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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; 

Korjattu virheilmoituksen #1083 väärin päin olleet  tunnukset 455 

↔ 454 

 

1 YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineis-
toon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista ve-
ro.fi > Tietoa verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Toiminta-
ohjeet > Sähköisen ilmoittamisen 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 tarkastetaan voi tarkastaa täältä. 

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

Tiedonantovelvollisia ovat kaikki tilaajat, jotka tilaavat arvonlisäverolaissa tarkoitettua 
rakentamispalvelua, rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai vuokratyövoimaa 
edellä mainittuihin tarkoituksiin. Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja. 
Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus koskee niitä urakoita, joista hän on tehnyt so-
pimuksen. 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. 
Ilmoitus annetaan oikea-aikaisena viimeistään ilmoitettavaa kuukautta seuraavan toi-
sen kuukauden viidentenä päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. 
mennessä. 

Verohallinnon ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus on kerrottu 
menettelystä ja tiedonantovelvollisista tahoista enemmän. 

Urakkailmoitustiedosto koostuu kahdesta 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.  

Työmaa- ja sopimuskohtaiset urakkatiedot ilmoitetaan omissa VSURAKKA-
tietueissaan. 

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


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). 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P). Perusil-
moituksen annettuaan tiedonantovelvollinen saa ilmoituskanavalta ilmoitukseen oh-
jelmallisesti muodostetun yksilöllisen ilmoitustunnisteen sekä ilmoituksen antamis-
ajankohdan. Samalle kohdekuukaudelle voidaan antaa useita perusilmoituksia, jos 
esimerkiksi tietojen antaminen on valtuutettu eri työmaiden osalta eri henkilöille. Il-
moitustunniste on ilmoituskohtainen. Tätä ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos 
tietoja myöhemmin korjataan tai poistetaan. 

Tiedonantovelvollinen korjaa ilmoitusaineistossa olevat virheet lähettämällä uuden 
korvaavan ilmoitusaineiston (ilmoitustyyppi K), jossa antaa korjattavan aineiston il-
moitustunnisteen, eli aikaisemman perus- tai korjausilmoituksen ilmoitustunnisteen. 
Ilmoitustunniste pysyy samana koko korjausketjun ajan (perusilmoitus, korjausilmoi-
tus, 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, vaik-
ka se sisältäisi samalla useamman työmaan tai sopimuksen virheettömät tiedot. Kor-
jausilmoituksella ilmoitustunnisteen lisäksi tulee täyttää kaikki VSRAKYHT- ja 
VSURAKKA-tietueilla annettavat tiedot tietokentille kuvattuja pakolli-
suus/valinnaisuus-sääntöjä noudattaen. 

Tiedonantovelvollinen voi korjata tietojaan taannehtivasti kohdekautta 
koskevasta eräpäivästä alkaen 12 kuukauden ajan.  

Esimerkki: Toukokuun 2017 tiedostossa, jonka 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 mukaiset tiedot. Tietokenttien 010, 150, 151, 152 ja 153 osalta noudate-
taan niille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus-sääntöjä. VSURAKKA-tietueen tiedot ei-
vät ole pakollisia poistoilmoituksella. 

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 tuo-
tantoympäristöissä 31.12.2015 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi ver-
sio tietuekuvauksesta julkaistaan. 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 

Versio Tiedon 
tunnus 

Tieto Selite 



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

1.5 454 
455 

Urakanantajan kotivaltio ja sen nimi Tarkistuksen antamasta virheilmoituk-
sesta #1083 korjattu väärin päin olleet 

tunnukset (455 ↔ 454). 

 

6 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

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

7 TIETOLUETTELO  

Tunnus V/P Laskenta 
/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut 
arvot 

000 P   Tietuetunnus AN8 VSURAKKA 

010 V/P  * Tiedonantovelvollisen suomalainen y-tunnus tai  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 TYÖMAA- tai SOPIMUSKOHTAINEN yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite 

Tiedonantovelvollisen työmaa- tai sopimuskohtaisen yhteyshenkilön tiedot ovat vapaaehtoisia. 

