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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronumerosta 
ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki veronumerosta ja rakennusalan veronu-
merorekisteristä. Lisäksi väestötietojärjes-
telmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annettuun lakiin, työturval-
lisuuslakiin sekä verotustietojen julkisuudes-
ta ja salassapidosta annettuun lakiin tehtäisiin 
veronumeromenettelyyn siirtymisen edellyt-
tämät muutokset. Uudistus on ensimmäinen 
vaihe rakennusalan harmaan talouden tehos-
tetuista torjuntatoimenpiteistä. 

Uudessa laissa olisi säännökset Verohallin-
non ylläpitämästä rakennusalan veronumero-
rekisteristä ja yleisen tietoverkon avulla käy-
tettävästä palvelusta, josta jokainen voisi tar-
kistaa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä 
henkilö ja veronumero merkitty veronumero-
rekisteriin. Verohallinto merkitsisi veronu-
merorekisteriin yksilöllisen veronumeron ja 
muut henkilöstä rekisteröitävät tiedot vero-
velvollisen tai rakennusalan työnantajan tai 
tunnistekortin antavan päätoteuttajan pyyn-
nöstä tai oma-aloitteisesti. 

Työturvallisuuslakia muutettaisiin siten, et-
tä yhteisellä rakennustyömaalla työskentele-
ville henkilöille pakollisessa kuvallisessa 
tunnistekortissa tulee lain nykyisin edellyt-
tämien tietojen lisäksi olla rakennusalan ve-
ronumerorekisteriin merkitty veronumero. 
Lisäksi henkilötunnisteen käytön valvonta-
vastuuta laajennettaisiin koskemaan raken-
nuttajan lisäksi myös päätoteuttajaa ja omien 
työntekijöidensä osalta työnantajaa. 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset 
Verohallinnon oikeudesta salassapitovelvol-

lisuuden estämättä antaa työnantajalle tai 
tunnistekortin antavalle päätoteuttajalle tieto 
työntekijän veronumerosta. Tieto voitaisiin 
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Väestötietojärjestelmästä ja Väestötietore-
kisterikeskuksen varmennepalveluista annet-
tua lakia muutettaisiin siten, että maistraatti-
en lisäksi Verohallinnolla olisi rinnakkainen 
toimivalta tallettaa väestötietojärjestelmään 
Suomessa tilapäisesti työskentelevää ulko-
maalaista koskevat tiedot, minkä seurauksena 
hänelle annetaan väestötietojärjestelmästä 
automaattisesti henkilötunnus, jota käytetään 
henkilön yksilöivänä tunnuksena Verohallin-
non tietokannassa. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Laki veronumerosta ja rakennusalan vero-
numerorekisteristä sekä verotustietojen julki-
suudesta ja salassapidosta annetun lain muu-
tos on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päi-
vänä joulukuuta 2011. Väestötietojärjestel-
mästä ja Väestörekisterikeskuksen varmen-
nepalveluista annetun lain muutos, työturval-
lisuuslain muutos ja eräiltä osin laki veronu-
merosta ja rakennusalan veronumerorekiste-
ristä on tarkoitettu tulemaan voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana vuoden 2012 aikana. 

Ennen työturvallisuuslain muutoksen voi-
maantuloa aloitetuilla työmailla käytettäviin 
tunnisteisiin sovellettaisiin lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita työturvallisuuslain 
säännöksiä kuuden kuukauden ajan. 

 
___________
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Rakennusalan työntekijöiden vero-
tus 

Verovelvollisuuden muodostuminen 

Tuloverolain (1535/1992) mukaan yleisesti 
verovelvolliset eli Suomessa asuvat henkilöt 
ovat velvollisia maksamaan veroa Suomesta 
ja muualta saamistaan tuloista. Rajoitetusti 
verovelvolliset ovat velvollisia maksamaan 
veroa Suomesta saamastaan tulosta. 

Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos 
hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti 
tai jos hän jatkuvasti oleskelee täällä yli kuu-
den kuukauden ajan, jolloin tilapäinen pois-
saolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana. 

Muut kuin yleisesti verovelvolliset henkilöt 
ovat rajoitetusti verovelvollisia. Jos alun pe-
rin kuutta kuukautta lyhyemmäksi ajaksi 
Suomeen saapunut työntekijä tulee oleskelun 
perusteella Suomessa yleisesti verovelvolli-
seksi, verotetaan hänen saamaansa palkkatu-
loa täällä oleskelun alusta lukien. 

Tuloverolain 10 §:n 4 kohdan mukaan 
muulta kuin Suomen valtiolta, kunnalta tai 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä saatua 
palkkatuloa pidetään Suomesta saatuna sil-
loin, kun työ, tehtävä tai palvelus on yksin-
omaan tai pääasiallisesti suoritettu Suomessa 
täällä olevan työn- tai toimeksiantajan lu-
kuun. Suomesta saatua tulo on pykälän 4 c 
kohdan mukaan myös silloin, kun ulkomai-
nen vuokranantaja on vuokrannut työntekijän 
Suomessa olevalle työn teettäjälle. 
 
Rajoitetusti verovelvollisen työntekijän vero-
tus ja työnantajan velvoitteet 

Suomalaisen yrityksen rajoitetusti verovel-
volliselle työntekijälle Suomessa tehdystä 
työstä maksamaa palkkaa verotetaan Suo-
messa, ja maksajalla on velvollisuus periä 
palkasta lähdevero. Palkasta on annettava 
vuosi-ilmoitus, ja säännöllisesti palkkoja 
maksavan työnantajan on annettava kausive-
roilmoitus edellisen kuukauden tai neljän-
nesvuoden aikana maksetuista palkoista. 

Ulkomaisella työnantajalla, jolla on kiinteä 
toimipaikka Suomessa, on samat velvoitteet 
kuin kotimaisella työnantajalla. Myös tie-
donantovelvoitteet ovat samanlaiset kuin 
suomalaisilla yrityksillä. 

Verosopimusten mukaan paikka, jossa har-
joitetaan rakennus-, asennus- ja kokoonpano-
toimintaa, voi muodostaa yritykselle kiinteän 
toimipaikan vain, jos toiminta kestää vähim-
mäisajan, yleensä 12 kuukautta. Esimerkiksi 
Suomen ja Viron välisessä verosopimuksessa 
aikaraja on kuusi kuukautta. Suomessa ra-
kennustyömaalla toimivalle ulkomaiselle yri-
tykselle muodostuu siten kiinteä toimipaikka, 
jos toiminta ylittää vähimmäisajan. 

Ilman kiinteää toimipaikkaa Suomessa 
toimivan ulkomaisen työnantajayrityksen ra-
joitetusti verovelvolliset työntekijät ovat vel-
vollisia maksamaan veroa Suomeen vain, jos 
kyse on vuokratyöntekijästä ja Suomen ja 
työntekijän asuinvaltion väliseen verosopi-
mukseen sisältyy niin sanottu vuokratyömää-
räys. 

Vuokratyöntekijöiden verokohtelua koske-
vat erityissäännökset otettiin tuloverolakiin 
vuoden 2007 alusta. Uudistuksella laajennet-
tiin vuokratyöläisten verovelvollisuutta 
Suomessa muuttamalla Suomesta saadun tu-
lon määritelmää koskevaa tuloverolain 
10 §:ää lisäämällä siihen uusi 4 c kohta. Sen 
mukaan ulkomaiselta työnantajalta Suomessa 
tehdystä työstä saatu tulo on Suomesta saatua 
tuloa silloin, kun ulkomainen vuokranantaja 
on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle 
työn teettäjälle. 

Suomen verotusoikeus riippuu kuitenkin 
myös Suomen ja vuokratyöntekijän asuinval-
tion välisen verosopimuksen sisällöstä. Vero-
sopimusten palkkatuloa koskevissa artiklois-
sa on yleensä sovittu, että palkka verotetaan 
vain työntekijän verosopimuksen mukaisessa 
asuinvaltiossa, jos henkilö oleskelee työsken-
telyvaltiossa enintään 183 päivää 12 kuukau-
den aikana ja palkan maksaa toisesta valtios-
ta oleva työnantaja eikä palkanmaksulla rasi-
teta Suomessa olevaa kiinteää toimipaikkaa. 
Joihinkin verosopimuksiin on kuitenkin otet-
tu vuokratyömääräys, jonka mukaan tätä 
sääntöä ei sovelleta vuokrattuihin työnteki-
jöihin, jolloin heitä voidaan verottaa Suo-
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messa työskentelyn ensimmäisestä päivästä 
alkaen. 

Suomeen verovelvollisen vuokratyönteki-
jän on haettava ennakkoveroa Suomessa 
työskentelyn aloittamista seuraavan kalente-
rikuukauden loppuun mennessä. Työnantajal-
la ei ole ennakkoperintään liittyviä velvoittei-
ta. 

Ulkomainen työnantaja tai hänen edusta-
jansa on velvollinen antamaan ilmoituksen 
Suomeen vuokraamistaan työntekijöistä 
työskentelyn aloittamiskuukautta seuraavan 
kuukauden loppuun mennessä sekä ilmoitet-
tava tiedot vuokratyöntekijöistä ja näille 
maksetuista palkoista vuosittain, jos Suomel-
la on verosopimuksen mukaan verotusoikeus. 

Lisäksi vuosi-ilmoitus on annettava kaikis-
ta työntekijöistä, jotka jatkuvasti oleskelevat 
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan heidän 
asuinvaltiostaan riippumatta. 

Työn teettäjän on lisäksi annettava ilmoitus 
ulkomaisesta vuokratyövoimaa vuokrannees-
ta yrityksestä työskentelyn alkaessa. 

Suomeen vuokratun työntekijän veroval-
vontaa varten on siten säädetty ristikkäiset 
ilmoittamisvelvollisuudet työntekijälle, työn-
antajalle sekä suomalaiselle työn teettäjälle. 
 
Yleisesti verovelvolliset 

Suomalaiset tai ulkomaalaiset työntekijät, 
jotka ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, 
ovat velvollisia maksamaan Suomeen veroa 
lähtökohtaisesti kaikista Suomesta ja muualta 
saamistaan tuloista, jollei verosopimuksessa 
joidenkin tulotyyppien osalta ole toisin sovit-
tu. 

Työnantajan velvollisuudet riippuvat sa-
malla tavalla kuin rajoitetusti verovelvollisen 
kohdalla siitä, onko työnantajana kotimainen 
yritys tai ulkomaisen yrityksen Suomessa 
oleva kiinteä toimipaikka vai onko kyseessä 
ulkomainen yritys, jolla ei ole Suomessa 
kiinteää toimipaikkaa. 

Verosopimus voi estää myös yleisesti ve-
rovelvollisen Suomessa tekemästä työstä 
saaman palkan verottamisen Suomessa, jos 
hän oleskelee Suomessa enintään 183 päivää 
ja hän on verosopimuksen mukaan toisessa 
valtiossa asuva eikä hänen ulkomaisella 
työnantajallaan ole Suomessa kiinteää toimi-
paikkaa. 

Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole Suomes-
sa kiinteää toimipaikkaa, sillä ei ole enna-
konpidätysvelvollisuutta myöskään Suomeen 
veroa maksavien työntekijöiden palkasta, 
vaan työntekijän on otettava yhteyttä Vero-
hallintoon ennakkoverojen määräämiseksi. 
Työnantaja on kuitenkin velvollinen anta-
maan vuosi-ilmoituksen. 
 
Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja 

Se, onko rakennusalalla toimiva yksityinen 
liikkeen- tai ammatinharjoittaja katsottava 
yleisesti vai rajoitetusti verovelvolliseksi, 
määräytyy yleisten säännösten mukaisesti. 
Yrittäjä katsotaan tuloverolain mukaan Suo-
messa asuvaksi ja siten Suomessa yleisesti 
verovelvolliseksi, jos hän oleskelee täällä yli 
kuuden kuukauden ajan, jolloin tilapäinen 
poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatku-
vana. 

Rakennusalan yksityisen liikkeen- ja am-
matinharjoittajan Suomessa harjoittamastaan 
toiminnasta saama tulo on tuloverolain 
10 §:n 2 kohdan nojalla Suomesta saatua tu-
loa. Siten kansallisen lainsäädännön nojalla 
Suomi voi verottaa myös rajoitetusti vero-
velvollisen rakennusalan yksityisyrittäjän 
täällä harjoittamasta tuollaisesta toiminnasta 
saamaa tuloa. 

Verosopimukset kuitenkin rajoittavat Suo-
men verotusoikeutta. Tilanteessa, jossa am-
matinharjoittaja asuu verosopimuksen mu-
kaan muualla kuin Suomessa, Suomella on 
yleensä verotusoikeus vain, jos hänellä on 
täällä kiinteä paikka tai toimipaikka. Veroso-
pimusten mukaan rakennus- ja asennustoi-
minta muodostaa usein kiinteän toimipaikan, 
jos toiminta kestää verosopimuksen mukai-
sen vähimmäisajan, joka on yleensä 12 kuu-
kautta. Eräiden verosopimusten mukaan kiin-
teän toimipaikan muodostumista ei kuiten-
kaan edellytetä. Esimerkiksi Pohjoismaiden 
kanssa solmitun verosopimuksen nojalla 
Suomen verotusoikeus syntyy jo 183 päivän 
oleskelun perusteella. Baltian maiden kanssa 
solmittujen verosopimusten mukaan kiinteä 
paikka voi syntyä myös oleskelun perusteel-
la, jos ammatinharjoittaja oleskelee Suomes-
sa yli 183 päivää peräkkäisten kahdentoista 
kuukauden aikana. 
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Siten rakennusalan itsenäisen ammatinhar-
joittajan velvollisuus maksaa veroa Suomeen 
syntyy ensiksikin kuuden kuukauden oleske-
lun perusteella, jolloin hänestä tulee kansalli-
sen lain mukaan yleisesti verovelvollinen. 
Toiseksi, jos häntä verosopimuksen mukaan 
ei ole pidettävä Suomessa asuvana, verovel-
vollisuus syntyy kiinteän paikan tai toimipai-
kan olemassaolon tai oleskelun perusteella. 

Rakennus- ja asennustoiminnan osalta 
ammatinharjoittaja maksaa Suomeen veroa 
toiminnan kestettyä verosopimuksessa sääde-
tyn ajan, joka useimmiten on 12 kuukautta. 
Oleskelun perusteella Suomella on edellä 
mainitussa tilanteessa verotusoikeus, kun ve-
rosopimuksen mukaan yli 183 päivää 12 
kuukauden aikana kestänyt oleskelu luo kiin-
teän paikan Suomeen tai kun verosopimus 
sallii verotusoikeuden Suomelle mainitun pi-
tuisen oleskelun perusteella. 

Rajoitetusti verovelvollisen kiinteän toimi-
paikan tuloa verotetaan verotusmenettelystä 
annetun lain (1558/1995) säännösten mukai-
sesti. 

Kun ammatinharjoittajalle muodostuu 
Suomeen kiinteä toimipaikka, hänen on re-
kisteröidyttävä Suomessa ja hänet merkitään 
hakemuksesta ennakkoperintärekisteriin. 
Ammatinharjoittaja voidaan merkitä ennak-
koperintärekisteriin, vaikka hänellä ei olisi 
kiinteää toimipaikkaa Suomessa, jos amma-
tinharjoittaja tulee maasta, jonka kanssa 
Suomella on verosopimus. 

Jos Suomella on verotusoikeus muun kuin 
kiinteän toimipaikan tai kiinteän paikan pe-
rusteella, rajoitetusti verovelvollisen Suo-
messa saama työkorvaus on tuloa, josta on 
perittävä lähdevero. Lähdeveroa ei ole perit-
tävä, jos hänet on merkitty ennakkoperintä-
rekisteriin. Tällöin hänelle määrätään mak-
settavaksi ennakonkannossa ennakkoveroa. 
 
1.2 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslakiin (738/2002) lisättiin 
vuoden 2006 helmikuun alussa voimaan tul-
leella lailla uusi 52 a §, jonka mukaan yhteis-
tä rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla 
rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia sii-
tä, että jokaisella rakennustyömaalla työsken-
televällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä 
henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tun-

nisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla 
työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä 
vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän 
tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. 

Rakennuttajalla työturvallisuuslainsäädän-
nössä tarkoitetaan rakennustyön turvallisuu-
desta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(205/2009) 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilöä 
tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushank-
keeseen, tai muuta, joka ohjaa ja valvoo ra-
kennushanketta, taikka jos näitä ei ole, ra-
kennustyön tilaajaa. 

Päätoteuttajalla puolestaan tarkoitetaan 
mainitun asetuksen 2 §:n 4 kohdan mukaan 
rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnan-
tajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennutta-
jaa itseään. 

Yhteisestä rakennustyömaasta on 2 §:n 
1 kohdan mukaan kyse, jos sillä samanaikai-
sesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi 
työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Käy-
tännössä rakennustyömaalla toimii lähes aina 
useamman työnantajan palveluksessa olevia 
henkilöitä. Siten on poikkeuksellista, että ra-
kennustyömaalla ei olisi pidettävä tunnistet-
ta. Velvollisuus ei kuitenkaan ole täysin kat-
tava, vaan ulkopuolelle jäävät yhden työnan-
tajan työmaat. 

Tunnistetta ei tarvitse olla tilapäisesti tava-
raa työmaalle kuljettavalla eikä sellaisella 
työmaalla työskentelevällä, jossa rakennusta 
tai sen osaa rakennetaan tai korjataan raken-
nuttajana olevan yksityishenkilön omaan 
käyttöön. 
 
1.3 Väestötietojärjestelmä 

Väestötietojärjestelmä on yleinen valta-
kunnallinen perusrekisteri, joka sisältää väes-
tötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikes-
kuksen varmennepalveluista annetussa laissa 
(661/2009) säädetyt tiedot henkilöistä, kiin-
teistöistä, rakennuksista ja huoneistoista sekä 
hallinnollisista ja muista vastaavista alueja-
oista. Sitä pidetään yhteiskunnan toimintojen 
ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollista-
miseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. 
Väestötietojärjestelmän päävastuullisia rekis-
terinpitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekiste-
rikeskus, joiden toimivaltaan kuuluu muun 
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muassa huolehtia tietojen tallettamisesta vä-
estötietojärjestelmään. 

Väestötietojärjestelmään talletetaan lain 
7 §:n mukaan tiedot Suomen kansalaisista ja 
laissa säädettyjen rekisteröinnin edellytysten 
täyttyessä ulkomaan kansalaisista. 

Kun henkilön tiedot talletetaan ensimmäi-
sen kerran väestötietojärjestelmään, hänelle 
annetaan automaattisesti väestötietojärjes-
telmästä henkilötunnus. Henkilötunnus on 
yksilöllinen, ja se muodostuu syntymäajasta, 
yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Yksi-
lönumerolla erotetaan samana päivänä synty-
neet henkilöt toisistaan ja se sisältää tiedon 
henkilön sukupuolesta. 

Ulkomaan kansalaista koskevat tiedot talle-
tetaan lain 9 §:n 1 momentin mukaan väestö-
tietojärjestelmään, jos hänellä on Suomessa 
kotikuntalain (201/1994) mukaan määräyty-
nyt kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. 
Muut ulkomaan kansalaista koskevat tiedot 
voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään, jos 

1) hänellä on Suomessa kotikuntalaissa 
tarkoitettu tilapäinen asuinpaikka ja talletta-
minen on tarpeen työskentelyyn, opiskeluun 
tai muuhun vastaavaan olosuhteeseen liitty-
vien velvollisuuksien tai oikeuksien toteut-
tamisen vuoksi; 

2) tallettaminen johtuu Suomea sitovan 
kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden 
täyttämisestä; tai 

3) tallettaminen on hänelle kuuluvien oike-
uksien tai hänelle asetettujen velvollisuuksi-
en toteuttamisen tai muun vastaavan erityisen 
ja perustellun syyn vuoksi välttämätöntä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ulkomaan 
kansalaisen on esitettävä tietojen tallettamista 
koskeva pyyntö sille maistraatille, jonka vir-
ka-alueella hän ilmoittaa asuvansa. Maistraa-
tin on varmistuttava pyynnön esittäjän henki-
löllisyydestä voimassa olevasta matkustus-
asiakirjasta tai muusta vastaavasta luotetta-
vasta asiakirjasta. 

