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Uusia velvollisuuksia telakka-alueille
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Rakennusalalla käytössä oleva veronumeromenettely otetaan käyttöön 
myös laivanrakennusalalla 1.7.2022
• Telakka-alueella työskentelevän henkilön kuvallinen ja veronumerollinen tunniste
• Velvollisuus pitää luetteloa telakka-alueella työskentelevistä

Tavoitteet
• Vähentää harmaata taloutta laivanrakennusalalla
• Saada Verohallinnon tietokannasta puuttuva ulkomainen työvoima 

verovalvonnan piiriin
• Vähentää mahdollisuuksia pimeän työn tekemiseen



Mitä telakka-alueella tarkoitetaan?

Telakka-alueena pidetään yhteistä 
työpaikkaa
• jossa harjoitetaan kauppamerenkulkuun 

liittyvien alusten tai viranomaisalusten 
uudisrakennusta tai korjausta; ja

• jossa voidaan rakentaa tai korjata 24 metrin 
pituisia tai sitä pidempiä aluksia

Teollisuuspuistoissa toimivat telakat: uudet 
velvollisuudet koskevat vain sitä aluetta, 
joka on telakkatoiminnan käytössä

12.11.2021

3



Telakka-alueella työskentelevän henkilön tunniste

Telakka-alueella työskentelevällä tulee olla 
kuvallinen ja veronumerollinen 
henkilötunniste

Tunnistetta ei tarvitse olla
• Tilapäisesti tavaraa telakka-alueelle 

kuljettavalla
• Aluksen tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan 

yrityksen palveluksessa olevalla aluksen 
miehistöön kuuluvalla työntekijällä, joka 
työskentelee telakka-alueella aluksen 
käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä

Kuvallisesta tunnisteesta 
on käytävä ilmi:

Henkilön nimi
Henkilön valokuva
Onko kyse työsuhteisesta 
työntekijästä vai itsenäisestä 
työnsuorittajasta
Työnantajan (=palkanmaksajan) 
nimi
Henkilön veronumerorekisteriin 
merkitty veronumero
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Luettelo telakka-alueella työskentelevistä

Telakka-alueella työskentelevistä 
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista 
on pidettävä ajantasaista luetteloa

Luetteloon voidaan jättää merkitsemättä
• Tilapäisesti tavaraa telakka-alueelle 

kuljettavalla
• Aluksen tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan 

yrityksen palveluksessa olevalla aluksen 
miehistöön kuuluvalla työntekijällä, joka 
työskentelee telakka-alueella aluksen 
käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä

Luettelosta on käytävä ilmi:

Työntekijän etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja veronumero
Telakka-alueella työskentelyn 
alkamis- ja päättymispäivämäärä
Työntekijän työnantajan nimi ja    
Y-tunnus tai sitä vastaava 
ulkomainen tunniste
Suomeen työntekijöitä lähettävän 
yrityksen edustajan nimi ja 
yhteystiedot Suomessa
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Telakka-alueen toimijoiden velvoitteet
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on

• Huolehdittava, että jokaisella telakka-alueella työskentelevällä on näkyvillä henkilön 
yksilöivä kuvallinen ja veronumerollinen tunniste

• Pidettävä ajantasaista luetteloa telakka-alueella työskentelevistä henkilöistä
• Säilytettävä kutakin kalenterivuotta koskevat luettelon tiedot kuusi vuotta kalenterivuoden 

päättymistä seuraavan vuoden alusta

Työnantajan on
• Huolehdittava tunnisteen käytöstä omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta
• Annettava työntekijöistään tarpeelliset tiedot pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle 

työantajalle luettelon pitämistä varten

Telakka-alueella työskentelevällä työntekijällä ja itsenäisellä 
työnsuorittajalla on

• Oltava veronumero, joka on rekisteröity veronumerorekisteriin
• Pidettävä näkyvillä kuvallista ja veronumerollista tunnistetta
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Kiitos!
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