
Tilastoista 
Lukumääriä: Kotitaloudet  

• Kotitalouden ilmoituksia tullut 6647 kpl 
• Näistä 78,9 % on annettu sähköisesti ja vain 21,1 % antanut tiedot 

paperisena   
• Kotitalouksille tehty 6728 todistusta 
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Tilastoista 
Lukumääriä: Urakka- ja työntekijätiedot  heinäkuulta 

• Urakkailmoituksia annettu 34374 kpl 
• Tiedonantovelvollisia urakkatiedoissa 7900 kpl 
• Urakoiden yhteenlaskettu summa 28,8 miljardia euroa 
• Erillisiä urakoitsijoita 18 963 kpl, jotka toimivat 65966 urakassa   
• Erillisiä työmaita urakkailmoituksilla 24 703 kpl 

• Työntekijäilmoituksia annettu 26888 kpl 
• Tiedonantovelvollisia työntekijätiedoissa 4 128 kpl 
• Työntekijöitä ilmoitettu 116 213 hlöä 
• Työmaita työntekijäilmoituksilla 13 175 kpl 
• Työnantajia työntekijäilmoituksilla 22 256 kpl 
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Tilastoista 
Tyypillisimpiä havaintoja ilmoittamisesta 

 
• Verohallinto muistuttaa, että puutteellisten tietojen antaminen 

on mahdollista vain niiden tietojen osalta, jotka on erikseen 
listattu. Esimerkiksi ulkomaisia tunnuksia ei voi ilmoittaa 
puutteellisina. 
 

• Myös erityisesti seuraavissa ilmoitustiedoissa on havaittu 
virheitä, joten Verohallinto pyytää tiedonantovelvollisia 
kiinnittämään huomiota tietojen oikeellisuuteen. 
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Tilastoista 
Tyypillisimpiä havaintoja ilmoittamisesta 

 

1. Asiakkaan suomalainen asiakastunnus ei ole voimassa 
1046kpl 
• Yrityksen rekisterimerkintä puuttuu esim. alv, enpere 

 
2. Veronumero ja syntymäaika eivät täsmää 11389 kpl 

• syntymäaika on annettava muodossa pp.kk.vvvv 
 

3. Virheellinen veronumero 421 kpl 
• Työntekijän veronumerossa on virhe eli numero ei kuulu kenellekään 

 

4. Yrityksen y-tunnus on muuttunut 
• Asiakasta ohjattava suomalaisen tunnuksen käyttämiseen ilmoituksella 
• ulkomaisella yrityksellä on olemassa suomalainen y-tunnus, jota toivotaan 

käytettävän 
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Lisätietoa aiheesta 
• Veronumero – ohje rakennusalan työntekijöille ja työnantajille 
• Veronumero – usein kysyttyä 
• Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 
• Rakennusalan tiedonantovelvollisuus – usein kysyttyä 

Kysymykset on jaettu aihealueittain omiin kokonaisuuksiin 
• Tietuekuvaukset (työntekijätieto sekä urakkatieto) 
• Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä 

tiedonantovelvollisuudesta 
• Rakentamispalvelu – Verohallinnon ohje Rakennusalan käännetty 

arvonlisäverovelvollisuus (kohta 2)  
• Rakennusteollisuus RT ry:n lista rakentamispalveluista  
• Suomeen tilapäisesti töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus 
• HE 92/2012 vp sekä VaVM 6/2012  ja TyVL 17/2012  
• HE 58/2011 vp ja VaVM 9/2011  
• Rakennustyö ja yhteinen rakennustyömaa (Työsuojeluhallinnon 

muistio 19.6.2014) 
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http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Veronumero__ohje_rakennusalan_tyontekijo(20240)
http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Veronumero__usein_kysyttya(19230)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Rakentamiseen_liittyva_tiedonantovelvoll(27845)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Usein_kysyttya
http://www.vero.fi/download/TIETUEKUVAUS_tyontekijatiedot/%7BEDC7E6AA-0B9B-488E-A920-840574184871%7D/9596
http://www.vero.fi/download/TIETUEKUVAUS__Urakkatiedot/%7BADDA6913-3E23-47BA-934B-1B5A669AAE74%7D/9595
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_rakentamiseen_liitt(31773)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_rakentamiseen_liitt(31773)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelvollisuus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelv(20031)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelvollisuus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelv(20031)
https://www.rakennusteollisuus.fi/Documents/Harmaan%20talouden%20torjunta/Lista%20rakentamispalveluista_KALV.pdf
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Suomeen_tilapaisesti_toihin_tulevalle_su(12062)
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+92/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/vavm_6_2013_p.shtml
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tyvl_17_2012_p.shtml
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+58/2011&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/vavm_8_2011_p.shtml
http://www.tyosuojelu.fi/upload/mikaonrakennustyota2014.pdf
http://www.tyosuojelu.fi/upload/mikaonrakennustyota2014.pdf
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