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Verkkolomakkeen täyttöohje

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä
Lähettävällä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa ennen työn aloittamista työntekijöiden
lähettämisestä annetun lain 7 §:n mukaiset tiedot.

Verkkolomakkeella ilmoitat tarvittavat tiedot työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden
lähettämisestä Suomeen. Saat vahvistusviestin välittömästi ilmoituksen tekemisen jälkeen
siihen sähköpostiosoitteeseen /-osoitteisiin, jotka olet antanut kohdassa 8. Mikäli et saa
vahvistusviestiä, tarkista roskapostikansio ja tee ilmoitus tarvittaessa uudestaan.
Lisätietoja voi kysyä osoitteesta reportingpostedworkers@avi.fi. Kyselyihin vastataan
muutaman työpäivän kuluessa.

Jos tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä Suomessa on, että lähettävä
yritys tekee välittömästi täydennysilmoituksen.
Rakennusalan työssä ennakkoilmoitus ja sen mahdollinen täydennysilmoitus on toimitettava
viranomaisen lisäksi rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle. Tämä on työn tekemisen edellytys.

Ilmoituslomake tallennetaan työsuojeluviranomaisen asianhallintajärjestelmään ja/
tai valvontatietojärjestelmään ja siinä olevia tietoja käytetään työsuojeluviranomaisen
valvontatoiminnassa. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä työsuojeluviranomaisessa
ja rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.tyosuojelu.fi kohdasta Tietosuoja.
Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
1. Teen*
¡ ensimmäisen ennakkoilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä.
¡ täydennysilmoituksen, joka korvaa edellisen ilmoituksen.

Jos edellisessä ilmoituksessa ilmoitetut
tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jat
kamisen edellytyksenä on, että lähettävä
yritys tekee täydennysilmoituksen
välittömästi muutosten tapahtuessa.
Olennaisella muutoksella tarkoitetaan
esim. yhteystiedon muutosta, edustajan,
työntekopaikan, työntekijämäärän tai
sopimuskumppanin muuttumista.
Rakennusalan työssä täydennys
ilmoitus on toimitettava myös
rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle.

Lähettävän yrityksen on ennen työn teon aloittamista
Suomessa tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle
työntekijöiden lähettämisestä.
Jos työntekijä lähetetään yritysryhmän sisäisellä
siirrolla, ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos lähettämisen
kesto on enintään viisi päivää.
Lähettämisen kestoa arvioitaessa tulee ottaa huomioon
kyseistä työskentelyä koskeva lähettämisjakso (työsken
telyjakso) ja sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden
ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman yrityksen työntekijä
on tehnyt työtä Suomessa.
Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina.
Ilmoitus voidaan tehdä heti, kun sopimus työntekijöiden
lähettämisestä on tehty, mutta viimeistään ennen kuin so
pimuksen mukainen työnteko alkaa.
Rakennusalan työssä ilmoitus on toimitettava myös
rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle.
Jatkuu seuraavalla sivulla >
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Lähettävä yritys

Lähettävällä yrityksellä tarkoitetaan lähetetyn työntekijän työnantajana toimivaa yritystä.
2. Lähettävän yrityksen nimi *

Kauppa-/yritysrekisteriin rekisteröity nimi

3. Lähettävän yrityksen kansallinen yritystunnus ja/tai Y-tunnus *
Kansallinen yritystunnus

Y-tunnus

Kansallinen (ei suomalainen) yritystunnus,
esim. muotoa DE/HRB 1234, SIREN/SIRET

4. Lähettävän yrityksen kansallinen verotunniste *

5. Lähettävän yrityksen postiosoite kotimaassaan *

Yritykselle tai yhteisölle annettu (suomalainen)
yritys- ja yhteisötunnus, muotoa 1234567-8

Kansallinen (ei suomalainen) verotunniste, esim.
lähettävän yrityksen kotimaassa annettu VAT-numero

Osoite lähettävän yrityksen kotimaassa
(sijoittautumismaassa)

6. Lähettävän yrityksen kotimaa *
Valitse valikosta lähettävän yrityksen kotimaa.
7. Lähettävän yrityksen vastuuhenkilö(t) kotimaassaan *
Vastuuhenkilöiden, esim. osakeyhtiön hallituksen
puheenjohtajan tai yrityksen toimitusjohtajan nimi
kotimaassa (sijoittautumismaassa)

Jatkuu seuraavalla sivulla >
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8. Lähettävän yrityksen sähköpostiosoite *
¡ Olen tarkistanut, että sähköpostiosoitteet
on kirjoitettu oikein. Vahvistus lomakkeen
lähetyksestä ja PDF-muodossa oleva kopio
täyttämästänne lomakkeesta toimitetaan
ilmoittamiinne sähköpostiosoitteesiin.

