTYONTE-tietueella on vuokratyöntekijä (670=2).

U

602
603

#1514; Jos vuokratyön teettäjän ulkomaisen tunnuksen tyyppi on Arvonlisäverotunniste (603=1), sallitaan vain Vatcheck-moduulin mukaiset tunnisteet

U

602
603

#1515; Jos vuokratyön teettäjän ulkomaisen tunnuksen tyyppi on muut kuin Arvonlisäverotunniste (603<>1), tunnus pitää olla vähintään 4 merkkiä eikä se
saa koostua pelkästään kirjaimista.

U

501
601

#1537: Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan suomalainen Y-tunnus
tai henkilötunnus (501) ei saa olla sama kuin Vuokratyönteettäjän suomalainen
Y-tunnus tai henkilötunnus (601).

U

502
602

#1538: Työnantajan ulkomainen tunnus (502) ei saa olla sama kuin Vuokratyönteettäjän ulkomainen tunnus (602).

M

605
604

#1516; Vuokratyönteettäjän kotivaltion nimi on ilmoitettava (605) jos kotivaltion
maatunnus (604) on XX.

M

650
651
652
653
654
673
674

#1517; Työntekijästä on annettava joko työntekijän suomalainen henkilötunnus
(650) tai työntekijän veronumero (651), syntymäaika (652), sukunimi (653) ja
etunimi (654) sekä työsuhteen laatu (670).

513

Vähintään yhden työntekijän tiedot on ilmoitettava, jos ei ole annettu tietoa
työntekijätiedot puuttuvat kokonaan (513 = 1).

M

U

M

#1513; Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta (601) ei ole annettu, on
annettava vuokratyön teettäjän ulkomainen tunnus (602), ulkomaisen tunnuksen tyyppi (603) ja kotivaltio (604).

#1570: Työntekijän tehdyt työpäivät (673) ja tehdyt työtunnit (674) voi ilmoittaa
vapaaehtoisesti, jos ne ovat tiedossa. Tiedon arvon on oltava suurempi kuin
nolla.

#1519; Jos "Ei työntekijätietoja" 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 tiedonantovelvollisen tunnus, joko suomalainen tunnus (tieto 010) tai ulkomainen tunnus (tieto 150).

11.2 Työmaan tiedot
Työntekijäilmoitus on annettava työmaakohtaisesti. Eri työmaista on annettava oma
VSTYONTE-tietueensa.
Työmaan sijainnista on annettava joko työmaan lähiosoite (252) tai vapaamuotoinen kuvaus
työmaan sijainnista (253). Molempien yhteydessä on annettava myös postinumero (254) ja
postitoimipaikka (255).
Työmaan sijainnista on ilmoitettava tarkka osoite, jos se on tiedossa. Jos samalla työmaalla
on monta osoitetta, ilmoita työmaan sijainti vapaamuotoisella kuvauksella. Jos työmaa sijaitsee usemman kuin yhden postinumeron alueella, anna tässä se postinumero, jonka alueella
työmaan pääsisäänkäynti sijaitsee.
Esimerkki työmaasta, joka sijaitsee useamman postinumero ja -toimipaikan alueella:
253:4-tien asfaltointi välillä Vantaan Ikea - Kerava
254:01600
255:Vantaa
Jos työmaalla ei ole vielä osoitetta, voi sijainnin ilmoittaa vapaamuotoisella kuvauksella työmaan sijainnista (253). Työmaan sijainti on pidettävä samana työmaan koko keston ajan, sijaintia ei siis tarkenneta samalta työmaalta annettaville ilmoituksille sen jälkeenkään, kun
osoite on tiedossa.

11.3 Työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan tiedot
Tässä ilmoitetaan se yritys, joka toimii työnantajana yhteisellä työmaalla. Itsenäisen ammatinharjoittajan työnantajana ilmoitetaan ammatinharjoittaja itse. Vuokratyöntekijän työnantajana ilmoitetaan se yritys, joka maksaa vuokratyöntekijälle palkan. Työnantaja ei voi olla
sama kuin vuokratyön teettäjä.
Nimi
Työnantajana toimivasta yrityksestä on ilmoitettava yrityksen virallinen nimi.
Tunnus
Ensisijaisesti on annettava työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan suomalainen Ytunnus tai henkilötunnus. Jos työnantajalla tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla ei ole suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta, tiedonantovelvollisen on annettava työntantajan ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi, kotivaltio ja osoitetiedot.
Osoite
Ulkomaalaisen työnantajan osoitetiedot Suomessa tai ulkomailla. Työnantajan osoitetiedot
on ilmoitettava, jos yritys on ilmoitettu ulkomaisella tunnuksella.