200 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi AN200   

201 V/P  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi AN100   

202 V  * Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön puhelinnumero 

Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Viron 
suuntanumero puhelinnumeron edessä on +372.  

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 AN35   



nimi 

Työmaan tai sopimuksen tiedot 
Katso kohta 11.12 Työmaan tai sopimukset tiedot 

250 V/P  * Työmaan numero AN35   

251 V/P  * Sopimuksen numero 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   

Ei toimintaa ilmoitus työmaa- tai sopimuskohtaisesti 
Jos työmaalla työskentely on keskeytynyt tai päättynyt, niin urakoitsijan tunniste- , urakoitsijan osoite koti-
valtiossa- , ei toimintaa urakoitsijakohtaisesti- ja urakkaa koskevia tietoja ei anneta. 

258 V  * Ei-toimintaa kohdekuukautena työmaa- tai sopimuskoh-
taisesti 

1 = tilapäisesti keskeytynyt 
2 = päättynyt 

N1 1,2 

Urakoitsijan ja urakan tiedot 

Katso kohta 11.11 Urakoitsijan ja urakan tiedot 

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   

Urakoitsijan tunnistetiedot  
Katso kohta 11.10 Urakoitsijan tunnistetiedot 

400 V/P * Toimeksiannon laji 
1 = Urakointi  
2 = Työvoiman vuokraus  
3 = Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö 

N1 1,2,3 

300 V/P  * Urakoitsijan nimi 

Katso kohta 11.2 Urakoitsijan nimi  

AN200   

301 V/P  * Urakoitsijan suomalainen y-tunnus tai henkilötunnus ALITP2|| 
HETU2 

  

302 V/P  * Urakoitsijan ulkomainen tunnus AN30   

303 V/P  * Urakoitsijan 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 

304 V/P  * Urakoitsijan kotivaltio MAA 
TUNNUS 

  

305 V/P  * Urakoitsijan kotivaltion nimi AN35   



Urakoitsijan osoite kotivaltiossa 
Urakoitsijan yhteyshenkilö- ja osoitetiedot Suomessa tai ulkomailla. 

306 V   Urakoitsijan c/o tarkenne kotivaltiossa AN50   

307 V/P  * Urakoitsijan lähiosoite kotivaltiossa AN100   

308 V/P  * Urakoitsijan PL kotivaltiossa AN9   

309 V/P  * Urakoitsijan postinumero kotivaltiossa AN12   

310 V/P  * Urakoitsijan postitoimipaikka kotivaltiossa AN190   

311 V/P  * Urakoitsijan osoitteen maatunnus MAATUN
NUS 

  

312 V/P  * Urakoitsijan osoitteen maan nimi AN35   

350 V/P  * Urakoitsijan yhteyshenkilön sukunimi AN200   

351 V/P  * Urakoitsijan yhteyshenkilön etunimi AN100   

352 V/P  * Urakoitsijan yhteyshenkilön puhelinnumero 

Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Viron 
suuntanumero puhelinnumeron edessä on +372. 

PUHELIN   

Ei toimintaa ilmoitus urakoitsijakohtaisesti  
Jos toiminta on keskeytynyt tai päättynyt tämän urakoitsijan osalta, niin urakkaa ja vuokratyönteettäjää kos-
kevia tietoja ei anneta. 

401 V  * Ei-toimintaa kohdekuukautena urakoitsijakohtaisesti 

1=tilapäisesti keskeytynyt 
2=päättynyt 

N1 1,2 

Urakkaa koskevat tiedot  
Katso kohta 11.9 Urakkaa koskevat tiedot 

Tietoja ei saa antaa jos työmaa tai sopimus on keskeytynyt tai  päättynyt. 

