
Muutoksia rakentamisilmoituksiin
marraskuu 2019



Yritysasiakas: mikä muuttuu
 Rakentamisilmoitusten sisältö muuttuu marraskuusta 2019 alkaen

– Annettavien tietojen määrä vähenee
– Tarkemmat tietuekohtaiset kuvaukset tammikuun ohjelmistotalopäivässä

 Ilmoituskanavat 
– OmaVero korvaa Lomake.fi:n
 Lomake.fi:ssä voi antaa rakentamisilmoitusten tietoja 21.10.2019 asti
 OmaVerossa tietoja voi antaa marraskuussa 2019

– Ilmoitin.fi: tietojen ilmoittamiskatko 22.10.−31.12.2019
 Uuden tietosisällön mukaisia ilmoituksia voi antaa Ilmoitin.fi:ssä 1.1.2020 alkaen

 Marraskuusta alkaen ilmoitukset pitää antaa uuden mallin mukaan, vaikka ilmoittaisi tai 
korjaisi aiempien kuukausien tietoja
– Kohdekuukausien 9−12/2019 määräpäivä on poikkeuksellisesti 5.2.2020

 Asiointiin on suunnitteilla rajattu Suomi.fi-valtuusrooli laajempien valtuusroolien rinnalle

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tilaisuudet/verohallinnon-ja-rakennusalan-ohjelmistokehitt%C3%A4jien-yhteisty%C3%B6tilaisuus/


Kotitalous: mikä muuttuu
 Rakentamisilmoitukset OmaVeroon marraskuussa 2019

– Ilmoituksia voi antaa OmaVerossa sitä mukaa kuin rakentaminen etenee. 
– Ilmoitus täytyy antaa viimeistään ennen jokaista rakennustarkastusta.
– Mahdolliset lisäselvitykset voi hoitaa OmaVerossa.

 Lomake.fi poistuu käytöstä
– Lomake.fi:ssä ei voi antaa ilmoituksia 22.10.2019 alkaen

 Kotitalouksille ei enää lähetetä todistuksia rakentamisilmoituksen antamisesta
– 1.11.2019 alkaen rakennustarkastajalle ei tarvitse näyttää todistusta rakennustarkastuksen 

yhteydessä.

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/


Urakka- ja työntekijätiedot
marraskuu 2019



Urakka- ja työntekijäilmoitus: yhteiset muutokset
 Ilmoittajan osoite

– Jos haluat mahdolliset selvityspyynnöt muuhun kuin Verohallinnon rekistereissä olevaan 
osoitteeseen, ilmoita osoite.

– Jos ilmoittaja on ulkomainen yritys, jolla ei ole suomalaista Y-tunnusta, sen täytyy ilmoittaa 
osoite.

 Jos työ tai työmaa on keskeytynyt, siitä ei voi jatkossa ilmoittaa
 Työmaan tai urakkailmoituksella sopimuksen sisältämien työmaiden sijaintitiedot 

pakollisiksi, pelkkä työmaan tai sopimuksen numero ei enää ole riittävä
 Saa antaa joko suomalaisen tai ulkomaisen tunnuksen, mutta ei molempia

– Asiakastunnusten oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota



Urakkailmoitus: mikä muuttuu
 Jos urakoitsija ei ole ollut työmaalla tai työmaa on keskeytynyt, tietoa ei enää 

anneta.
 Perustajaurakointia tekevä rakennusliike voi ilmoittaa rakennuskohteen tiedot 

perustamansa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön puolesta
– Jatkossa ei tarvitse antaa erillistä valtuutusta.
– Perustajaurakoinnin voi ilmoittaa Ilmoitin.fi:ssä ja OmaVerossa.



Työntekijäilmoitus: mikä muuttuu
 Työmaan tiedot: 

– Postinumero ja -toimipaikka pitää ilmoittaa
– Ilmoita työmaan sijainti vapaamuotoisella kuvauksella, jos työmaa sijaitsee usean 

lähiosoitteen alueella tai sen osoite ei ole tiedossa. Ilmoita tässä tapauksessa se 
postinumero, jonka alueella sijaitsee työmaan pääsisäänkäynti.

 Jos työmaa on keskeytynyt, tietoa ei enää anneta



Kotitalouden 
rakentamisilmoitus
marraskuu 2019



Rakentamisilmoitus: kotitalous
 Voit antaa jatkossa ilmoituksia työn valmistuessa useammin kuin vain ennen 

rakennustarkastusta.
 Ilmoita aina vain ne laskut tai palkat, joita et ole aiemmilla ilmoituksilla vielä 

ilmoittanut
 Ilmoita työn loppupäiväksi oikea päättymispäivä tai arvio siitä, jos työ vielä 

jatkuu. Anna viimeiselle ilmoitukselle, jolle urakoitsija tai työntekijä ilmoitetaan, 
oikea päättymispäivä.



Ilmoituksen korjaaminen



Näin korjaat ilmoitusta
 Jos sinun täytyy korjata tietoja, anna uusi ilmoitus, jolla korvaat aiemmin 

ilmoittamasi tiedot.
– Anna korvaava ilmoitus uuden tietosisällön mukaisena, vaikka korjaisit aiempien kuukausien 

tietoja.

 Jos sinulla on ohjelmisto, jonka kautta lähetät rakentamisilmoitukset, korjaa 
ilmoituksen virhe ohjelmistoosi ja lähetä korvaava ilmoitus sen kautta
 Jos olet lähettänyt rakentamisilmoituksen OmaVerosta tai paperilla, anna 

korvaava ilmoitus OmaVerossa tai paperilla
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