Maassa tilapäisesti oleskeleva tai työsken-
televä ulkomaan kansalainen voi lain 22 §:n 
mukaan esittää tietojensa tallettamista koske-
van pyynnön maistraatin lisäksi verotoimis-
tolle, Maahanmuuttovirastolle ja Kansanelä-
kelaitokselle. Pyynnön vastaanottajan on 
varmistettava henkilötietojen tallettamisen 
perusteeksi esitettyjen asiakirjojen luotetta-
vuus laissa säädetyllä tavalla. Vastaanottajan 

on toimitettava pyyntö sekä sen yhteydessä 
esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat viipymättä 
väestötietojärjestelmään tallettamista varten 
sille maistraatille, jonka virka-alueella ulko-
maan kansalainen ilmoittaa asuvansa. 

Lain 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettuna perusteena maassa tilapäisesti asuvan 
henkilön tietojen tallettamiseen väestötieto-
järjestelmään on pidettävä myös sitä, että tal-
lettaminen on tarpeen verotukseen liittyvien 
velvollisuuksien toteuttamisen vuoksi. Tila-
päisenä oleskeluna on pidetty alle vuoden 
kestävää oleskelua maassa. 
 
1.4 Verohallinnon oikeus antaa salassa-

pitovelvollisuuden estämättä enna-
konpidätyksen toimittamista varten 
tarpeellisia tietoja 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain (1346/1999) verotusasia-
kirjat, jotka koskevat verovelvollisen talou-
dellista asemaa tai joista ilmenee tunnistetta-
vissa olevaa verovelvollista koskevia tietoja, 
on laissa säädetyin poikkeuksin pidettävä sa-
lassa. 

Lakiin sisältyy useita säännöksiä, joiden 
nojalla Verohallinto voi salassapitovelvolli-
suuden estämättä antaa salassa pidettäviä tie-
toja. Lain 17 §:n 1 momentin mukaan Vero-
hallinto voi salassapitovelvollisuuden estä-
mättä antaa työnantajalle tämän yksilöimien 
verovelvollisten ennakonpidätyksen toimit-
tamista varten tarpeelliset tiedot. 

Mainitun 17 §:n 4 momentin mukaan Ve-
rohallinto voi salassapitosäännösten estämät-
tä antaa yleisen tietoverkon kautta käytettä-
vissä olevan pientyönantajan maksu- ja il-
moituspalvelujärjestelmän avulla tunnistetul-
le palvelun käyttäjälle ennakonpidätyksen 
toimittamista varten tarpeelliset tiedot palve-
lun käyttäjän yksilöimistä verovelvollisista. 
 
2  Nykyti lan arvioint i  

2.1 Harmaan talouden määrästä raken-
nusalalla 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman 
vuodelta 2010 olevan tutkimuksen ”Suomen 
kansainvälistyvä harmaa talous” mukaan ra-
kennusalan osuus verotarkastuksissa löyde-
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tystä harmaasta taloudesta oli toimialoista 
selvästi suurin. Selvityksen kohteena olleista 
vuosina 2003–2009 tehdyissä yhteensä 
28 683 verotarkastuksessa löydetyn harmaan 
talouden kokonaismäärä oli tutkimuksen mu-
kaan 1,52 miljardia euroa, mistä rakennus-
alan osuus oli 286 miljoonaa euroa. Alalla 
maksettujen pimeiden palkkojen määrä oli 
168 miljoonaa euroa ja peitellyksi osingoksi 
luettu määrä 72 miljoonaa euroa. 

Rakennusalan harmaasta taloudesta aiheu-
tuvat verotulojen menetykset liittyvät keskei-
sesti työnantajavelvoitteiden laiminlyöntiin. 
Edellä mainitun tutkimuksen mukaan raken-
nusalan kotimaisen harmaan työvoiman las-
kennallinen määrä on viime vuosina tasaises-
ti pienentynyt vuoden 2008 runsaaseen 9 000 
henkilötyövuoteen, joita vastaava salattujen 
tulojen määrä oli 360 miljoonaa euroa. 

Ulkomaisen työvoiman osuus, lähes 30 000 
henkilötyövuotta ja noin 15 prosenttia talon-
rakennusalan koko työvoimasta, pysyi selvi-
tyksen mukaan taantumankin aikana lähes 
ennallaan. Vähintään puolet työvoimasta ei 
tutkimuksen mukaan maksa veroa Suomeen, 
mikä merkitsee laskennallisesti vuosittain ai-
nakin 400 miljoonan euron suuruista täällä 
verottamatonta palkkojen määrää. Osa verot-
tamattomuudesta on lain ja verosopimusten 
mukaista, osa johtuu siitä, ettei Verohallin-
nolla ole juuri keinoja tehokkaasti valvoa 
täällä toimivia ulkomaisia aliurakoitsijoita ja 
näiden palkansaajia. 

Selvityksen mukaan vuonna 2009 Raken-
nusliitto ry:n toimitsijoiden rakennustyömai-
den valvontakäynneillä lähes 15 prosentissa 
havaittiin ulkomaisen pimeän työvoiman 
käyttöä, kun kotimaisen pimeän työvoiman 
käyttöä havaittiin 2,5 prosentissa valvonta-
käynneistä. Näiden tietojen mukaan pimeän 
työvoiman käyttö näyttäisi siten painottuvan 
ulkomaiseen työvoimaan. 
 
2.2 Verovalvonnan haasteista 

Rakennusalalle on tyypillistä korkea ali-
urakointiaste, millä pääurakoitsijat hakevat 
joustavuutta välttäen sitoutumista omaan 
työvoimaan, sekä pitkät aliurakointiketjut. 
Rakennuttajat ja pääurakoitsijat eivät aina 
edes tiedä, ketkä työskentelevät ketjun lop-
pupäässä. Pitkissä urakointiketjuissa arvon-

lisäverot, työntekijöiden ennakonpidätykset 
ja sosiaaliturvamaksut hoidetaan edellä mai-
nitun selvityksen havaintojen mukaan mää-
rättyyn portaaseen saakka, mutta urakointi-
ketjun loppupäässä esiintyy monesti velvoit-
teiden laiminlyöntejä. 

Rakennusalan verovalvontaa on painotettu 
yrityksiin, joissa Verohallinnon käytössä 
olevien analyysimenetelmien tai muualta saa-
tujen tietojen perusteella arvioidaan mahdol-
lisesti esiintyvän verotukseen liittyvien vel-
vollisuuksien laiminlyöntejä. 

Työnantajasuoritusten osalta kyse on pime-
ästi maksetuista ja verottajalle ilmoittamatta 
jätetyistä palkoista ja palkkasivukuluista. 

Ulkomaisen rakennustyövoiman suuren 
osuuden vuoksi erityinen haaste on valvoa 
ulkomaisia työnantajia ja näiden palvelukses-
sa olevia työntekijöitä. Urakoitsijan osalta 
kyse on sen selvittämisestä, onko yritykselle 
katsottava muodostuvan kiinteä toimipaikka, 
jolloin se työnantajavelvoitteidensa suhteen 
rinnastuu suomalaiseen yritykseen. Työnteki-
jöiden osalta valvontaintressinä on selvittää, 
tulevatko nämä Suomessa oleskelun perus-
teella Suomessa yleisesti verovelvollisiksi, 
jolloin heidän tulisi maksaa veroa Suomeen 
työnantajan asemasta riippumatta. 

Vuokratyövoiman valvonnassa on puoles-
taan erityiskysymyksenä se, onko kyse aidos-
ti vuokratyövoimasta, jolloin työtä tosiasias-
sa tehdään suomalaisen käyttäjäyrityksen 
johdon ja valvonnan alaisena, vai alihankin-
nasta. 

Verohallinnon mahdollisuudet valvoa ul-
komaisten työnantajien palveluksessa olevien 
työntekijöiden tosiasiallista oleskelua Suo-
messa ovat heikot, minkä seurauksena Suo-
messa jää verottamatta sellaista palkkatuloa, 
joka on maksettu täällä yli kuuden kuukau-
den oleskelun perusteella yleisesti verovel-
vollisiksi muuttuneille työntekijöille. Vero-
valvonnan ongelmallisuutta lisää se, että 
myös heidän työnantajiinsa kohdistuva vero-
valvonta on suomalaisia työnantajia olennai-
sesti vaikeampaa. 

Vuokratyötä lukuun ottamatta toisesta Eu-
roopan unionin jäsenvaltiosta oleva yritys voi 
aloittaa täällä työpalvelujen tarjoamisen te-
kemättä ilmoituksia Suomen Verohallinnolle. 
Suomessa tehdyn työn perusteella maksetta-
vasta työkorvauksesta ei myöskään poikkeus-
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tapauksia lukuun ottamatta peritä lähdeveroa 
eikä yritykselle maksettua työkorvausta il-
moiteta Verohallinnolle. 

Verohallinnolla ei siten ole juurikaan mah-
dollisuuksia valvoa sitä, syntyykö näille yri-
tyksille Suomeen kiinteä toimipaikka, tai si-
tä, tulevatko ne verovelvollisiksi tulo- tai ar-
vonlisäverotuksessa taikka muodostuuko 
niille velvollisuus toimittaa ennakonpidätys 
tai periä lähdevero maksamistaan palkoista. 

Verohallinto ei saa myöskään tietoja näiden 
yritysten palkansaajista eikä näille Suomessa 
tehdystä työstä maksetuista palkoista. Mah-
dollisuudet arvioida työntekijöiden verovel-
vollisuuden laatua tai toteuttaa näiden vero-
tusta ovat siten hyvin rajatut. On lisäksi 
esiintynyt tapauksia, joissa täällä tehdystä 
työstä maksetut palkat ovat jääneet myös yri-
tyksen kotipaikan valtiossa verotuksen ulko-
puolelle. Ulkomaisten aliurakoitsijoiden val-
vontaan liittyvät ongelmat eivät rajoitu aino-
astaan verotulojen menetykseen, vaan tyypil-
lisesti tilanteeseen liittyy myös laiminlyönnit 
työeläkevakuuttamisessa. Lisäksi velvoit-
teensa laiminlyövien yritysten toiminta vää-
ristää kilpailutilannetta markkinoilla. 
 
2.3 Raksa-hanke 

Verohallinto käynnisti vuonna 2008 kolmi-
vuotisen Raksa-valvontahankkeen, jonka tar-
koituksena on alan kilpailuneutraliteetin li-
sääminen, ulkomaisen työvoiman veroval-
vonnan tehostaminen, viranomaisyhteistyön 
lisääminen ja uusien reaaliaikaisten valvon-
taa palvelevien työmenetelmien kehittämi-
nen. Hankkeeseen osallistuu useita viran-
omaisia sekä alan työnantaja- ja työntekijälii-
tot. 

Hankkeen yhteydessä tehtiin vuosina 
2008—2010 yhteensä 2 182 verotarkastusta, 
joiden perusteella yrityksille maksuunpantiin 
ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaalitur-
vamaksuja 51,1 miljoonaa euroa ja arvon-
lisäveroa 36,9 miljoonaa euroa. Peiteltyjä 
osinkoja löydettiin 66,8 miljoonaa euroa, ja 
yritysten tuloon esitettiin lisättäväksi 91,9 
miljoonaa euroa. Pimeitä palkkoja tarkastuk-
sissa todettiin maksetun 147 miljoonaa euroa. 
Lisäksi paljastettiin kuittikauppaa 68,6 mil-
joonan euron arvosta. Maksuunpantujen ve-

rojen määrä oli yhteensä noin 135 miljoonaa 
euroa. 
 
2.4 Vapaaehtoisista valvontakeinoista 

Harmaan talouden vastaisia toimia on otet-
tu käyttöön rakennusalan toimijoiden ja vi-
ranomaisten keskinäisin vapaaehtoisin järjes-
telyin. 

Rakennusalan työnantajia, urakoitsijoita 
sekä tilaajia edustavien järjestöjen kesken on 
vuonna 1996 sovittu vapaaehtoisesta urakka-
tietojen ilmoittamista koskevasta neljännes-
vuosi-ilmoitusmenettelystä. Siinä allekirjoit-
tajatahot suosittelivat jäsenilleen, että ne ti-
laajina ilmoittaisivat Verohallinnolle neljän-
nesvuosittain yksilöintitiedot kaikista niistä 
alihankkijoista, joille maksetut urakkasum-
mat ylittivät 5 000 markkaa neljännesvuoden 
aikana. Sopimus on ajantasaistettu vuonna 
2006. Sopimuksella on pyritty antamaan Ve-
rohallinnolle tietoja rakennusalalla työsken-
televistä yrityksistä ja niiden toiminnan laa-
juudesta käytettäväksi vertailutietoina. 

Työmaalla työskenteleviä työntekijöitä 
koskevan tiedon ylläpitämistä varten raken-
nusalalla on kehitetty kulunvalvontajärjes-
telmiä ja Rakennusteollisuus RT ry on anta-
nut jäsenilleen ohjeen kulkulupaluettelon yl-
läpitämisestä ja luettelon tietosisällöstä. Ra-
kennuskohteen päätoteuttaja myöntää kulku-
luvan eli oikeuden olla työmaalla. Päätoteut-
tajan on rakennustöiden turvallisuudesta an-
netun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n mu-
kaan tiedettävä, keitä rakennustyömaalla 
työskentelee. Pääurakoitsijan, joka usein on 
myös päätoteuttaja, on lisäksi ulkomaalais-
lain (301/2004) 74 §:n mukaan tarkistettava 
työmaalla työskentelevien ulkomaalaisten 
työskentelyoikeuden perusteet. Kulkulupa-
luettelo on osoittautunut valvoville viran-
omaisille tärkeäksi tiedonlähteeksi. Siitä ti-
laajavastuutarkastajat selvittävät työmaalla 
toimivat yritykset ja ulkomaalaistarkastajat 
ulkomaalaisten työntekijöiden työskentelyoi-
keuden perusteet. 
 
Kulkulupatietojen hyödyntäminen veroval-
vonnassa 

Eräät yritykset ovat sopineet Verohallinnon 
kanssa siitä, että ne vapaaehtoisesti lähettävät 
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kulkulupaluettelon tiedot Verohallinnolle. 
Näin saatavia vertailutietoja pyritään hyö-
dyntämään mahdollisimman reaaliaikaisessa 
verovalvonnassa. Tavoitteena on löytää toi-
menpiteitä vaativat asiakkaat ja jakaa tieto 
asiakasta käsitteleville yksiköille hyödynnet-
täväksi verotuksessa ja muussa verovalvon-
nassa. Vertailutieto antaa tietoa rakennusyri-
tyksen toiminnasta ja edesauttaa tarvittavan 
kokonaiskuvan luomisessa yrityksestä ja sen 
työntekijöistä. Vertailutietoja hyödyntäen 
voidaan vähentää harmaasta taloudesta joh-
tuvia veromenetyksiä, estää pimeän työvoi-
man käyttöä ja harmaan talouden yritysten 
toimintaa. 

Tietoja voidaan hyödyntää arvonlisävero-
tuksen ja työnantajasuoritusten maksuval-
vonnassa, ennakkoperintärekisteriin liittyvis-
sä toimenpiteissä, laiminlyönteihin reagoimi-
sessa reaaliaikaisesti, perintäyhteistyössä, pe-
rintä- ja ulosottotuloksen turvaamisessa, val-
vontakäynneillä ja ulosottotoiminnassa. 

Vertailutietojen avulla saadaan täsmällistä 
ja oikeaa tietoa myös ulkomaisista yrityksistä 
ja työntekijöistä sekä heidän toiminnastaan 
Suomessa. Tietojen avulla voidaan käsitellä, 
arvioida ja määritellä asiakkaiden verotussta-
tusta; kiinteän toimipaikan muodostumista, 
yleistä ja rajoitettua verovelvollisuutta sekä 
rekisteröintitarvetta arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. 

Vertailutietojen hyödyntäminen sekä reaa-
liaikaisten työmenetelmien kehittäminen 
luovat mahdollisuuden hyödyntää laajaa kei-
novalikoimaa, jolla voidaan vaikuttaa har-
maata taloutta ja veroriskiä pienentävästi. 
Näillä menetelmillä on myös suuri harmaata 
taloutta ennalta ehkäisevä vaikutus. 
 
2.5 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslain muutosta koskevan 
hallituksen esityksen (HE 143/2005 vp) pe-
rustelujen mukaan tunnisteen käyttövelvoit-
teen tavoitteena oli ennen muuta tehostaa ra-
kennusalan harmaan talouden torjuntaa. Vi-
ranomaisille olemassa olleiden valvontakei-
nojen käyttäminen oli hankalaa, koska näillä 
ei ollut tietoa palveluja tarjoavista yrityksistä 
tai niiden työntekijöistä. Rakennustyömailla 
vapaaehtoisesti käyttöönotetusta sähköisestä 
kulkulupajärjestelmästä oli saatu harmaan ta-

louden torjunnassa hyviä kokemuksia. Säh-
köiseen kulkulupaan voidaan myös sisällyt-
tää tärkeää tietoa esimerkiksi kulkuluvan hal-
tijan työturvallisuuden kannalta merkityksel-
lisestä pätevyydestä ja koulutuksesta. 

Toimenpiteen tehokkuus riippuu luonnolli-
sesti siitä, että velvoitetta tosiasiassa myös 
noudatetaan. Valvontavelvoite kohdistuu ra-
kennuttajaan, ja velvoitteen täyttämistä te-
hostaa työturvallisuusrikkomusta koskeva 
työturvallisuuslain 63 §. Sen 2 momentin 
2 kohdan mukaan 52 a §:ssä tarkoitettu hen-
kilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
laiminlyö huolehtia tekemissään sopimuksis-
sa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin 
tunnistetta koskevasta velvollisuudesta, tuo-
mitaan työturvallisuusrikkomuksesta sak-
koon. 

Rakennuttajalla on sekä oikeus että velvol-
lisuus aliurakoitsijoidensa kanssa tekemis-
sään sopimuksissa edellyttää näiden huoleh-
tivan työntekijöidensä osalta velvoitteen täyt-
tämisestä työnantajan työnjohto-oikeuden pe-
rusteella. Sopimusvapauden periaatteen mu-
kaisesti rakennuttaja voi myös sopimuksessa 
varmistaa, että sopijapuoleen laiminlyöntiti-
lanteessa kohdistuvat seuraamukset ovat riit-
tävät tehokkaan valvonnan varmistamiseksi. 
Nykyinen sääntely siten tarjoaa edellytyksiä 
velvoitteen täyttämisen valvontaan harmaan 
talouden torjuntatavoitteisiin tunnollisesti 
suhtautuvalle rakennuttajalle. 

Lakiehdotuksen valiokuntakäsittelyn yh-
teydessä kiinnitettiin kuitenkin huomiota sii-
hen, että rakennuttajilla ei ole kovin hyviä 
mahdollisuuksia valvoa, että urakoitsijat ja 
näiden työntekijät noudattavat kuvatunnistei-
den käyttöä koskevaa velvoitetta. Asiantunti-
jakuulemisessa oli esitetty, että velvoitteen 
tulisi olla katkeamaton koko urakoinnin ket-
jussa siten, että rakennuttajat tilaajina ottaisi-
vat vastuun omasta huolehtimisvelvoittees-
taan sisällyttämällä vaatimuksen urakkaso-
pimuksiin ja urakoitsijat olisivat vastuussa 
siitä, että heidän työntekijänsä käyttävät tun-
nisteita. Myös urakoitsijalle pitäisi tulla 
oman velvoitteensa rikkomisesta sakkoran-
gaistus. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta piti mie-
tinnössään (TyVM 12/2005 vp) tärkeänä, että 
hallitus seuraa, toteutuuko lakiehdotus tar-
koitetulla tavalla ja aiheutuuko säännöksestä 
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kohtuuttomia tilanteita, ja palaa asiaan, mikä-
li aihetta ilmenee. 
 
