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Miksi?

 Tavoitteena on vähentää harmaata taloutta laivanrakennusalalla

– Ulkomaisen työvoiman saaminen verovalvonnan piiriin ja lisäksi vähentää mahdollisuuksia 

pimeän työn tekemiseen

– Veronumeron saamiseksi heidät on rekisteröitävä Verohallinnon asiakasrekisteriin ja 

rekisteröinnin yhteydessä heidän verovelvollisasemansa voidaan selvittää

 Rakennusalalla on ollut käytössä veronumerolainsäädäntö vuodesta 2012 

lähtien

– Lisäksi rakennusalalla 1.7.2014 lähtien työntekijä- ja urakkatietojen tiedonantovelvollisuus 

– Viime vuosina on tehty selvityksiä veronumeromenettelyn laajentamisesta muille toimialoille



Telakat / Laivanrakennusala

 Telakka-alueella tehdään työtä samankaltaisissa olosuhteissa kuin yhteisellä 

rakennustyömaalla:

– Telakka-alue on rajattu alue, jolle on usein rajoitettu pääsy

– Laivanrakennustyö on rakennustyön tavoin projektiluonteista

– Tyypillistä ulkomaisen työvoiman käyttö

– Valvontahavaintoja harmaan talouden esiintymisestä 

 Veronumeromenettelyn laajennus koskemaan telakoita 1.7.2022 alkaen?

– Rakennusalalla käytössä oleva veronumeromenettely otettaisiin käyttöön myös 

laivanrakennusalalla (tietynlaisin eroin eli ei täysin yhteneväinen)

– Telakat, joissa voidaan rakentaa tai korjata 24 metrin pituisia tai sitä pidempiä aluksia 

– Ei kuukausittaista työntekijä- tai urakkatietojen raportointia Verohallintoon



Ehdotetut lakimuutokset

 Uusi laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä sekä muutokset 

työturvallisuuslakiin, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua 

lakiin, yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakiin sekä verontilityslakiin

– Henkilön tunnistetta ja luettelon pitämistä yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä 

koskevat velvollisuudet ulotettaisiin koskemaan myös telakka-alueella tapahtuvaa työskentelyä 

(pääasiallista määräysvaltaa telakalla käyttävä työnantaja)

– Eli kuvallinen tunnistekortti, jossa tiedot telakalla työskentelevästä työntekijästä / 

itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajasta, veronumerosta

 Julkiseen veronumerorekisteriin oma osuus laivanrakennusalalla työskenteleville

– Merkintä olisi esityksen mukaan voimassa määräajan eli 3 vuotta (eri kuin rakennusalalla)



Velvoitteet kaikille telakkatyömaalla toimiville

 Pääasiallista määräysvaltaa telakalla käyttävä velvollisuus huolehtia

– luettelon pidosta telakalla työskentelevistä

– tunnistekortin käyttämisestä koko telakka-alueella työskentelevistä työntekijöistä

 Telakka-alueella työskentelevät henkilöt

– veronumero - edellyttää suomalaista henkilötunnusta

– merkintä julkiseen veronumerorekisteriin (erikseen laivanrakennusalalla työskentely)

– tunnistekortti

 Yritykset (työnantajat)

– huolehtivat, että työntekijöillä on veronumero ja merkintä veronumerorekisteriin



Erityistilanteita (HE 2/2021 luonnoksen mukaan)

 Esimerkiksi erityisasiantuntija kiireellisellä aikataululla (johon ei voida 

varautua etukäteen)

– Jos saapuu Suomeen ajankohtana, jolloin veronumeron tai henkilötunnuksen saaminen ei ole mahdollista 

sen johdosta, että verotoimisto ei ole avoinna (esim. viikonloppuna) > Veronumeron puuttuminen 

kuvallisesta tunnisteesta ei olisi työturvallisuusrikkomus, jos veronumerorekisteröinti tapahtuu välittömästi 

esteen poistuttua verotoimiston ollessa avoinna 

– Jos kysymys olisi niin lyhytaikaisesta työskentelystä, että veronumeron saaminen ei olisi käytännössä 

mahdollista ennen työskentelyn päättymistä (esim. henkilö poistunut Suomesta saman viikonlopun 

aikana), tiedot tulisi kuitenkin säilyttää ja myös sisällyttää luetteloon

 Aluksen tuleva miehistö, joka tulee valmistautumaan aluksen käyttöönottoon 

lyhyeksi ajaksi ennen aluksen luovutusta tilaajalle

– työntekijöiden osalta harmaan talouden riski on vähäinen, eikä tarvetta veronumerorekisteröinnille siltä 

osin ole (ei tunnistetta)



Käytännön toimet, valmistautuminen?

 Lakimuutos: HE2/2021 - Verojaoston mietintöluonnos esitellään 

valtiovarainvaliokunnalle 11.5. - käsittely etenee

– Kunhan laki on hyväksytty, Verohallinto valmistelee ja julkaisee ohjepäivitykset sekä muut 

ohjeistukset (vero.fi -sivusto)

 Tavoitteena on sopia yhteistyöstä relevanttien tahojen kanssa eli koordinoidut 

toimet ennen lain voimaan tuloa mm. henkilötunnuksen rekisteröintitoimet sekä 

merkinnät julkiseen veronumerorekisteriin

 Tämän hetkisen arvion mukaan 3 kk ennen lain voimaantuloa voidaan alkaa 

merkitsemään henkilöitä julkiseen veronumerorekisteriin (laivanrakennusala) eli 

1.4.2022 alkaen