9. Lähettävän yrityksen puhelinnumero *
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Sähköpostiosoite/-osoitteet, johon lähetetään vah
vistusviesti ilmoituksen ja täydennysilmoituksen te
kemisestä.
Huomioi, että vahvistusviesti lähetetään vain tässä
kohdassa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen/
-osoitteisiin.
Rakennusalan työssä ilmoitus ja sen mahdollinen
täydennysilmoitus on toimitettava viranomaisen
lisäksi rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle. Tämä on
työn tekemisen edellytys.
Täytät velvollisuutesi rakennuttajaa ja pääurakoitsi
jaa kohtaan lähettämällä esim. sähköpostivahvistuk
sen heille.

Ulkomaantunnus (+), maatunnus, puhelinnumero,
muotoa: +358 1234 5678

10. Lähettävän yrityksen www-sivut

Tilaaja

Tilaajalla tarkoitetaan yritystä tai muuta tahoa, joka ostaa lähettävältä yritykseltä rajat ylittäviä palveluita sekä
yritysryhmän sisäisessä siirrossa lähettävän yrityksen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvaa toisessa valtiossa
sijaitseva toimipaikkaa tai yritystä (esim. tytäryhtiö), joka vastaanottaa lähetetyn työntekijän.
11. Tilaajan nimi *

Kauppa-/yritysrekisteriin rekisteröity nimi tai
yrityksen tiedossa oleva nimi tai henkilön nimi

12. Tilaajan Y-tunnus tai kansallinen yritystunnus tai henkilön osalta syntymäaika *
Y-tunnus 			

Kansallinen yritystunnus

Yritykselle tai yhteisölle annettu
(suomalainen) yritys- ja yhteisötunnus, muotoa 1234567-8

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansallinen (ei suomalainen)
yritystunnus, esimerkiksi muotoa
DE/HRB 1234, SIREN/SIRET

Kun tilaajana toimii yksityis
henkilö, hänen syntymä
aikansa (pp.kk.vvvv).

Jatkuu seuraavalla sivulla >
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13. Tilaajan postiosoite *
Virallinen postiosoite
14. Tilaajan kotimaa *
Valitse valikosta tilaajan kotimaa.

15. Tilaajan sähköpostiosoite *

16. Tilaajan puhelinnumero

Ulkomaantunnus (+), maatunnus, puhelinnumero

Työnteko Suomessa

Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen, tai joka ohjaa tai
valvoo rakennushanketta.
Pääurakoitsijalla tarkoitetaan rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa, joka on nimetty
pääurakoitsijaksi ja jolle kuuluvat työmaan johtovelvoitteet.
17. Toimiala, jolla lähetetyt työntekijät työskentelevät Suomessa *
Valitse valikosta pääasiallinen toimiala tai lähin
toimiala, jolla työtä Suomessa tehdään.
18. Tehdäänkö työ rakennusalaan lukeutuvassa työkohteessa? *
Rakennusalan töiden osalta tulee antaa lisätiedot, jotka avautuvat kyllä-vastauksen jälkeen. Rakennusalan työllä
tarkoitetaan kaikkia töitä, jotka koskevat varsinaista rakentamista, korjaamista, kunnostamista, rakenteiden muut
tamista ja hajottamista, joihin luetaan myös kaivaminen, maanrakennus, valmisosien asentaminen ja purkaminen
ja varustamis-, asennus-, muutos-, purkamis-, kunnossapito-, huolto-, maalaus-, puhdistus- ja parannustyöt.
¡ Kyllä

¡ Ei

Rakennusalan töiden osalta tulee antaa lisätiedot, jotka avautuvat kyllä-vastauksen jälkeen
(katso täyttöohjeen seuraava sivu).

Jatkuu seuraavalla sivulla >
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Rakennusalan töiden osalta tulee antaa lisätiedot, jotka avautuvat kyllä-vastauksen jälkeen:
Rakennuttajan nimi *
Rakennuttajalla tarkoitetaan yritystä tai muuta tahoa, joka tilaa pääurakoitsijalta kohteen rakentamisen.
Kauppa-/yritysrekisteriin rekisteröity nimi
tai tiedossa oleva nimi
Rakennuttajan Y-tunnus tai kansallinen yritystunnus tai henkilön osalta syntymäaika *
Y-tunnus 			
Kansallinen yritystunnus
Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Yritykselle tai yhteisölle annettu
(suomalainen) yritys- ja yhteisötunnus, muotoa 1234567-8

Kansallinen (ei suomalainen)
yritystunnus, esimerkiksi muotoa
DE/HRB 1234, SIREN/SIRET

Rakennuttajan ollessa
yksityishenkilö,
syntymäaika pp.kk.vvvv

Rakennuttajan postiosoite *
Virallinen postiosoite
Rakennuttajan kotimaa *

Valitse valikosta rakennuttajan kotimaa.