2.6 Rakennusalan harmaan talouden 

torjunnan tehostamiseksi ehdotettu-
ja lainsäädäntötoimenpiteitä 

Valtioneuvoston 27 päivänä joulukuuta 
2009 tekemään periaatepäätökseen hallituk-
sen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 
2010—2011 sisältyy 18 harmaan talouden 
torjuntaan tähtäävää toimenpidettä, joista 
kolme liittyy erityisesti rakennusalaan ja 
näistä kaksi verotukseen. 

Periaatepäätökseen sisältyvistä toimenpi-
teistä käännettyyn arvonlisäverovelvollisuu-
teen siirtyminen on toteutunut kuluvan vuo-
den huhtikuun alusta. Uudistuksen vaikutuk-
sista harmaaseen talouteen ei toistaiseksi ole 
käytettävissä tietoja. 

Periaatepäätöksessä valtioneuvosto edellyt-
ti myös, että valtiovarainministeriö selvittää 
vuoden 2010 aikana yhdessä Verohallinnon 
ja Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa mah-
dollisuudet lisätä tilaajan tai rakennusalan 
urakanantajien ilmoitusvelvollisuutta Vero-
hallinnolle koskemaan urakoitsijatietoja ja 
työmaakohteiden työntekijätietoja. Asiaa 
koskeva Verohallinnon esiselvitys valmistui 
vuonna 2010 ja aihepiiri on ollut esillä val-
tiovarainministeriön, Verohallinnon sekä Ra-
kennusteollisuus RT ry:n välisissä neuvotte-
luissa. Sitä koskeva ehdotus sisältyy myös 
jäljempänä mainittuun työ- ja elinkeinomi-
nisteriön asettaman työryhmän mietintöön. 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietin-
töön  ”Harmaan talouden katvealueet (Suo-
men kansainvälistyvä harmaa talous)”, 
TrVM 9/2010 vp - M 8/2010 vp, sisältyvistä 
25 yksilöidystä ehdotuksesta erityisesti ra-
kennusalaan liittyi veronumeroa koskeva eh-
dotus. 

Tarkastusvaliokunta edellytti hallituksen 
ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin, jotta 
veronumero liitetään rakennustyömailla käy-
tettäviin tunnistekortteihin. Asiantuntijakuu-
lemisissa veronumeron käyttöönottoa oli pi-
detty valtaosin tehokkaana harmaan talouden 
torjunnassa muun muassa valvonnan help-
pouden vuoksi. Mietinnön mukaan veronu-
mero annettaisiin kaikille rakennusalalla 

työskenteleville suomalaisille työntekijöille 
ilman eri hakemusta. Ulkomaalaisten työnte-
kijöiden olisi puolestaan haettava veronume-
ro siten, että verottaja saa tietoonsa työnteon 
aloittamisen Suomessa. Työntekijän, jolla ei 
ole veronumeroa, ei tulisi päästä rakennus-
työmaalle tai hänet olisi päätoteuttajan toi-
mesta poistettava työmaalta. Tarkastusvalio-
kunta yhtyi työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan lausuntoon (TyVL 16/2010 
vp) siinä, että tunnistekortin käyttöä voidaan 
veronumeron ansiosta käyttää myös työtur-
vallisuuden ja työsuhteen vähimmäisehtojen 
noudattamisen valvonnassa. 

Mietinnön perusteluosassa valiokunta mai-
nitsi myös rakennusalan urakanantajien il-
moittamisvelvollisuuden lisäämisen vireillä 
olevana selvittelykohteena. 

Rakennusalan harmaan talouden kysymyk-
set olivat keskeisesti esillä työ- ja elinkeino-
ministeriön 9 päivänä marraskuuta 2010 aset-
tamassa työryhmässä, jossa olivat edustettui-
na myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä 
valtiovarainministeriö. Työryhmä, joka otti 
nimekseen ”Talousrikollisuuden ja harmaan 
talouden torjuminen rakennus- sekä majoi-
tus- ja ravitsemisalalla”, ehdotti muistiossaan 
(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 
17/2011) muun ohessa, että 

— verotusmenettelystä annettuun lakiin li-
sättäisiin säännökset arvonlisäverolaissa 
(1501/1993) tarkoitettuja rakentamispalvelu-
ja ostavan tilaajan velvollisuudesta ilmoittaa 
Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeel-
liset aliurakoitsijaa ja tilaajan sille maksamaa 
urakkasummaa koskevat tiedot, 

— samaan lakiin lisättäisiin säännökset ra-
kennushankkeen päätoteuttajan velvollisuu-
desta ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle 
työmaalla työskentelevien työntekijöiden ja 
itsenäisten työnsuorittajien verotuksen ja 
työnantajavelvoitteiden valvontaa varten tar-
peelliset tiedot, 

— rakennustyön turvallisuudesta annetussa 
lainsäädännössä säädettäisiin päätoteuttajan 
velvollisuudesta pitää luetteloa työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista, 

— samaa lainsäädäntöä muutettaisiin siten, 
että päätoteuttajalle annettaisiin tosiasialliset 
toimivaltuudet huolehtia sille asetetuista vel-
voitteista, 



 HE 58/2011 vp  
  

 

12 

— työturvallisuuslain 52 a §:ää muutettai-
siin siten, että henkilötunnisteessa tulee olla 
henkilötunnuksen muodostama veronumero, 
jolloin kuvallisella puolella on syntymäaika 
ja kääntöpuolella tarkistenumero, 

— verotustietojen julkisuudesta ja salassa-
pidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että 
Verohallinto voi ilmoittaa kulkuluvan tieto-
jen tarkistamiseksi päätoteuttajalle ja työnan-
tajalle, jos kulkuluvan saaneen henkilön nimi 
ja henkilötunnus eivät vastaa Verohallinnon 
rekisterissä olevia tietoja. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Ensi vaiheessa tehtävät uudistukset 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen oh-
jelman mukaan rakennusalan työsuhde- ja 
verovalvontaa tehostetaan ottamalla työmail-
la käyttöön veronumero pakollisessa kuvalli-
sessa tunnistekortissa. Hallitusohjelman mu-
kaan rakennusalalla otetaan myös käyttöön 
työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittamisvel-
vollisuus Verohallinnolle. Lisäksi hallituksen 
ohjelman mukaan edellä mainitun työ- ja 
elinkeinoministeriön työryhmän ehdotukset 
toteutetaan kolmikantaisen valmistelun poh-
jalta. 

Rakennusalalla esiintyvän harmaan talou-
den torjumiseksi esityksessä ehdotetaan halli-
tuksen ohjelman mukaisesti siirryttäväksi 
niin sanottuun veronumeromenettelyyn. Näin 
pyritään varmistamaan se, että jokainen yh-
teiselle rakennustyömaalle työskentelemään 
tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen 
työnteon alkua, mikä on perusedellytys työn-
tekijöihin ja näiden työnantajiin kohdistuval-
le verovalvonnalle. Tämä toteutettaisiin siten, 
että työturvallisuuslaissa työmailla pakolli-
seksi säädetyssä henkilötunnisteessa tulisi ol-
la merkittynä työntekijän rakennusalan vero-
numerorekisteriin merkitty veronumero. Ve-
rohallinto antaisi yksilöllisen veronumeron 
henkilöille, jotka ovat Verohallinnon tieto-
kannassa ja siten Verohallinnon tiedossa. 
Henkilöä koskevat tiedot merkittäisiin raken-
nusalan veronumerorekisteriin rakennusalalla 
toimivan työnantajan tai muun tunnistekortin 
antajan pyynnön tai henkilön oman pyynnön 
perusteella. Verohallinto voisi myös oma-

aloitteisesti merkitä henkilöä koskevat tiedot 
veronumerorekisteriin. 

Henkilötunnisteessa olevan veronumeron 
avulla edellytykset työntekijöiden identifi-
ointiin paranisivat sellaisilla työmailla, joilla 
toimii useampia työnantajia. Työntekijän 
henkilöllisyyden selvittämisen helpottuessa 
riski jäädä kiinni pimeän työvoiman käytöstä 
kasvaisi. Myös epävirallinen valvonta mui-
den työmaalla toimivien taholta tulisi mah-
dolliseksi. Toimenpiteen vaikutusta tehostet-
taisiin laajentamalla nykyisin vain rakennut-
tajalle kuuluvaa vastuuta henkilötunnisteiden 
käytön valvonnassa koskemaan työnantajaa 
tämän omien työntekijöidensä osalta sekä 
päätoteuttajaa. 

Veronumeron käyttöönotto ei yksistään 
mahdollista tehokasta valvontaa. Veronume-
romenettely muodostaisi kuitenkin toimivan 
kokonaisuuden yhdessä hallitusohjelmaan si-
sältyvän, myöhemmin toteutettavan työnteki-
jä- ja urakkatietojen ilmoittamismenettelyn 
kanssa, jota selostetaan jäljempänä jaksossa 
3.2. Se antaisi Verohallinnolle edellytykset 
valvoa esimerkiksi ulkomaisten työntekijöi-
den ja ulkomaisten yritysten Suomessa oles-
kelun aikaa ja siten verovelvollisuuden syn-
tymistä lähes reaaliaikaisesti. 

Veronumerosta säädettäisiin uudessa laissa 
veronumerosta ja rakennusalan veronumero-
rekisteristä, jossa myös säädettäisiin yleisen 
tietoverkon välityksellä käytettävästä julki-
sesta tietopalvelusta, josta veronumeron ja 
henkilön nimen vastaavuuden voisi tarkistaa. 

Tarkoituksena on, että työntekijä voisi itse 
saattaa rakennusalan työnantajan tietoon ve-
ronumeronsa verokortilla tai muulla asiakir-
jalla, johon veronumero tulostettaisiin. Li-
säksi tarkoituksena on, että Verohallinto voi-
si antaa työnantajille, päätoteuttajalle tai tun-
nistekortin antajalle suoraan tiedon työnanta-
jan nimeämän henkilön tai nimeämien henki-
löiden veronumerosta. Tämän toteuttamiseksi 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidos-
ta annettua lakia muutettaisiin siten, että sii-
hen otettaisiin säännökset Verohallinnon oi-
keudesta salassapitovelvollisuuden estämättä 
antaa rakennusalan työnantajalle tai tunniste-
kortin antavalle päätoteuttajalle tai rakennut-
tajalle tämän pyynnöstä tiedon verovelvolli-
sen veronumerosta. 
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Verohallinnon tietojärjestelmissä luonnolli-
set henkilöt yksilöidään henkilötunnuksen 
avulla. Uudistuksen tavoitteiden kannalta on 
tämän vuoksi välttämätöntä, että veronume-
romenettelyn piiriin kuuluvilla on suomalai-
nen henkilötunnus. Kaikilla Suomessa ylei-
sesti verovelvollisilla henkilöillä on henkilö-
tunnus. Uudistuksen myötä myös Suomeen 
rakennustyömaille tilapäisesti työskentele-
vään tulevien olisi hankittava suomalainen 
henkilötunnus saadakseen veronumeron hen-
kilötunnisteeseen, joka on oltava kaikilla yh-
teisellä rakennustyömaalla työskentelevillä. 
Tällöin Suomessa tilapäisesti oleskelevien 
henkilötunnusta tarvitsevien määrä kasvaisi 
moninkertaiseksi nykyisestä. Maistraattien ei 
ole katsottu voivan nykyisillä henkilöresurs-
seillaan kohtuudella selvitä olennaisesti kas-
vavan asiakasmäärän palvelusta. 

Henkilötunnusten hakemisen yhteydessä 
on tarpeen kerätä hakijoilta verovalvontaa 
varten tarpeellisia tietoja, minkä vuoksi asi-
akkaat olisi joka tapauksessa ohjattava asi-
oimaan myös Verohallinnossa. Mainituista 
syistä, ja koska henkilötunnusten antaminen 
palvelee pääasiassa verovalvonnan ja har-
maan talouden torjunnan tarpeita, on tarkoi-
tuksenmukaista antaa eräitä väestötietojärjes-
telmän rekisterinpitoon liittyviä, nykyisin 
maistraateille kuuluvia tehtäviä Verohallin-
nolle Suomessa tilapäisesti oleskelevien osal-
ta. Näin rekisteröintipyyntö voitaisiin käsitel-
lä ja henkilötunnus sekä veronumero antaa 
keskitetysti ja nopeasti yhdessä viranomai-
sessa yhden asiakaskäynnin yhteydessä. 
Muutos on myös perusteltua julkisen hallin-
non tuottavuustavoitteiden näkökulmasta. 

Ilman rekisteröintipyyntöjen käsittelyn no-
peuttamista ulkomaiset työntekijät joutuisivat 
odottamaan useankin päivän ja jopa kolmen 
viikon ajan saadakseen asianmukaisen tun-
nisteen ja voidakseen aloittaa työskentelyn 
rakennustyömaalla. Tämä merkitsisi ilmeistä 
vaaraa siihen, että Suomen lainsäädännön 
katsottaisiin olevan vastoin Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen palvelujen va-
paata tarjontaa ja työvoiman vapaata liikku-
vuutta koskevia artikloja. Kun henkilötunnus 
ja veronumero annettaisiin heti henkilön asi-
oidessa Verohallinnossa, tätä riskiä ei ole. 
 

3.2 Myöhemmin toteutettavia toimenpi-
teitä 

Esitykseen sisältyvät toimenpiteet ovat en-
simmäinen vaihe rakennusalan harmaan ta-
louden torjuntaan liittyvistä hallitusohjel-
maan sisältyvistä lainsäädäntötoimenpiteistä. 
Veronumeron käyttöönotto ei yksistään mah-
dollista tehokasta valvontaa. Tarkoituksena 
on lisäksi hallituksen ohjelman mukaisesti 
vuoden 2013 aikana ottaa rakennustyömailla 
käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita 
koskeva ilmoittamismenettely, joka on ny-
kyisin vapaaehtoisena käytössä osassa lähin-
nä rakennusteollisuuden työnantajajärjestön 
jäsenyrityksistä. Tarkoituksena on, että työ-
maan päätoteuttaja ilmoittaisi Verohallinnol-
le kuukausittain verovalvontaa varten tar-
peelliset tiedot työmaalla työskentelevistä 
työntekijöistä. Rakentamispalvelujen tilaajal-
la olisi velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle 
verovalvontaa tarpeelliset alihankkijaa ja ti-
laajan alihankkijalle maksamia maksuja kos-
kevat tiedot. 

Tavoitteena on, että ilmoittamisvelvolli-
suuden toteuttamiseksi tarvittavista lainsää-
däntömuutoksista annettaisiin hallituksen esi-
tys vuonna 2012 sen jälkeen, kun muun 
ohessa ilmoittamisvelvollisuuden laajuuteen 
liittyvät yksityiskohdat on ratkaistu. Uudistus 
edellyttää ennen sen voimaantuloa lisäksi tie-
tojärjestelmämuutoksia niin ilmoittamisvel-
vollisissa rakennusalan yrityksissä kuin il-
moitukset vastaanottavassa Verohallinnossa-
kin. 

Myöhemmin tulisi niin ikään arvioitavaksi 
työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän ehdo-
tukset muun ohessa siitä, että rakennustyön 
turvallisuudesta annetussa lainsäädännössä 
säädettäisiin päätoteuttajan velvollisuudesta 
pitää luetteloa työmaalla työskentelevistä 
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista 
ja että päätoteuttajalle annettaisiin tosiasialli-
set toimivaltuudet huolehtia päätoteuttajalle 
kyseisessä säädöksessä ja muualla lainsää-
dännössä asetetuista velvoitteista. Työmailla 
työskenteleviä henkilöitä koskeva niin sanot-
tu kulkulupaluettelo on keskeinen ja välttä-
mätön väline työntekijätietojen ilmoittamis-
menettelyssä ja ilmoittamisvelvollisuuden 
valvonnassa, minkä vuoksi sen ylläpitämises-
tä ja velvoitteen laiminlyönnin riittävästä 
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sanktioinnista olisi säädettävä laissa. Nykyi-
sin asiasta säädetään rakennustyön turvalli-
suudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
13 §:n 3 momentissa, jossa edellytetään vain, 
että päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä 
on tieto työmaalla työskentelevistä työnteki-
jöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Asetuk-
sessa tai laissa ei sen sijaan säädetä mitään 
asian dokumentoinnista, mikä seikka käytän-
nössä estää myös velvoitteen täyttämisen te-
hokkaan valvonnan. 

Velvollisuus pitää tunnistekorttia ei koske 
työmaata, jossa rakentaminen tapahtuu ra-
kennuttajana olevan yksityishenkilön omaan 
käyttöön. Myöskään työntekijätietojen il-
moittamismenettelyä ei ole kaavailtu sellai-
senaan sovellettavaksi omakotirakentami-
seen, jonka piirissä harmaata urakointia on 
kuitenkin todettu laajasti esiintyvän. Tarkoi-
tuksena on, että valmisteltaessa työntekijä- ja 
urakkatietietojen ilmoittamismenettelyyn 
siirtymistä samalla selvitettäisiin myös yksi-
tyishenkilöiden korjaus- ja uudisrakentamis-
toimiin soveltuvasta ilmoittamismenettelystä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön edellä mainit-
tu työryhmä kaavaili yksityishenkilöille vel-
vollisuutta ilmoittaa rakennuslupaa edellyttä-
vissä rakentamistoimissa käytetyistä urakoit-
sijoista tai työntekijöistä ja näille maksettu-
jen maksujen määristä. Ilmoittamismenette-
lyn valvonnan työryhmä kaavaili yhdistettä-
väksi käyttöönottotarkastukseen siten, että 
rakennusta ei saisi hyväksyä käyttöön otetta-
vaksi, jos omistaja ei ole esittänyt selvitystä 
ilmoittamisvelvollisuuden täyttämisestä. Me-
nettely edellyttäisi maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999) muuttamista. 
 
4  Suhde kansainväl is i in  sopimuk-

si in  

Ehdotukset merkitsevät, että ennen kuin 
rakennusalan työntekijä tai itsenäinen työn-
suorittaja, jolla ei ole suomalaista henkilö-
tunnusta, aloittaa työskentelyn yhteisellä ra-
kennustyömaalla, hänen olisi ilmoittaudutta-
va Verohallinnolle. Verohallinto keräisi hä-
nen verotuksellisen asemansa arviointiin tar-
peelliset tiedot ja antaisi suomalaisen henki-
lötunnuksen, missä yhteydessä työntekijälle 
myös muodostuisi työmaalla työskenteleville 

pakolliseen henkilötunnisteeseen merkittävä 
veronumero. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 
artiklassa kielletään rajoitukset, jotka koske-
vat muuhun yhteisön valtioon kuin palvelu-
jen vastaanottajan valtioon sijoittautuneen jä-
senvaltion kansalaisen vapautta tarjota palve-
luja yhteisössä. Sopimuksen 50 artiklan mu-
kaan palvelun tarjoaja saa tilapäisesti harjoit-
taa toimintaansa valtiossa, jossa palvelu tar-
jotaan, niillä edellytyksillä, jotka tämä valtio 
asettaa kansalaisilleen. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen va-
kiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 49 
artiklassa ei vaadita ainoastaan poistamaan 
kaikkea toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen 
palvelujen tarjoajan syrjintää kansalaisuuden 
perusteella. Siinä edellytetään myös kaikkien 
palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten 
poistamista, vaikka niitä sovellettaisiin ero-
tuksetta sekä kotimaisiin palvelujen tarjoajiin 
että muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin 
palvelujen tarjoajiin, jos näillä rajoituksilla 
estetään toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen, 
siellä vastaavanlaisia palveluja lainmukaises-
ti tarjoavan henkilön toimintaa, haitataan tätä 
toimintaa tai tehdään se vähemmän houkutte-
levaksi. 

Palvelujen tarjoamisen vapautta voidaan 
rajoittaa vain sääntelyillä, jotka ovat perustel-
tuja yleisen edun mukaisten pakottavien syi-
den perusteella ja joita sovelletaan erottele-
matta, siltä osin kuin kyseistä etua ei ole jo 
turvattu oikeussäännöillä, joita palvelujen 
tarjoajaan sovelletaan tämän kotivaltiossa. 
Tällaisia syitä ovat muun muassa työnteki-
jöiden suojelu. Palvelujen tarjoamisen vapa-
utta rajoittavia pakottavia syitä voivat olla 
myös veronkierron ehkäiseminen ja veroval-
vonnan tehokkuus. 

