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Lakiuudistukset veronumeroon liittyen 

Urakka- ja 
henkilötiedot 

Henkilökortit 

Työmaaluettelo 

Rakennusalan 
veronumerorekisteri 

Veronumerolaki 
• Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen 

rakennusalan veronumerorekisteriin 
• Veronumeroiden tarkastus rekisteristä työmaalle 

perehdytettäessä 

Työturvallisuuslaki ja 
veronumerolaki 
• Kaikilta työntekijöiltä 

edellytetään veronumerolla 
varustetut kuvalliset 
henkilökortit työmailla 

Työturvallisuuslaki 
• Päätoteuttajan velvollisuus 

ylläpitää työmaan henkilölistaa 
• Tieto ketkä ovat työmaalla tällä 

hetkellä 

Verotusmenettelylaki / Urakkatietojen raportointi 
• Tilaajien velvollisuus raportoida työmaakohtaiset 

urakkahinnat ja urakkalaskut 
• Koskettaa käännetyn ALV mukaista rakentamista ja 

telineiden pystytystä ja purkua 
• Kuukausittaisessa tapahtuvassa raportoinnissa 

ilmoitetaan hinnat ja toteutunut laskutus 
Verotusmenettelylaki / Henkilötietojen raportointi 
• Kuukausitason työmaakohtainen raportointi 

Verohallinnolle työmaalla työskennelleistä 
henkilöistä 

• Päätoteuttajan velvollisuus 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

II-vaiheen uudistus – urakka- ja työntekijätietojen 
toimitusvelvollisuus verottajalle   

3.3.2014 Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 3 

• AVI:n yleisohje yhteisen rakennustyömaan käsitteestä ja 
veronumeron käytöstä annettu kesällä, tarkennus 
alkuvuodesta 

• Verohallinnon ohje ilmoitusvelvollisuudesta annettu 
kesällä – VHp helmi-maaliskuussa -14 

• Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun työmaan katsotaan 
alkaneeksi – päättyy, kun työ on vastaanotettu ja 
luovutettu tilaajalle -  jälkityöt ja takuukorjaukset jäävät 
ulkopuolelle  pääurakoitsijan luovutettu kohde tilaajalle, 
vastuu tietojen toimittamisesta siirtyy rakennuttajalle 
 



 
  

   
    

   
    

   
   

Talous- 
hallinto 

Raportointivelvoitteet 
Raportointi vaatii yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. 
Alla yleiskuva veronumeroon liittyvästä raportoinnista. 

Päätoteuttaja 

Verohallinto 
 

Pääaliurakoitsija 
Työnte 

-kijä 

Työmaan 
johto 

Aliurakoit- 
sija 

Työnte 
-kijä 

Työnte 
-kijä 

Työnte 
-kijä 

Työnte 
-kijä 

Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien 
työntekijöiden veronumerot . 
Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa. 
Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida 
kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt 

Jatkossa Verohallinnolle tulee 
raportoida kuukausittain työmaalla 
liikkuneet henkilöt (kulkulupaluettelo). 

Tilaajien suorittamat urakkamaksut 
aliurakoitsijoille kuukausitasolla 
(aikaisemmin vapaaehtoismenettelynä 
kvartaaleittain) 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus 
urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa 

15.1.2014 Rakennusteollisuus RT ry 5 

Päätoteuttajan nimeäminen 
• Työntekijätiedot antaa yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttaja. 

− Vna rakennustyön turvallisuudesta 2 § kohta 4) 
[Tässä asetuksessa tarkoitetaan] päätoteuttajalla rakennuttajan nimeämää 
pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen 
puuttuessa rakennuttajaa itseään. 

− Vna rakennustyön turvallisuudesta 6 § 
Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Kun 
rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös 
päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. 
Päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus 
huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huomioon 
rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät sekä tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia päätoteuttajalle 
säädetyistä velvoitteista. 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus 
urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa 

15.1.2014 Rakennusteollisuus RT ry 6 

Päätoteuttajan nimeäminen 

• On sovittava selkeästi, kuka on työmaan päätoteuttaja. 

• Neuvotteluissa on arvioitava mahdollinen hinta päätoteuttajan 
tehtävistä. 

• Päätoteuttajan rooli kulkee käsi kädessä työturvallisuus-
määräysten kanssa. 

• On muistettava, että päätoteuttajalla on pääasiallinen vastuu 
myös työmaan työturvallisuudesta. 

• Myös kertarakennuttamisessa (ml. kotitalousrakentaminen) 
kannattaa erikseen sopia, kuka on päätoteuttaja. 



Kulunseuranta / kulunvalvonta työmaalla 

Kulku työmaalla: 
• Kulunseuranta: sisään / ulos 

kirjaantuminen omalla 
varmennetulla henkilökortilla 

• Kulunvalvonta: kulkuportit  tai 
veräjät, ajoportit jne.) 