402 V/P   * Käännetty ALV 

1 = Kyllä 
2 = Ei 

N1 1,2 

403 V/P  * Urakan laskutettu määrä kohdekuukaudella 

Katso kohta 11.3 Urakan laskutettu määrä 

N15   

404 V/P  * Urakan maksettu määrä kohdekuukaudella 

Katso kohta 11.4 Urakan maksettu määrä 

N15   

405 V   Ennakkomaksun määrä kohdekuukaudella 

Katso kohta 11.5 Ennakkomaksu 

N15   

406 V/P  * Urakkasumma  kokonaisuudessaan 

Katso kohta 11.6 Urakkasumma kokonaisuudessaan 

N15   

407 V/P   * Urakan alkupäivämäärä PPKKVVV
V 

  

408 V/P  * Urakan loppupäivämäärä  PPKKVVV
V 

  



Vuokratyönteettäjän antama tieto vuokratyövoiman käytön aloituksesta  

409 V/P  * Ensimmäinen työntekijä aloitti työskentelyn tällä työ-
maalla (päivämäärä) 

PPKKVVV
V 

  

Osatietoryhmä päättyy 

009 V/P    Toistuvan osatietoryhmän loppumerkki 

 

+N8   

Urakanantajan tunnistetiedot  
Katso kohta 11.8 Urakanantajan tunnistetiedot 

450 V   Urakanantajan nimi 

 Katso kohta 11.7 Urakanantajan nimi 

AN200   

451 V   Urakanantajan suomalainen y-tunnus tai henkilötunnus ALITP2||
HETU2 

  

452 V/P  * Urakanantajan ulkomainen tunnus AN30   

453 V/P  * Urakanantajan ulkomaisen tunnuksen tyyppi 

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

N1 1,2,3,4 

454 V/P  * Urakanantajan kotivaltio MAATUN
NUS 

  

455 V/P  * Urakanantajan kotivaltion nimi AN35   

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 VSURAKKA-tietueilla pitää olla 
sama tiedonantovelvollisen tunnus, joko suomalainen tunnus (010) tai ul-
komainen tunnus (150). 
 
#947;Lomakkeen VSURAKKA Tiedonantovelvollisen tunnus (010 tai 150) 
ei vastaa VSRAKYHT lomakkeen tunnusta 

 151 Tiedoston VSRAKYHT-tietueella ja kaikilla VSURAKKA-tietueilla pitää olla 
sama tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151). 
 
#948; Lomakkeen VSURAKKA Ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151) ei vas-
taa VSRAKYHT lomakkeen tunnuksen tyyppiä 

 010 
150 
151 

Joko tiedonantovelvollisen suomalainen (010) tai ulkomainen (150) tunnus 
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) 

 200 
201 
202 
203 
205 
206 
207 
208 
209 

Tiedonantovelvollisen työmaa- tai sopimuskohtaisen yhteyshenkilön nimi 
(200 ja 201), on pakollinen, jos on annettu yhteyshenkilön yhteystietoja 
(202–209).  
 
 
 
#1067; Jos Tiedonantovelvollisen työmaa- tai sopimuskohtaisen yhteys-
henkilön tiedoista on jotain annettu (tiedot 202–209), on annettava myös 
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön nimi (tiedot 200 ja 201) 

 205 
206 
207 
208 
209 

Jos tiedonantovelvollisen työmaa- tai sopimuskohtaisen 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 
postinumero (207), postitoimipaikka (208) ja osoitteen maatunnus (209) 
annetaan, on ne kaikki annettava. 

 210 
209 

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan nimi (210) on pakol-
linen tieto jos maatunnus (209) on XX.  
 
#950; Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan nimi (210) on 
ilmoitettava, 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 vapaamuo-
toinen teksti työmaan sijainnista (253). 

 252 
254 
255 

Työmaan postinumero (254) ja postitoimipaikka (255) ovat pakollisia jos 
työmaan lähiosoite (252) on annettu. 
 
