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HARMAA TALOUS JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ 
TIEDONANTOVELVOLLISUUS 

Harmaata talous on yleistä Suomessa ja sitä on pyritty estämään vuosien aikana monilla 
torjuntakeinoilla. Viimeisin torjuntakeino harmaan talouden torjuntaan on 1.7.2014 voimaan 
tullut laki rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.  

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata uuden lain keskeisimmät käsitteet ja havainnollistaa miten 
tiedonantovelvollisuus toteutetaan käytännössä. Opinnäytetyö käsittelee myös uuden lain 
ensimmäisten kuukausien aikana  tehtyjä havaintoja tuloksista ja ongelmakohdista.  

Työssä määritellään mitä harmaan talous on ja sen esiintymistä Suomessa, sekä käydään läpi 
torjuntakeinot, joilla harmaata taloutta pyritään estämään. Rakentamiseen liittyvästä 
tiedonantovelvollisuudesta kerrotaan mitä ja millä perusteella urakka- ja työntekijätietoja tulee 
uuden lain nojalla Verohallinnolle ilmoittaa. Lisäksi tutustutaan rangaistuksiin, joita seuraa, jos 
tiedonantovelvollisuus laiminlyödään.  

Opinnäytetyö on tehty tutkimalla eri ministeriöiden ja Verohallinnon aineistoja harmaasta 
taloudesta ja rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Tiedonantovelvollisuudesta 
on tehty havaintoja analysoimalla Verohallinnon tilastoja lain tuloksista ja ongelmista 
ensimmäisten voimassaolokuukausien ajalta. Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen 
käytännössä Verohallinnolle on havainnollistettu kuvitteellisen rakennusurakka –esimerkin 
avulla.  

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus täyttää hyvin paikkansa ensimmäisten 
havaintojen perusteella yhtenä harmaan talouden torjuntakeinona. Verohallinnon tilastojen 
mukaan ensimmäisien kuukausien aikana on saatu viitteitä erilaisista harmaaseen talouteen 
viittaavista toimista. Näihin epäkohtiin on puututtu ja pyydetty lisäselvityksiä, ja tarpeen mukaan 
sanktioitu. Käytännön ilmoittamisessa ilmenneet ongelmat ovat varsin pieniä ja tulevat varmasti 
kuntoon, kun tiedonantovelvollisuudesta saadaan lisää kokemusta ja ohjeistusta. 
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GREY ECONOMY AND DISCLOSURE 
OBLIGATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

The grey economy is very widely spread in Finland. Recently, there have been attempts to 
prevent it in many ways. In construction industry, the latest attempt to prevent the grey economy 
is the Disclosure Obligation Act, which has been in force since the first of July 2014. 

The aim of the bachelor’s thesis is to describe the act’s main points and illustrate how the 
disclosure obligation is implemented in practice. In the thesis, I try to observe all the results and 
problems that have occurred during the first months of the act’s implementation. 

The thesis defines the grey economy and its presence in Finland. It also introduces ways to 
prevent it. Concerning the disclosure obligation, the thesis informs what kind of and on what 
basis contractor or employee information should be reported to the Tax Administration. There is 
also a sneak peek to the penalties that follow if the disclosure obligation is neglected. 

In the thesis I have mostly used the documentation of various ministries and the Tax 
Administration. I have analyzed the Tax Administration’s statistics during the act’s first months 
to report what kind of results the new act has achieved in the contest of preventing the grey 
economy. Also difficulties in using the disclosure obligation in practice are reported in the thesis. 
Contractor and employee information’s reporting to the Tax Administration is illustrated by using 
an imaginary example of a renovation work. 

Based on the first months of the act’s implementation, it seems that the disclosure obligation in 
the construction industry is a good way to prevent the grey economy. According to the statistics 
of the Tax Administration, there are some hints of actions, which refer to the grey economy. The 
Tax Administration has asked for further clarifications of the actions and if necessary, they will 
be penalized. Problems in reporting in practice have been quite minimal and will be corrected 
when there is more experience of reporting. 
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1 JOHDANTO 

Harmaalla taloudella tarkoitetaan tuotannollista toimintaa, joka ei ole mukana 

kansantalouden tilinpidossa ja jää pois bruttokansantuotelaskelmista, sekä toi-

mintaa, joka tapahtuu viranomaisilta salassa, jolloin siitä saatava tulo salataan 

siitä menevien verojen ja maksujen välttämiseksi. Harmaata taloutta esiintyy 

yleisimmin työvoimavaltaisilla toimialoilla. Yksi tällainen toimiala on rakennus-

ala, jolla suuren ongelman aiheuttaa vaikeasti valvottavat aliurakointiketjut. (Ve-

rohallinto 2011.) Rakentamisalalla harmaata taloutta pyritään torjumaan muun 

muassa 1.7.2014 voimaan tulleella lailla, joka velvoittaa rakennustöitä tilaavan 

ilmoittamaan Verohallinnolle tiedot rakennusurakasta sekä rakennustyömaalla 

toimivista työntekijöistä. (Verohallinto 2014.) 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvolli-

suuden soveltamista harmaan talouden torjuntakeinona. Rakentamisilmoitukset 

voitiin antaa puutteellisena ja kevennetyin tiedoin 31.12.2014 saakka. Opinnäy-

tetyössä pyritään havainnollistamaan niitä tuloksia, joita tiedonantovelvollisuus 

on alkuvaiheessa harmaan talouden torjuntaan tuonut. Työssä kerrotaan myös 

minkälaisia ongelmia ja virheitä ilmoittamisessa on ilmennyt kevennetyn alku-

vaiheen aikana ja miten Verohallinto tulee alkuvaiheen jälkeen niistä rankaise-

maan. 

Työssä käsitellään harmaata taloutta sekä rakentamiseen liittyvää tiedonanto-

velvollisuutta. Harmaasta taloudesta esitellään esiintymismuodot sekä harmaan 

talouden torjuntakeinot. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus -osuus sisältää 

tiedonantovelvollisuuden kannalta oleellisimmat tiedot, kuten miten määritellään  

rakentamispalvelut sekä pääurakoitsija ja ketkä ovat ilmoitusvelvollisuudenalai-

sia työntekijöitä. Tämän lisäksi määritetään minkä kokoisista rakennusurakoista 

tulee Verohallintoon ilmoitus jättää. Verohallinto ja eri ministeriöt vastaavat suu-

relta osin harmaan talouden torjunnan toteutuksesta, joten työn lähteinä on käy-

tetty pääosin niiden aineistoa. Tutkimusosassa havainnollistetaan miten urakka- 

ja työntekijätiedot käytännössä Verohallintoon ilmoitetaan. Ilmoitusten jättämi-

nen kuvataan esimerkkirakennusurakan avulla.  
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Työ soveltuu hyvin tietolähteeksi rakennusalan yrityksille, joilla ei vielä ole tietoa 

tai kokemusta rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta. Myös tiedonantovelvol-

lisuuden kanssa välillisesti tekemisessä olevat tahot, kuten tili- ja isännöintitoi-

mistot tai asunto-osakeyhtiöiden hallitukset voivat hyödyntää työtä ilmoituksia 

tehdessään. 
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2 HARMAA TALOUS 

Kun sinänsä laillisessa taloudellisessa toiminnassa lakisääteisiä velvoitteita lai-

minlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutus-

maksujen tai tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi, tarkoitetaan 

sillä harmaata taloutta. Myös organisaation sellainen toiminta, joka tähtää edellä 

mainittujen maksujen perusteettoman palautuksen saamiseksi katsotaan har-

maaksi taloudeksi. (Verohallinto 2011.) 

Luonnollisen henkilön verojen välttäminen mielletään myös harmaaksi talou-

deksi, vaikka laissa harmaa talous on tarkoituksellisesti määritelty koskemaan 

yritystoimintaan liittyviä toimia. Tuotannollinen toiminta, joka ei ole mukana kan-

santalouden tilinpidossa ja jää pois bruttokansanlaskelmista, on puolestaan 

kansataloudellinen määritelmä harmaalle taloudelle. (Verohallinto 2011.) 

Jo lähtökohdiltaan rikollisen toiminnan, kuten huumausaineiden ja dopingainei-

den laiton kauppa, tuottama taloudellinen lisäarvo on käsitteenä erotettava 

harmaasta taloudesta. Tällöin ei ole kyse harmaasta taloudesta, vaan laittomas-

ta taloudesta. (Verohallinto 2011.) 

2.1 Harmaan talouden esiintyminen 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan keväällä 2009 aloittaman tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli arvioida Suomen harmaan talouden kokonaisuus prosentuaalisesti 

sekä euromääräisesti bruttokansantuotteesta. Tutkimuksessa arvioitiin myös 

verojen ja muiden lakisääteisten maksujen menetystä. (Hirvonen ym. 2010, 2.).  

Harmaan talouden kokonaismäärää mitataan eri menetelmillä saatujen osatu-

losten perusteella, joten arviointi voidaan tehdä lähinnä suuruusluokkatasolla. 

Suomen tähän asti laajimman tutkimuksen mukaan verotarkastustuloksia mit-

taavalla laskentamenetelmällä vuonna 2008 harmaan talouden kokonaismäärä 

oli reilut 12 miljardia euroa, mikä on 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Maksamattomia arvonlisäveroja vuonna 2008 oli tutkimuksen mukaan 2 miljar-
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dia euroa. Se on noin 10 prosenttia verohallinnolle ilmoitetusta arvonlisäveron 

määrästä. (Hirvonen ym. 2010, 4.) EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin veroti-

lastojen mukaan Suomen harmaan talouden määrä bruttokansantuotteesta oli 

vuonna 2011 jopa 13,7%. (Taloussanomat 2013.) 