Kun jäsenvaltion kansallisia säädöksiä so-
velletaan muihin jäsenvaltioihin sijoittautu-
neisiin palveluntarjoajiin, sen on oltava tar-
peen tavoiteltavan päämäärän toteuttamisek-
si, eikä sillä saa puuttua perusvapauteen 
enempää kuin mikä on tarpeen tämän pää-
määrän saavuttamiseksi. 

Tuomioistuin on lisäksi todennut, että jä-
senvaltioilla on oikeus tarkastaa kansallisen 
ja yhteisön lainsäädännön noudattaminen 
palveluja tarjottaessa. Se on pitänyt hyväk-
syttävänä sellaisia valvontatoimenpiteitä, jot-
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ka ovat tarpeen sen tarkastamiseksi, että ylei-
sen edun vuoksi perusteltuja vaatimuksia 
noudatetaan. 

Edellä mainittujen artiklojen piiriin kuuluu 
muun ohella 16 päivänä joulukuuta 1996 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtu-
vasta työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY 
artiklassa 1 määritelty työntekijöiden lähet-
täminen työkomennukselle. Komissio on di-
rektiivin täytäntöönpanon seurantaa käsitel-
leessä tiedonannossaan KOM(2007) 304 tar-
kastellut valvontatoimia, joita jäsenvaltiot to-
teuttavat työntekijöiden lähettämisen yhtey-
dessä (Komission tiedonanto neuvostolle, 
Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle pal-
velujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva 
työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 
jäsenvaltioon). Tällaisiin hallinnollisiin toi-
miin sisältyvät muun ohessa vaatimus en-
nakkoon tehtävästä ilmoituksesta vastaanot-
tajavaltion viranomaisille, kirjaaminen valti-
on toimivaltaisen viranomaisen rekistereihin 
ja vaatimus työntekijöitä koskevien asiakirjo-
jen laatimisesta. 

Tiedonannossa komissio muun ohessa tote-
aa: ”on kiistattomasti selvää, että tarvitaan 
ennaltaehkäiseviä toimia ja asianmukaisia 
seuraamuksia, joilla torjutaan laitonta ja pi-
meää työtä - myös näennäistä itsenäistä am-
matinharjoittamista - sekä fiktiivisten ulko-
maisten vuokratyöyritysten harjoittamaa lai-
tonta toimintaa.” Kansallisia menettelyjä va-
littaessa komissio korostaa suhteellisuusperi-
aatetta, jonka yhteydessä on selvitettävä, voi-
taisiinko oikeutettu päämäärä saavuttaa vä-
hemmän rajoittavalla, mutta yhtä tehokkaalla 
tavalla. 

Tiedonannon päätelmissä komissio toteaa, 
että monet jäsenvaltiot käyttävät palveluntar-
joajien valvonnassa pelkästään omia toimen-
piteitään ja välineitään ja toimivat lisäksi ta-
valla, joka ei aina vaikuttaisi olevan enempää 
perustamissopimuksen 49 artiklan kuin di-
rektiivinkään mukaista. Komissio kiinnittää 
erityistä huomiota jäsenvaltioiden välisen 
hallinnollisen yhteistyön parantamiseen. 
 
 
 

Arviointia 

Erityisesti nyt puheena olevan valvontatar-
peen kannalta, missä keskeistä on tunnistaa 
työmailla työskentelevät henkilöt ja seurata 
verovelvollisuuden syntymisen edellytyksenä 
olevaa Suomessa oleskelun aikaa, lähettäjä-
jäsenvaltion edellytykset tarjota tätä koske-
vaa tietoa olisivat käytännössä olemattomat. 
Tarvittava tieto on saatavissa ainoastaan seu-
raamalla suomalaisilla rakennustyömailla 
toimivia työntekijöitä ja yrityksiä. Komission 
korostamalla jäsenvaltioiden välisellä yhteis-
työllä ei siten ole saavutettavissa tässä suh-
teessa valvonnallista hyötyä. 

Ehdotettujen säännösten edellyttämä ulko-
maisen yrityksen ulkomaisten työntekijöiden 
ilmoittautuminen Verohallinnolle henkilö-
tunnuksen ja veronumeron saamiseksi voi-
daan nähdä rajoittavan työnantajayrityksen 
palvelujen vapaata tarjontaa. Hallituksen kä-
sityksen mukaan ehdotetut toimenpiteet ovat 
kuitenkin selvästi suhteellisuusperiaatteen 
mukaisia. Ilmoittautumisvelvoitteen tarkoi-
tuksena on yhtäältä identifioida asiakas ja 
toisaalta saada häneltä hänen verotuksellisen 
asemansa arvioimiseksi tarvittavat tiedot. On 
vaikea nähdä, mikä voisi olla vieläkin kevy-
empi toimenpide, jolla sääntelyn tavoite voi-
taisiin saavuttaa. Työntekijän henkilöllisyy-
den selvittäminen on välttämätöntä, eikä toi-
saalta voida myöskään lähteä siitä, että riittä-
vää olisi henkilön oma ilmoitus siitä, että hän 
ei ole velvollinen maksamaan veroa Suo-
meen. 

Säännökset asettavat työntekijälle vain sen 
kohtuullisen velvoitteen, että hän saapuu Ve-
rohallinnon toimipisteeseen tunnistamista 
varten ja kertoo suunnitelmistaan, kuten aio-
tusta oleskeluajasta Suomessa. Valvonnan 
mahdollistamiseksi siirryttäessä vuonna 2013 
työntekijätietojen kuukausittaiseen ilmoitta-
mismenettelyyn työntekijälle annettaisiin Ve-
rohallinnossa asioinnin yhteydessä suomalai-
nen henkilötunnus. 

Henkilötunnisteen suhteen ulkomaiset 
työntekijät olisivat samassa asemassa kuin 
Suomessa vakituisesti asuvatkin. Valvonnan 
tosiasiallisen tehokkuuden turvaamiseksi on 
välttämätöntä, että työmaalla oleskelevat 
ovat identifioitavissa, mikä edellyttää, että 
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jokaisella on asianmukainen kuvallinen tun-
nistekortti. 
 
5  Esityksen vaikutukset  

5.1 Taloudelliset vaikutukset 

Yritysvaikutukset 

Nyt ehdotetut muutokset lisäisivät raken-
nusalalla toimivien noin 48 000 yrityksen 
hallinnollisia kustannuksia. Niitä aiheutuu 
tunnistekorttien uusimisesta, veronumeroiden 
oikeellisuuden tarkistamisesta sekä käsiteltä-
vän tietosisällön laajenemisesta. Tunniste-
korttien uusiminen aiheuttaisi Rakennusteol-
lisuus RT ry:n arvion mukaan alalle 4 mil-
joonan euron kustannuksen. Tunnistekorttien 
valmistamista varten tarpeellisten tietojen 
hankkimisesta ja käsittelystä sekä mahdolli-
sista ohjelmistomuutoksista arvioidaan ai-
heutuvan 5 miljoonan euron kustannus. Tun-
nistekorttien käytön valvontavastuun laajen-
taminen koskemaan myös työnantajaa ja pää-
toteuttajaa lisäisi tältä osin myös näiden taho-
jen hallinnollista taakkaa. Veronumerome-
nettelyyn siirtymisestä aiheutuvat kustannuk-
set olisivat kuitenkin melko vähäiset verrat-
tuna myöhemmin toteutettavasta ilmoitta-
mismenettelystä aiheutuviin kustannuksiin. 

Uudistuksen toisessa vaiheessa toteutettava 
työntekijätietojen ja alihankkijoille maksettu-
ja suorituksia koskevaan ilmoittamismenette-
lyyn siirtyminen lisäisi merkittävästi raken-
nusalan yritysten ja erityisesti päätoteuttajan 
asemassa olevien yritysten hallinnollisia kus-
tannuksia, joista osa on kertaluonteisia ja osa 
jatkuvia. Kertakustannuksia aiheutuu muun 
ohessa tietojärjestelmien muutoksista, lo-
makkeiden ja toimintaohjeiden uusimisesta ja 
koulutuksesta. Pysyviä kustannuksia aiheu-
tuu lisähenkilöiden palkkaamisesta, ohjelmis-
tojen ylläpidosta ja tilitoimistojen sekä kou-
luttajien lisääntyvästä laskutuksesta. 

Rakennusteollisuus RT ry:n arvioiden mu-
kaan urakkasummien ilmoittamismenettelys-
tä aiheutuisi pysyviä kustannuksia 18 mil-
joonaa euroa vuodessa. Suurin kertakustan-
nus on ohjelmistojen muutostyöt, josta aiheu-
tuisi arvioiden mukaan 10 miljoonan euron 
kustannus. 

Työntekijätietojen ilmoittamismenettelystä 
aiheutuvat kustannukset on arvioitu huomat-
tavasti korkeammiksi. Ilmoittamisvelvolli-
suus koskee päätoteuttajan asemassa olevia 
yrityksiä, joita on arvioitu olevan noin 5 000. 
Kustannuksia aiheutuisi kuitenkin kaikille 
yhteisellä rakennustyömaalla toimiville työn-
antajille, joilta päätoteuttaja saa työntekijä-
kohtaisesti edelleen Verohallinnolle ilmoitet-
tavat tiedot. Pysyviä kustannuksia on arvioitu 
syntyvän alalla noin 30 miljoonaa euroa vuo-
dessa. 

Suurin kertakustannus työntekijätietojen 
ilmoittamisesta, arviolta 35 miljoonaa euroa, 
aiheutuisi ohjelmistojen ja muiden järjestel-
mien muutoksista. Osa siitä kohdistuisi säh-
köiseen kulunvalvontaan siirtymisestä, minkä 
arvioidaan yleistyvän uudistuksen myötä. 
Tietojärjestelmämuutosten osalta arvio on 
perustunut 10 000 euron kustannukseen yri-
tystä kohden. Yrityskohtaisesti tosiasialliset 
kustannukset kuitenkin vaihtelisivat ja riip-
puisivat myös käytetyn automaation asteesta. 

Uudistuksella tavoiteltu harmaan talouden 
määrän väheneminen rakennusalalla terveh-
dyttäisi alan kilpailutilannetta ja parantaisi 
rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä 
ja toimintaedellytyksiä markkinoilla. Uudis-
tuksella arvioidaan olevan myös myönteisiä 
vaikutuksia kotimaisten yritysten työllistä-
mismahdollisuuksiin ja alan kotimaiseen 
työllisyystilanteeseen. Määrällisten vaikutus-
ten arvioimiseen ei kuitenkaan ole edellytyk-
siä. 
 
Vaikutukset julkiseen talouteen 

Rakennusalan harmaan talouden veroval-
vonnan tehostaminen lisäisi yrityksiltä ja 
työntekijöiltä kertyvien verotulojen ja työn-
antajasuoritusten määriä. 

Hallitusohjelmassa harmaan talouden ja ta-
lousrikollisuuden kuudennella toimenpideoh-
jelmalla, joka esiteltäisiin eduskunnalle vuo-
den 2011 loppuun mennessä, tavoitellaan va-
rovaisen arvion mukaan 300—400 miljoonan 
euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuu-
tusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja ri-
koshyötyjä. Osa tavoitelluista lisätuotoista 
saavutettaisiin veronumeromenettelyn sekä 
vuoden 2013 aikana käyttöön otettavan työn-
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tekijä- ja urakkatietojen ilmoittamismenette-
lyn käyttöönotolla. 

Veronumeron käyttöönotto ja tietoisuus 
siirtymisestä ilmoittamismenettelyyn vuoden 
2013 aikana heijastuisivat jossain määrin jo 
vuodelta 2012 kertyvien vero- ja maksutulo-
jen määrään. On syytä olettaa, että siltä osin 
kuin harmaata taloutta esiintyy ulkomaisen 
työvoiman käytön yhteydessä, veronumero-
menettelyyn liittyvä ulkomaisten työntekijöi-
den velvollisuus ilmoittautua Verohallinnolle 
vaikuttaisi ennalta estävästi. 

Oletettu rakennusalan kotimaisen työvoi-
man työllisyystilanteen paraneminen vähen-
täisi työttömyyden hoidosta julkiselle talou-
delle aiheutuvia kustannuksia. 
 
5.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Veronumerouudistuksen käyttöönoton ar-
vioidaan aiheuttavan vuosittain noin 
32 000—35 000 uutta maassa tilapäisesti 
työskentelevän ulkomaan kansalaisen rekis-
teröintiä väestötietojärjestelmään. Maistraatit 
eivät pystyisi nykyresursseilla huolehtimaan 
uudistuksen myötä merkittävästi lisääntyvistä 
rekisteröintitehtävistä erityisesti pääkaupun-
kiseudulla. 

Tarkoituksena on, että Suomeen rakennus-
alalle tilapäisesti työskentelemään tulevien 
ulkomaan kansalaisten rekisteröinti tapahtui-
si Verohallinnon toimipisteissä. Tämä edel-
lyttää, että asiakkaat pystytään ohjaamaan te-
hokkaasti asioimaan Verohallinnossa maist-
raatin sijasta. 

Tilapäisesti Suomeen rakennusalalle työs-
kentelemään tulevien ulkomaan kansalaisten 
rekisteröinti yksinomaan Verohallinnossa 
vähentäisi työtä maistraateissa. Toisaalta 
maistraattien työmäärä tullee ainakin uudis-
tuksen alkuaikoina lisääntymään Verohallin-
non henkilöstön kouluttamiseen osallistumi-
sen sekä Verohallinnolle annettavan käytän-
nön neuvonnan ja opastuksen sekä ensirekis-
teröinnin jälkeen tapahtuvan tietojen ylläpi-
don johdosta. 

Väestötietojärjestelmä on yleinen valta-
kunnallinen perusrekisteri, jonka sisältämillä 
henkilötiedoilla on niin sanottu julkinen luo-
tettavuus. Tietoja käytetään laajasti hyväksi 
koko yhteiskunnassa. Rekisteröinnin yhtey-

dessä pyritään mahdollisimman hyvin var-
mistumaan paitsi rekisteröitävien tietojen oi-
keellisuudesta myös siitä, että samaa henki-
löä ei ole aiemmin rekisteröity väestötietojär-
jestelmään samoilla tai hieman poikkeavilla 
tiedoilla. Riski saman henkilön uudelleen re-
kisteröinnistä korostuu, kun kyseessä on ul-
komaalainen henkilö, jonka nimien kirjoi-
tusasu ja jopa nimien järjestys saattaa vaih-
della eri dokumenteissa. 

Kun oikeus Suomeen tilapäisesti työskente-
lemään saapuvien ulkomaan kansalaisten re-
kisteröintiin väestötietojärjestelmään annet-
taisiin väestötietojärjestelmän päävastuullisi-
na rekisterinpitäjinä toimivien maistraattien 
ohella myös Verohallinnolle, on tärkeää huo-
lehtia siitä, että tietojen laatu säilyy nykyisel-
lä korkealla tasolla myös uudistuksen käyt-
töönoton jälkeen. Viranomaisten kouluttami-
seen ja ohjeistukseen on tämän vuoksi kiinni-
tettävä erityistä huomiota. 

Verohallinnolle väestörekisterinpitoon liit-
tyvät uudet tehtävät samoin kuin veronume-
romenettelyn ja myöhemmin toteutettavan 
työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittamisme-
nettelyn tuomat uudet tehtävät lisäävät mer-
kittävästi Verohallinnon työmäärää ja edel-
lyttävät uusien menettelytapojen kehittämistä 
ja panostusta tietojen reaaliaikaiseen hyödyn-
tämiseen verotuksen kaikissa vaiheissa. 
 
Hallinnolle aiheutuvat kustannukset 

Uudistuksesta aiheutuisi hallinnolle mitta-
via kustannuksia. 

Väestötietojärjestelmään on toteutettava 
Verohallinnon järjestelmiin integroitu yhteys 
siten, että Verohallinto voi tallettaa ulkomaan 
kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjes-
telmään ja saa tietoonsa tälle annetun henki-
lötunnuksen reaaliaikaisesti. Tietojärjestel-
mämuutoksista aiheutuisi kustannuksia Ve-
rohallinnolle arviolta 210 000 euroa ja Väes-
törekisterikeskukselle pelkästään Verohallin-
nolle tehtävästä sovellusmuutoksesta 60 000 
euroa. 

Veronumerorekisteristä ja siihen liittyvän 
tietopalvelun toteuttamisesta aiheutuisi pe-
rustamiskustannuksia Verohallinnolle arviol-
ta 200 000 euroa. 

Viranomaisten kouluttamisesta, ohjeistami-
sesta ja jatkuvasta laadun valvonnasta Väes-
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törekisterikeskukselle aiheutuisi henkilöstö-
resurssitarpeita kaksi henkilötyövuotta eli 
160 000 euroa. 

Ulkomaalaisten lisääntyvä rekisteröinti vä-
estötietojärjestelmään aiheuttaa tarpeen ke-
hittää väestötietojärjestelmän tunnistustoi-
mintoja tietojen eheyden ja luotettavuuden 
varmistamiseksi. Samoin rekisteröintitoimin-
nassa mahdollisesti aiheutuvien virheiden 
korjaamisessa tarvittavia sovelluspalveluita 
on kehitettävä. Näistä aiheutuu kustannuksia 
arviolta 900 000 euroa. Väestötietojärjestel-
män tunnistamisratkaisun ja virheen korjaus-
ratkaisuiden kehittäminen aiheuttaa kahden 
henkilötyövuoden lisäresurssitarpeen. 

Tietojärjestelmäkustannusten, yhteensä 
960 000 euroa, lisäksi Väestörekisterikes-
kukselle aiheutuu henkilöstöresurssitarpeita 
uuden menettelyn käyttöönoton suunnitte-
luun, tietojärjestelmämuutosten tekemiseen 
sekä Verohallinnon henkilöstön kouluttami-
seen ja ohjaukseen liittyvistä tehtävistä yh-
teensä arviolta neljä henkilötyövuotta eli 
320 000 euroa. 

Maistraateille aiheutuu uuden menettelyn 
käyttöönoton suunnitteluun ja Verohallinnon 
henkilöstön kouluttamiseen osallistumisesta, 
Verohallinnon henkilöstön jatkuvasta neu-
vonnasta ja ensirekisteröinnin jälkeen tapah-
tuvasta tietojen ylläpidosta yhteensä neljän 
henkilötyövuoden lisäresurssitarve, joista 
yhden henkilötyövuoden lisäys tarvitaan py-
syvästi. 

Verohallinnolle veronumeromenettelyyn 
siirtyminen aiheuttaa tietojärjestelmäkustan-
nusten lisäksi 8,5 henkilötyövuoden vuosit-
taisen resurssitarpeen, mikä johtuu Verohal-
lintoon ilmoittautuvien ulkomaisten työnteki-
jöiden ohjauksesta, ilmoittautumisen yhtey-
dessä kerättävien tietojen vastaanotosta ja 
tallettamisesta Verohallinnon rekistereihin, 
tarvittavien tietojen tallettamisesta väestötie-
tojärjestelmään sekä tarvittavien asiakirjojen 
tuottamisesta ja lähettämisestä asiakkaalle. 
Kertaluonteisina kustannuksina uudistuksesta 
aiheutuu viiden henkilötyövuoden resurssi-
tarve, joka johtuu muun ohessa neuvonnasta 
ja koulutuksesta. 

Siirtyminen työntekijä- ja urakkatietojen 
ilmoittamismenettelyyn, kaavailujen mukaan 
vuoden 2013 aikana, aiheuttaisi Verohallin-

nolle tietojärjestelmäkustannuksia 4,2 mil-
joonaa euroa. 