#920; Jos on ilmoitettu työmaan lähiosoite (252), on ilmoitettava myös pos-
tinumero (254) ja postitoimipaikka (255). 

 258 Jos on annettu tieto 258, niin urakoitsijan tunniste-, urakoitsijan osoite koti-
valtiossa-, ei toimintaa urakoitsijakohtaisesti- ja urakkaa sekä urakananta-
jaa koskevia tietoja ei saa antaa. 
 
#1057; Jos työmaalla työskentely on keskeytynyt tai päättynyt (258 = 1 tai 
2), niin urakoitsijan tunniste- (400, 300–305), urakoitsijan osoite kotivaltios-
sa- (306–352), ei toimintaa urakoitsijakohtaisesti- (401), urakkaa (402–
408), vuokratyönteettäjää (409) sekä urakanantajaa (450–455) koskevia 
tietoja ei saa antaa. 

 400 Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena –ilmoitus (258) on toi-
meksiannon laji (400) pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 300 Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena –ilmoitus (258) on ura-
koitsijan nimi (300) pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 301 
302 
303 
304 
307 

Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena–tapaus (258) eikä Ura-
koitsijan y-tunnusta tai suomalaista henkilötunnusta (301) ole annettu, on 
ilmoitettava Urakoitsijan ulkomainen tunnus (302), Urakoitsijan ulkomaisen 
tunnuksen tyyppi (303), Urakoitsijan kotivaltio (304). 
 



308 
310 
311 

#927; Jos urakoitsijan suomalaista y-tunnusta tai henkilötunnusta (301) ei 
ole ilmoitettu, on ilmoitettava ulkomainen tunnus (302), ulkomaisen tunnuk-
sen tyyppi (303) ja kotivaltio (304). 

 301 
307 
308 
310 
311 

Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena työmaakohtaisesti –
tapaus (258) eikä 301 tietoa (Urakoitsijan y-tunnus tai suomalainen henki-
lötunnus) ole annettu, on ilmoitettava lähiosoite (307) tai PL (308), posti-
numero (309), postitoimipaikka (310) ja osoitteen maatunnus (311) 
 
#928; Jos urakoitsijan suomalaista y-tunnusta tai henkilötunnusta (301) ei 
ole ilmoitettu, on ilmoitettava urakoitsijan lähiosoite (307) tai PL (308) ja 
postinumero (309), postitoimipaikka (310) ja osoitteen maatunnus (311). 

 302 
303 
304 

Jos urakoitsijan ulkomainen tunnus (302), tunnuksen tyyppi (303) tai koti-
valtio (304) on annettu, on annettava ne kaikki. 
 
#994; Jos joku tiedoista Urakoitsijan ulkomainen tunnus (302), Urakoitsijan 
ulkomaisen tunnuksen tyyppi (303) tai Urakoitsijan kotivaltio (304) on an-
nettu on ne kaikki annettava. 

 305 
304 

Urakoitsijan kotivaltion nimi (305) on pakollinen jos urakoitsijan kotivaltion 
(304) maatunnus on XX. 
 
# 957; Urakoitsijan kotivaltion nimi (305) on ilmoitettava, jos kotivaltion 
maatunnus (304) on XX. 

 312 
311 

Urakoitsijan osoitteen maan nimi (312) on pakollinen jos urakoitsijan osoi-
teen maatunnus (311) on XX. 
 
# 958; Urakoitsijan osoitteen maan nimi (312) on ilmoitettava, jos maatun-
nus (311) on XX. 

 350 
351 
352 

Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena –ilmoitus (258) ovat 
urakoitsijan yhteyshenkilön suku- ja etunimi (350 ja 351) sekä urakoitsijan 
yhteyshenkilön puhelinnumero (352) pakollisia tietoja. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 401 Jos on annettu Ei toimintaa urakoitsijakohtaisesti (401), niin urakkaa ja 
vuokratyönteettäjää koskevia tietoja ei saa antaa kyseisen urakoitsijan 
kohdalla. 
 