Pääurakoitsijan nimi *
Pääurakoitsijalla tarkoitetaan yritystä tai tahoa, joka tekee rakennuttajan kanssa sopimuksen
kohteen rakentamisesta.
Kauppa-/yritysrekisteriin rekisteröity nimi
tai tiedossa oleva nimi tai pääurakoitsijan
ollessa yksityishenkilö, nimi
Pääurakoitsijan Y-tunnus tai kansallinen yritystunnus tai henkilön osalta syntymäaika *
Y-tunnus 			

Kansallinen yritystunnus

Yritykselle tai yhteisölle annettu
(suomalainen) yritys- ja yhteisötunnus, muotoa 1234567-8
Pääurakoitsijan postiosoite *
Pääurakoitsijan kotimaa *

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansallinen (ei suomalainen)
yritystunnus, esimerkiksi muotoa
DE/HRB 1234, SIREN/SIRET

Pääurakoitsijan ollessa
yksityishenkilö,
syntymäaika pp.kk.vvvv

Virallinen postiosoite
Valitse valikosta pääurakoitsijan kotimaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla >
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19. Työntekokunta Suomessa *
Valitse valikosta kunta
20. Työntekopaikan katuosoite, postinumero ja paikkakunta Suomessa. Mikäli työntekopaikalla ei ole
katuosoitetta, ilmoita mahdollisimman lähellä sijaitseva katuosoite tai koordinaatit *
Mikäli työntekopaikalla ei ole katuosoitetta,
ilmoita mahdollisimman lähellä sijaitseva katuosoite
tai koordinaatit vapaatekstikentässä.
Jos kyseessä on kuljetusalan työ, lisää alle lastaus- ja purkupaikkojen katuosoitteet,
postinumerot ja paikkakunnat Suomessa.
Lisää vapaatekstikenttään lastaus- ja purkupaikkojen
katuosoitteet, postinumerot ja paikkakunnat
Suomessa.

21. Lähetettyjen työntekijöiden ennakoitu lukumäärä *

Ilmoita lähetettyjen työntekijöiden kokonaislukumää
rä tai jos tarkka määrä ei ole tiedossa, 5 henkilön tark
kuudella.
Jos työntekijöiden määrä muuttuu olennaisesti ja
edellinen ilmoitus antaa väärän käsityksen työnteki
jöiden lähettämisen laajuudesta, tee täydennysilmoi
tus.
Suositus: tee täydennysilmoitus, jos työntekijöiden
määrä muuttuu yli viidellä.
Mikäli Suomeen on lähetetty työntekijöitä jo ennen
1.9.2017 ja sen jälkeen lähetetään lisää, ilmoita
kokonaisvahvuus.

22. Työntekijöiden lähettämisen alkamispäivä ja arvioitu päättymispäivä. Syötetään muodossa pp.kk.vvvv
Alkaa *			

Loppuu *




Ilmoita työn alkamispäivämäärä ja arvioitu päättymis
päivämäärä, esim. kuukauden viimeinen päivämäärä,
jos tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa.

Jatkuu seuraavalla sivulla >
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23. Työntekijöiden lähettämisen kesto. Jos lähettämisen kesto on yli 10 vuorokautta, vastaa myös edustajaa
koskeviin lisäkysymyksiin *
¡ Yli 10 vuorokautta

¡ 1–10 vuorokautta

Jos työpäivien lukumäärä on yli 10 vuorokautta, vastaa myös edustajaa koskeviin lisäkysymyksiin.
Lähettävällä yrityksellä pitää olla Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten
tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan. Tämä tarkoittaa postiosoitetta Suomessa.
Työpäivän aikana voi työskennellä yksi tai useampi lähetetty työntekijä.
Jos nykyisellä lähettämisjaksolla työpäivien määrä on 10 vuorokautta tai alle, huomioi myös aiempiin
lähettämisjaksoihin sisältyvien työpäivien lukumäärät:
Laske yhteen nykyisen lähettämisjakson päättymistä (esim. 31.12.2017) edeltävän 4 kuukauden ajalta
(1.9.2017-31.12.2017) kaikkiin muihin lähettämisjaksoihin sisältyvät työpäivät, jolloin työntekijöitä on
lähetetty Suomeen työhön yhden tai usean tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.
Lähetettyjen työntekijöiden laissa tarkoitetun edustajan yksilöinti- ja yhteystiedot
Edustajan nimi *

Edustajan postiosoite Suomessa *

Edustajan sähköpostiosoite *

Edustajan puhelinnumero

Etunimi Sukunimi. Jos edustaja on oikeus
henkilö (yritys), ilmoita edustajasta myös
yhteyshenkilö.

Virallinen postiosoite, johon viranomainen
voi lähettää asiakirjoja.

Sähköposti, jolla viranomainen tavoittaa
Suomessa toimivan edustajan.

Ulkomaantunnus (+), maatunnus,
puhelinnumero

24. Lisätietoja ilmoituksesta
Kirjoita vapaatekstikenttään haluamasi lisätiedot.

