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Taustaa

▪ Rakennusalalla on ollut käytössä 

veronumerolainsäädäntö vuodesta 

2012 lähtien

– Lisäksi rakennusalalla 1.7.2014 

lähtien työntekijä- ja 

urakkatietojen 

tiedonantovelvollisuus 

– Laivanrakennusalalle tuleva 

lakimuutos ei täysin 

yhteneväinen rakennusalan 

sääntelyyn (pieniä poikkeuksia)

▪ Viime vuosina on tehty selvityksiä 

veronumeromenettelyn 

laajentamisesta muille toimialoille

– Telakka-alue on rajattu alue, jolle on 

usein rajoitettu pääsy

– Laivanrakennustyö on rakennustyön 

tavoin projektiluonteista

– Tyypillistä ulkomaisen työvoiman käyttö

– Valvontahavaintoja harmaasta 

taloudesta 



Mitä muutoksia lakimuutos tuo?

▪ Muutoksia lakiin veronumerorekisteristä:

– Julkiseen veronumerorekisteriin oma osuus laivanrakennusalalla 

työskenteleville

– Merkintä on voimassa määräajan eli 3 vuotta (eri kuin rakennusalalla)

▪ Muita eroja mm. HE:ssä mainittu erityistilanne esim. 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 



Mitä telakalla työskentelevien pitää huomioida?

▪ Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta:

– Verohallinto voi 1.4.2022 alkaen alkaa rekisteröimään henkilöitä ja alkaa 

tekemään merkintöjä julkiseen veronumerorekisteriin (aktivointi 1.7.2022)

– Todennäköisesti v. 2022 rekisteröinti tulee vaatimaan henkilökohtaisen 

asioinnin (henkilön tunnistaminen)

▪ Henkilöllä on jo suomalainen henkilötunnus

– Voi pyytää merkintää julkiseen veronumerorekisteriin laivanrakennusalan 

työntekijänä (aktivointi 1.7.2022)

▪ Verohallinto tulee päivittämään ohjeitaan ja julkaisee ne ennen 1.4.2022



Entä jos työskentelee 1.7.2021 jälkeen sekä 
rakennustyömailla että telakalla?

▪ Pelkästään rakennusalan 

työntekijänä tehty merkintä 

julkiseen veronumerorekisteriin ei 

riitä, jos henkilö työskentelee 

telakalla

– Rakennusalan työntekijän aktivointi 

julkiseen veronumerorekisteriin 

säilyy ennallaan muutoksesta 

huolimatta

▪ Henkilön (tai 

työnantajan/päätoteuttajan) tulee 

pyytää merkintää julkiseen 

veronumerorekisteriin myös 

laivanrakennusalan työntekijänä



Pitääkö rakennusalan toimijoiden huomioida jotain?

▪ Muutos tuo tarpeita muuttaa käytössä olevia Verohallinnon palveluja

– Mm. käytössä olevat VERONUME ja VEROKYSE 

– OmaVero muutokset 

– Veronumeron tarkistus (API rajapinta)

▪ Muutokset pyritään tekemään niin, että nykytilassa käytössä olevat 

järjestelmiin ei olisi tarpeen muutoksia tai tarvittavat muutokset ovat 

mahdollisimman pieniä

▪ Tulossa: VEROHALLINNON JA OHJELMISTOTALOJEN VÄLINEN 

YHTEISTYÖPÄIVÄ 26.11.2021 (ilmoittautuminen vero.fi)

https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet/verohallinnon-ja-ohjelmistotalojen-v%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4-verkossa-26.11.2021/
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