#1058; Jos toiminta on keskeytynyt tai päättynyt tämän urakoitsijan osalta 
(401 = 1 tai 2), niin urakkaa (402–408) ja vuokratyönteettäjää (409) koske-
via tietoja ei saa antaa. 

 402 Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena urakoitsijakohtaisesti –
ilmoitus (401), on Käännetty ALV (402) pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 403 
404 

Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena työmaa- tai sopimus-
kohtaisesti / urakoitsijakohtaisesti –ilmoitus (258 tai 401), on ilmoitettava 
toinen tiedoista laskutettu (403) tai maksettu määrä (404). 
 
#929; Urakasta on ilmoitettava joko urakan laskutettu määrä (403) tai ura-
kan maksettu määrä (404) kohdekuukaudella. 

 403 
404 

Vain toinen tiedoista Urakan laskutettu määrä (403) tai Urakan maksettu 
määrä (404) voidaan antaa.  
 
#1031; Vain toinen tiedoista Urakan laskutettu määrä (403) tai Urakan 
maksettu määrä (404) voidaan antaa. 

 406 Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena työmaa- tai sopimus-
kohtaisesti / urakoitsijakohtaisesti –tapaus (258 tai 401), on urakan koko-
naissumma (406) pakollinen tieto. 



 
#1050; Urakkasumma kokonaisuudessaan (406) on pakollinen tieto. 

 407 Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena työmaa- tai sopimus-
kohtaisesti / urakoitsijakohtaisesti –tapaus (258 tai 401), on urakan alku-
päivämäärä (407) pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 408 Kun ei ole kyseessä Ei-toimintaa kohdekuukautena työmaa- tai sopimus-
kohtaisesti / urakoitsijakohtaisesti –tapaus (258 tai 401), ja toimeksiannon 
laji (400) on muu kuin jatkuvaluonteinen kunnossapito (3), on urakan lop-
pupäivämäärä (408) pakollinen tieto. 
 
#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta 

 408 
407 

Jos alku- (407) ja loppupäivä (408) on annettu, täytyy loppupäivän (408) 
olla sama tai myöhäisempi kuin alkupäivä (407). 
 
#938; Loppupäivämäärän (408) on oltava sama tai suurempi kuin alkupäi-
vämäärä (407). 

 409 Ensimmäinen työntekijä aloitti työskentelyn tällä työmaalla (409) on pakol-
linen, jos toimeksiannon lajina (400) on työvoiman vuokraus (2). 
 
# 930; Tieto Ensimmäinen työntekijä aloitti työskentelyn tällä työmaalla 
(409) on ilmoitettava, jos toimeksiannon lajina on työvoiman vuokraus (400 
= 2). 

 452 
453 
454 

Jos joku tiedoista Urakanantajan ulkomainen tunnus (452), Urakanantajan 
ulkomaisen tunnuksen tyyppi (453) tai Urakanantajan kotivaltio (454) on 
annettu on ne kaikki annettava. 
 
#995; Jos joku tiedoista Urakanantajan ulkomainen tunnus (452), Ura-
kanantajan ulkomaisen tunnuksen tyyppi (453) tai Urakanantajan kotivaltio 
(454) on annettu on ne kaikki annettava. 

 455 
454 

Urakanantajan kotivaltion nimi (455) on pakollinen jos urakanantajan koti-
valtion (454) maatunnus on XX. 
 
#1083; Urakanantajan kotivaltion nimi (455) on ilmoitettava, jos maatunnus 
(454) on XX. 

 

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 VSURAKKA- tietueilla pitää olla sama tiedonanto-
velvollisen tunnus, joko suomalainen tunnus (kenttä 010) tai ulkomainen tunnus ja tunnuksen 
tyyppi (kentät 150 ja 151).  