Työvoimavaltaisilla toimialoilla, kuten rakennus-, majoitus- ja ravitsemis-, kulje-

tus-, siivous- ja kunnossapito-, parturi- ja kampaamoala, esiintyy harmaata talo-

utta erityisen paljon. Syynä esiintymiseen on pimeän työvoiman käyttö. Ulko-

maalaisten yritysten ja työvoiman käytön kysymykset nousevat myös esiin har-

maaseen talouteen liittyen. (Verohallinto 2013a, 4.) 

Ohimyynti eli tulojen kirjaamatta jättäminen on työvoimaisilla toimialoilla tyypilli-

nen harmaan talouden muoto. Tällöin lähinnä yksityishenkilöiden ostamien ta-

varoiden tai palveluiden käteismaksuja ei viedä yrityksen kirjanpitoon. Salaa-

malla tuloja ja lakisääteisiä velvoitteita laiminlyömällä voidaan tavaroita ja palve-

luita myydä asiakkaille kilpailijoita halvemmalla. Kirjaamattomia myyntejä voi-

daan myös käyttää esimerkiksi pimeiden palkkojen maksuun tai myytävien tuot-

teiden raaka-aineostoihin. (Verohallinto 2013a, 4.) 

Yksityishenkilöiden pientalojen, omistusasuntojen ja vapaa-ajan rakennusten 

uudisrakentamisessa ja korjauksessa esiintyy myös paljon harmaata taloutta. 

Koska yksityishenkilöt eivät ole kirjanpito- ja arvonlisävelvollisia, mahdollistaa 

se harmaan toiminnan pyörittämisen olemattomalla kiinnijäämisriskillä. Lisäksi 

taloudellinen hyötö voi olla kotitalouksille ja rakentajille valtavan suuri. (Hirvonen 

ym. 2010, 70.) 

Pienissä, järjestäytymättömissä yrityksissä, sekä omakotityömailla ovat raken-

nusalan suurimmat ongelmat harmaassa taloudessa. Yrityksissä, joiden liike-

vaihto on korkeintaan miljoona euroa, tapahtuu rakennusalan harmaan talouden 

tapauksista jopa 90%. Harmaa talous ei ole niinkään pienten paikkakuntien on-

gelma, vaan se on yleisintä Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. 

Pienemmillä paikkakunnilla sopimuskumppanit ovat yleensä ennestään tuttuja. 

(Rakennusteollisuus RT ry 2015.) 
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Rakennusalan ongelma on pitkät aliurakointiketjut. Urakkaketjuja on vaikea val-

voa, mikä tekee harmaan talouden valvonnasta ja kitkemisestä hankalaa. Pää-

urakoitsija on sopimussuhteessa ainoastaan omiin, suoriin aliurakoitsijoihinsa, 

eikä sopimusketjun sisällä tehtävien sopimusten sisältö ole julkista. Näin ollen 

pääurakoitsijalla on lakiin perustuva oikeus saada tilaajavastuutiedot vain omil-

ta, suorilta aliurakoitsijoiltaan. Tämä estää pääurakoitsijaa valvomasta muiden 

aliurakoitsijoiden palkkojen, työnantajamaksujen ja verojen maksamista. (Ra-

kennusteollisuus RT ry 2015.) 

Urakoitsijoita ja tilaajia edustavien järjestöjen välisten sopimusten, sekä lain-

säädännön mukaan rakennusurakan tilaajalla ja urakoitsijalla kummallakin on 

velvollisuus torjua harmaata taloutta. Rakennusteollisuus RT ry:n mielestä yri-

tysten valvonta kuuluu viranomaisille, eikä yritysten tule vahtia toinen toisiaan, 

sillä viranomaisille voidaan antaa valtuudet valvontatehtävän hoitamiseen. (Ra-

kennusteollisuus RT ry 2015.) 

2.2 Harmaan talouden torjuntakeinot 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi on valtioneuvosto teh-

nyt kuusi periaatepäätöstä vuodesta 1996 lähtien. Viimeisin kattaa vuodet 2012 

– 2015 ja se sisältää 22 hanketta. Hankkeet on jaettu toteutettavaksi eri ministe-

riöille ja virastoille. Virastojen ja ministeriöiden hankkeiden toteutumista seuraa 

talousrikostorjunnan johtoryhmä. Viimeksi vuonna 2012 asetetun johtoryhmän 

tarkoituksena on seurata ja raportoida säännöllisesti torjuntaohjelman etenemi-

sestä harmaan talouden torjunnan ministeriöryhmälle ja antaa mahdollisia eh-

dotuksia toimenpiteiksi. Hallitus raportoi eduskunnalle ohjelmakauden päätyttyä 

miten hankkeet toteutettiin ja minkälaisia vaikutuksia niillä oli. (Sisäministeriö 

2015.). Hankkeilla on tavoitteena vähentää rikoksentekomahdollisuuksia, korot-

taa kiinnijäämisriskiä ja lisätä viranomaisten reagointivalmiutta. Lainsäädännön 

ennaltaehkäisevä vaikutus riippuu tutkimusten mukaan enemmän kiinnijäämis-

riskin suuruudesta kuin seuraamusten ankaruudesta. (Oikeusministeriö 2014.) 
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Vuosille 2012 – 2015 harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämisoh-

jelman toimenpiteisiin kuuluu keskeisimpinä rakennusalan veronumerorekisterin 

käyttöönotto sekä työmaiden työntekijätietojen ja urakkatietojen kuukausittainen 

raportointi Verohallinnolle. Näiden ohella talousrikollisuuden seuraamuksia tul-

laan tiukentamaan ja rikosprosessia lyhentämään. Myös viranomaisten mahdol-

lisuuksia tarkistaa, että palkkaukset ovat työehtosopimuksen ja lain mukaisia, 

tullaan vahvistamaan sekä lisäämään työsuojeluvalvonnan toimivaltuuksia. (Si-

säministeriö 2015.) 

Kansainvälistä verokeinottelua pyritään estämään viranomaisten välisten tie-

donvaihtojen esteitä purkamalla sekä antamalla rekisterien käyttö harmaan ta-

louden torjuntaviranomaisten käyttöön. Lisäksi siirtohinnoittelun, kansainvälisen 

voitonsiirron ja kansainvälisten yritysjärjestelyiden valvontaa ja ohjausta tullaan 

tehostamaan Verohallinnossa. (Sisäministeriö 2015.) 

Työsuojeluhallinnolla ja sen aluehallintovirastoilla on suuri rooli harmaan talou-

den torjunnassa. Työsuojeluvalvonnan keskeisiin tehtäviin kuuluu valvoa tunnis-

tekortteja ja veronumeroita. Näiden lisäksi se valvoo ulkomaalaisten työntekijöi-

den työsuhteiden ehtoja sekä ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvaa lainsää-

däntöä. Myös henkilöluetteloiden, urakoitsijaluetteloiden ja tilaajavastuuvelvoit-

teiden noudattamisen valvonta on työsuojeluvalvonnan vastuulla. (Työsuojelu-

hallinto 2015.) 

Harmaan talouden torjuntaan tarvitaan monen toimijan yhteistyötä. Työsuojelu-

hallinto tekee yhteistyötä poliisin, Eläketurvakeskuksen, tapaturmavakuutuslai-

tosten liiton ja verohallinnon kanssa. Tulevaisuudessa on tarkoituksena poliisin 

kanssa tehtävää yhteistyötä kehittää ja laajentaa. Rakennusalan harmaan ta-

louden torjunnassa on mukana myös Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja 

RAKLI ry. (Työsuojeluhallinto 2015.) 

Rakennustyömailla valvonta suoritetaan pistokoetyyppisesti, jolloin tarkaste-

taan, että työmaalla työskentelevillä työntekijöillä on veronumerolliset tunniste-

kortit käytössä. Lisäksi tarkastuskäynneillä tarkastetaan, että kaikki työmaan 

työntekijät löytyvät työmaalla työskentelevien työntekijöiden luettelosta. Jos 
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työntekijöiden tunnistekorteista löytyy puutteita tai tunnistekortteja ei ole lain-

kaan, niin päätoteuttajaa pyydetään poistamaan kyseessä olevat työntekijät 

työmaalta. Pääsääntöisesti valvonnassa havaitut puutteet viedään rikosoikeu-

dellisiin jatkotoimenpiteisiin, mutta poliisin kanssa tehtävissä yhteistarkastuksis-

sa puutteista voidaan rangaista välittömästi työmaalla vastuussa olevia tahoja. 

(Työsuojeluhallinto 2015.) 

2.2.1 Tilaajavastuulaki 

Alihankkijoita, jotka eivät huolehdi yhteiskuntaa kohtaan velvoitteistaan ja edis-

tävät näin harmaata taloutta, pyritään valvomaan tilaajavastuulailla. Laki tilaajan 

selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä eli 

tilaajavastuulaki tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Tilaajan on lain mukaan pyy-

dettävä ja alihankkijan annettava laissa luetellut selvitykset toiminnastaan. (Ra-

kennusteollisuus RT ry 2015.). Mikäli selvityksiä ei anneta, tilaaja voi hankkia 

osan myös itse tai hän voi hyväksyä myös muun yleisesti luotettavan selvityk-

sen. (Finlex 2014.). Vuonna 2012 lakiin tuli merkittäviä rakennusalaa koskevia 

tiukennuksia. Lain mukaan tilaajan tulee pyytää useita enintään 3 kuukautta 

vanhoja tietoja urakoitsijalta. Urakoitsija on myös velvollinen toimittamaan pyy-

detyt tiedot ja selvitykset:  

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 

(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

• Kaupparekisteriote. 

• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 

• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-

tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 

maksusopimus on tehty. 
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• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdois-

ta. 

