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Lakimuutokset
 Laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä 473/2021 sekä muutokset 

työturvallisuuslakiin, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua 
lakiin, yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakiin sekä verontilityslakiin
 Julkiseen veronumerorekisteriin oma osuus laivanrakennusalalla työskenteleville

– Merkintä on voimassa määräajan eli 3 vuotta (eri kuin rakennusalalla)
– Yksi veronumerorekisteri, jossa 1.7.2022 alkaen erikseen rakennusalalla työskentelyn merkintä 

ja laivanrakennusalalla työskentelyn merkintä (tai molemmat tarvittaessa)

 Käytännössä Verohallinnon rooli liittyy 
– veronumerorekisteriín tehtävään merkintään laivanrakennusalan työntekijänä sekä
– ulkomaisen työntekijän rekisteröintiin, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta 

(edellytys veronumeron saamiselle) 



Veronumerosta
 Veronumero on 12-merkkinen, yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä 

henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa 
 Veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa työnantajaa tai työmaata
 Veronumeroon sovelletaan vastaavia salassapitosäännöksiä kuin verotustietoihin 

eli tieto veronumerosta voidaan siten luovuttaa vain laissa tiedonsaantiin 
oikeutetuille tahoille
 Veronumero löytyy mm. verokortista, erikseen rekisteröinnin ja merkinnän 

yhteydessä annetusta asiakirjasta ja OmaVerosta
 Henkilö itse, työnantaja ja telakalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä voi 

pyytää merkintää veronumerorekisteriin
– Merkinnän poistamista ennen 3 vuoden määräaikaa voi pyytää vain henkilö itse



Käytännön seikkoja
 Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, rekisteröinti ja veronumeron 

saanti edellyttää käyntiasiointia Verohallinnon tunnuksia myöntävässä 
toimipisteessä 
– Helsinki (Hämeentie), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Kokkola, Kuopio, Lahti, 

Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Rova¬niemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa

 Käyntiä varten kannattaa tehdä ajanvaraus etukäteen joko OmaVerossa tai 
soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 050
 On tärkeää, että henkilöllä on mukana kaikki tarvittavat asiakirjat, jotta asiointi 

onnistuu 
– asiointia nopeuttaa myös se, että lomakkeet on täytetty ennen asiointia (allekirjoitukset tehdään 

vasta asioinnin yhteydessä)



Rekisteröinnin asiakirjat
 EU / ETA alueelta tulevat henkilöt:

– voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus
– Maahanmuuttoviraston antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, jos Suomeen 

tulosta on jo kulunut 3 kuukautta 
– työsopimus (suomi, ruotsi, englanti)
– jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan laatima 

kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat: 
 työntekijän ja työnantajan nimi, mitä työtä teet Suomessa, minkä ajanjakson työskentelet Suomessa, 

mikä on työntekopaikka, kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään

 EU / ETA alueen ulkopuolelta tulevat henkilöt (3. maan kansalaiset):
– em. lisäksi voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (oleskelun 

kestosta ja kansalaisuudesta riippuen)



Muut asiakirjat
 Suomessa tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus (6150) 

– mielellään etukäteen täytettynä, mutta allekirjoitus vasta verotoimistossa!

 Lisäksi Verohallinto selvittää verotukseen liittyviä asioita (mielellään etukäteen 
täytettynä, nopeuttaa asiointia):

 jos oleskelu Suomessa on enintään 6 kuukautta, Rajoitetusti verovelvollisen lähdeverokortti-, 
verokortti-, ennakkovero- tai veronumerohakemus (5057)

 jos oleskelu Suomessa yli 6 kuukautta, Verokortti, ennakkovero- tai veronumerohakemus –
ulkomailla asuva tai asunut henkilö (5042) 

https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/suomessa_tilapaisesti_oleskelevan_ulkom/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_rajoitetusti_verovelvollisen_la/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_verokortista_tai_ennakkoverosta/