11.2 Urakoitsijan nimi 

Pääurakoitsija / urakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoitsija / vuokratyönantaja.  

mailto:tiedonsiirto@vero.fi


Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun 
henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tässä ilmoitettaan se taho, jonka kanssa on sovit-
tu rakentamispalvelun suorittamisesta, rakennustelineiden pystytys- tai purkutyöstä tai, jolta 
on vuokrattu työvoimaa edellä mainittuja töitä varten. 

11.3 Urakan laskutettu määrä 

Laskutettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen sekä tavarat että palvelut (ilman arvon-
lisäveroa, verollisissa 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. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. 

11.4 Urakan maksettu määrä 

Maksettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen sekä tavarat että palvelut (ilman arvonli-
säveroa, verollisissa 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 nolla. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. 

11.5 Ennakkomaksu 

Ennen urakan alkua maksetut suoritukset.  
 
Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 405:17000 = 17000 euroa. Myös miinusmerkkinen luku 
on sallittu. 

11.6 Urakkasumma kokonaisuudessaan 

Sopimuksen mukainen urakkasumma kokonaisuudessaan. Jos kiinteästä summasta ei ole 
sovittu (esim. tuntilaskutukseen perustuvat sopimukset), ilmoitetaan arvioitu urakan arvo ko-
konaisuudessaan. Jos on maksettu ennakkomaksua, sisällytä summat mukaan tähän tie-
toon.  

Todellinen urakan kokonaissumma tulee ilmoittaa viimeistään urakasta annettavalla viimei-
sellä urakkailmoituksella. 
 
Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 406:17000 = 17000 euroa.  

11.7 Urakanantajan nimi 

Rakennuttaja / tilaaja / pääurakoitsija / urakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoitsija, jolta tie-
donantovelvollinen on saanut urakan.  
 
Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun 
henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. 

Tässä ei ilmoiteta yksityisen henkilön tietoja, ellei rakennuttaminen tapahdu yksityishenkilön 
harjoittamaa elinkeino- tai maataloustoimintaa varten. 

11.8 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 ul-
komainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi sekä kotivaltiotiedot.  
 



Jos tiedonantovelvollisen ja urakan antajan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuok-
raus, urakanantajan tietoina tarkoitetaan sen yrityksen tietoja, jolle työn teettäjä on edelleen 
välittänyt vuokratyövoimaa. 
 
Tässä ei ilmoiteta yksityisen henkilön tietoja, ellei rakennuttaminen tapahdu yksityishenkilön 
harjoittamaa elinkeino- tai maataloustoimintaa varten. 

11.9 Urakkaa koskevat tiedot 

Urakasta on annettava joko urakan laskutettu määrä tai urakan maksettu määrä sekä urakan 
kokonaissumma. Urakan alku- ja loppupäivämäärät ovat pakollisia tietoja, paitsi jos toimeksi-
annon laji on jatkuvaluontoinen kunnossapitotyö, jolloin urakan loppupäivämäärää ei tarvitse 
antaa. Jos on valittu sopimuskohtainen ilmoittamistapa ja sopimus sisältää useita urakoita, 
alkupäivämääräksi annetaan ensimmäisen urakan aloituspäivämäärä ja loppupäivämääräksi 
viimeisen urakan päättymispäivämäärä.  
 
Jos tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokraus, 
ilmoita urakan alku- ja loppupäivinä toimeksiantosopimuksen alku- ja loppupäivät. 
 
Urakasta annetaan tiedot niiltä kuukausilta, jolloin 

 ennen urakan alkua on maksettu ennakkomaksua 

 urakoitsija on aloittanut työskentelyn työmaalla; sopimuskohtaisessa ilmoittamistavassa 
ilmoitus annetaan kun työskentely on alkanut sopimuksen sisältämällä ensimmäisellä 
työmaalla 

 on laskutusta (tiedonantovelvollisen suorite- tai laskutusperusteinen kirjanpito) tai on suo-
ritettu maksua urakasta (tiedonantovelvollisella maksuperusteinen kirjanpito). 