Ilmoittamismenettelyn käyttöönoton jäl-
keen verovalvonnassa hyödynnettäisiin myös 
ulkomaisista työntekijöistä näiden ilmoittau-
tuessa Verohallinnolle saatuja tietoja. Pysy-
väksi vuosittaiseksi henkilöresurssitarpeeksi, 
johon ei sisälly edellä mainittu kertaluontei-
nen viisi henkilötyövuotta, arvioidaan ilmoit-
tamismenettelyn siirtymisen jälkeen koko-
naisuudessaan 109 henkilötyövuotta. Lisä-
resurssitarpeita aiheutuu erityisesti säännön-
mukaisen verotuksen ja verotarkastusten 
toimittamisen yhteydessä suoritettavasta ve-
rovalvonnasta ja muutoshakemusten käsitte-
lystä, joiden vaatimaksi resurssitarpeeksi on 
arvioitu 87,5 henkilötyövuotta. 

Vuoteen 2012 tietojärjestelmäkustannuk-
sista kohdistuisi 4 410 000 euroa ja henkilös-
töresurssitarpeesta 20 henkilötyövuotta eli 
1 000 000 euroa. 

Valtion vuoden 2012 talousarvioehdotuk-
sessa Verohallinnon toimintamenojen (siir-
tomääräraha, momentti 28.10.01) mitoituk-
sessa on otettu huomioon edellä mainitut Ve-
rohallinnolle aiheutuvat kustannukset sekä ti-
laajavastuulain mukaisen selvitysvelvolli-
suuden täyttämistä helpottavan verovelkare-
kisterin perustamisesta aiheutuvat kustan-
nukset yhteensä 6,2 miljoonan euron määräi-
sinä. 
 
6  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministe-
riön, Verohallinnon sekä Väestörekisterikes-
kuksen kanssa. 

Esityksestä on pyydetty lausunto seuraavil-
ta viranomaisilta ja järjestöiltä: oikeusminis-
teriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasi-
ainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, 
ympäristöministeriö, Verohallinto, Väestöre-
kisterikeskus, Kansaneläkelaitos, Maahan-
muuttovirasto, Tietosuojavaltuutetun toimis-
to, Helsingin maistraatti, Espoon maistraatti, 
Vantaan maistraatti, Lappeenrannan maist-
raatti, Turun maistraatti, Vaasan maistraatti, 
Pohjois-Pohjanmaan maistraatti, Etelä-
Suomen Aluehallintovirasto, Itä-Suomen 
Aluehallintovirasto, Asunto-, toimitila- ja ra-
kennuttajaliitto RAKLI ry, Elinkeinoelämän 
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Keskusliitto EK, Isännöintiliitto ry, Keskus-
kauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry, Rakennusliitto ry, Ra-
kennusteollisuus RT ry, Rakentamisen Laatu 
ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry, Suomen Asiakastieto Oy, Suomen 
Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, 
Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Tilaaja-
vastuu Oy, Suomen Yrittäjät, Veronmaksa-
jain Keskusliitto ry ja Sähkö- ja teleurakoitsi-
jaliitto STUL ry. 

Lausunnoissa esitetty on mahdollisuuksien 
mukaan otettu jatkovalmistelussa huomioon. 

Esityksen jatkovalmistelun yhteydessä on 
lisäksi käyty neuvotteluja oikeusministeriön 

kanssa, jonka muutosehdotukset on otettu 
huomioon. 

Työturvallisuuslakiin ehdotettavat muutok-
set on käsitelty työturvallisuussäännöksiä 
valmistelevassa neuvottelukunnassa. 

Esitykseen sisältyvään sosiaali- ja terveys-
ministeriön toimialaan kuuluvan työturvalli-
suuslain muutoksiin on saatu sosiaali- ja ter-
veysministeriön esittelylupa. 
 
7  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki veronumerosta ja rakennusalan 
veronumerorekisteristä 

1 §. Lain soveltamisala ja suhde muuhun 
lainsäädäntöön. Laissa säädettäisiin uudesta 
menettelystä, jossa rakennusalalla toimivalle 
henkilölle annetaan hänet yksilöivä veronu-
mero. Veronumero merkittäisiin työturvalli-
suuslain 52 a §:ssä tarkoitettuun henkilötun-
nisteeseen, jota yhteisellä rakennustyömaalla 
työskentelevien on pidettävä esillä. Laissa 
säädettäisiin henkilöitä koskevia tietoja sisäl-
tävästä rakennusalan veronumerorekisteristä, 
rekisterin tietosisällöstä, julkisuudesta ja 
muusta rekisterin sisältämien tietojen käsitte-
lystä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta an-
netun lain (1346/1999), viranomaisten julki-
suudesta annetun lain (621/1999) sekä henki-
lötietolain (523/1999) soveltamisesta vero-
numerorekisterin tietojen julkisuuteen, luo-
vuttamiseen ja käsittelyyn. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi viittaussään-
nöksen veronumeron merkitsemisestä yhtei-
sellä rakennustyömaalla pidettävään henkilö-
tunnisteeseen. 

2 §. Veronumeron antaminen ja käsittely. 
Veronumero olisi henkilötunnuksen tapaan 

yksilöllinen tunnus, joka sisältäisi 12 nume-
rosta muodostuvan numerosarjan. Sen perus-

teella ei olisi mahdollista laskea tai päätellä 
henkilön henkilötunnusta. 

Veronumero voitaisiin tallettaa jokaiselle 
Verohallinnon asiakastietokantaan rekiste-
röidylle henkilölle. Veronumeron merkitse-
misestä rakennusalan veronumerorekisteriin 
säädettäisiin 4 §:n 2 momentissa. 

Veronumero olisi pysyvä, millä varmistet-
taisiin se, että henkilön veronumero ei muu-
tu, jos häntä koskevat tiedot veronumerore-
kisteristä poistamisen jälkeen uudestaan 
merkitään veronumerorekisteriin. 

Pykälän 2 momentissa Verohallinto oikeu-
tettaisiin luovuttamaan tieto veronumerosta 
veronumerorekisteriin merkitsemistä tai hen-
kilötunnisteen valmistamista varten merkit-
semällä se verokorttiin tai muuhun asiakir-
jaan. 

3 §. Rakennusalan veronumerorekisterin 
käyttötarkoitus. Rekisterin henkilötietoja voi-
taisiin käyttää rakennusalalla toimivien hen-
kilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden 
tarkistamiseen. Näin esimerkiksi työmaan 
muut työntekijät ja työnantajat voisivat tar-
kistaa, että työmaalla työskentelevän henki-
lön esillä olevassa tunnistekortissa oleva ni-
mi vastaa Verohallinnon rekisterissä olevia 
tietoja. 

Rekisterin tietoja voitaisiin käyttää myös 
työntekijöiden ja työnantajien verotukseen 
liittyvien velvollisuuksien valvomiseen. Jos 
esimerkiksi työmaalla toimiva yritys, joka 
epäilee kilpailijayritystä pimeän työvoiman 
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käytöstä, ilmoittaa Verohallinnolle omia ha-
vaintojaan kilpailijayrityksen työntekijöiden 
työskentelystä työmaalla identifioiden työn-
tekijät veronumeroa käyttäen, Verohallinto 
voisi esimerkiksi verotarkastuksen tai ar-
vioverotuksen valmistelemiseksi tarkistaa ve-
ronumeron perusteella henkilön henkilölli-
syyden. 

Veronumeron tuoma mahdollisuus tunnis-
tekortin haltijan aiempaa tehokkaampaan 
identifiointiin ja avoin kontrollimahdollisuus 
antavat esimerkiksi muille työmaalla toimi-
ville työntekijöille ja työnantajille keinon 
varmistaa se, että tunnistekortin haltija on 
Verohallinnon tiedossa. Sama koskee työ-
mailla ilman viranomaisvaltuuksia tarkastuk-
sia tekeviä työmarkkinajärjestöjen virkailijoi-
ta. Avoin kontrollimahdollisuus vähentäisi 
myös olennaisesti tarvetta viranomaisvalvon-
taan ja mahdollistaa niukkojen resurssien 
tarkoituksenmukaisemman käytön. 

Kontrollimahdollisuudella arvioidaan ole-
van merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus. 
Tieto siitä tehostaisi myös myöhemmin käyt-
töön otettavaa kuukausittaista työntekijätieto-
jen ilmoittamismenettelyä. Virheellisen il-
moituksen antanut työnantaja ottaa tietoisen 
riskin siitä, että ristiriita työnantajan antami-
en tietojen ja työntekijän oleskelua työmaalla 
koskevien havaintojen välillä tulee Verohal-
linnon tietoon. 

4 §. Rakennusalan veronumerorekisteriin 
talletettavat tiedot. Veronumerorekisteriin 
merkittäisiin rekisteriin merkittävän luonnol-
lisen henkilön nimi, suomalainen henkilö-
tunnus sekä hänelle annettu veronumero. 
Henkilöä koskevat tiedot merkittäisiin vero-
numerorekisteriin 2 momentin mukaisesti 
henkilön omasta tai tämän rakennusalalla 
toimivan työnantajan pyynnöstä tai tunniste-
kortin antavan päätoteuttajan pyynnöstä. 
Työnantaja tai tunnistekortin antava pääto-
teuttaja voisi esittää pyynnön esimerkiksi 
samassa yhteydessä, kun se pyytää, että Ve-
rohallinto verotustietojen julkisuudesta ja sa-
lassapidosta annetun lain muutosehdotuksen 
mukaisesti luovuttaa tiedon työntekijän vero-
numerosta. Tietojen luovutus luonnollisesti 
edellyttää, että tietoja pyytävä on asianmu-
kaisesti tunnistettu. 

Verohallinto voisi myös oma-aloitteisesti 
tehdä merkinnät rekisteriin. Viimeksi mainit-

tu on tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa 
ulkomaalainen Suomeen työskentelemään 
saapuva henkilö ei ole tietoinen Suomen 
lainsäädännön vaatimuksista. Verohallinto 
voi saada perusteen oma-aloitteiseen rekiste-
rimerkintään myös myöhemmin toteutettavan 
kuukausi-ilmoitusmenettelyn yhteydessä, jos 
päätoteuttajan ilmoittamilta tiedoilta ilmenee, 
että työmaalla on työskennellyt henkilö, jota 
ei jostain syystä ole merkitty rekisteriin. 

Käytännössä veronumero saatettaisiin 
työnantajan tietoon useimmissa tapauksissa 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidos-
ta annetun lain 17 §:ään ehdotetun muutok-
sen mukaisesti sähköisesti suorasiirtona Ve-
rohallinnolta. Sille vaihtoehtoisen menettelyn 
mahdollistaa veronumeron merkitseminen 
2 §:n 2 momentin mukaisesti työntekijän ve-
rokorttiin, jolta rakennusalalla toimiva työn-
antaja voisi siirtää tiedon tunnistekortille. Jos 
tunnistekortin antaa muu kuin työnantaja, 
työnantajan tai työntekijän olisi toimitettava 
tieto veronumerosta tunnistekortin antajalle. 
Itsenäinen työnsuorittaja saisi samoin tiedon 
veronumerostaan verokortilta, joka elinkei-
nonharjoittajalle toimitetaan silloinkin, kun 
hän ei ole palkkatyössä. 

Jos kyse on Suomeen työskentelemään 
saapuvasta ulkomaalaisesta, jolla ei jo ole ve-
ronumeroa, menettely on tarkoitus järjestää 
siten, että ennen työnteon aloittamista ulko-
mainen työntekijä ilmoittautuisi Verohallin-
non toimipisteessä, joka tunnistaisi henkilön 
matkustusasiakirjojen perusteella, keräisi hä-
nen verotuksellisen asemansa selvittämiseksi 
tarpeelliset tiedot ja varmistaisi, että häntä 
koskevia tietoja ei ole aiemmin talletettu vä-
estötietojärjestelmään. Henkilöä koskevat 
tiedot talletettaisiin väestötietojärjestelmään, 
henkilö merkittäisiin Verohallinnon asiakas-
tietokantaan sekä veronumerorekisteriin. 
Henkilölle annettu veronumero annettaisiin 
hänen tiedokseen hänelle annettavalla asia-
kirjalla, jolla hän voisi osoittaa veronume-
ronsa tunnistekortin antajalle. 

Säännökset eivät estä menettelytapojen ke-
hittämistä esimerkiksi siten, että ulkomailta 
saapuvista työntekijöistä toimitetaan tietoja 
jo etukäteen sähköisesti ennen henkilökoh-
taista käyntiä Verohallinnon toimipisteessä. 

Jos ulkomainen työntekijä on katsottava 
Suomessa yleisesti verovelvolliseksi, hänelle 
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annettaisiin verokortti tai, jos myös työnanta-
ja on ulkomaalainen, määrättäisiin ennakon-
kannossa oma-aloitteisesti maksettavat en-
nakkoverot. Rajoitetusti verovelvolliselle 
työntekijälle annettaisiin lähdeverokortti, 
määrättäisiin ennakkoverot tai, jos hänen ei 
ole maksettava veroa Suomeen, annettaisiin 
erillinen todistus, josta ilmenee veronumero 
sekä nimi siinä muodossa, jossa se on merkit-
ty Verohallinnon rekisteriin. Itsenäinen am-
matinharjoittaja osoittaisi veronumeronsa 
lähdeverokortilla, selvityksellä ennakkope-
rintärekisteriin merkitsemisestä tai erillisellä 
todistuksella. Työnantaja tai muu tunniste-
kortin antaja valmistaisi ulkomaiselle työnte-
kijälle tunnistekortin, jolla olisi veronumero 
sekä henkilön nimi siinä muodossa, jossa se 
on Verohallinnon antamassa asiakirjassa. 
Näin pyrittäisiin varmistamaan se, että tun-
nistekortissa, kulkulupaluetteloissa ja muissa 
asiakirjoissa oleva henkilön nimen kirjoi-
tusasu ei esimerkiksi erilaisten translitteroin-
tisääntöjen johdosta poikkeaisi Verohallin-
non rekisterissä olevasta nimestä. 

5 §. Tietojen antaminen rakennusalan ve-
ronumerorekisteristä. Veronumeron ainoa 
käyttö liittyy rakennustyömaiden henkilötun-
nisteisiin, eikä sillä olisi muutoin mitään oi-
keuksia tai velvollisuuksia luovia vaikutuk-
sia. Veronumero ei antaisi mitään uutta tietoa 
henkilöstä, jolle se on annettu, sen ilmeisen 
tosiseikan lisäksi, että kyseisellä henkilöllä 
on suomalainen henkilötunnus ja että hän on 
ehdotetun lainsäädännön mukaisesti Verohal-
linnon rekisterissä. Tämän vuoksi ei ole es-
tettä sille, että kuka tahansa voisi tarkistaa, 
onko hänen tiedossaan olevalla henkilöllä 
tietty, tämän tunnistekortista nähtävissä oleva 
veronumero. Tiedon tarkistajan, jolla on ollut 
tilaisuus nähdä tunnistekortti, täytyy jo tuon 
havainnon perusteella tietää, että kyseessä on 
rakennustyömaalla työskentelevä henkilö, jo-
ten tieto tunnistekortilta luettavissa olevasta 
veronumerosta ei tosiasiassa anna uutta tietoa 
myöskään henkilön ammatista. Käytännössä 
veronumeron tarkistaminen olisi luonnolli-
sesti mahdollista työmaalla tehtyjen havain-
tojen perusteella ja siten lähinnä niille, joilla 
on pääsy työmaalle. 

Pykälän mukaan jokainen voisi tarkistaa 
rekisterin julkisesta tietopalvelusta rekisteriin 
merkityn henkilön etu- ja sukunimen sekä 

hänen veronumeronsa perusteella, onko hen-
kilö ja veronumero veronumerorekisterissä. 
Palvelusta ei sen sijaan saisi pelkän veronu-
meron perusteella selvitettyä henkilön nimeä 
tai nimen perusteella veronumeroa. Palvelul-
la ei myöskään olisi mahdollista selvittää tie-
dossa olevan henkilön henkilötunnusta tai si-
tä, minkä nimiselle henkilölle tietty henkilö-
tunnus kuuluu. 

Jos palvelu ilmoittaa, että henkilön nimi ja 
veronumero eivät vastaa Verohallinnon re-
kisterissä olevia tietoja, syynä voisi olla se, 
että nimi tai veronumero on syötetty väärin 
tai muodossa, joka ei vastaa Verohallinnon 
rekisteritietoja. Tämä selviäisi kirjoittamalla 
tiedot siinä muodossa, joka ilmenee Verohal-
linnon asiakkaalle antamasta asiakirjasta. 
Vaihtoehtoinen syy sille, että tiedot eivät 
täsmää, voisi olla lähinnä se, että asiakirja on 
väärennetty. 

Tietojen tarkistamisen epäonnistuessa hen-
kilölle ei olisi annettava tunnistekorttia ja hä-
net tulisi ohjata asioimaan Verohallinnon 
toimipisteessä. 

6 §. Tietojen poistaminen rakennusalan ve-
ronumerorekisteristä. Henkilörekistereitä 
koskevassa sääntelyssä tulee ottaa huomioon 
tietojen säilytysaika henkilörekisterissä. Läh-
tökohtana olisi, että henkilöä koskevat tiedot 
poistettaisiin veronumerorekisteristä henki-
lön omasta pyynnöstä, jos hän esittää selvi-
tyksen siitä, että ei enää toimi rakennusalalla. 
Tällaisena selvityksenä tulisi kysymykseen 
esimerkiksi selvitys siirtymisestä muulla 
toimialalla toimivan yrityksen palvelukseen. 

Rekisteristä poistaminen ei sen sijaan voisi 
tulla kysymykseen työnantajan tai muun 
henkilön rekisteröintiä alunperin pyytäneen 
pyynnöstä. Vaikka henkilötunnisteet, joille 
veronumero merkitään, ovat työnantajakoh-
taisia, veronumero on kuitenkin henkilökoh-
tainen ja sillä on merkitystä ennen kaikkea 
työntekijälle itselleen. Työnantajalle tai 
muulle rekisteröintiä pyytäneelle ei tämän 
vuoksi ole perusteltua antaa oikeutta pyytää 
henkilöä koskevien tietojen poistamista ve-
ronumerorekisteristä. Vain työntekijällä itsel-
lään on edellytykset arvioida sitä, onko vero-
numero hänelle esimerkiksi työsuhteen päät-
tymisen jälkeen edelleen tarpeen. 

Ehdotetun 6 §:n lisäksi tulisivat sovelletta-
viksi henkilötietolain henkilötietojen säilyt-
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tämistä sääntelevät säännökset. Henkilötieto-
lain 9 §:n 2 momentin mukaan rekisterinpitä-
jän on huolehdittava siitä, ettei vanhentuneita 
henkilötietoja käsitellä. Mainitun lain 29 §:n 
mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta 
viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täy-
dennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tar-
koituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Verohallinto voi siten myös oma-
aloitteisesti poistaa henkilöä koskevat van-
hentuneet tiedot veronumerorekisteristä. Täs-
sä tarkoituksessa voidaan hyödyntää uudis-
tuksen seuraavassa vaiheessa käyttöön otet-
tavan työntekijätietojen kuukausittaisen il-
moittamismenettelyn kautta kertyviä tietoja. 
Jos ilmoitustietoja ei kerry pidempään ai-
kaan, voidaan päätellä, että henkilöä koske-
vat merkinnät veronumerorekisterissä ovat 
vanhentuneet. Rakennusalan työntekijöillä 
usein esiintyvien ja välillä pitkähköjenkin 
työttömyyskausien vuoksi tällaiseen päätel-
mään ei kuitenkaan ole aihetta esimerkiksi 
vain muutaman kuukauden mittaista ajanjak-
soa koskevien ilmoituspuutteiden perusteella. 

7 §. Voimaantulo. Laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011. 
Lain 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan sekä 
5 §:n voimaantulosta säädettäisiin aikanaan 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
1.2 Työturvallisuuslaki 

52 a §. Yhteisellä rakennustyömaalla työs-
kentelevän henkilön tunniste. Säännöstä eh-
dotetaan muutettavan siten, että velvoite huo-
lehtia kuvallisesta, veronumeron sisältävästä 
tunnisteesta koskisi koko urakointiketjua. 
Rakennuttajat rakennustyön tilaajina ottaisi-
vat edelleen vastuun omasta huolehtimisvel-
voitteestaan. Rakennuttajat, pääurakoitsijat 
tai muut päätoteuttajat huolehtisivat tunnis-
tetta koskevasta velvollisuudestaan sisällyt-
tämällä sitä koskevan vaatimuksen omiin so-
pimuksiinsa. 