Ohjeet veronumero ja henkilötunnus
 Verohallinon ohje Veronumero ja julkinen veronumerorekisteri 31.3.2022 
 Rakennustyömaalle - vero.fi 

– Ratkaisuapuri

 Ohjeet työnantajalle - vero.fi
– Ratkaisuapuri

 Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus
– Täällä lista siitä, mitä asiakirjoja tarvitaan mukaan (EU/ETA tai 3. maan kansalaiset)

 Verohallinto tarkistaa EU ETA alueen ulkopuolelta tulevan työskentelyoikeuden 
010222 lähtien - vero.fi

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48791/veronumero-ja-julkinen-veronumerorekisteri/
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/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/suomeen-t%C3%B6ihin-tulevalle-suomalainen-henkil%C3%B6tunnus/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/verohallinto-tarkistaa-eu-eta-alueen-ulkopuolelta-tulevan-ty%C3%B6skentelyoikeuden-010222-l%C3%A4htien/


Merkintä julkiseen veronumerorekisteriin
 Henkilö itse voi pyytää merkintää esim. 

– käyntiasioinnin yhteydessä
– soittamalla palvelunumeroon 029 497 070
– OmaVerossa - Näin merkitset veronumeron itse veronumerorekisteriin OmaVerossa

 Työnantaja voi pyytää merkintää
– OmaVerossa: Valitse välilehti Toiminnot ja sen jälkeen kohdasta Rekisteröinnit ja luvat 

linkki Työntekijän veronumeron rekisteröinti
– Ilmoitin.fi palvelun kautta lähettämällä määrämuotoisen tiedoston (voi pyytää esim. kaikkien 

työntekijöiden merkintää yhdellä tiedostolla)
 vaatii kirjautumisen
 Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME (tietuekuvaus)
 Myös telakalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä voi käyttää tätä, seuraavalla dialla 

tarkemmat ohjeet 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen/rakennusty%C3%B6maalle/veronumero/n%C3%A4in-merkitset-itse-veronumeron-veronumerorekisteriin-omaverossa/
https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/verohallinto_tietuekuvaus_veronume_2022.pdf


ilmoitin.fi -palvelu
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Esittelysivu (kielen saa vaihdettua oikeasta yläkulmasta)

Sivulta valitaan Ohjeet ja apuvälineet ja sen jälkeen vasemmasta valikosta valitse kohta
Apuvälineet

Apuvälineet tiedostojen muodostamista varten -kohdasta löytyy "Apuväline Työnantajan
veronumeropyynnöt (VERONUME) Apuvälineohje Ohje"

Klikkaamalla Työnantajan veronumeropyynnöt (VERONUME) latautuu koneelle excel-
tiedosto, johon täydennetään lista henkilöistä, joiden työnantaja haluaa merkittävän
veronumerorekisteriin (henkilötunnus)

tiedosto tarkistetaan kohdassa Aineiston tarkastus ennen lähettämistä

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Esittelysivu


Veronumeron tarkistus 
 Julkinen palvelu Veronumerorekisteri - Tarkista kuuluminen

 Ns. massatietopalvelut:
– Linkki pääsivulle: Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset
– Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME)
– Veronumerorekisterissä olon tarkistaminen (VEROKYSE)

 Rajapintatarkistus (Veronumero)
– Vero API - vero.fi

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen/rakennusty%C3%B6maalle/veronumerorekister/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/verohallinto_tietuekuvaus_veronume_2022.pdf
https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/verohallinto_tietuekuvaus_verokyse_2022.pdf
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/



	Veronumero laivanrakennusalalle - info (Verohallinnon osuus)
	Lakimuutokset
	Veronumerosta
	Käytännön seikkoja
	Rekisteröinnin asiakirjat
	Muut asiakirjat
	Ohjeet veronumero ja henkilötunnus
	Merkintä julkiseen veronumerorekisteriin
	ilmoitin.fi -palvelu
	Veronumeron tarkistus 
	Slide Number 11