Yhteyshenkilö
Työnantajana toimivan yrityksen edustajan tai yhteyshenkilön sukunimi ja etunimi sekä puhelinnumero ovat pakollisia tietoja tunnuksesta riippumatta. Edustajalla tarkoitetaan lähetetyistä
työntekijöistä annetun lain (447/2016) mukaista edustajaa. Jos tällaista edustajaa ei ole asetettu, on ilmoitettava muun yhteyshenkilön tiedot.

11.4 Vuokratyön teettäjän tiedot
Vuokratyön teettäjällä tarkoitetaan ns. käyttäjäyritystä, joka on vuokrannut työvoimaa käyttöönsä toiselta yritykseltä. Vuokratyön teettäjän tiedot ovat pakollisia, jos ilmoitat vuokratyöntekijätietoja. Vuokratyöntekijätiedot ilmoitetaan omalla VSTYONTE-tietueella.
Nimi
Vuokratyön teettäjänä toimivasta yrityksestä on ilmoitettava yrityksen virallinen nimi.
Tunnus
Ensisijaisesti on annettava vuokratyön teettäjän suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus.
Jos vuokratyön teettäjällä ei ole suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta, tiedonantovelvollisen on annettava vuokratyön teettäjän ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi
ja kotivaltio. Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX.

11.5 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.

11.6 Työntekijätiedot
Työntekijätietoja ei saa 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.

11.7 Työntekijän tunnistetiedot
Työntekijän tunnistetietoina on annettava joko
-

työntekijän veronumero, syntymäaika, sukunimi ja etunimi tai
työntekijän suomalainen henkilötunnus.

Jos työntekijälle on annettu keinohenkilötunnus, jonka ensimmäiset kuusi merkkiä eivät vastaa muodoltaan päivämäärä-, kuukausi- ja vuosi-muotoa, ilmoita työntekijästä veronumero ja
työntekijän ilmoittama syntymäaika sekä nimi.
Työntekijä on ilmoitettava vain sen kohdekuukauden ilmoituksessa, jolloin hän on työskennellyt työmaalla vähintään yhtenä päivänä. Työntekijää ei saa ilmoittaa sen kohdekuukauden
ilmoituksessa, jona hän ei ole työskennellyt työmaalla.

11.8 Työntekijän työsuhteen laatu
Työntekijän työsuhteen laatuna (670) ilmoitetaan


arvo 1, kun työntekijä työskentelee työsopimuksen perusteella tai muutoin saa palkkaa
tai palkan luonteista korvausta työstään (esim. kustannusten korvaukset, luontoisedut).
Työsopimus voi olla suullinen tai kirjallinen. Työntekijä on suorassa työsuhteessa työmaalla toimivaan yritykseen ja työ tehdään ko. työnantajan lukuun. Arvolla 1 ilmoitetaan

myös esimerkiksi osakeyhtiön omistajayrittäjät, vaikka eivät nostaisikaan 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. Vuokratyöntekijän työnantajana (500–505) ilmoitetaan se yritys tai yhteisö,
joka vuokraa työntekijän vuokratyönteettäjän käyttöön. Lisäksi on ilmoitettava vuokratyön
teettäjän tiedot (600–605). Vuokratyön teettäjä on se yritys tai yhteisö, joka on tilannut
vuokratyövoimaa välittäneeltä yritykseltä työntekijöitä omaa urakkaansa varten rakennustyömaalle. Vuokratyön teettäjä maksaa vuokratyönantajalle vuokratyöntekijöiden käyttämisestä laskun perusteella ja vuokratyönantaja maksaa työntekijöille palkan.



arvo 3, kun työntekijä työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana. Itsenäisen ammatinharjoittajan työnantajaksi ilmoitetaan ammatinharjoittaja itse. Arvolla 3 ilmoitetaan
myös henkilöyhtiöiden (kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö) vastuunalaiset yhtiömiehet.
Työnantajaksi ilmoitetaan yhtiö.



arvo 4, kun työntekijä työskentelee työmaalla palkattomasti. Esimerkiksi talkootyöntekijä
tai opiskelija, joka ei saa työharjoittelustaan palkkaa. Palkattoman harjoittelijan työnantajaksi ilmoitetaan oppilaitos. Harjoittelija joka saa työskentelystään palkkaa, ilmoitetaan
kuitenkin arvolla 1. Tällaisen työntekijän työnantajaksi ilmoitetaan se yritys tai yhteisö,
jonka kanssa työntekijä on tehnyt työsopimuksen ja jolta työntekijä saa palkkaa.