• Tapaturmavakuutustodistus 

(Rakennusteollisuus RT ry 2015.) 

 

Ennen sopimuksen tekemistä tilaajan on tarkistettava nämä tiedot ja selvitykset. 

Urakoitsijan kanssa voidaan allekirjoittaa sopimus, jos asiat ovat kunnossa. So-

vitun työn päättymisen jälkeen tarkistetut selvitykset on säilytettävä kaksi vuotta. 

Jos alihankkijalla on maksamattomia veroja ilman maksusuunnitelmaa, maksa-

mattomia eläkemaksuja tai yhtiön vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa ei so-

pimusta tule tehdä. (Rakennusteollisuus RT ry 2015.) 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja sen tilaajavastuutarkastajat valvovat lain 

noudattamista. Lakia rikkoneelle tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksun. 

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, jos selvityksiä ei ole tehty lainkaan tai niis-

sä on puutteita. Rakennusalalla tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyön-

timaksu, kun tilaaja tekee sopimuksen, vaikka hän on tietoinen, että toisella 

osapuolella ei ole tarkoitusta täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana ja 

sopimusosapuolena. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös, jos 

sopimus on tehty yrityksen kanssa, jonka määräävässä asemassa oleva henkilö 

on liiketoimintakiellossa. (Rakennusteollisuus RT ry 2015.) 

2.2.2 Veronumero 

1.9.2012 tuli voimaan laki, jonka mukaan jokaisella rakennustyömaalla 

työskentelevällä henkilöllä tulee olla työmaalla liikkuessaan näkyvillä veronume-

rolla varustettu henkilötunniste. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012.) Henkilötun-

nisteesta tulee olla tieto siitä,  onko kyseessä työsuhteessa oleva työntekijä vai 

itsenäinen työnsuorittaja. Itsenäisen työnsuorittajan kortissa pitää mainita yri-

tyksen nimi. Kuten Kuva 1 havainnollistaa, pitää työntekijän henkilötunnisteessa 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lasse Pekkala 

näkyä työnantajan nimi ja sekä työntekijän nimi, kuva ja veronumero. (Työsuo-

jeluhallinto 2014.) 

 

 

Kuva 1. Rakentajan kuvallinen henkilötunniste. (MK-Safety 2015.) 

Veronumero on yksilöllinen numerosarja, joka on henkilöasiakkailla ilmoitettu 

verokortissa. Veronumero on henkilökohtainen, eikä se muutu vaikka työntekijä 

vaihtaisi työnantajaa tai työmaata. Siitä ei voi myöskään päätellä henkilön ikää, 

syntymäaikaa tai sukupuolta. Kaikki rakennusalalla työskentelevät pyritään 

saamaan Verohallinnon veronumerorekisteriin ennen työnteon aloittamista. (Ve-

rohallinto 2012a.) Veronumerorekisteriin ei merkitä automaattisesti kaikkia 

työssäkäyviä suomalaisia, vaan rekisteröimisestä tulee tehdä erillinen pyyntö 

verohallintoon. Ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät tai heidän työnantajansa 

voivat hankkia verotoimistoista omat henkilötunnukset sekä veronumerot. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2012.) 
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2.2.3 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 

Laki käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta rakennusalalla otettiin käyttöön 

1.4.2011. Arvonlisäverolain 31 § 3 momentin mukaan rakentamispalvelua ovat 

kaikki kiinteistöön kohdistuvat rakentamis- ja korjaustyöt sekä rakentamispalve-

lutyön yhteydessä asennettavan tavaran myyminen. Rakentamispalvelua on 

myös suunnittelutyö, valvonta sekä näihin verrattavat palvelut. Työ voi olla uu-

den talon rakentamista tai vanhan korjaamista. Jotta Arvonlisäverolain 8 c §:n 

mukaista käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta voidaan soveltaa, tulee raken-

tamispalvelun myyntimaan olla Suomi ja rakentamisen tai remontoimisen tulee 

tapahtua Suomessa olevaan kiinteistöön. Kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, 

rakennusta, pysyvä rakennelmaa tai niiden osia. Kiinteistön elinkeinotoimintaa 

palvelevia koneita ja laitteita ei katsota kuuluvaksi kiinteistöön. (Verohallinto 

2012b.)  

Ostajan tulee olla elinkeinonharjoittaja,  joka muutoin kuin satunnaisesti myy 

rakentamispalveluita, jotta käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta voidaan sovel-

taa. Lakia sovelletaan myös kun elinkeinonharjoittaja muutoin kuin satunnaisesti 

rakentaa rakennuksia tai rakennelmia omille maa-alueilleen. Elinkeinonharjoitta-

jan tulee kuitenkin luovuttaa rakennettava kiinteistö ennen kuin se otetaan 

käyttöön tai remonttitöiden ollessa vielä kesken. Tällöin ei tapahdu niin sanottua 

omaan lukuun rakentamista. Ostajana voi olla myös välimies. Kun elinkeinon-

harjoittaja myy rakentamispalvelun edelleen kahdelle edellä mainitulle elinkei-

nonharjoittajalle, toimii hän välimiehenä. Rakentamispalvelun ostajan asemaa 

arvioitaessa, tulee huomioida ostajan pääsääntöinen toimiala ja toiminta sekä 

miten säännöllistä rakentamispalveluiden myynti tai tarjonta on. Myös palvelu-

suoritusten määrä ja laatu sekä palveluiden markkinointi ja työntekijöiden työn-

kuvat tulee huomioida. (Verohallinto 2012b.) 

Myyjä on velvollinen selvittämään ostajan aseman verohallinnon ohjeiden mu-

kaan. Ostajan puolesta myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen määrittelemään ja 

ratkaisemaan ostajan asemaa. Ostaja voi hakea veroviranomaisilta kirjallista 
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ohjausta tai maksullista ennakkoratkaisua, jos hän ei ole asemastaan varma. 

(Verohallinto 2012b.) 

Rakentamispalvelun tapahtuessa Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön tulee ar-

vonlisävero suorittaa Suomeen, vaikka rakennuspalvelun myyjä tai ostaja tai 

molemmat ovat ulkomaalaisia elinkeinonharjoittajia.  Tällöin sovelletaan Arvon-

lisäverolain 8 c §:n tai Arvonlisäverolain 9 §:n mukaista käännettyä verovelvolli-

suutta. Sovellettava laki riippuu siitä, onko ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja 

verovelvollinen Suomeen vai kotimaahansa. (Verohallinto 2012b.) 

Palvelun tai tavaran myyjä on velvollinen arvolisäverolain mukaan tilittämään 

arvonlisäveroa myynneistään. Käytettäessä käännettyä arvonli-

säverovelvollisuutta veron tilitys ja raportointivelvollisuus siirtyy myyjältä ostajal-

le. Myynti ei kuitenkaan ole verotonta, vaan tilitysvelvollisuus ainoastaan siirtyy 

ja kaikki tiedot on ilmoitettava kausiveroilmoituksella. (Verohallinto 2012b.) 

2.2.4 Kuitintarjoamisvelvollisuus 

1.1.2014 tuli voimaan laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa. Lailla 

pyritään vähentämään harmaata taloutta. Käteiskaupan harmaa talous näkyy 

myyntinä ohi kassan ja kirjanpidon. Lain myötä kaikista tavaran tai palvelun 

myynneistä, jotka maksetaan käteisellä tai siihen rinnastettavalla maksutavalla, 

tulee elinkeinonharjoittajan tarjota asiakkaalle kuittia. Käteismaksuun rinnastet-

tavia maksutapoja ovat pankki- ja luottokortit, sähköinen raha sekä liikunta- ja 

lounassetelit. Kuitti voi olla kirjoitettu myös käsin, eikä näin ollen elinkeinonhar-

joittajalta vaadita kassakonetta. Elinkeinonharjoittajan tulee aina tarjota kuittia, 

mutta asiakkaan ei sitä ole pakko ottaa vastaan. Tällöin myöskään elinkeinon-

harjoittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää asiakkaan kappaletta. (Suomen Yrit-

täjät 2013.)  

Lain mukaan kuitissa on oltava seuraavat tiedot: 

• Elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus 

• Kuitin antamispäivä 
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• Kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto 

• Myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji 

• Tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisävero mää-

rä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain 

(Finlex 2013.) 

 

Jos liiketoiminta katsotaan vähäiseksi, lakia ei tarvitse noudattaa. Vähäiseksi 

liiketoiminta katsotaan silloin, kun 12 kuukauden tilikaudella liikevaihto jää alle 

8500 euron. Lakia ei myöskään tarvitse soveltaa ulkotiloissa tapahtuvassa 

markkina- ja torikaupassa, automaattimyynnistä sekä arpajaislainsäädännön 

mukaisessa toiminnassa. Ensisijaisesti Poliisihallinto ja Verohallinto valvovat 

lakia. Laiminlyönnistä voidaan määrätään laiminlyöntimaksu, jonka panee täy-

täntöön Oikeusrekisterikeskus. (Verohallinto 2013b.) 

2.2.5 Harmaa talous – musta tulevaisuus –kampanja 

Hallituksen hyväksymä kuudes torjuntaohjelma harmaan talouden ja talousrikol-

lisuuden ehkäisemiseksi on nimeltään Harmaa talous – musta tulevaisuus. Huh-

tikuussa 2012 alkanut ohjelma sisältää 22 hanketta, joilla tavoitellaan talousri-

kollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä sekä tuetaan laillista yritystoi-

mintaa ja tervettä kilpailua. Kampanja tuo esiin mitä vaikutuksia harmaalla ta-

loudella ja talousrikollisuudella on yhteiskunnalle ja yksilöille. Kampanjan ideana 

on painottaa miten jokaisella on mahdollisuus omilla arkisilla valinnoillaan torjua 

harmaata taloutta. (Harmaa Talous, Musta Tulevaisuus 2015.) 