Sopimuspuolten kesken ei välttämättä aina 
tehdä kirjallisia sopimuksia. Velvoitteesta 
voitaisiin sen vuoksi huolehtia myös muulla 
kysymyksessä olevan tahon käytettävissä 
olevalla keinolla. Tällainen muu keino voisi 
olla esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmä, 

jossa työmaalle työskentelemään pääseminen 
edellyttää asianmukaisen tunnisteen olemas-
saoloa. 

Rakennuttajien, pääurakoitsijoiden tai mui-
den päätoteuttajien tulee lisäksi valvoa, että 
työmaalla työskentelevillä on säännöksessä 
edellytetty tunniste ja että sitä käytetään oi-
kein. Rakennustyön turvallisuudesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 3 momen-
tin perusteella päätoteuttajan, jolla asetukses-
sa tarkoitetaan pääurakoitsijaa tai pääasiallis-
ta määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taik-
ka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään, 
on varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista. Työnantajien on annettava 
työntekijöistään ja itsenäisten työnsuorittaji-
en omalta osaltaan tarpeelliset tiedot työ-
maalla työskentelystä päätoteuttajalle. 

Valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 4 mo-
mentti edellyttää, että päätoteuttaja jatkuvasti 
tarkkailee muun muassa työpaikalla toimivi-
en työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien 
velvoitteiden täytäntöönpanoa. Näin ollen 
pääurakoitsijalla tai muulla päätoteuttajalla 
on tosiasiallinen mahdollisuus, mutta myös 
velvollisuus, valvoa tunnisteiden olemassa-
oloa ja niiden oikeaa käyttöä työmaalla. Ra-
kennuttaja voi siirtää tunnisteen käytön val-
vonnan pääurakoitsijalle tai muulle pääto-
teuttajalle, mutta tällöin velvoitteen siirtämi-
sestä tulisi olla sovittu. Rakennuttajan intres-
sissä olisi huolehtia, että sopimuksen sisältö 
on tarvittaessa näytettävissä toteen. 

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentele-
vän työntekijän työnantajalla olisi ehdotuk-
sen mukaan puolestaan velvollisuus huoleh-
tia siitä, että työntekijällä on säännöksen 
edellyttämä tunniste ja että sitä pidetään 
työmaalla liikuttaessa näkyvillä. Työnantajal-
la on toimivaltansa puitteissa oikeus antaa 
tunnisteen käyttämistä koskevia ohjeita ja 
määräyksiä, joita työntekijän on työturvalli-
suuslain 18 §:n mukaisesti noudatettava. 
Tunnisteen käyttämistä koskevien ohjeiden ja 
määräysten lisäksi työnantajan olisi myös 
käytännössä valvottava, että työntekijät käyt-
tävät tunnistetta oikein. Jos työnantaja tekee 
aliurakointia koskevan sopimuksen, tulisi 
vaatimus tunnisteiden käyttämisestä sisällyt-
tää myös tähän sopimukseen tai siitä tulisi 
huolehtia muulla työnantajan käytettävissä 
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olevalla keinolla. Itsenäisen työnsuorittajan 
velvollisuudesta käyttää tunnistetta yhteisellä 
rakennustyömaalla säädettäisiin lain 53 §:ssä. 

Työmaiden pakollisen henkilötunnisteen 
hyödyntämiseksi työntekijöiden verovalvon-
nassa pykälää muutettaisiin siten, että tunnis-
tekortissa tulee siitä nykyisin ilmenevien 
seikkojen lisäksi ilmetä työntekijän raken-
nusalan veronumerorekisteriin merkitty ve-
ronumero. 

Valvontaviranomaiset samoin kuin kaikki 
muutkin rakennustyömaalla työskentelevät 
tahot voisivat tunnistekortissa olevan nume-
rosarjan perusteella päätellä, että työntekijä 
on Verohallinnon rekisterissä ja laiminlyönti-
tilanteissa ryhtyä käytettävissään oleviin toi-
menpiteisiin. Numerosarjan perusteella työn-
tekijät olisivat myös yksiselitteisesti yksilöi-
tävissä. 

Poikkeukset huolehtimisvelvollisuudesta 
jäisivät ennalleen. Tunnistetta ei tarvitse olla 
tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla ei-
kä sellaisella työmaalla työskentelevällä, jos-
sa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai 
korjataan rakennuttajana olevan yksityishen-
kilön omaan käyttöön. Tässä esityksessä eh-
dotettu sääntely ei siten tulisi sovellettavaksi 
omakotirakentajiin tai vapaa-ajanasuntoa ra-
kentaviin yksityishenkilöihin. 

Huolehtimisvelvollisuuden laiminlyöntiin 
liittyvästä rangaistusuhasta säädetään 
63 §:ssä. 

53 §. Itsenäisen työnsuorittajan velvolli-
suudet yhteisellä työpaikalla. Säännökseen 
ehdotetaan lisättävän uusi 4 kohta, jolla itse-
näiselle työnsuorittajalle asetettaisiin velvol-
lisuus noudattaa säännöstä tunnisteen käytös-
tä yhteisellä rakennustyömaalla. Itsenäisen 
työnsuorittajan tulisi siten yhteisellä raken-
nustyömaalla työskennellessään noudattaa 
velvoitetta pitää lain 52 a §:n mukaista tun-
nistetta näkyvillä työmaalla liikkuessaan. 

63 §. Työturvallisuusrikkomus. Urakointi-
ketjun eri osapuolien henkilön tunnistetta 
koskevien velvollisuuksien noudattamista 
yhteisellä rakennustyömaalla tulisi tehostaa 
rangaistusuhalla. Säännöksen noudattamisen 
tehosteena olevan rangaistusuhan ehdotetaan 
laajenevan koskemaan rakennuttajan lisäksi 
myös pääurakoitsijaa tai muuta päätoteutta-
jaa, työnantajaa sekä itsenäistä työnsuoritta-
jaa. Rangaistusuhkaa koskevan 63 §:n 

2 momentin 2 kohdan nykyinen sisältö mah-
dollistaa sen, että rangaistusuhka koskee 
myös muitakin urakointiketjun toimijoita 
kuin rakennuttajia, joten säännöksen sana-
muotoa ei tarvitse muuttaa. 

Huolehtimisvelvollisuus ei ole rajoittama-
ton. Vastuutaholla tai -tahoilla tulee olla tosi-
asiallinen mahdollisuus huolehtia velvoit-
teesta. Pääurakoitsijan tai muun päätoteutta-
jan vastuu voi poistua, jos päätoteuttajalla ei 
ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia huo-
lehtia käytettävissään olevin keinoin siitä, et-
tä työmaalla työskentelevillä on asianmukai-
set tunnisteet. Näin voi olla esimerkiksi sivu-
urakointiin liittyvissä tapauksissa. Tällöin 
vastuu velvoitteen laiminlyömisestä voi olla 
joko rakennuttajalla ja tämän sopimuskump-
panilla tai pelkästään jälkimmäisellä. Raken-
nuttajan vastuu riippuu siitä, mitä mahdolli-
sessa sopimuksessa sopimuskumppanilta on 
edellytetty tai minkälaisia toimenpiteitä muu-
toin on toteutettu tunnisteiden käytön varmis-
tamiseksi. Sopimuskumppanina toimivan 
työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan 
osalta vastuukysymys on selvempi. Työnan-
taja olisi omien työntekijöidensä osalta ja it-
senäinen työnsuorittaja omalta osaltaan vel-
vollinen huolehtimaan yhteisellä rakennus-
työmaalla siitä, että tunnistetta käytetään 
52 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, vaikka mah-
dollisessa sopimuksessa ei olisi edellytetty 
tunnisteen käyttämistä työmaalla. 

Työturvallisuusrikkomuksen tunnusmerkis-
töä ehdotetaan täydennettävän itsenäisen 
työnsuorittajan vastuun selventämiseksi si-
ten, että pykälän 2 momenttiin lisättäisiin uu-
si 3 kohta koskien itsenäisen työnsuorittajan 
laiminlyöntiä noudattaa yhteisellä rakennus-
työmaalla edellytettävän tunnisteen käyttä-
mistä koskevaa velvollisuutta. Itsenäinen 
työnsuorittaja voitaisiin tuomita työturvalli-
suusrikkomuksesta, mikäli hän yhteisellä ra-
kennustyömaalla työskennellessään laimin-
lyö tahallaan velvollisuutensa pitää työmaalla 
liikkuessaan näkyvillä lain 52 a §:n mukaista 
tunnistetta. 
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1.3 Laki väestötietojärjestelmästä ja vä-
estörekisterikeskuksen varmenne-
palveluista 

22 §. Muiden viranomaisten toimivalta. 
Pykälää muutettaisiin siten, että Verohallin-
nolle annettaisiin maistraattien ohella rinnak-
kainen toimivalta tallettaa väestötietojärjes-
telmään Suomessa tilapäisesti työskentelevää 
ulkomaan kansalaista koskevat tiedot. Maist-
raatilla säilyisi edelleen yksinomainen toimi-
valta tallettaa väestötietojärjestelmään tiedot 
niistä ulkomaan kansalaisista, joiden tietojen 
tallettaminen perustuu kotikuntalaissa tarkoi-
tettuun kotikuntaan ja asuinpaikkaan Suo-
messa. Jos tämä kävisi ilmi jo henkilön asi-
oidessa Verohallinnon toimipisteessä, hänet 
olisi ohjattava maistraatin asiakkaaksi. 

Voimassa olevan pykälän 1 momentin mu-
kaan ulkomaan kansalainen voi esittää tieto-
jensa tallettamista koskevan pyynnön maist-
raatin lisäksi myös eräille muille viranomai-
sille. Rekisteröintipyynnön vastaanottaneen 
viranomaisen on varmistettava henkilötieto-
jen tallettamisen perusteeksi esitettyjen asia-
kirjojen luotettavuus laissa säädetyllä tavalla 
ja toimitettava pyyntö sekä sen yhteydessä 
esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat viipymättä 
väestötietojärjestelmään tallettamista varten 
sille maistraatille, jonka virka-alueella ulko-
maan kansalainen ilmoittaa asuvansa. 

Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että Verohallinnon ei olisi toimi-
tettava henkilötietoja ja asiakirjoja maistraa-
tille, koska pykälän uuden 2 momentin mu-
kaan Verohallinto saisi käsitellä rekisteröin-
tipyynnön itse ja tallettaa ulkomaan kansa-
laista koskevat tiedot suoraan väestötietojär-
jestelmään sekä säilyttäisi rekisteröinnin yh-
teydessä syntyvät asiakirjat. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Vero-
hallinnolle annettavasta rajoitetusta toimival-
lasta tallettaa ulkomaan kansalaista koskevia 
tietoja suoraan väestötietojärjestelmään. Ve-
rohallinnon toimivalta koskisi sellaisia tapa-
uksia, joissa ulkomaan kansalainen ei saa ko-
tikuntaa Suomessa, vaan hänen tietojensa tal-
lettamiseen väestötietojärjestelmään on ole-
massa jokin muu 9 §:n 1 momentin 1—
3 kohdassa mainittu syy. 

Toimivalta ulkomaan kansalaisen tietojen 
tallettamisessa väestötietojärjestelmään olisi 

edelleen ainoastaan maistraatilla niissä tapa-
uksissa, joissa tietojen tallettamisen syynä on 
kotikunnan saaminen Suomessa. Lain 4 §:n 
mukaan väestötietojärjestelmän päävastuulli-
sia rekisterinpitäjiä ovat maistraatit ja Väes-
törekisterikeskus. Verohallinto vastaisi kui-
tenkin tallettamistaan tiedoista, eli se olisi 
vastuussa niiden tietojen oikeellisuudesta, 
jotka se on itse tallettanut väestötietojärjes-
telmään. 

Verohallinto tallettaisi suoraan väestötieto-
järjestelmään lähinnä Suomeen tilapäisesti 
työskentelemään tulleita ulkomaan kansalai-
sia koskevat tiedot. Tarkoituksena on tehos-
taa ja nopeuttaa henkilötunnuksen antoa 
Suomessa tilapäisesti työskenteleville ulko-
maan kansalaisille verovalvonnan ja harmaan 
talouden torjunnan tarpeita varten. Verohal-
linto voisi tallettaa tiedot myös niistä ulko-
maan kansalaisista, jotka ostavat kiinteistön 
Suomesta. Tarkoituksena on edistää kiinteis-
töverotuksen toimittamista. Tietojen talletta-
minen väestötietojärjestelmään koskisi tilan-
teita, joissa ulkomaan kansalainen asioi itse 
Verohallinnon toimipisteessä ja esittää tieto-
jensa tallettamista koskevan pyynnön Vero-
hallinnolle. 

Pykälän 3 momentin mukaan tietoja talle-
tettaessa tulisi noudattaa muita tämän lain 
säännöksiä, jotka liittyvät ulkomaan kansa-
laisten rekisteröintiin. Ulkomaan kansalaisen 
rekisteröinnin edellytyksistä säädetään lain 
9 §:ssä. Verohallinnon olisi aina ennen tieto-
jen tallettamista väestötietojärjestelmään en-
sin tutkittava, täyttyvätkö laissa säädetyt ul-
komaan kansalaisen rekisteröinnin edellytyk-
set, sekä lisäksi varmistuttava rekisteröinti-
pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä voimas-
sa olevasta matkustusasiakirjasta tai muusta 
vastaavasta luotettavasta asiakirjasta. Järjes-
telmän tietojen säilyttämisestä säädetään lain 
20 §:ssä, jonka 3 momenttiin sisältyy asiakir-
jojen säilyttämiseen liittyen viittaus arkisto-
lakiin (831/1994) tai sen nojalla annettuun 
asetukseen tai määräykseen. Verohallinnon 
olisi säilytettävä ulkomaan kansalaisen rekis-
teröintiin liittyvät asiakirjat vastaavalla taval-
la kuin asiakirjat säilytetään edellä mainittu-
jen säännösten nojalla maistraatissa. 

Lain 47 §:n 2 momentin mukaan maistraat-
ti päättää muun muassa jäljennöksen antami-
sesta väestötietojärjestelmän tietoihin liitty-
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vistä asiakirjoista. Jäljennöksen antamisesta 
ulkomaan kansalaisen rekisteröintiin liitty-
vistä asiakirjoista päättäisi maistraatin sijasta 
Verohallinto niissä tapauksissa, joissa se on 
tallettanut tiedot ulkomaan kansalaisesta vä-
estötietojärjestelmään. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyisi myös val-
tuutus antaa valtioneuvoston asetuksella tar-
kempia säännöksiä tehtävää hoidettaessa 
noudatettavista menettelytavoista. Asetuksel-
la voitaisiin säätää esimerkiksi rekisteröinnin 
edellytysten selvittämiseksi tarvittavista 
asiakirjoista sekä siitä, miten ja milloin ul-
komaan kansalaisen rekisteröintiin liittyvät 
asiakirjat siirrettäisiin maistraatin säilytettä-
viksi niissä tapauksissa, joissa alun pitäen 
Verohallinnon väestötietojärjestelmään rekis-
teröimä ulkomaan kansalainen mahdollisesti 
saisi myöhemmin kotikunnan Suomessa. 

Nykyisin ulkomaan kansalaisesta, jolla on 
kotikunta Suomessa, pyritään tallettamaan 
väestötietojärjestelmään pääsäännön mukaan 
samat tiedot kuin Suomen kansalaisesta. 
Suomessa tilapäisesti oleskelevasta tai työs-
kentelevästä ulkomaan kansalaisesta tallete-
taan sen sijaan yleensä vain suppeat perustie-
dot, eli ne tiedot, joita heistä yleisimmin tar-
vitaan. 

Pykälän 4 momentin mukaan Verohallinto 
saisi tallettaa ulkomaan kansalaisesta väestö-
tietojärjestelmään vain tietyt 13 ja 17 §:ssä 
mainituista henkilötiedoista. Näitä ovat en-
sinnäkin ne tiedot, joita tarvitaan henkilötun-
nuksen antamista varten ja jotka käyvät ilmi 
henkilön voimassa olevasta matkustusasia-
kirjasta, eli täydellinen nimi, syntymäaika ja 
sukupuoli. Lisäksi Verohallinto saisi tallettaa 
muut matkustusasiakirjasta mahdollisesti il-
menevät perushenkilötiedot, kuten syntymä-
paikkaa ja kansalaisuutta sekä mahdollista 
ulkomaista henkilönumeroa koskevat tiedot. 
Verohallinto voisi lisäksi tallettaa eräitä mui-
ta väestötietojärjestelmään talletettavia hen-
kilötietoja, jotka perustuvat henkilön omaan 
ilmoitukseen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi 
ammatti, äidinkieli, asiointikieli sekä yhteys-
tiedot, kuten osoite ulkomailla ja postiosoite 
Suomessa. Ne 13 ja 17 §:ssä tarkoitetuista 
tiedoista, jotka muu kuin rekisterihallinnon 
viranomainen saisi tallettaa väestötietojärjes-
telmään, määriteltäisiin tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Lain 12 §:n 1 momentin mukaan henkilö-
tunnuksen korjaamisesta päättää se maistraat-
ti, jonka toimialueella henkilö asuu. Henkilö-
tunnus on korjattava, jos tunnus on teknisesti 
virheellinen tai tieto tunnukseen sisältyvästä 
syntymäajasta tai sukupuolesta on virheelli-
nen. Maistraatti päättäisi henkilötunnuksen 
korjaamisesta myös niissä tapauksissa, joissa 
Verohallinto on päättänyt ulkomaan kansa-
laista koskevien, henkilötunnuksen antami-
sessa tarvittujen tietojen tallettamisesta väes-
tötietojärjestelmään. Maistraatti päättäisi 
myös muiden sellaisten tietojen korjaamises-
ta ja muuttamisesta, jotka Verohallinto on 
tämän pykälän nojalla tallettanut väestötieto-
järjestelmään ulkomaan kansalaista koskevi-
en tietojen ensirekisteröinnin yhteydessä. 
Lain 21 §:n 2 momentin valtuutussäännöksen 
nojalla virheiden korjaamiseen liittyvät teh-
tävät voidaan tarvittaessa keskittää joihinkin 
maistraatteihin säätämällä siitä valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Jos Verohallinnon väestötietojärjestelmään 
rekisteröimä ulkomaan kansalainen haluaisi 
ilmoittaa väestötietojärjestelmään tallettamis-
ta varten myös muita kuin Verohallinnon tä-
män pykälän 4 momentin nojalla tallettamia 
tietoja, kuten perhesuhdetietoja, hänet ohjat-
taisiin ensirekisteröinnin jälkeen kääntymään 
maistraatin puoleen. Sen jälkeen, kun esi-
merkiksi Suomessa tilapäisesti työskentelevä 
ulkomaan kansalainen on mahdollisesti saa-
nut kotikunnan Suomessa, hänen tulee il-
moittaa väestötietojärjestelmään tallettamista 
varten myös muut tiedot, joiden tallettami-
sesta väestötietojärjestelmään päättää aina 
maistraatti. 

Pykälän 5 momentti vastaa sisällöltään py-
kälän nykyistä 2 momenttia, eli siihen ei eh-
doteta muutoksia. 
 
1.4 Laki verotustietojen julkisuudesta ja 

salassapidosta 

17 §. Tietojen antaminen ennakonpidätyk-
sen toimittamista varten. Tieto henkilön ve-
ronumerosta kuuluu verotustietojen julkisuu-
desta ja salassapidosta annetun lain mukaan 
salassapidettäviin verotustietoihin. Pykälään 
lisättäisiin tarpeelliset säännökset Verohal-
linnon oikeudesta salassapitovelvollisuuden 
estämättä antaa työnantajalle tai muulle tun-
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nistekortin antajalle tieto verovelvollisen ve-
ronumerosta. Muutokset ovat tarpeen, jotta 
tunnistekortin antaja voisi saada joustavasti 
tiedon työntekijän veronumerosta merkittä-
väksi tunnistekorttiin. 