• Valvonta / hälytykset 
Laitteet: 
• Lukija ja yhteydet järjestelmiin (lan, 

wlan tai gsm) 
 

7 

IN OUT 

Kulunvalvonta Työajan 
seuranta 

Palkanlaskenta www.veronumero.fi 

Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuus ry 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

Urakkasopimuksien tekemisessä 
huomioitavaa 

6.2.2014 Rakennusteollisuus RT 8 

  
• Sähköiseen kulunvalvontaan/seurantaan siirtyminen 

• Sopimusketjun tulee olla aukoton siten, että kaikki työmaalla toimivat tahot 
velvoittavat koko sopimusketjun mitalta myös omat sopimuskumppaninsa 
antamaan työntekijätiedot päätoteuttajalle 

• Velvoitetaan myös rakennuttaja antamaan tiedot omista työntekijöistään sekä 
velvoittamaan sen kanssa sopimussuhteessa olevat tahot (sivu-urakoitsijat 
jne.) toimittamaan työntekijätiedot päätoteuttajalle 

• Kulunvalvontaa suoritetaan aina, kun töitä tehdään. Myös viikonloppuina 

 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus 
urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa 

6.2.2014 Rakennusteollisuus RT 9 

Käytännön menettelytavoista 

• Sopimukseen voidaan kirjata vaatimus siitä, että tiedot tulee 
toimittaa päätoteuttajalle sähköisessä muodossa (verottajan 
vaatimus). 

• Sopimukseen kannattaa kirjata, miten menetellään 
poikkeustapauksissa (esim. sairastuneen työntekijän 
sijaistaminen, äkilliset lisätyö- / korjaustarpeet). 

• Päätoteuttaja voi sopimuksessa vaatia, että kulunvalvonnassa 
käytetään kaikkien toimesta tiettyä järjestelmää – RT 
suosittelee käyttämään www.veronumero.fi –palvelua / Valtti-
älykorttia mahdollisimman yhteensopivana 
toimintajärjestelmänä. 

 

http://www.veronumero.fi/


 
  

   
    

   
    

   
   

VALTTI älykortti 

Yrityksen logo 

Valokuva 

Viivakoodi 

Nimi 

Veronumero 

Työnantaja 

Voimassa saakka päivämäärä 

RFID/NFC tunniste 

Logo Oy Ab 

VALTTI-älykortin mukana  
tulee myös henkilökortti 



 
  

   
    

   
    

   
   

VALTTI henkilökortit (2 korttia) 
VALTTI henkilökortin edut: 
• Samassa korttipaketissa tulee 2 korttia, tavallinen henkilökortti ja älykortti 
• Sama henkilökortti toimii useammalla eri työmaalla ja eri järjestelmissä 
• Kortinhaltijan veronumero on  aina ilmoitettu rakennusalan veronumerorekisteriin 
• Kortin tiedot voidaan siirtää suoraan työmaan järjestelmiin esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä 

• Työnantajan nimi ja y-tunnus 
• Valokuva, henkilön nimi ja veronumero 
• Korin alkuperäinen PDF-kappale 

• Kortit voidaan sulkea (esimerkiksi kortin kadotessa tai työsuhteen päättyessä) 
• Kaikki kortin tiedot ovat sähköisesti tarkastettavissa 
• Korteilla on voimassaoloaika, sulkeutuu automaattisesti jakson päättyessä 

• 5. vuoden kortti 24€ + ALV 

Valtti älykortti, oranssi raita Valtti henkilökortti, sininen raita 



 
  

   
    

   
    

   
   

Ennakointi, sähköiset tiedot ja yhteiset 
käytännöt 
• VALTTI-korttistandardin myötä työntekijöiden ja työnantajan 

tiedot ovat sähköisessä muodossa jo ennen työmaalle 
saapumista 

• Työmaalla ei tarvitse enää kirjata erillisiä henkilötunnistetietoja 
ja työmaakohtaisia kortteja tai avaimenperiä pääsynvalvonnan 
tarpeisiin 

• Työntekijän ja työnantajan tietoja voidaan päivittää 
erikoistyölupien osalta korttivarastoon 

Ennen työmaalle 
saapumista 

Työmaalle 
saavuttaessa 

Työmaalla 
työskenneltäessä 



 
  

   
    

   
    

   
   

Ennakointi, sähköiset tiedot ja yhteiset 
käytännöt 
• VALTTI-korttistandardin myötä työntekijöiden ja työnantajan 

tiedot ovat sähköisessä muodossa jo ennen työmaalle 
saapumista 

• Työmaalla ei tarvitse enää kirjata erillisiä henkilötunnistetietoja 
ja työmaakohtaisia kortteja tai avaimenperiä pääsynvalvonnan 
tarpeisiin 

• Työntekijän ja työnantajan tietoja voidaan päivittää 
erikoistyölupien osalta korttivarastoon 

Ennen työmaalle 
saapumista 

Työmaalle 
saavuttaessa 

Työmaalla 
työskenneltäessä 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

TIVA-TYÖRYHMÄ - KOKONAISUUDISTUS 

6.2.2014 Rakennusteollisuus RT 14 

• Toimikausi tammikuun loppuun, pidennetty – 
lausuntokierrokselle keväällä, HE syksyllä ja voimaan 2015 

• Kolmivaiheinen uudistus 
1. työryhmän ehdotukset 
2. Julkisten hankintojen uudistus tivan osalta 
3. Veronumerouudistusten laajentaminen muille toimialoille 

• Valvontakäytäntö kirjoitetaan lakiin – selvitys molemmista 
maista, sopimusehdoin varmistus sopimuksen aikana tulevista 
muutoksista – todistukset voimassa koko sopimuskauden ajan 

• Rakennustoiminnan sääntely ulotetaan kaikille aloille ja 
laiminlyöntimaksuja nostetaan. Lisäksi tilaajavastuu laajenee 
sikäli, että tilaajan on selvitettävä myös työterveyshuollon 
järjestäminen 

• Verovelkarekisteri, alle 5.000 euron rästi jäisi ulkopuolelle!! 
 

 



 
  

  
   

 

Turvallista työskentelyä koko työuran ajan! 
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