Kampanjalla on omat internetsivut ja kampanjaa mainostetaan radiossa. Näiden 

lisäksi kampanjan viestiä viedään nuorien tietoisuuteen oppilaitoskiertueella, 

joka suuntautuu lukioihin, ammattioppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin ym-

päri Suomen. Kampanjalla on laaja yhteistyöverkosto. Kampanjassa on mukana 

esimerkiksi monet ministeriöt, Poliisi, Verohallinto, Tulli, Akava, Palkansaajajär-
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jestö Pardia ja Rakennusliitto sekä Rakennusteollisuus RT. (Harmaa Talous, 

Musta Tulevaisuus 2015.) 
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3 RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ 
TIEDONANTOVELVOLLISUUS 

1.7.2014 alkaen rakentamiseen liittyvää tietojen antamista Verohallinnolle lisät-

tiin, kun eduskunta hyväksyi lait 363/2013 ja 364/2013. Kuten Kuva 2 havainnol-

listaa, niin lakien nojalla tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja 

rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyö-

maan päätoteuttajalla tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä 

kuten Kuva 2 havainnollistaa. (Verohallinto 2014.) 

 

 

Kuva 2. Tiedonantovelvolliset tahot (Verohallinto 2014.) 

Rakennustyömaalla rakentamista, korjauksia tai kunnossapitoa harjoittavat yri-

tykset ja työntekijät ovat tietyin edellytyksin tiedonantovelvollisia. Kun yksityis-

henkilöt harjoittavat rakennustoimintaa, johon edellytetään rakennuslupa, ovat 

hekin tiedonantovelvollisia. (Verohallinto 2014.) 
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Verohallinnolle urakka- ja työntekijätiedot on annettava kuukausittain, aina vii-

meistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. 

Tiedot toimitetaan Verohallinnolle sähköisesti, jotta reaaliaikainen valvonta voi-

daan turvata. Sähköisesti tiedot voidaan toimittaa joko verkkolomakkeella suo-

mi.fi –palvelun kautta tai ilmoitin.fi –palvelun kautta. (Verohallinto 2014.) 

Tiedonantovelvollisuuden alkuvaiheessa oli käytössä kevennetty poikkeusme-

nettely, jonka aikana tiedot oli mahdollista jättää osittain virheellisenä ja puut-

teellisena. Virheistä ja puutteista ei rangaistu, vaan Verohallinto keskittyi oh-

jaamaan ja opastamaan tiedonantovelvollisia. Kevennetty poikkeusmenettely oli 

voimassa vuoden 2014 loppuun. 1.1.2015 alkaen tiedonantovelvolliselle voi-

daan määrätä laiminlyöntimaksu, jos se ei täytä tiedonantovelvollisuutta tai toi-

mittaa tiedot väärällä välineellä, esimerkiksi paperilla. (Verohallinto 2014.) 

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia työntekijätietoja tulee säilyttää kuusi 

vuotta työmaan valmistumisvuoden päättymisestä. Urakkatietojen säilytysajan-

kohdasta ei puolestaan ole mainintaa veromenettelylain 15 c §:ssä. (Verohallin-

to 2014.) 

3.1 Tiedonantovelvollisuuden alaraja 

Verohallinto on asettanut urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamiseen alarajan. 

Hanke tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin, kun sopimuksen arvonlisäveroton ar-

vo ylittää 15 000 euron rajan.  Jos raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, ilmoitus-

velvollisuus alkaa sen kuukauden aikana, kun raja-arvon tiedetään ylittyvän. 

Tässä tapauksessa takautuvasti tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa. (Verohallin-

to 2014.) 

Urakkatietojen alarajaa tarkastellaan sopimuskohtaisesti, ei työmaakohtaisesti. 

Jos sopimuksenmukaisesti työskennellään useilla eri työmailla ja sopimuksen 

arvo ylittää raja-arvon, niin silloin syntyy tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovel-

vollisuus syntyy vaikka yksittäisten työmaiden urakka-arvo jäisi alle raja-arvon. 

Työmaakohtaisesti ilmoitetaan jokaisen työmaan laskutusmäärät, joista koostuu 

ilmoitettava kokonaissumma. (Verohallinto 2014.) 
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Yhtenä urakkasopimuksena pidetään aina kutakin erillistä tilausta. Jos työ kui-

tenkin perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin keskey-

tyksin jatkuviin sopimuksiin, voidaan sitä pitää urakkasumman raja-arvoa lasket-

taessa yhtenä sopimuksena. Tällä pyritään estämään väärinkäytöksiä, joissa 

sopimus on tarkoituksella pilkottu osiin, jotta vältyttäisiin tiedonantovelvollisuu-

delta. Jos alkuperäiseen sopimukseen kuulumattomat lisäurakat katsotaan liit-

tyväksi jo käynnissä olevaan urakkaan tulee ne ilmoittaa verohallinnolle. Vuosi-

sopimuksien kohdalla kutakin erillistä työtä pidetään omana sopimuksenaan. 

(Verohallinto 2014.) 

Työntekijätietoja annettaessa hankkeen kokonaisarvoon ei lasketa mukaan ra-

kennuttajan oman henkilöstön palkkakustannuksia, vaan laskennassa huomioi-

daan vain ulkopuolisilta tilattujen palveluiden arvo. Kuitenkin, jos raja-arvo ylit-

tyy, niin ulkopuolisen urakoitsijan työntekijöiden lisäksi myös rakennuttajan omi-

en työntekijöiden tiedot on ilmoitettava, koska työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus 

koskee kaikkia työmaalla työskenteleviä työntekijöitä. (Verohallinto 2014.) 

Päätoteuttajan tulee ilmoittaa tiedonantovelvollisuuden alkamisesta muille 

työmaalla työskenteleville työnantajille, kun pääurakan kokonaisarvo ylittyy. Ra-

kennuttaja on taas velvollinen ilmoittamaan pääurakoitsijalle ja muille työnanta-

jille siinä tapauksessa, kun itse pääurakan arvo jää alhaisemmaksi, mutta sivu-

urakoiden kanssa yhteenlaskettu kokonaisarvo ylittää raja-arvon. Tiedonanto-

velvollisuus voidaan myös ilmoittaa jo urakkasopimuksella, jos rajan ylittyminen 

on etukäteen tiedossa. Urakan aikana raja-arvon ylittyessä  tiedonantovelvolli-

suus alkaa siitä kuukaudesta, kun raja-arvon tiedetään ylittyvän. (Verohallinto 

2014.) 

 

 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lasse Pekkala 

3.2 Tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntimaksut 

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä sanktioita. Sanktion 

suuruuden perusteena pidetään laiminlyönnin vakavuutta sekä sitä, onko lai-

minlyönti ollut tahallista vai tahatonta. Kun ilmoitus on myöhässä, tiedonantota-

pa on virheellinen tai ilmoituksessa on muuten vähäisiä puutteita tai virheitä, 

voidaan tiedonantovelvolliselle määrätä enintään 2 000 euron suuruinen laimin-

lyöntimaksu. Laiminlyöntimaksu määrätään kuitenkin vasta, jos tiedonantovel-

vollinen ei ole korjannut puutteita Verohallinnon kehotuksesta huolimatta. 

Enimmillään 5 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu määrätään, kun tiedon-

antovelvollinen antaa ilmoituksen vasta Verohallinnon kehotuksen jälkeen tai 

ilmoituksessa on olennaisia puutteita tai virheitä. Jos ilmoitus jätetään kokonaan 

antamatta tai ilmoituksella annetaan tarkoituksella tai törkeästä huolimattomuu-

desta johtuen olennaisesti vääriä tietoja, voidaan määrätä suurin mahdollinen 

laiminlyöntimaksu 15 000 euroa. (Finlex 2013b.) 

Jos työmaalla työskentelevän työantajan tai itsenäisen työnsuorittajan laimin-

lyönnin vuoksi työntekijätiedoista tiedonantovelvollisen ilmoitustiedot on puut-

teellisia, eikä tiedonantovelvollisen voitu kohtuudella edellyttää tienneen tietojen 

puutteellisuudesta, ei laiminlyöntimaksua määrätä. Tässä tapauksessa tiedon-

antovelvollisen tulee ilmoittaa Verohallinnolle toisen osapuolen laiminlyönnistä. 

Yksityishenkilön toimiessa rakennuttajana laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, 

jos hän jättää kokonaan ilmoituksen antamatta tai ei esitä Verohallinnon anta-

maa todistusta ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä rakennusvalvontaviran-

omaiselle. (Finlex 2013b.) 

3.3 Urakkatiedot 

Rakentamispalvelun tilaajat ovat lakimuutoksen myötä uudistuneen verotusme-

nettelylain 15 c §:n mukaan tiedonantovelvollisia urakkaa koskevista tiedoista, 

silloin kun heille suoritetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 31.3 §:ssä tarkoitet-

tua rakentamispalvelua, rakennustelineiden pysytys- tai purkutyötä tai heille 
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vuokrataan työvoimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin. (Laki verotusmenettelys-

tä 1558/1995 3:15c.1 §.) 

Rakennusurakan tilaajana voi olla ali-, sivu- tai pääurakoitsija tai rakennuttaja. 

Näistä rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja, mutta hänen tiedonan-

tovelvollisuutensa koskee vain hänen omia sopimuksiaan. Aliurakoitsijat ovat 

vastaavasti velvollisia ilmoittamaan omista aliurakoitsijoistaan. Näin Verohallinto 

saa tiedot jokaisen tilaajan ostamista urakoista tai vuokratyövoiman käytöstä. 