Pykälän 1 momenttiin, jossa säädetään tie-
doista, joita Verohallinto voi pykälän nojalla 
salassapitovelvollisuuden estämättä antaa, li-
sättäisiin uudeksi 3 kohdaksi tieto veronume-
rosta. Tieto veronumerosta voitaisiin antaa 
myös tunnisteen antavalle päätoteuttajalle. 

Pykälän 2 momentista, jossa säädetään Ve-
rohallinnon oikeudesta salassapitosäännösten 
estämättä luovuttaa eräistä etuuksista toimi-
tettavaa ennakonpidätystä varten tarpeellisia 
tietoja etuuksia maksaville tahoille, poistet-
taisiin siihen sisältyvä maininta tietojen an-
tamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Asiasta säädettäisiin erikseen 3 momentiksi 
otettavassa säännöksessä, jota sovellettaisiin 
myös 1 momentin nojalla annettaviin tietoi-
hin. Voimassa olevasta pykälästä puuttuu 
nimenomainen säännös tietojen antamisesta 
teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentissa 
tarkoitettujen tietojen osalta. 

Pykälän 3 momentissa, joka siirtyisi 
4 momentiksi, säädetään tietojen antamisen 
edellytyksenä olevasta tietojen antajan anta-
masta, tietojen käytön asianmukaista valvon-
taa ja tietojen käyttötarkoituksen turvaamista 
koskevasta selvityksestä. Momentti lisättiin 
lakiin samanaikaisesti nykyisen 2 momentin 
kanssa 29 päivänä joulukuuta 2002 voimaan 
tulleella lailla. Nykyistä 3 momenttia on 
lainmuutoksen perustelujen (HE 237/2002 
vp) mukaan ollut tarkoitettu sovellettavaksi 
vain pykälän 2 momentissa tarkoitettujen tie-
tojen luovutuksiin. Selvyyden vuoksi 4 mo-
mentiksi siirtyvää nykyistä 3 momenttia tar-
kennettaisiin siten, että asia käy säännöksestä 
nimenomaisesti ilmi. 

Pykälän nykyistä 4 momenttia, joka siirtyi-
si uudeksi 5 momentiksi, muutettaisiin siten, 
että pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalve-
lujärjestelmän kautta voitaisiin palvelun 
avulla tunnistetulle käyttäjälle antaa enna-
konpidätyksen toimittamista varten tarpeel-
listen tietojen lisäksi myös tieto rakennus-
alalla toimivan palvelun käyttäjän yksilöimi-
en työntekijöiden veronumeroista. 
 

2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun 
lain 22 §:n muuttamista koskevan ehdotuk-
sen mukaan Verohallinnolle annettaisiin ra-
joitettu toimivalta tallettaa eräissä tapauksis-
sa ulkomaan kansalaista koskevia tietoja vä-
estötietojärjestelmään henkilötunnuksen an-
tamista varten. Pykälän 3 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä tehtävää hoidettaessa 
noudatettavista menettelytavoista ja 4 mo-
mentin mukaan valtioneuvoston asetuksella 
annettaisiin tarkemmat säännökset niistä tie-
doista, jotka Verohallinto saisi tallettaa väes-
tötietojärjestelmään. Tarvittavat säännökset 
on tarkoitus lisätä väestötietojärjestelmästä 
annettuun valtioneuvoston asetukseen 
(128/2010). Samalla eräitä asetuksen nykyi-
siä säännöksiä on tarpeen tarkistaa Verohal-
linnolle annettavan uuden tehtävän johdosta. 
 
3  Voimaantulo ja  soveltaminen 

Jotta veronumeromenettelyyn siirtyminen 
voitaisiin toteuttaa hallinnollisesti tehokkaas-
ti ja tarkoituksenmukaisesti, on tarpeen, että 
Verohallinto voisi mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa ryhtyä uudistuksen toteuttami-
sen edellyttämiin toimiin. Tarkoituksena on, 
että veronumerot voitaisiin merkitä vuodelta 
2012 toimitettavaa ennakonpidätystä varten 
annettaviin verokortteihin, jotka postitetaan 
kuluvan vuoden joulukuussa. Tarkoituksena 
on lisäksi, että työnantajille voitaisiin jo en-
nen vuoden 2012 alkua ilmoittaa verotustie-
tojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun 
lain muuttamista koskevan ehdotuksen mu-
kaisesti sähköisesti tietoja työntekijöiden ve-
ronumeroista. Tämän vuoksi viimeksi mai-
nittu laki sekä laki veronumerosta ja raken-
nusalan veronumerorekisteristä on tarkoitus 
saattaa voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011. 

Veronumerorekisterin julkisen tietopalve-
lun käynnistäminen ja tietojen tallettamista 
väestötietojärjestelmään koskevien tehtävien 
siirtäminen Verohallinnolle edellyttävät kui-
tenkin mittavia ja aikaa vieviä tietojärjestel-
mämuutoksia. Uudistuksen voimaansaatta-
minen kokonaisuudessaan ei siten voisi ta-
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pahtua samassa aikataulussa. Myöskään tie-
tojärjestelmien käyttöönottoaikataulua ei täs-
sä vaiheessa ole mahdollista tarkoin enna-
koida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että vero-
numerorekisteriä koskevan lain voimaantu-
losta säädettäisiin eräiltä osin myöhemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Tämänhetkisten 
kaavailujen mukaan veronumerorekisterin 
julkinen tietopalvelu olisi mahdollista käyn-
nistää ja väestötietojärjestelmän pitoon liitty-
vät tehtävät Verohallinnossa aloittaa vuoden 
2012 heinäkuun alussa. 

Laki veronumerosta ja rakennusalan vero-
numerorekisteristä ehdotetaan tulevaksi voi-
maan joulukuun 15 päivänä 2011, kuitenkin 
siten, että rakennusalan veronumerorekisterin 
julkista tietopalvelua koskeva 5 § saatettai-
siin voimaan myöhemmin valtioneuvoston 
asetuksella. Sama koskisi tietojen merkitse-
mistä veronumerorekisteriin työnantajan tai 
työntekijän pyynnöstä koskevaa 4 §:n 2 mo-
mentin 1 ja 2 kohtaa , koska ei voida enna-
koida myöskään sitä, mistä ajankohdasta läh-
tien Verohallinnolla on valmius ryhtyä sovel-
tamaan mainittua säännöstä. Verohallinnolle 
ei voida asettaa velvollisuutta tehdä pyynnös-
tä merkintöjä rekisteriin ennen kuin siihen on 
tekniset ja toiminnalliset edellytykset. 

Tarkoituksena kuitenkin on, että veronume-
rorekisteriin jo ennen julkisen tietopalvelun 
aloittamista merkittäisiin rakennusalan työn-
tekijöitä. Käytännössä virike tähän voisi tulla 
työnantajilta, ja Verohallinto voisi tehdä re-
kisterimerkinnät oma-aloitteista rekisteriin 
merkitsemistä koskevan 4 §:n 2 momentin 
3 kohdan nojalla joustavasti sitten, kun siihen 
on edellytykset. 

Työturvallisuuslain sekä väestötietojärjes-
telmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annettua lakia koskevat 
muutokset saatettaisiin niinikään voimaan 
valtioneuvoston asetuksella. 

Ehdotettuun työturvallisuuslain 52 a §:ään 
sisältyvä vaatimus veronumeron merkitsemi-
sestä tunnisteeseen edellyttää, että rakennus-
työmailla käytettävät tunnistekortit on uusit-
tava. 

Ennen lain voimaantuloa aloitettujen työ-
maiden osalta ehdotetaan ruuhkautumisen 
välttämiseksi noudatettavaksi siirtymäaikaa 
siten, että näillä työmailla tunnisteet olisi uu-
sittava puolen vuoden kuluessa lain voimaan-

tulosta. Ehdotetun voimaantulosäännöksen 
mukaan ennen lain voimaantuloa aloitettavil-
la työmailla käytettäviin tunnistekortteihin 
sovellettaisiin vanhan lain säännöksiä kuuden 
kuukauden ajan lain voimaantulosta. 

Työnantajan harkinnassa olisi, milloin tä-
män ajanjakson aikana tunnistekortit uusi-
taan. Työnantaja saisi veronumeron suora-
siirtona Verohallinnolta verotustietojen julki-
suudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n 
mukaisesti tai Verohallinnon antamalta asia-
kirjalta, useimmiten verokortilta, niille työn-
tekijöille, joilla jo on suomalainen henkilö-
tunnus, työntekijän tarvitsematta asioida Ve-
rohallinnossa. Sen sijaan niiden ulkomaisten 
työntekijöiden, joilla ei ole suomalaista hen-
kilötunnusta, olisi ilmoittauduttava Verohal-
lintoon saadakseen veronumeron. Tämä 
työntekijäryhmä työllistäisi siten myös Vero-
hallintoa. Tunnistekortin uusiminen siirtymä-
ajan päättymiseen mennessä tulisi kuitenkin 
tarpeelliseksi vain niiden kohdalla, jotka jat-
kavat työskentelyä Suomessa samalla työ-
maalla siirtymäajan yli. Näissä tapauksissa 
työntekijöistä on ajan kulumisen perusteella 
jo tullut Suomessa yleisesti verovelvollisia, 
joten heidät tulisi ohjata asioimaan Verohal-
linnossa. 

Lain voimaantulon jälkeen aloitetuilla 
työmailla käytettäviin tunnisteisiin sovellet-
taisiin uusia säännöksiä, eli tunnistekorteissa 
tulisi olla veronumero. 

Voimaantulosäännöksen 3 momentissa 
määriteltäisiin, milloin työmaa katsotaan 
aloitetuksi. Tuona ajankohtana pidettäisiin si-
tä ajankohtaa, jona rakennustyön aloitusko-
kous on pidetty tai työsuojeluviranomaisille 
annettava ennakkoilmoitus työmaasta on an-
nettu. Ennakkoilmoituksesta säädetään ra-
kennustyön turvallisuudesta annetun asetuk-
sen (205/2009) 4 §:ssä. Kumpikin ajankohta 
kytkeytyy rakentamisen aloittamiseen, ja 
ajankohta on asiakirjoista todennettavissa. 

Työmaa katsottaisiin kuitenkin aina aloite-
tuksi viimeistään silloin, kun rakentaminen 
on aloitettu. Tämä on tarpeen ajatellen tilan-
teita, joissa aloituskokousta ei ole pidettävä 
eikä ennakkoilmoitusta annettava tai kun 
mainitut velvoitteet on laiminlyöty. Raken-
nustyön aloittamisajankohta on määritelty 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(895/1999) 72 §:ssä. Rakennustyö on aloitet-
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tu, kun on ryhdytty säännöksessä tarkoitet-
tuihin perustuksen valutöihin tai lupaa vaati-
vassa korjaus- ja muutostyössä on ryhdytty 
rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen 
tai rakentamiseen. 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotetulla lailla veronumerosta ja raken-
nusalan veronumerorekisteristä on tarkoitus 
luoda muille työmaalla oleskeleville mahdol-
lisuus tarkistaa, että työmaalla työskentele-
vän henkilön tunnistekortilla oleva nimi ja 
veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. 
Työnantajalla tai muulla tunnistekortin anta-
valla taholla olisi myös mahdollisuus varmis-
taa, että työntekijän ilmoittama veronumero 
on sama kuin Verohallinnon rekisterissä ole-
va. Työnantaja ja tunnistekortin antava pää-
toteuttaja voisi verotustietojen julkisuudesta 
ja salassa pidosta annetun lain mukaan saada 
tiedon työntekijän veronumerosta. 

Ehdotuksessa säädetään Verohallinnon re-
kisterissä olevien asiakastietojen käsittelystä. 
Ehdotus on siten merkityksellinen perustus-
lain (731/1999) 10 §:n 1 momenttiin sisälty-
vän henkilötietojen suojaa koskevan perusoi-
keussäännöksen näkökulmasta. Säännöksen 
mukaan henkilötietojen suojasta säädetään 
tarkemmin lailla. 

Perustuslain henkilötietojen suojaa koskeva 
sääntelyvaraus edellyttää lain säännöksiä täs-
tä oikeudesta, mutta se jättää sääntelyn yksi-
tyiskohdat lainsäätäjän harkintaan (esimer-
kiksi PeVL 27/2006). Lainsäätäjän liikkuma-
varaa rajoittaa henkilötietojen suojaa koske-
van sääntelyvarauksen lisäksi myös se, että 
henkilötietojen suoja osittain sisältyy samas-
sa momentissa turvatun yksityiselämän suo-
jan piiriin. Perustuslakivaliokunta on käytän-

nössään pitänyt henkilötietojen suojan kan-
nalta tärkeinä sääntelykohteina ainakin rekis-
teröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilö-
tietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötar-
koituksia mukaan luettuna tietojen luovutet-
tavuus sekä tietojen säilytysaika henkilöre-
kisterissä ja rekisteröidyn oikeusturva. Näi-
den seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee li-
säksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista. Lailla 
säätämisen vaatimus ulottuu myös mahdolli-
suuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen 
käyttöyhteyden avulla. 

Ehdotuksessa on perustuslakivaliokunnan 
ratkaisukäytännössään edellyttämällä tark-
kuudella säädetty luovutettavan tiedon sisäl-
löstä, luovuttamisesta ja käyttötarkoituksesta 
samoin kuin muista tarvittavista seikoista. 
Lakiehdotus on hallituksen käsityksen mu-
kaan henkilötietojen suojaa koskevan perus-
tuslain 10 §:n 1 momentin henkilötietojen ja 
yksityiselämän suojan kannalta ongelmaton. 
 
Voimaantulo 
 

Perustulain 79 §:n mukaan laista tulee käy-
dä ilmi, milloin se tulee voimaan. Erityisestä 
syystä laissa voidaan säätää, että sen voi-
maantuloajankohdasta säädetään asetuksella. 

Edellä jaksossa ”3. Voimaantulo ja sovel-
taminen” selostetuista syistä väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annetun lain 
muutos, työturvallisuuslain muutos ja eräiltä 
osin laki veronumerosta ja rakennusalan ve-
ronumerorekisteristä saatettaisiin voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 
ajankohtana vuoden 2012 aikana. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain soveltamisala ja suhde muuhun lain-
säädäntöön 

Tässä laissa säädetään Verohallinnon an-
tamasta veronumerosta sekä sen ylläpitämäs-
tä rakennusalan veronumerorekisteristä, re-
kisterin tietosisällöstä sekä tietojen julkisuu-
desta ja muusta tietojen käsittelystä. 

Veronumerorekisterin tietojen julkisuuteen 
ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidos-
ta annetussa laissa (1346/1999) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) säädetään, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. Veronumerorekisteriin sekä 
siihen talletettujen henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan muutoin, mitä henkilötietolaissa 
(523/1999) tai muualla laissa säädetään. 

Veronumeron merkitsemisestä rakennus-
alalla toimivan henkilön yksilöivään tunnis-
teeseen säädetään työturvallisuuslain 
(738/2002) 52 a §:ssä. 
 

2 § 

Veronumeron antaminen ja käsittely 

Verohallinnon tietokantaan voidaan tallet-
taa jokaiselle Verohallinnon asiakastietokan-
taan rekisteröidylle luonnolliselle henkilölle 
hänet yksilöivä 12 numerosta muodostettava 
tunnus (veronumero), joka on pysyvä. 

Verohallinto voi antaa tiedon veronumeros-
ta tulostamalla sen verokorttiin, ennakkove-
rolippuun, lähdeverokorttiin tai muuhun 
asiakirjaan veronumerorekisteriin merkitse-
mistä tai 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun 
tunnisteeseen merkitsemistä varten. 
 

3 § 

Rakennusalan veronumerorekisterin käyttö-
tarkoitus 

Rakennusalan veronumerorekisterin käyt-
tötarkoituksena on rakennusalalla toimivien 
henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden 
valvonta sekä työnantajan ja työntekijän ve-
rotukseen liittyvien velvollisuuksien valvon-
ta. 
 

4 § 

Rakennusalan veronumerorekisteriin talletet-
tavat tiedot 

Rakennusalan veronumerorekisteriin mer-
kitään henkilön nimi ja suomalainen henkilö-
tunnus sekä hänelle Verohallinnon asiakas-
tietokantaan talletettu veronumero. 

Verohallinto merkitsee 1 momentissa tar-
koitetut tiedot veronumerorekisteriin: 

1) rakennusalan työantajan tai työturvalli-
suuslain 52 a §:ssä tarkoitetun yhteisellä ra-
kennustyömaalla pidettävän tunnisteen anta-
van työmaan päätoteuttajan pyynnöstä; 

2) rekisteriin merkittävän henkilön omasta 
pyynnöstä; 

3) oma-aloitteisesti. 
 

5 § 

Tietojen antaminen rakennusalan veronume-
rorekisteristä 

Jokaisella on oikeus salassapitovelvolli-
suuden estämättä saada yleisen tietoverkon 
välityksellä rakennusalan veronumerorekiste-
rin julkisesta tietopalvelusta henkilön nimen 
ja veronumeron perusteella tieto siitä, onko 
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palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja ve-
ronumero merkitty veronumerorekisteriin. 
 

6 § 

Tietojen poistaminen rakennusalan veronu-
merorekisteristä 

Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan ra-
kennusalan veronumerorekisterin julkisesta 
tietopalvelusta hänen omasta pyynnöstään 
hänen esitettyään selvityksen siitä, että hän ei 
enää toimi rakennusalalla 

 
7 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . 

Lain 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 
5 § tulevat kuitenkin voimaan vasta valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana. 

————— 
 

2. 

Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti ja 63 §:n 

2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 52 a §:n 1 momentti ja 63 §:n 2 momentti laissa 1199/2005, seu-

raavasti: 
 

52 a § 

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän 
henkilön tunniste 

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai 
valvovan rakennuttajan on tekemissään so-
pimuksissa tai muutoin käytettävissään ole-
vin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella 
siellä työskentelevällä on työmaalla liikkues-
saan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen 
tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko 
työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva 
työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tun-
nisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta 
ja rakennusalan veronumerorekisteristä anne-
tussa laissa (   /    ) tarkoitettu henkilökohtai-
nen veronumerorekisteriin merkitty veronu-
mero. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäksi 
olla työnantajan nimi. Mitä tässä momentissa 
säädetään rakennuttajasta, sovelletaan myös: 

1) pääurakoitsijaan tai muuhun päätoteutta-
jaan; 

2) työnantajaan omien työntekijöidensä ja 
sopimuskumppaniensa osalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yh-
teisellä työpaikalla 

Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä 
työpaikalla noudatettava, mitä tässä laissa 
säädetään: 

1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista 
luvista ja vähimmäisiästä; 

2) työssä käytettävistä koneista, työväli-
neistä, henkilönsuojaimista ja muista laitteis-
ta sekä niille suoritettaviksi säädetyistä käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastuksista; 

3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyt-
tämisestä ja merkitsemisestä; 

4) yhteisellä rakennustyömaalla työskente-
levän henkilön tunnisteesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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63 § 

Työturvallisuusrikkomus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan 

myös 
1)se, joka luvattomasti tai ilman pätevää 

syytä tahallaan tai huolimattomuudesta pois-
taa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen 
vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taik-
ka ohje- tai varoitusmerkinnän; 

2) 52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta laiminlyö huo-
lehtia tekemissään sopimuksissa tai muutoin 
käytettävissään olevin keinoin yhteisellä ra-
kennustyömaalla työskentelevän henkilön 
tunnistetta koskevasta mainitussa pykälässä 
säädetystä velvollisuudesta; tai 

3) itsenäinen työnsuorittaja, joka yhteisellä 
rakennustyömaalla laiminlyö 52 a §:ssä tar-
koitetun tunnisteen näkyvillä pitämisen työ-
maalla liikkuessaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Ennen lain voimaantuloa aloitetuilla työ-

mailla käytettäviin tunnisteisiin sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä kuuden kuukauden ajan lain voi-
maantulosta. 

Työmaa katsotaan aloitetuksi, kun maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 121 §:ssä 
säädetty aloituskokous on pidetty tai ennak-
koilmoitus työsuojeluviranomaisille on an-
nettu. Työmaa katsotaan kuitenkin aloitetuksi 
aina viimeistään silloin, kun rakennustyö on 
aloitettu. 