11.9 Työntekijän tehdyt työpäivät
Ilmoita todelliset tiedossa olevat työpäivät, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina päivinä.
Sallitut arvot > 0.

11.10

Työntekijän tehdyt työtunnit

Ilmoita todelliset tiedossa olevat työtunnit, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina tunteina.
Sallitut arvot > 0.

11.11

Ulkomainen tunnus ja tunnuksen tyyppi

Rakentamisilmoituksella suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti suomalaista tunnusta. Jos
yrityksellä ei ole suomalaista tunnusta, on ilmoitettava ulkomainen tunnus, tunnuksen tyyppi
ja yrityksen kotivaltio.

11.11.1

VAT-tunniste

Ulkomaisessa arvonlisäverotunnisteessa (VAT-tunniste) ilmoitetaan myös tunnuksen antovaltion maatunnus. Arvonlisäverotunnisteena sallitaan vain Vatcheck-moduulin mukaiset tunnisteet. VAT-tunnisteena ei voi ilmoittaa suomalaista VAT-tunnistetta, jonka maatunnuksena
on FI. Jos yrityksellä on suomalainen FI-alkuinen VAT-tunniste, ilmoita se suomalaisena Ytunnuksena ilman FI-tietoa suomalaiselle tunnukselle varatulla tiedon tunnuksella ja lisäämällä väliviiva kahden viimeisen numeron väliin; esimerkiksi FI12345678 = 1234567-8.
Esimerkki:
Puolalaisen yrityksen arvonlisäverotunniste on myönnetty Virossa. Yrityksellä ei ole suomalaista Y-tunnusta. Ulkomaisen tunnuksen alkuun on merkittävä Viron maatunnus EE. Tunnuksessa ei käytetä välilyöntejä tai väliviivoja. Yrityksen kotivaltion maatunnukseksi ilmoitetaan Puolan maatunnus eli PL.

Tunnus:EE12345678
Tunnuksen tyyppi: arvonlisäverotunniste (arvo 1)
Yrityksen kotivaltio:PL

11.11.2
TIN-tunniste, Ulkomainen kaupparekisteritunnus tai ulkomainen henkilötunnus
Jos yrityksellä ei ole suomalaista tunnusta eikä ulkomaista arvonlisäverotunnistetta, voi ilmoittaa yrityksen kotivaltiossa annetun ulkomaisen TIN-tunnisteen, ulkomainen kaupparekisterinumeron ja ulkomaisen henkilötunnisteen. Ulkomainen TIN-tunniste, Ulkomainen kaupparekisterinumero ja ulkomainen henkilötunniste ilmoitetaan lisäämättä tunnuksen antovaltion
maatunnusta tunnuksen eteen.
Esimerkki:
Ulkomaisen yrityksen kotivaltio on Yhdysvallat ja yrityksen kotilavaltiossa myönnetty kaupparekisteritunnus on 123345678.
Ilmoita:
Tunnus:12345678
Tunnuksen tyyppi:Ulkomainen kaupparekisteritunnus
Yrityksen kotivaltio:US

12 LIITTEET
LIITE 1 - Esimerkki työntekijätietojen tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta
Työntekijäilmoitustiedoston kuvitteellisessa esimerkissä on työntekijätietueet VSRAKYHT ja VSTYONTE
(000). Esimerkissä yksi tiedosto, jossa on yhteensä 4 tietuetta.
Esimerkin tiedonantovelvollinen päätoteuttaja on Tiedonantovelvollinen Oyj, joka ilmoittaa ensimmäistä kertaa (perusilmoituksella) 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
198:Ohjelmiston tuottama aikaleima
053:2020
052:07
020:Tiedonantovelvollinen Oyj --Tiedonantovelvollisen tiedot
010:1234567-9
200:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi
201:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi
202:+358401234567
048:Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
014:Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
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 yhteyshenkilön sukunimi
551:Työnantajan yhteyshenkilön etunimi
552:+358421234567
001:2 –Yhteensä 2 kpl työntekijätietoja
650:xxxxxx-1234 --1. Työntekijän tiedot
670:1
009:1
650:xxxxxx-5678 --2. Työntekijän tiedot
670:1
009:2
048:Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
014:Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
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
670:2
009:1

650:xxxxxx-8765 --2. Vuokratyöntekijän tiedot
670:2
009:2
048:Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
014:Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
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 yhteyshenkilön sukunimi
551:Työnantajan yhteyshenkilön etunimi
552:+358461234567
001:2 --2 kpl työntekijätietoja
650:xxxxxx-1122 --1. Työntekijän tiedot
670:1
009:1
650:xxxxxx-3344 --2. Työntekijän tiedot
670:1
009:2
048:Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
014:Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
999:4