(Verohallinto 2014.) 

Vaikka useimmiten tilaajana on yritys, niin myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, 

valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, yhdistys tai säätiö ovat tilaajina tiedon-

antovelvollisia. Ulkomailla toimiva yritys tai sen Suomessa toimiva sivuliike voi-

vat myös olla tiedonantovelvollisia, jos ne tilaavat Suomessa tehtävää rakenta-

mistyötä. (Verohallinto 2014.) 

Kun yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja rakennuttaa liikkeelleen esimer-

kiksi toimitilan, tällöin rakentaminen liittyy hänen harjoittamaan yritystoimintaan, 

ja näin ollen astuu myös luonnollisen henkilön urakkatietojen kuukausittainen 

tiedonantovelvollisuus voimaan. (Verohallinto 2014.). Yksityisen kotitalouden 

tulee puolestaan ilmoittaa verottajalle vain kerran tiedot urakan suorittaneista 

työntekijöistä ja yrityksistä, sekä näille maksetuista palkoista ja muista vastik-

keista. Tiedot pitää ilmoittaa ennen rakentamisluvan alaisen rakentamistyön 

loppukatselmusta. (Laki verotusmenettelystä 1558/1995 3:15d.1 §.) 

Tiedonantovelvollisuus voidaan erillisellä sopimuksella siirtää esimerkiksi ra-

kennuttajalta konsulttiyhtiölle tai asunto-osakeyhtiöltä isännöintiyritykselle. Tie-

donantovelvollisuuden noudattamisesta vastaa kuitenkin viime kädessä raken-

nustyön varsinainen tilaaja. (Verohallinto 2014.) 
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3.3.1 Rakentamispalvelut 

Tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispal-

veluita. Rakentaminen jaetaan talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen 

sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Tilattu rakentamispalvelu voi koh-

distua joko rakennukseen, maapohjaan tai kiinteistöllä sijaitsevaan vesialuee-

seen. Luonteeltaan rakentaminen voi olla uudis- tai korjausrakentamista, perus-

parantamista tai muutos-, laajennus- tai kunnossapitotyötä. (Verohallinto 

2014b.) 

Asunto-osakeyhtiön teettämät erilaiset remontit, kuten sähkö-, putki- ja julkisivu-

remontit ovat tyypillisiä rakentamispalveluita. Myös kiinteistöön kohdistuvat kor-

jaus- ja kunnostustyöt kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piiriin. Kunnossapito-

töitä ovat niin rakennuksen kuin kulkuyhteyksien kunnon ylläpito. Kiinteistössä 

olevien järjestelmien kuten hissi- ja hälytysjärjestelmien huolto- ja korjaustöitä 

pidetään myös rakentamispalveluina. Korjausrakentamisen, kunnossapidon tai 

asennusten pitää siis kohdistua rakennuksiin tai muihin rakennelmiin, jotta se 

katsottaisiin asetuksessa tarkoitetuksi rakennustyöksi. (Verohallinto 2014.) 

Jatkuvaluonteisia kiinteistönhoitopalveluita, kuten esimerkiksi siivousta, tilojen 

kunnossapitoa ja lumenaurausta, ja kiinteistöihin liittyviä huoltotöitä ei lueta ra-

kentamispalveluihin kuuluviksi. Kiinteistönhuoltosopimuksen ulkopuoliset pie-

netkin korjauspalvelut kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piirin, jos ne laskute-

taan erikseen. (Verohallinto 2014.) 

Erikseen tilattava suunnittelu- ja valvontatyö ei ole ilmoitettavaa rakennuspalve-

lua, mutta jos se kuuluu osaksi urakkasopimusta, niin myös se kuuluu tiedonan-

tovelvollisuuden piiriin. Samoin on tavarakaupan, konsultointi- ja terveydenhuol-

topalveluiden kanssa. Jos ne ostetaan erikseen, niitä ei kuulu ilmoittaa, mutta 

osana urakkasopimusta niitä ei puolestaan jätetä ilmoittamatta. (Verohallinto 

2014.) 

Kiinteistön liiketoimintaan tarkoitettuja koneita ja laitteita ei katsota kuuluvaksi  

kiinteistöön, jolloin niiden asentaminen, korjaaminen tai huoltaminen ei ole ra-
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kentamispalvelua. Kun rakennuspalvelua tilataan organisaation toiselta yksiköl-

tä, niin urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa. Tässä tapauksessa molempien tulee 

toimia samalla y-tunnuksella. Esimerkiksi kunta voi tilata työn oman kunnan ti-

lapalvelulta tai liikelaitokselta. (Verohallinto 2014.) 

3.3.2 Suorite-, lasku- ja maksuperuste urakkailmoituksissa 

Urakkatiedot annetaan pääsääntöisesti silloin kun työ on tehty ja tilaaja on sen 

vastaanottanut eli suoriteperusteisesti. Jos urakka kuitenkin laskutetaan koko-

naan vasta työn valmistuttua, niin ilmoitus annetaan laskuperusteisesti lasku-

päivän mukaan.  Myös siinä tapauksessa, kun kokonaissumma on jaettu eriin, 

ilmoitetaan kohdekuukaudella laskutetut summat. Ainoastaan silloin kun kirjallis-

ta laskutusta ei ole ollut tai käytetään maksuperusteista kirjanpitoa, voidaan il-

moitus antaa maksuperusteisesti. Tällöin ilmoitus jätetään sinä kuukautena kun 

urakasta on maksettu. Näillä säännöillä pyritään siihen, että urakkatiedot ja niis-

tä johtuvat arvonlisäverovähennykset ilmoitettaisiin samana kuukautena. (Vero-

hallinto 2014.)  

3.4 Työntekijätiedot 

Verohallinnolle on kuukausittain toimitettava verovalvontaa varten tieto yhteisel-

lä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuoritta-

jista sekä työnantajista ja vuokratyönteettäjistä. Tilapäisesti tavaraa työmaalle 

kuljettavista henkilöistä ei tarvitse tietoja antaa. Tiedonantovelvollinen on ra-

kennustyömaan pääurakoitsija tai muu päätoteuttaja. Yhteisellä rakennustyö-

maalla toimivan yrityksen tai itsenäisen työnsuorittajan tulee toimittaa tiedonan-

tovelvolliselle tarvittavat tiedot ennen työskentelyn aloittamista ja mahdollisista 

muutoksista pitää ilmoittaa viipymättä. Tiedonantovelvollisen pitää säilyttää tar-

vittavat tiedot kuusi kalenterivuotta työmaan valmistumisvuoden jälkeen. (Vero-

hallinto 2014.) 
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3.4.1 Päätoteuttaja 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennusurakan päätoteuttajalla tarkoite-

taan pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai pääurakoitsijaa, jon-

ka rakennuttaja on nimennyt. Jos sellaista ei ole, niin päätoteuttaja on rakennut-

taja itse. (Finlex 2013.) 

Päätoteuttajalla tulee olla on tieto työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja 

itsenäisistä työnsuorittajista. Jos muut toimijat eivät toimita päätoteuttajalle tar-

vittavia tietoja tai tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, ei päätoteuttaja tällöin 

ole tiedoista vastuussa. Päätoteuttajalle ei siinä tapauksessa määrätä tiedonan-

tovelvollisuuden laiminlyönnistä sanktioita.  (Verohallinto 2014.) 

Jos työmaalle jää muiden urakoitsijoiden työntekijöitä sen jälkeen kun pääto-

teuttaja luovuttaa oman työnsä, tulee näiden töiden osalta sopia erikseen pääto-

teuttajan tiedonantovelvollisuuksien hoitamisesta. Ellei uutta päätoteuttajaa 

määrätä, siirtyy tiedonantovelvollisuus rakennuttajalle. (Verohallinto 2014.) 

3.4.2 Tiedonantovelvollisuuden alaiset työntekijät 

Työntekijöistä, jotka tekevät töitä yhteisellä rakennustyömaalla on päätoteuttaja 

tiedonantovelvollinen. Valtioneuvoston asetuksessa yhteinen työpaikka määri-

tellään sellaiseksi, jolla toimii samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi 

työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja ja siellä tehdään rakennukseen ja muu-

hun rakennelmaan kohdistuvaa uudis- ja korjausrakentamista tai kunnossapi-

toa, näihin liittyvää asennustyötä, purkamista, maa- ja vesirakentamista tai 

suunnittelua. Lisäksi asetusta sovelletaan edellä mainittuja töitä koskevan ra-

kennushankkeen valmisteluun tai suunnitteluun. (Finlex 2009.)  

Kun työmaa suunnitellaan koostuvaksi useamman toimijan työsuorituksista, 

alkaa tiedonantovelvollisuus heti kun ensimmäisen työantaja aloittaa työskente-

lyn yhteisellä työmaalla. Jos taas alkuperäisen suunnitelman mukaan vain yksi 

työantaja toteuttaa rakennusurakan, mutta myöhemmin työmaalla työskentelee-
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kin useamman työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä, alkaa tiedonanto-

velvollisuus vasta muiden osapuolten osallistuessa työmaatyöhön. (Verohallinto 

2014.) 

Työntekijätietoja ei tarvitse antaa työmaalla vierailijoista eikä viranomaisista, jos 

he eivät työskentele työmaalla sopimuksen perusteella. Samalla perusteella 

myös tavaraa työmaalle kuljettavat työntekijät on rajattu pois tiedonantovelvolli-

suuden piiristä. Kuljetushenkilökunta voi kuitenkin joutua tiedonantovelvollisuu-

den piirin, jos ne osallistuvat rakennustyömaalla tehtävään työhön esimerkiksi 

purkamalla lastin muualle kuin varastopaikkaan. (Verohallinto 2014.) 

