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Veronumeropyynnön lähettäminen ja vastausaineiston saaminen 

 

Työnantajan, jonka työntekijät työskentelevät rakennustyömaalla, on veronumerosta ja 
rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain mukaisesti hankittava työntekijöille  
veronumerot. 

 
Tässä ohjeessa kuvataan miten työnantaja hakee Verohallinnolta rakennustyömaalla 
työskentelevien työntekijöiden veronumerot ja merkitsee työntekijät rakennusalan julkiseen 
veronumerorekisteriin. 

 

Veronumeropyyntö lähetetään Ilmoitin.fi–palvelun (www.ilmoitin.fi) kautta. Pyyntöä varten on 
muodostettava pyyntötiedosto, jonka muoto on määrätty tietuekuvauksessa. Huom! Pyynnön voi 
tehdä vain Verohallinnon työnantajarekisteriin merkitty yritys. 

 
 

1. Muodosta pyyntötiedosto tietuekuvauksen mukaisesti 
 
Tietuekuvaus löytyy sivulta 
https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/v
eronumeropyynnt-tietuekuvaus_1-1.pdf 

 

Vaihtoehtoisesti voit käyttää apuvälinettä tiedoston tekemiseen. Apuväline on Excel-taulukko johon 
tiedot täytetään. Apuväline muodostaa tietuekuvauksen mukaisen pyyntötiedoston taulukkoon 
annetuista tiedoista. Apuväline löytyy osoitteesta 
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?1-1.ILinkListener-apuvalineet-veronume_linkki  ja 
sivulta 
> Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset > ”Työnantajan veronumeropyynnöt 
(VERONUME)” valitse ”Apuväline”. https://www.vero.fi/tietoa-
verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i
/  

 
 

Esimerkki: 

Työnantajan veronumeropyynnöt 
Merkit 1-8 tietuetunnus: VERONUME 
Merkit 9–12 varatila: 4 tyhjää 
Merkit 13–23 palkansaajan henkilötunnus: 010101-0101 
Merkit 24–36 veronumeron pyytäjän tunnus: 6626459-4 (+4 tyhjää) 
Merkit 37–49 työnantajan tunnus: 6606773-4 (+4 tyhjää) 
Merkki 50 veronumeron aktivointi (merkintä julkiseen veronumerorekisteriin): 1 

HUOM! Kiinteämittaisen veronumeropyyntötietueen pituus pitää olla 80 merkkiä. 
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2. Mene Ilmoitin.fi-palveluun, www.ilmoitin.fi 
 

 

http://www.ilmoitin.fi/


3. Kirjaudu palveluun Katso-tunnisteella 
 
Jos sinulla ei ennestään ole Katso-tunnistetta, voit muodostaa sen osoitteessa 
https://yritys.tunnistus.fi/. Saat sähköpostiviestin kun tunnuksesi on aktivoitu, aktivoimiseen menee 
yleensä pari päivää. 

 

Katso-tunnisteen eli pääkäyttäjyyden saa käyttöönsä henkilö, jolla kaupparekisteriotteen mukaan 
on oikeus toimia yrityksen puolesta (nimenkirjoitusoikeus). 

 
Organisaatio voi tarvittaessa antaa toiselle henkilölle tai toiselle organisaatiolle oikeuden, eli 
valtuutuksen, toimia sen puolesta joissain asioissa. Valtuutukseen liitetyt roolit  yksilöivät  sen, 
missä asioissa valtuutettu voi organisaatiota edustaa. Veronumeropyynnön lähettämiseen 
tarvittava rooli on ”Vuosi-ilmoittaminen”. 

 
Lisätietoa Katso-tunnisteesta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-
verkossa/katso/ 
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4. Valitse ”Aineiston lähetys” 
 

 
 

5. Pyyntötiedoston tarkastus ja lähetys 
 

Klikkaa ”Selaa” -painiketta ja valitse oikea aineisto 



 
Valitse seuraavaksi ”Tarkasta aineisto” 

 

 



6. Pyyntötiedoston tarkastustulos 
 
Tämä aineisto ei sisältänyt virheitä. Anna sähköpostiosoite, jos haluat sähköpostiviestin kun 
veronumerotiedot ovat noudettavissa. Paina sen jälkeen ”Lähetä” -painiketta. 

 
Mahdolliset virheet korostetaan punaisella välillä. Virheet on korjattava tiedostoon ennen kuin 
tiedoston voi lähettää. 

 



 
 

 
7. Veronumeropyyntö on lähetetty onnistuneesti 

 



8. Ilmoitus saapuneesta aineistosta 
 
Tulet saamaan sähköpostiviestin kun veronumeroaineisto on noudettavissa Ilmoitin.fi-palvelusta 
(edellyttäen että olet antanut sähköpostiosoitteesi veronumeropyyntöä tehdessäsi). Verohallinto 
palauttaa aineistot viikon kuluessa pyynnön tekemisestä. 

 

 
 

9. Kirjaudu Ilmoitin.fi palveluun samalla Katso-tunnisteella kuin millä pyyntötiedosto on 
lähetetty ja avaa ”Saapuneet aineistot” 

 



10. Nouda aineisto painamalla tiedoston (nimen) linkkiä ja tallenna tiedosto 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
Huom! Veronumero on rivin viimeinen tieto ja se on 12 merkkiä pitkä, eli ensimmäisen rivin 
veronumero on tässä tapauksessa ”999999999990”. 

 

Veronumeroa edeltävä numero 0 on pyynnön onnistumisesta kertova koodi ja sitä edeltävä 
numero 1 on pyynnön esittäjän syöttämä koodi. 