————— 
 

3. 

Laki 

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tun lain (661/2009) 22 § seuraavasti: 
 

22 § 

Muiden viranomaisten toimivalta 

Tämän lain 9 §:n 1 momentin 1—
3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ulko-
maan kansalainen voi esittää tietojensa tallet-
tamista koskevan pyynnön maistraatin lisäksi 
Verohallinnolle tai Maahanmuuttovirastolle. 
Pyynnön voi esittää myös Kansaneläkelai-
toksen paikallistoimistolle, jos Kansaneläke-
laitos ja Väestörekisterikeskus ovat niin so-
pineet. Pyynnön vastaanottajan on varmistet-
tava henkilötietojen tallettamisen perusteeksi 
esitettyjen asiakirjojen luotettavuus siten 
kuin tässä laissa säädetään. Maahanmuuttovi-
raston ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoi-
miston on toimitettava pyyntö sekä sen yh-

teydessä esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat 
viipymättä väestötietojärjestelmään talletta-
mista varten sille maistraatille, jonka virka-
alueella ulkomaan kansalainen ilmoittaa asu-
vansa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan 
tarkempia säännöksiä pyynnön vastaanotta-
jan tehtävistä. 

Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa sää-
detään maistraatin toimivallasta, Verohallinto 
saa päättää ulkomaan kansalaista koskevien 
tietojen tallettamisesta väestötietojärjestel-
mään 9 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tar-
koitetuissa tapauksissa. Verohallinto vastaa 
väestötietojärjestelmään tallettamistaan tie-
doista. 

Edellä 2 momentissa mainittua tehtävää 
hoidettaessa on noudatettava, mitä tämän lain 
2 luvussa säädetään ulkomaan kansalaisen 
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rekisteröinnin edellytyksistä, henkilöllisyy-
den varmistamisesta ja tietojen säilyttämises-
tä. Verohallinto huolehtii maistraatin sijasta 
47 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jäljennök-
sen antamisesta ulkomaan kansalaisen rekis-
teröintiin liittyvistä asiakirjoista, jos Verohal-
linto on tämän pykälän 2 momentin nojalla 
tallettanut tiedot ulkomaan kansalaisesta vä-
estötietojärjestelmään. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
tehtävää hoidettaessa noudatettavista menet-
telytavoista. 

Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjes-
telmään ulkomaan kansalaisesta henkilötun-
nuksen antamiseksi tarvittavat tiedot sekä 
muut 13 ja 17 §:ssä tarkoitetut, ulkomaan 
kansalaisesta tarvittavat välttämättömät tie-
dot. Tarkemmat säännökset edellä tarkoite-

tuista tiedoista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan 
kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä 
alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja 
huoneistoja koskevien tietojen lisäämistä, 
muuttamista tai korjaamista koskevien rekis-
terimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjes-
telmään siten kuin tässä laissa säädetään. 
Tämän tehtävän hoitamista varten Väestöre-
kisterikeskus voi antaa kunnalle oikeuden 
käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla väes-
tötietojärjestelmään talletettuja rakennus-
hankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koske-
via tietoja. 

______——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
————— 

 

4. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §, sel-

laisena kuin se on osaksi laissa 522/2010, seuraavasti: 
 

17 § 

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten  

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden 
estämättä antaa: 

1) työnantajalle tai vastaavalle suorituksen 
maksajalle tämän yksilöimien verovelvollis-
ten ennakonpidätyksen toimittamista varten 
tarpeelliset tiedot; 

2) eläkkeiden ja etuuksien maksajalle tä-
män yksilöimien verovelvollisten ennakon-
pidätyksen toimittamista varten tiedon enna-
konpidätysprosentista ja muut tarvittavat tie-
dot; 

3) rakennusalan työnantajalle tai työturval-
lisuuslain (738/2002) 52 a §:ssä tarkoitetun 
yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän tun-
nisteen antavalle työmaan päätoteuttajalle 
tiedon tämän yksilöimien työntekijöiden ve-

ronumeroista käytettäväksi veronumerosta ja 
rakennusalan veronumerorekisteristä anne-
tussa laissa (   /  ) säädettyyn tarkoitukseen. 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä pyynnöstä antaa kaikkien yleisesti 
verovelvollisten henkilöiden veronalaisista 
sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksista, va-
kuutusperusteisista suorituksista sekä muista 
vastaavista etuuksista toimitettavaa ennakon-
pidätystä varten tarpeelliset tiedot Kansan-
eläkelaitokselle, työttömyyskassalle, vakuu-
tuslaitokselle ja muulle näitä etuuksia mak-
savalle taholle. Ennakonpidätyksen toimitta-
miseksi tarpeellisia tietoja ovat verovelvolli-
sen henkilötunnus, ennakonpidätysprosentit 
ja vuosiansion perusteella määriteltyä tulora-
jaa koskevat tiedot. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot 
voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 
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Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan antaa, jos tietojen pyytäjä on esittänyt 
hyväksyttävän selvityksen siitä, miten tieto-
jen käyttöä valvotaan ja miten turvataan se, 
ettei tietoja käytetä muuhun kuin ennakonpi-
dätyksen toimittamiseen. Verohallinto voi 
liittää päätökseensä tietojen käyttöä ja val-
vontaa sekä suojaamista koskevat määräyk-
set. Tarpeettomat tiedot tulee hävittää vuosit-
tain ja hävittämisestä tulee ilmoittaa Verohal-
linnolle, jollei Verohallinnon antamista mää-
räyksistä muuta johdu. 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä antaa yleisen tietoverkon kautta käy-

tettävissä olevan pientyönantajan maksu- ja 
ilmoituspalvelujärjestelmän avulla tunniste-
tulle palvelun käyttäjälle: 

1) ennakonpidätyksen toimittamista varten 
tarpeelliset tiedot palvelun käyttäjän yksilöi-
mistä verovelvollisista; 

2) tiedon rakennusalan palvelun käyttäjän 
yksilöimien työntekijöidensä veronumeroista 
käytettäväksi veronumerosta ja rakennusalan 
veronumerorekisteristä annetussa laissa sää-
dettyyn tarkoitukseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
————— 

 
Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2011 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti ja 63 §:n 

2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 52 a §:n 1 momentti ja 63 §:n 2 momentti laissa 1199/2005, seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

52 a § 

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän 
henkilön tunniste 

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai val-
vovan rakennuttajan on huolehdittava siitä, 
että jokaisella siellä työskentelevällä on työ-
maalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksi-
löivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on 
käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä 
työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen 
työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee 
olla työnantajan nimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

52 a § 

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän 
henkilön tunniste 

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai 
valvovan rakennuttajan on tekemissään so-
pimuksissa tai muutoin käytettävissään ole-
vin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella 
siellä työskentelevällä on työmaalla liikkues-
saan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen 
tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko 
työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva 
työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tun-
nisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta 
ja rakennusalan veronumerorekisteristä an-
netussa laissa (   /    ) tarkoitettu henkilökoh-
tainen veronumerorekisteriin merkitty vero-
numero. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäk-
si olla työnantajan nimi. Mitä tässä momen-
tissa säädetään rakennuttajasta, sovelletaan 
myös: 

1) pääurakoitsijaan tai muuhun päätoteut-
tajaan; 

2) työnantajaan omien työntekijöidensä ja 
sopimuskumppaniensa osalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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53 § 

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yh-
teisellä työpaikalla 

Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä työ-
paikalla noudatettava, mitä tässä laissa sääde-
tään: 

1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista 
luvista ja vähimmäisiästä; 

2) työssä käytettävistä koneista, työvälineis-
tä, henkilönsuojaimista ja muista laitteista se-
kä niille suoritettaviksi säädetyistä käyttöön-
otto- ja määräaikaistarkastuksista; ja  

3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyt-
tämisestä ja merkitsemisestä. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yh-
teisellä työpaikalla 

Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä 
työpaikalla noudatettava, mitä tässä laissa 
säädetään: 

1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista 
luvista ja vähimmäisiästä; 

2) työssä käytettävistä koneista, työväli-
neistä, henkilönsuojaimista ja muista laitteis-
ta sekä niille suoritettaviksi säädetyistä käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastuksista; 

3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyt-
tämisestä ja merkitsemisestä; 

4) yhteisellä rakennustyömaalla työskente-
levän henkilön tunnisteesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
63 § 

Työturvallisuusrikkomus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan 

myös 
1) henkilö, joka luvattomasti tai ilman päte-

vää syytä tahallaan tai huolimattomuudesta 
poistaa tai turmelee tapaturman tai sairastu-
misen vaaran välttämiseksi tarkoitetun lait-
teen taikka ohje- tai varoitusmerkinnän, tai 

2) 52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta laiminlyö huo-
lehtia tekemissään sopimuksissa tai muutoin 
käytettävissään olevin keinoin yhteisellä ra-
kennustyömaalla työskentelevän henkilön 
tunnistetta koskevasta mainitussa pykälässä 
säädetystä velvollisuudesta. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 §

Työturvallisuusrikkomus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan 

myös 
1)se, joka luvattomasti tai ilman pätevää 

syytä tahallaan tai huolimattomuudesta pois-
taa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen 
vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taik-
ka ohje- tai varoitusmerkinnän; 

2) 52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta laiminlyö huo-
lehtia tekemissään sopimuksissa tai muutoin 
käytettävissään olevin keinoin yhteisellä ra-
kennustyömaalla työskentelevän henkilön 
tunnistetta koskevasta mainitussa pykälässä 
säädetystä velvollisuudesta; tai 

3) itsenäinen työnsuorittaja, joka yhteisellä 
rakennustyömaalla laiminlyö 52 a §:ssä tar-
koitetun tunnisteen näkyvillä pitämisen työ-
maalla liikkuessaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Ennen lain voimaantuloa aloitetuilla työ-

mailla käytettäviin tunnisteisiin sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
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säännöksiä kuuden kuukauden ajan lain voi-
maantulosta. 
Työmaa katsotaan aloitetuksi, kun maankäyt-
tö- ja rakennuslain (132/1999) 121 §:ssä 
säädetty aloituskokous on pidetty tai ennak-
koilmoitus työsuojeluviranomaisille on an-
nettu. Työmaa katsotaan kuitenkin aloitetuksi 
aina viimeistään silloin, kun rakennustyö on 
aloitettu. 

——— 
 

3. 

Laki 

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tun lain (661/2009) 22 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

22 § 

Muiden viranomaisten toimivalta 

Tämän lain 9 §:n 1 momentin 1—
3 kohdassa tarkoitettu ulkomaan kansalainen 
voi esittää tietojensa tallettamista koskevan 
pyynnön maistraatin lisäksi verotoimistolle 
tai Maahanmuuttovirastolle. Pyynnön voi 
esittää myös Kansaneläkelaitoksen paikallis-
toimistolle, jos Kansaneläkelaitos ja Väestö-
rekisterikeskus ovat niin sopineet. Pyynnön 
vastaanottajan on varmistettava henkilötieto-
jen tallettamisen perusteeksi esitettyjen asia-
kirjojen luotettavuus siten kuin tässä laissa 
säädetään. Vastaanottajan on toimitettava 
pyyntö sekä sen yhteydessä esitetyt henkilö-
tiedot ja asiakirjat viipymättä väestötietojär-
jestelmään tallettamista varten sille maistraa-
tille, jonka virka-alueella ulkomaan kansalai-
nen ilmoittaa asuvansa. Valtioneuvoston ase-
tuksella annetaan tarkempia säännöksiä 
pyynnön vastaanottajan tehtävistä. 
 
 
 
 

22 § 

Muiden viranomaisten toimivalta 

Tämän lain 9 §:n 1 momentin 1—
3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ulko-
maan kansalainen voi esittää tietojensa tallet-
tamista koskevan pyynnön maistraatin lisäksi 
Verohallinnolle tai Maahanmuuttovirastolle. 
Pyynnön voi esittää myös Kansaneläkelai-
toksen paikallistoimistolle, jos Kansaneläke-
laitos ja Väestörekisterikeskus ovat niin so-
pineet. Pyynnön vastaanottajan on varmistet-
tava henkilötietojen tallettamisen perusteeksi 
esitettyjen asiakirjojen luotettavuus siten 
kuin tässä laissa säädetään. Maahanmuuttovi-
raston ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoi-
miston on toimitettava pyyntö sekä sen yh-
teydessä esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat 
viipymättä väestötietojärjestelmään talletta-
mista varten sille maistraatille, jonka virka-
alueella ulkomaan kansalainen ilmoittaa asu-
vansa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan 
tarkempia säännöksiä pyynnön vastaanotta-
jan tehtävistä. 

Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa sää-
detään maistraatin toimivallasta, Verohallin-
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Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan 
kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä 
alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja 
huoneistoja koskevien tietojen lisäämistä, 
muuttamista tai korjaamista koskevien rekis-
terimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjes-
telmään siten kuin tässä laissa säädetään. Tä-
män tehtävän hoitamista varten Väestörekis-
terikeskus voi antaa kunnalle oikeuden käyt-
tää teknisen käyttöyhteyden avulla väestötie-
tojärjestelmään talletettuja rakennushankkei-
ta, rakennuksia ja huoneistoja koskevia tieto-
ja. 

to saa päättää ulkomaan kansalaista koske-
vien tietojen tallettamisesta väestötietojärjes-
telmään 9 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa. Verohallinto vas-
taa väestötietojärjestelmään tallettamistaan 
tiedoista. 

Edellä 2 momentissa mainittua tehtävää 
hoidettaessa on noudatettava, mitä tämän 
lain 2 luvussa säädetään ulkomaan kansalai-
sen rekisteröinnin edellytyksistä, henkilölli-
syyden varmistamisesta ja tietojen säilyttä-
misestä. Verohallinto huolehtii maistraatin 
sijasta 47 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jäl-
jennöksen antamisesta ulkomaan kansalaisen 
rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista, jos Ve-
rohallinto on tämän pykälän 2 momentin no-
jalla tallettanut tiedot ulkomaan kansalaises-
ta väestötietojärjestelmään. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä tehtävää hoidettaessa noudatettavista 
menettelytavoista. 

Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjes-
telmään ulkomaan kansalaisesta henkilötun-
nuksen antamiseksi tarvittavat tiedot sekä 
muut 13 ja 17 §:ssä tarkoitetut, ulkomaan 
kansalaisesta tarvittavat välttämättömät tie-
dot. Tarkemmat säännökset edellä tarkoite-
tuista tiedoista annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. 

Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan 
kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä 
alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja 
huoneistoja koskevien tietojen lisäämistä, 
muuttamista tai korjaamista koskevien rekis-
terimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjes-
telmään siten kuin tässä laissa säädetään. 
Tämän tehtävän hoitamista varten Väestöre-
kisterikeskus voi antaa kunnalle oikeuden 
käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla väes-
tötietojärjestelmään talletettuja rakennus-
hankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koske-
via tietoja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
——— 
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4. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §, sel-

laisena kuin se on osaksi laissa 522/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten 

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden 
estämättä antaa:  

1) työnantajalle tai vastaavalle suorituksen 
maksajalle tämän yksilöimien verovelvollis-
ten ennakonpidätyksen toimittamista varten 
tarpeelliset tiedot; 

2) eläkkeiden ja etuuksien maksajalle tämän 
yksilöimien verovelvollisten ennakonpidätyk-
sen toimittamista varten tiedon ennakonpidä-
tysprosentista ja muut tarvittavat tiedot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä pyynnöstä antaa kaikkien yleisesti ve-
rovelvollisten henkilöiden veronalaisista sosi-
aali- ja työttömyysturvaetuuksista, vakuutus-
perusteisista suorituksista sekä muista vastaa-
vista etuuksista toimitettavaa ennakonpidätys-
tä varten tarpeelliset tiedot Kansaneläkelai-
tokselle, työttömyyskassalle, vakuutuslaitok-
selle tai muulle näitä etuuksia maksavalle ta-
holle. Ennakonpidätyksen toimittamiseksi 
tarpeellisia tietoja ovat verovelvollisen henki-
lötunnus, ennakonpidätysprosentit ja vuosian-
sion perusteella määriteltyä tulorajaa koske-
vat tiedot. Tiedot voidaan antaa myös tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. 

17 §

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten  

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden 
estämättä antaa: 

1) työnantajalle tai vastaavalle suorituksen 
maksajalle tämän yksilöimien verovelvollis-
ten ennakonpidätyksen toimittamista varten 
tarpeelliset tiedot; 

2) eläkkeiden ja etuuksien maksajalle tä-
män yksilöimien verovelvollisten ennakonpi-
dätyksen toimittamista varten tiedon enna-
konpidätysprosentista ja muut tarvittavat tie-
dot; 

3) rakennusalan työnantajalle tai työtur-
vallisuuslain (738/2002) 52 a §:ssä tarkoite-
tun yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän 
tunnisteen antavalle työmaan päätoteuttajal-
le tiedon tämän yksilöimien työntekijöiden 
veronumeroista käytettäväksi veronumerosta 
ja rakennusalan veronumerorekisteristä an-
netussa laissa (   /  ) säädettyyn tarkoituk-
seen. 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä pyynnöstä antaa kaikkien yleisesti 
verovelvollisten henkilöiden veronalaisista 
sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksista, va-
kuutusperusteisista suorituksista sekä muista 
vastaavista etuuksista toimitettavaa ennakon-
pidätystä varten tarpeelliset tiedot Kansan-
eläkelaitokselle, työttömyyskassalle, vakuu-
tuslaitokselle ja muulle näitä etuuksia mak-
savalle taholle. Ennakonpidätyksen toimitta-
miseksi tarpeellisia tietoja ovat verovelvolli-
sen henkilötunnus, ennakonpidätysprosentit 
ja vuosiansion perusteella määriteltyä tulora-
jaa koskevat tiedot. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot 
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Tiedot voidaan antaa edellyttäen, että tieto-
jen pyytäjä on esittänyt hyväksyttävän selvi-
tyksen siitä, miten tietojen käyttöä valvotaan 
ja miten turvataan se, ettei tietoja käytetä 
muuhun kuin ennakonpidätyksen toimittami-
seen. Verohallinto voi liittää päätökseensä 
tietojen käyttöä ja valvontaa sekä suojaamista 
koskevat määräykset. Tarpeettomat tiedot tu-
lee hävittää vuosittain ja hävittämisestä tulee 
ilmoittaa Verohallinnolle, jollei Verohallin-
non antamista määräyksistä muuta johdu. 
 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä antaa yleisen tietoverkon kautta käy-
tettävissä olevan pientyönantajan maksu- ja 
ilmoituspalvelujärjestelmän avulla tunniste-
tulle palvelun käyttäjälle ennakonpidätyksen 
toimittamista varten tarpeelliset tiedot palve-
lun käyttäjän yksilöimistä verovelvollisista. 

voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan antaa, jos tietojen pyytäjä on esittänyt 
hyväksyttävän selvityksen siitä, miten tieto-
jen käyttöä valvotaan ja miten turvataan se, 
ettei tietoja käytetä muuhun kuin ennakonpi-
dätyksen toimittamiseen. Verohallinto voi 
liittää päätökseensä tietojen käyttöä ja val-
vontaa sekä suojaamista koskevat määräyk-
set. Tarpeettomat tiedot tulee hävittää vuosit-
tain ja hävittämisestä tulee ilmoittaa Verohal-
linnolle, jollei Verohallinnon antamista mää-
räyksistä muuta johdu. 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä antaa yleisen tietoverkon kautta käy-
tettävissä olevan pientyönantajan maksu- ja 
ilmoituspalvelujärjestelmän avulla tunniste-
tulle palvelun käyttäjälle: 

1) ennakonpidätyksen toimittamista varten 
tarpeelliset tiedot palvelun käyttäjän yksilöi-
mistä verovelvollisista; 

2) tiedon rakennusalan palvelun käyttäjän 
yksilöimien työntekijöidensä veronumeroista 
käytettäväksi veronumerosta ja rakennusalan 
veronumerorekisteristä annetussa laissa 
säädettyyn tarkoitukseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 

——— 
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