Pääsääntöisesti kunnossapitotyöt on myös rajattu pois yhteisen rakennus-

työmaan piiristä, jos ne liittyvät prosessin käynnissä pitämiseen. Tällaisia töitä 

ovat teollisten tuotantolaitosten koneiden ja laitteiden kunnossapitotyöt ja ko-

neiden uusiminen. Jos nämä työt tehdään kuitenkin seisokkityömailla, joiden 

työmaatoiminnot ja hankeen laajuus ovat verrattavissa perinteisiin rakennus-

työmaihin, katsotaan nekin tiedonantovelvollisuuden piiriin. Seisokkityömaita 

ovat esimerkiksi työmaat, joilla työskentelee samanaikaisesti vähintään kym-

menen työntekijää yli kymmenen kuukauden ajan ja työn määrä on yli 500 hen-

kilötyövuotta. (Verohallinto 2014.) 

3.5 Havaintoja kevennetyltä alkuvaiheelta 

Verohallinnon aktiivisesta tiedottamisesta huolimatta tiedonantovelvollisuuteen 

valmistautuminen näyttää olleen suurella osalla tiedonantovelvollisista puutteel-

lista. Tämä käy ilmi Verohallinnon raporteista, joissa on listattu heinäkuussa 

2014 voimaan astuneen lain virheitä ja puutteita ensimmäisien kuukausien ai-

kana. Virheiden laatu viittaisi siihen, että tiedonantovelvollisuutta ei ole otetta 

vakavasti tai ohjeistukseen on tutustuttu huolimattomasti. Lisäksi herää kysy-

mys kuinka moni ei vielä tiedä tiedonantovelvollisuudestaan. 

Ensimmäisiltä tiedonantovelvollisuuskuukausilta ilmoituksia annettiin ennakoitua 

vähemmän. Esimerkiksi elokuulta rakentamisilmoituksia jätettiin 121 734 kappa-

letta. Työntekijätietoja ilmoitti 4 165 ja urakkatietoja 8 415 tiedonantovelvollista. 
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Kaiken kaikkiaan 27 692 työmaalta annettiin rakennusurakkailmoitus. Elokuus-

sa ilmoitettujen rakennusurakoiden kokonaisarvo oli 25,3 miljardia. (Muinonen, 

P. 2014, 5.) 

Rakentamisilmoitusten yleisimmät virheet koskivat seuraavia sisältökohtia:  

• Urakasta ilmoitetaan joko laskutettu tai maksettu määrä, ei molempia 

• Ennakkomaksu ilmoitetaan vain kerran, ennen urakan alkamista 

• Yhteystieto -kenttään merkitään sen henkilön nimi, joka osaa antaa lisätietoa 

ilmoituksesta 

• Kohdekuukaudeksi merkitään kuukausi, jolta tietoja ilmoitetaan, ei kuukausi, 

jolloin ilmoitus annetaan 

• Urakka ilmoitetaan jokaiselta kuukaudelta, jonka aikana yritys toimii työmaalla 

ja laskuttaa siitä. Vain yhden ilmoituksen antaminen toiminnan alussa ei riitä. 

Tiedot on annettava myös toiminnan päätyttyä, jos yritys vielä laskuttaa 

työmaasta. 

(Muinonen, P. 2014, 8.) 

 

Näiden yleisimpien virheiden lisäksi ongelmia on aiheuttanut urakoitsijoiden ja 

työntekijöiden rakennustyömaalla toimimisajan ilmoittaminen. Tarkoituksena on 

ilmoittaa todellinen työskentely- tai toimimisaika, eikä esimerkiksi koko vuotta, 

jollei ne todellisuudessa kestä koko vuotta. Samalta työmaalta on myös tullut 

useampia työntekijäilmoituksia, vaikka tarkoituksena on, että ainoastaan sovittu 

tiedonantovelvollinen ilmoittaa tiedot. Työntekijäilmoituksia on myös jätetty var-

muuden vuoksi ilmoittamalla, että tiedot puuttuvat kokonaan. Näin ei tule toimia, 

vaan kyseinen ilmoitus voidaan jättää ainoastaan kun tiedetään varmuudella, 

että tiedot puuttuvat kokonaan tai osittain. (Muinonen, P. 2014, 9.) 
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Tiedonantovelvollisuudesta oli käytössä kevennetty menettely vuoden 2014 

loppuun saakka. Alkuvaiheessa osan tiedoista pystyi antamaan puutteellisena 

ja Verohallinto on keskittyi neuvomaan ja ohjaamaan tietojen oikeellisuuden 

kanssa. Tietojen oikeellisuus on tärkeää, jotta uuden lain päätavoitteena oleva 

rakennusalan harmaan talouden kitkeminen ja  toimialan kilpailun tervehdyttä-

minen toteutuisi. (Muinonen, P. 2014, 11-12.) 

Tietojen puutteellisuudesta ja virheellisyydestä huolimatta on tiedonantovelvolli-

suus tuottanut tulosta jo alkuvaiheen aikana. Kahden ensimmäisen kuukauden 

aikana noin 20 000 tapausta aiheutti jatkoselvitystä. Jatkoselvityksiä aiheutti 

esimerkiksi tilanteet, joissa löytyi ristiriitaisuuksia kausiveroilmoitustietojen ja 

urakka- tai työntekijätietojen välillä. Menettelyssä paljastui myös yrityksiä, jotka 

liikevaihdon mukaan kuuluisivat arvonlisäverovelvollisiksi, mutta eivät ole rekis-

teröityneet arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Lisäksi tilaajilta saaduista tie-

doissa oli mukana tietoja yrityksistä, joiden toiminta ollaan ilmoitettu päättyneen. 

(Muinonen, P. 2014, 11-12.) 
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4 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ESIMERKKI 

Rakentamisalan tiedonantovelvollisuuden todentaminen on helpointa ja parhai-

ten kuvaavaa esimerkkien kautta. Olen luonut esimerkissäni kuvitteellisen ra-

kennusprojektin asunto-osakeyhtiön ja rakennusurakoitsijan välille. Kaikki ra-

kennusprojektiin liittyvät tiedot, yritykset, urakkahinnat ja työntekijät ovat kuvit-

teellisia. Urakka- ja työntekijätietolomakkeiden pohjana olen käyttänyt suomi.fi –

palvelun lomaketta, jonka olen mallintanut Excel –tulosteeksi. 

As Oy Esimerkki on tehnyt päätöksen saneerata taloyhtiön parvekkeet. Tar-

jouskilpailutuksen jälkeen urakka päätettiin tilata Parvekeurakointi Oy:ltä. Urak-

kasopimuksessa sovittiin saneerauskustannuksiksi 24 500 euroa. Saneeraus-

työt aloitettiin helmikuun alussa 2015 ja sopimuksen mukaan arvioitu päätty-

mispäivä on maaliskuun viimeinen päivä. Urakasta laskutetaan helmikuussa 8 

000 euroa ja loput 16 500 euroa maaliskuussa. 

Parvekeurakointi Oy:lle tuli yllättäen ongelmia työntekijöiden sairastelun vuoksi 

ja saneerausurakka oli keskeytettynä maaliskuun ajan. Vaihtoehto A olisi, että 

urakka valmistuisi vasta huhtikuun lopussa, jolloin As Oy Esimerkki saisi vahin-

gonkorvauksena 3 000 euron hyvityksen.  

Vaihtoehto B olisi tehdä rinnakkainen urakkasopimus Urakka Oy:n kanssa, joka 

tulisi viimeistelemään saneerausurakan yhdessä Parvekeurakointi Oy:n kanssa. 

Näin saneerausurakka saataisiin valmiiksi alkuperäisen suunnitelman mukai-

sesti maaliskuun loppuun ja urakkakustannukset olivat sovitut 24 500 euroa.  

Molemmissa vaihtoehdoissa sovitaan urakkasopimuksella, että Verohallinnolle 

ilmoitusvelvollinen rakennusurakasta on rakennusurakan tilaaja eli As Oy Esi-

merkki. As Oy Esimerkin yhteyshenkilönä Verohallintoon toimii asunto-

osakeyhtiön isännöitsijä isännöintitoimistosta.  
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4.1 Urakkatiedot 

Urakkatietoina ilmoitetaan tiedot rakennustyömaan ilmoittajasta, urakoitsijasta 

ja urakasta. Tiedot annetaan suoraan Verohallinnolle ja jokainen tilaaja ilmoittaa 

tiedot omista urakoistaan. Tiedot annetaan urakoista ja työmaalla toimivista 

urakoitsijoista sekä vuokratyönantajista ja heille maksetuista suorituksista. 

Kaikki pyydettävä tieto ei ole pakollista, vaan riippuen urakasta, tieto voi olla 

myös vapaaehtoista tai ehdollisesti pakollista. (Verohallinto 2014.) 

Ilmoitus voi olla tyypiltään perusilmoitus, korjausilmoitus tai poistoilmoitus. Pe-

rusilmoituksella ilmoitetaan kaikki ilmoittajan eri työmaiden tiedot. Perusilmoi-

tuksia voi tulla myös hajautetusti eri työmailta. Verohallinto antaa perusilmoituk-

sen yhteydessä ilmoitustunnuksen, jota käytetään kun ilmoitusta halutaan korja-

ta korjausilmoituksella tai poistaa kokonaan poistoilmoituksella. Ilmoituksella 

pitää aina näkyä myös kohdevuosi ja kohdekuukausi, jolta tiedot annetaan. Tie-

toja ei voi ilmoittaa etukäteen. (Verohallinto 2014.) 