 
Urakan loppusumma laskutetaan pääsääntöisesti urakan päättyessä. Jos tilaaja pidättää 
osan laskutetusta summasta takuuajaksi, annetaan urakkailmoitus koko loppusummasta las-
kutuskuukaudelle. Takuuajan päätyttyä annetaan urakkailmoitus vain poikkeuksellisesti, jos 
pidätettyä takuusummaa ei ollut aiemmin laskutettu lainkaan tai summa kirjataan kirjanpitoon 
maksun perusteella. Takuuaikana tehtyjen, takuun piiriin kuulumattomien lisätöiden ilmoitta-
misen osalta noudatetaan urakkailmoittamisen yleisiä periaatteita. 
. 

11.10 Urakoitsijan tunnistetiedot 

Ensisijaisesti on annettava urakoitsijan nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus, jos 
sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on 
annettava urakoitsijan ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi, kotivaltio ja yhteys-
tiedot.   
 
Jos tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokraus, 
urakoitsijan tietoina on annettava työntekijän vuokralle antaneen yrityksen tai yrittäjän tiedot. 

11.11 Urakoitsijan ja urakan tiedot 

Urakkatiedot voivat puuttua silloin, kun ei toimintaa kohdekuukautena työmaa- tai sopimus-
kohtaisesti -tiedon (258) arvo on annettu (joko 1 tai 2). Jos osatietoryhmiä ei ole ollenkaan, 
niin ei anneta myöskään osatietoryhmän alku- ja loppumerkkejä. 

11.12 Työmaan tai sopimukset tiedot 

 

Työmaan sijainnista tai sopimuksesta on annettava vähintään yksi seuraavista tiedoista. En-
sisijaisesti suositellaan työmaan numeroa (250) tai sopimuksen numeroa (251) ja vapaamuo-
toista tekstiä työmaan sijainnista (253). Jos työmaasta annetaan osoite, on se annettava 
täydellisenä, eli on annettava lähiosoite (252), postinumero (254) ja postitoimipaikka (255). 



 
Saman urakoitsijan kanssa tehdystä sopimuksesta ei saa ilmoittaa tietoja sekä työmaakoh-
taisesti että sopimuskohtaisesti. Ilmoittamistapa tulee valita ennen urakoitsijasta annettavaa 
ensimmäistä ilmoitusta. Ilmoittamistapaa tulee noudattaa koko sopimuksen keston ajan. 

 

  



12 LIITTEET 

LIITE 1 - Esimerkki tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta urakkatietueelle 

Urakkailmoitustiedoston kuvitteellisessa esimerkissä on urakkatietueet VSRAKYHT ja VSURAKKA (000). 
Esimerkissä on yksi tiedosto, jossa on yhteensä 3 tietuetta.  
Esimerkin tiedonantovelvollinen on Tiedonantovelvollinen Oyj, joka ilmoittaa ensimmäistä kertaa (perusilmoi-
tus) 2 työmaan  urakkatiedot, joissa molemmissa on 2 urakoitsijaa. 

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:VSURAKKA 
010:1234567-9--Tiedonantovelvollisen tunnustieto 
200:Yhteyshenkilön sukunimi--Tiedonantovelvollisen työmaa- tai sopimuskohtainen yhteyshlö (esim. raken-
nusmestari) 
201:Yhteyshenkilön etunimi 
202:+358411234567 
250:TA-FI-TIEOY0001-B--Työmaan tiedot 
001:2 --Yhteensä  2 kpl urakkatietoja (tässä esimerkin lukemisen helpottamiseksi rinnakkain) 
400:1 --1. Urakoitsijan urakkatiedot 
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 
407:01062017 
408:01012018 
009:1 
400:1 --2. Urakoitsijan urakkatiedot 
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 
407:01052017 
408:01062018 
009:2 
999:2 
 
  



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 
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 
407:01032017 
408:31122017 
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 
407:01042017 
408:01072017 
009:2 
999:3 

 

 


