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 Telakka-alueella työskentelevän henkilön 
kuvallinen ja veronumerollinen tunniste

 Velvollisuus pitää luetteloa telakka-alueella 
työskentelevistä
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Telakka-alue 1/2
Yhteinen työpaikka 
 jossa harjoitetaan 

kauppamerenkulkuun liittyvien alusten 
tai viranomaisalusten uudisrakennusta 
tai korjausta ja

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

Teollisuuspuistot
 uudet velvollisuudet koskevat vain sitä 

aluetta, joka on telakkatoiminnan 
käytössä

Telakka-alue 
on yhteinen 
työpaikka.
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Telakka-alue 2/2
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Telakka-alueen määritelmä sidottu työturvallisuuslain 49 §:ssä 
säädettyyn yhteisen työpaikan käsitteeseen.
Telakan telakka-altaiden tai muiden alusten rakentamiseen ja 
korjaukseen tarkoitettujen tilojen tulee mahdollistaa vähintään 
24 metriä pitkien alusten rakentamisen tai korjauksen. 
Telakka-alueena pidetään tällöin vain sitä osaa teollisuuspuistosta, 
joka on telakkatoiminnan käytössä. Telakkayhtiön käytössä oleva alue 
on tavallisesti myös teollisuuspuistoissa rajattu muiden yritysten 
käytössä olevista alueista. Tunnistekortin käyttövelvollisuus on 
kuitenkin myös niiden teollisuuspuistossa toimivien yritysten 
työntekijöillä, jotka työskentelevät telakan alueella.



Tunniste

Telakka-alueella 
työskentelevällä 

tulee olla kuvallinen 
ja veronumerollinen 

henkilötunniste.
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Tunnisteesta on käytävä ilmi:
Henkilön nimi
Henkilön valokuva
Onko kyseessä työsuhteinen 
työntekijä vai itsenäinen 
työnsuorittaja
Työnantaja (=palkanmaksaja)
Henkilön veronumerorekisteriin 
merkitty veronumero



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
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Luettelo

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

Telakka-alueella 
työskentelevistä 
työntekijöistä ja 

itsenäisistä 
työnsuorittajista 

on pidettävä 
ajantasaista 

luetteloa.
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Luetteloon voidaan jättää 
merkitsemättä

Tilapäisesti tavaraa telakka-alueelle 
kuljettava 

Aluksen tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan 
yrityksen palveluksessa oleva aluksen 
miehistöön kuuluva työntekijä, joka 
työskentelee telakka-alueella aluksen 
käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä
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Eri toimijoiden velvollisuudet 
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Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja
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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

Huolehtimisvelvollisuus: 

 Tekemissään sopimuksissa tai 
muutoin käytettävissään olevin 
keinoin 

Valvontavelvollisuus:

 Tunnisteen käytön valvonta

 Työturvallisuuslaki 49-51 §:t

Pitämisvelvollisuus (luettelo):
 Työturvallisuuden varmistamiseksi ja 

 Velvoitteiden valvontaa varten

Työturvallisuusrikkomus



Työnantaja
Huolehdittava tunnisteen 
käytöstä omien työntekijöidensä ja 
sopimuskumppaniensa osalta

Annettava työntekijöistään 
tarpeelliset tiedot pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävälle 
työnantajalle luettelon pitämistä 
varten

Huolehtimisvelvollisuus: 

 Tekemissään sopimuksissa tai 
muutoin käytettävissään olevin 
keinoin 

Valvontavelvollisuus:

 Tunnisteen käytön valvonta

Tietojen antamisvelvoite:
 Tarpeelliset tiedot 

Työturvallisuusrikkomus

9.6.2022

11



Telakka-alueella työskentelevä

Oltava veronumero, joka on 
rekisteröity veronumerorekisteriin

Pidettävä näkyvillä kuvallista ja 
veronumerollista tunnistetta

Itsenäinen työnsuorittaja
 Tunnisteen käyttö, 

työturvallisuusrikkomus
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Lisätietoa: www.vero.fi
Veronumero

Veronumerorekisteri

Ohjeet työnantajalle
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http://www.vero.fi/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen/rakennusty%C3%B6maalle/veronumero/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen/rakennusty%C3%B6maalle/veronumerorekister/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen/rakennusty%C3%B6maalle/ohjeet-ty%C3%B6nantajalle/


Käytännön joustavuus veronumeron valvonnassa 1/2

Joustavat menettelyt palveluja järjestettäessä ja yksittäisissä 
erityistilanteissa siihen asti, kun henkilötunnuksen ja veronumeron 
hakeminen sähköisesti ja ulkomailta käsin tulee mahdolliseksi.

Esimerkiksi silloin, kun ulkomainen työntekijä tai muu työn suorittaja, 
jolla ei ole ennestään suomalaista henkilötunnusta, tulee suorittamaan 
kiireellisen työn rakennustyömaalla tai telakka-alueella viikonlopun 
aikana siten, että veronumeroa ei ole käytännössä mahdollista 
saada Verohallinnolta ennen työn aloittamista. 
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Käytännön joustavuus veronumeron valvonnassa 2/2
Pidetään riittävänä, että pääurakoitsija, muu päätoteuttaja tai telakka-
alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ennen työn 
aloittamista tunnistaa henkilön virallisista henkilöllisyysasiakirjoista 
ja merkitsee häntä koskevat tiedot työturvallisuuslain 52 b §:ssä 
tarkoitettuun luettelon. Veronumeron puuttumisesta työskentelyn 
alkaessa ei näissä olosuhteissa tulisi määrätä seuraamuksia. 
Jos kysymys on niin lyhytaikaisesta työskentelystä, että veronumeron 
saaminen ei ole käytännössä mahdollista ennen työskentelyn 
päättymistä, veronumeroa ei ole tarpeen hakea jälkikäteen, jos henkilö on 
jo poistunut Suomesta. 
Pääurakoitsijan, muun päätoteuttajan tai telakka-alueella pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan on kuitenkin säilytettävä itsellään 
jäljennökset henkilöllisyysasiakirjoista ja luetteloon tehtyjen merkintöjen 
perusteena olleista muista asiakirjoista ja esitettävä ne 
valvontaviranomaiselle pyydettäessä.
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Lisätietoa infosta: 
www.tyosuojelu.fi/live19 
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