Liitteenä 1 on esimerkkinä olevan rakennusurakan ensimmäinen helmikuulta 

2015 annettava urakkailmoitus, josta käy ilmi Verohallinnolle ilmoitettavan urak-

kailmoituksen tietosisältö. Ilmoitus on vaihtoehto A:n ja vaihtoehto B:n osalta 

samanlainen, koska tieto Parvekeurakointi Oy:n työntekijäongelmista ilmeni 

vasta maaliskuun aikana. Kuvassa 3 näkyy helmikuulta ilmoitettava 8 000 euron 

laskutettu määrä sekä arvioitu loppupäivämäärä 31.03.2015. 
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Kuva 3. Helmikuun urakkailmoitus 

Kun esimerkeistä valitaan vaihtoehto A, niin Verohallintoon lähettävä maalis-

kuun urakkailmoitus sisältää tiedot, jotka näkyvät Kuvassa 4. Ilmoituksella ilmoi-

tetaan urakan olleen tilapäisesti keskeytettynä ja urakan loppumispäivämäärän 

siirtyvän huhtikuun loppuun ja urakkakustannusten putoavan Esimerkki Oy:n 

saaman hyvityksen johdosta 21 500 euroon. 

 

 

Kuva 4. Vaihtoehto A, maaliskuun urakkailmoitus 

Urakkatietojen+rakentamisilmoitus

Urakkailmoitus

Kohdevuosi Kohdekuukausi
2015 2

Urakan3tiedot

Laskutettu3määrä 8.000,00
Sopimuksen3mukainen3urakkasumma
kokonaisuudessaan 24.500,00

Alkupäivämäärä 02.02.2015
Loppupäivämäärä 31.03.2015

Urakkatietojen+rakentamisilmoitus

Urakkailmoitus

Kohdevuosi Kohdekuukausi
2015 3

Työmaakohtainen7Ei7toimintaa79ilmoitus

Työmaa7on7kohdekuukautena7käynnissä7/7
laskutus7jatkuu7tai7työmaa7on7tilapäisesti7keskeytynyt

(7) Käynnissä7tai7laskutus7jatkuu (7x) Tilapäisesti7keskeytynyt

Urakan7tiedot

Laskutettu7määrä
Sopimuksen7mukainen7urakkasumma
kokonaisuudessaan 21.500,00

Alkupäivämäärä 02.02.2015
Loppupäivämäärä 30.04.2015
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Kuvassa 5 on vaihtoehto A:n viimeinen ilmoitus huhtikuulta 2015, jolloin ilmoite-

taan loput urakkatiedot. Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa, koska urakkatyö-

maalla on toiminut vain yksi työnantaja. 

 

 

Kuva 5. Vaihtoehto A, huhtikuun urakkailmoitus 

Kuvassa 6 näkyy urakkatiedot, jotka tulee antaa maaliskuulta, jos valitaan vaih-

toehto B. Ilmoituksella annetaan molempien työmaalla toimineiden urakoitsijoi-

den tiedot.  

 

Urakkatietojen+rakentamisilmoitus

Urakkailmoitus

Kohdevuosi Kohdekuukausi
2015 4

Urakan4tiedot

Laskutettu4määrä 13.500,00
Sopimuksen4mukainen4urakkasumma
kokonaisuudessaan 21.500,00

Alkupäivämäärä 02.02.2015
Loppupäivämäärä 30.04.2015
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Kuva 6. Vaihtoehto B, maaliskuun urakkailmoitus 

 

 

 

 

Urakkatietojen+rakentamisilmoitus

Urakkailmoitus

Kohdevuosi Kohdekuukausi
2015 3

5.+Urakoitsijat

Urakoitsijat5ja5urakat Ilmoitetut5tiedot

Urakoitsijan5tiedot

Toimeksianto Urakointi
Nimi Parvekeurakointi5Oy
Y@tunnus 8765432@1

Lähiosoite Työkatu52
Yhteyshenkilön5sukunimi Urakka
Yhteyshenkilön5etunimi Ulla
Yhteyshenkilön5puhelinnumero 040@9877861

Urakoisijan5toiminta5työmaalla5kohdekuukautena
on5käynnissä5tai5tilapäisesti5keskeytynyt Käynnissä

Toimeksianto Urakointi
Nimi Urakka5Oy
Y@tunnus 8172635@4

Lähiosoite Santakatu534
Yhteyshenkilön5sukunimi Parveke
Yhteyshenkilön5etunimi Pasi
Yhteyshenkilön5puhelinnumero 045@4344098

Urakoisijan5toiminta5työmaalla5kohdekuukautena
on5käynnissä5tai5tilapäisesti5keskeytynyt Käynnissä
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4.2 Työntekijätiedot 

Myös työntekijäilmoitus on tyypiltään joko perusilmoitus, korjausilmoitus tai pois-

toilmoitus. Perusilmoituksella ilmoitetaan kaikki ilmoittajan eri työmaiden tiedot. 

Perusilmoituksia voi tulla myös hajautetusti eri työmailta. Verohallinto antaa pe-

rusilmoituksen yhteydessä ilmoitustunnuksen, jota käytetään kun ilmoitusta ha-

lutaan korjata korjausilmoituksella tai poistaa kokonaan poistoilmoituksella. Il-

moituksella pitää aina näkyä myös kohdevuosi ja kohdekuukausi, jolta tiedot 

annetaan. Tietoja ei voi ilmoittaa etukäteen. Jos työntekijä on väliaikaisesti siir-

tynyt toiselle työmaalle häntä ei ilmoiteta laisinkaan ko. työmaan työntekijätie-

doissa. (Verohallinto 2014.) 

Liitteessä 2 on mallinnettuna maaliskuun työntekijäilmoitus, jossa on havainnol-

listettu Verohallinnolle ilmoitettavien työntekijätietojen tietosisältö. Työntekijätie-

dot annetaan esimerkissä ainoastaan vaihtoehdossa B ja silloinkin vain maalis-

kuulta, koska maaliskuu on ainut kuukausi jolloin syntyy yhteinen työmaa, kun 

kahden eri urakoitsijan työntekijät työskentelevät samalla rakennustyömaalla. 

Helmikuulta ei tarvitse antaa työntekijätietoja, koska silloin ei vielä ollut tiedos-

sa, että maaliskuulla tullaan tarvitsemaan myös toisen urakoitsijan työpanosta. 

Jokaisesta työnantajasta pitää antaa oma ilmoitus työntekijöistä, joten maalis-

kuulta annetaan tiedot kahdella eri työntekijäilmoituksella verohallinnolle, kuten 

Kuvasta 7 näkyy. 
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Kuva 7. Vaihtoehto B, maaliskuun työntekijäilmoitus 

Työntekijätietojen,rakentamisilmoitus

Työntekijäilmoitus

Kohdevuosi Kohdekuukausi
2015 3

4.,Työantaja,(anna,jokaisesta,työnantajasta,oma,ilmoitus)

Työnantajan7tiedot

Nimi
Parvekeurakointi7Oy

Suomalainen7Y@tunnnus7tai7henkilötunnus
8765432@1

Ulkomaisen7tunnuksen7tyyppi Ulkomainen7tunnus

Kotivaltio Kotivaltion7nimi
FI

6.,Työntekijät

Työantajalta7on7saatu7työntekijätiedot,7työntekijätiedot7puuttuvat7osittain7tai7kokonaan
(7x) On7saatu (7) Kaikki7puuttuvat (7) Puuttuvat

osittain

Työntekijät Ilmoitetut7tiedot

Henkilötunnus 210777@112O
Nimi Timo7Timpuri
Puhelinnumero 050@1123986
Lähiosoite Koulukatu777A77
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Työsuhde Työsuhteinen
Työmaalla7työskentely7alkanut 02.02.2015
Työmaalla7työskentelyn7arvioitu7päättyminen 22.02.2015

4.,Työantaja,(anna,jokaisesta,työnantajasta,oma,ilmoitus)

Työnantajan7tiedot

Nimi
Urakka7Oy

Suomalainen7Y@tunnnus7tai7henkilötunnus
8172635@4

Ulkomaisen7tunnuksen7tyyppi Ulkomainen7tunnus

Kotivaltio Kotivaltion7nimi
FI

6.,Työntekijät

Työantajalta7on7saatu7työntekijätiedot,7työntekijätiedot7puuttuvat7osittain7tai7kokonaan
(7x) On7saatu (7) Kaikki7puuttuvat (7) Puuttuvat

osittain

Työntekijät Ilmoitetut7tiedot

Henkilötunnus 010163@654C
Nimi Ari7Ammattilainen
Puhelinnumero 050@6753456
Lähiosoite Linnakatu7187C
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Työsuhde Työsuhteinen
Työmaalla7työskentely7alkanut 01.03.2015
Työmaalla7työskentelyn7arvioitu7päättyminen 31.03.2015
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata 1.7.2014 voimaan tulleen rakentamiseen 

liittyvän tiedonantovelvollisuuden soveltamista yhtenä rakennusalan harmaan 

talouden torjuntakeinona. Tarkoituksena oli esimerkin kautta havainnollistaa 

urakka- ja työntekijäilmoitusten täyttäminen ja lähettäminen käytännössä. Vero-

hallinnon myöntämältä kevennetyltä alkuvaiheelta oli tarkoituksena havaita il-

menneitä ongelmia ja virheitä, sekä raportoida tuloksista, joita tiedonantovelvol-

lisuus on harmaan talouden torjuntaan tuonut. 

Opinnäytetyön sisältö koostuu kahdesta laajasta kokonaisuudesta. Työn varsi-

nainen aihe, rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus käsitellään kattavasti. 

Jotta uuden lain käsittäminen yhtenä harmaan talouden torjuntakeinona on 

mahdollista, esitellään myös harmaata taloutta ja sen torjuntakeinoja Suomes-

sa.  

Harmaa talous on suuri ongelma Suomessa, joten on hyvä, että sen torjumisek-

si etsitään jatkuvasti uusia keinoja. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvolli-

suus on ollut käytössä vasta vajaan vuoden, mutta on jo osoittanut merkkejä 

toimivuudestaan harmaan talouden torjuntakeinona. Jo ensimmäisten kuukau-

sien aikana Verohallinto sai annettujen urakka- ja työntekijäilmoitusten myötä 

tietoonsa useita jatkoselvitystä vaativia asioita rakennusalan urakoista ja yrityk-

sistä. Ristiriitaisuudet kausiveroilmoitusten ja urakka- ja työntekijätietojen välillä 

voi hyvinkin viitata siihen, että esimerkiksi osaa myynneistä on yritetty pimittää 

Verohallinnolta. Myös ilmoituksissa esiintyvät yritykset, jotka Verohallinnon tie-

doissa ovat jo päättäneet toimintansa, herättävät vahvan epäilyn harmaasta 

taloudesta.  

Kuukausittainen ilmoittaminen aiheutti alkuun paljon ongelmia ja virheitä. On-

gelmia aiheutti epätietoisuus ilmoitusten tietosisällöstä sekä milloin ja minkälai-

set rakennusurakat kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piiriin. Osasyynä ongel-

miin oli tiedonantovelvollisten myöhäinen valmistautuminen sekä välinpitämät-

tömyys uutta lakia kohtaan. Verohallinnon keskittyminen ensimmäisen puolen 
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vuoden ajan ohjaamaan ja neuvomaan ilmoitus antamisessa oli erittäin hyvä 

asia. Näin uusi laki saatiin tiedonantovelvollisille tutummaksi ilman pelkoa suu-

rista virhe- ja laiminlyöntimaksuista. 

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus on vasta alkumetreillään ja vasta 

useamman vuoden päästä voidaan tutkia sen todellista vaikutusta harmaan ta-

louden kitkemiseen rakennusalalta. Ensimmäinen vuosi kuitenkin osoitti, että 

kun päästään alkuvaikeuksista, niin se on tärkeä lisä harmaan talouden torjun-

takeinojen joukkoon. 
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Urakkailmoitus 

 

Urakkatietojen+rakentamisilmoitus

Urakkailmoitus

1.+Tyyppi+ja+kohde

Ilmoituksen,tyyppi

Ilmoitus,on
(,x) Perusilmoitus (,) Korjausilmoitus (,) Poistoilmoitus

Ilmoitustunniste
E11122233344455

Ilmoituksen,kohde

Kohdevuosi Kohdekuukausi
2015 2

2.+Tiedonantovelvollinen

Tiedonantovelvollisen,tiedot

Suomalainen,YDtunnus,tai,henkilötunnus
1234567D8

Ulkomaisen,tunnuksen,tyyppi Ulkomainen,tunnus

Kotivaltio Kotivaltion,nimi
FI

Nimi
As,Oy,Esimerkki

Tiedonantovelvollisen,osoite,kotivaltiossa

Lähiosoite PL c/o,tarkenne
Asuntokatu,2

Postinumero Postitoimipaikka
20810 Turku

Maatunnus Maan,nimi
FI

Tiedonantovelvollisen,yhteyshenkilön,tiedot

Sukunimi Etunimi
Isännöitsijä Ismo

Puhelinnumero sähköpostiosoite
040D1233234 ismo.isannoitsija@isannointitsto.com

Lähiosoite PL c/o,tarkenne
Toimistokatu,11

Postinumero Postitoimipaikka
20100 Turku

Maatunnus Maa
FI
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3.+Työmaa

Työmaan,tiedot

Työmaata,identifoiva,numero Työmaan,numero
100

Työmaan,lähiosoite Työmaan,sijainti
Asuntokatu,2 Turku

Työmaan,postinumero Työmaan,postitoimipaikka
20810 Turku

Työmaakohtainen,Ei,toimintaa,Dilmoitus

Työmaa,on,kohdekuukautena,käynnissä,/,
laskutus,jatkuu,tai,työmaa,on,tilapäisesti,keskeytynyt

(x,) Käynnissä,tai,laskutus,jatkuu (,) Tilapäisesti,keskeytynyt

4.+Urakanantaja+(taho,+joka+on+ostanut+sinulta+urakan)

Urakanantajan,tiedot

Nimi

Suomalainen,YDtunnnus,tai,henkilötunnus

Ulkomaisen,tunnuksen,tyyppi Ulkomainen,tunnus

Kotivaltio Kotivaltion,nimi

5.+Urakoitsijat

Urakoitsijat,ja,urakat Ilmoitetut,tiedot

Urakoitsijan,tiedot

Toimeksianto Urakointi
Nimi Parvekeurakointi,Oy
YDtunnus 8765432D1

Lähiosoite Työkatu,2
Yhteyshenkilön,sukunimi Urakka
Yhteyshenkilön,etunimi Ulla
Yhteyshenkilön,puhelinnumero 040D9877861

Urakoisijan,toiminta,työmaalla,kohdekuukautena
on,käynnissä,tai,tilapäisesti,keskeytynyt Käynnissä

Urakan,tiedot

Urakkaan,sovelletaan,käännettyä,
arvonlisävelvollisuutta Ei

Laskutettu,määrä 8.000,00
Sopimuksen,mukainen,urakkasumma
kokonaisuudessaan 24.500,00

Alkupäivämäärä 02.02.2015
Loppupäivämäärä 31.03.2015
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Työntekijäilmoitus 

 

 

Työntekijätietojen,rakentamisilmoitus

Työntekijäilmoitus

1.,Tyyppi,ja,kohde

Ilmoituksen,tyyppi

Ilmoitus,on
(,x) Perusilmoitus (,) Korjausilmoitus (,) Poistoilmoitus

Ilmoitustunniste
E33322233344455

Ilmoituksen,kohde

Kohdevuosi Kohdekuukausi
2015 3

2.,Tiedonantovelvollinen

Tiedonantovelvollisen,tiedot

Suomalainen,YDtunnus,tai,henkilötunnus
1234567D8

Ulkomaisen,tunnuksen,tyyppi Ulkomainen,tunnus

Kotivaltio Kotivaltion,nimi
FI

Nimi
As,Oy,Esimerkki

Tiedonantovelvollisen,osoite,kotivaltiossa

Lähiosoite PL c/o,tarkenne
Asuntokatu,2

Postinumero Postitoimipaikka
20810 Turku

Maatunnus Maan,nimi
FI

Tiedonantovelvollisen,yhteyshenkilön,tiedot

Sukunimi Etunimi
Isännöitsijä Ismo

Puhelinnumero sähköpostiosoite
040D1233234 ismo.isannoitsija@isannointitsto.com

Lähiosoite PL c/o,tarkenne
Toimistokatu,11

Postinumero Postitoimipaikka
20100 Turku

Maatunnus Maa
FI

3.,Työmaa

Työmaan,tiedot

Työmaata,identifoiva,numero Työmaan,numero
100

Työmaan,lähiosoite Työmaan,sijainti
Asuntokatu,2 Turku

Työmaan,postinumero Työmaan,postitoimipaikka
20810 Turku

Työmaan,alkupäivämäärä Työmaan,loppupäivämäärä
02.02.2015 31.03.2015

Työmaakohtainen,Ei,toimintaa,Dilmoitus

Työmaa,on,kohdekuukautena,käynnissä,/,
laskutus,jatkuu,tai,työmaa,on,tilapäisesti,keskeytynyt

(x,) Käynnissä,tai,laskutus,jatkuu (,) Tilapäisesti,keskeytynyt
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4.,Työantaja,(anna,jokaisesta,työnantajasta,oma,ilmoitus)

Työnantajan,tiedot

Nimi
Parvekeurakointi,Oy

Suomalainen,YDtunnnus,tai,henkilötunnus
8765432D1

Ulkomaisen,tunnuksen,tyyppi Ulkomainen,tunnus

Kotivaltio Kotivaltion,nimi
FI

Työantajan,yhteyshenkilön,tiedot

Sukunimi Etunimi
Urakka Ulla

Puhelinnumero sähköpostiosoite
040D9877861 ulla.urakka@parvekeurakointi.fi

Lähiosoite PL c/o,tarkenne
Urakkatie,12

Postinumero Postitoimipaikka
20740 Turku

Maatunnus Maa
FI

Työantajan,osoite

Lähiosoite PL c/o,tarkenne
1221

Postinumero Postitoimipaikka
20741 Turku

Maatunnus Maa
FI

5.,Vuokratyövoima

Nimi

Suomalainen,YDtunnnus,tai,henkilötunnus

Ulkomaisen,tunnuksen,tyyppi Ulkomainen,tunnus

Kotivaltio Kotivaltion,nimi

6.,Työntekijät

Työantajalta,on,saatu,työntekijätiedot,,työntekijätiedot,puuttuvat,osittain,tai,kokonaan
(,x) On,saatu (,) Kaikki,puuttuvat (,) Puuttuvat

osittain

Työntekijät Ilmoitetut,tiedot

Henkilötunnus 210777D112O
Nimi Timo,Timpuri
Puhelinnumero 050D1123986
Lähiosoite Koulukatu,7,A,7
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Työsuhde Työsuhteinen
Työmaalla,työskentely,alkanut 02.02.2015
Työmaalla,työskentelyn,arvioitu,päättyminen 22.02.2015

Henkilötunnus 101089D765A
Nimi Kari,Koura
Puhelinnumero 045D9876098
Lähiosoite Puistokatu,74,A,47
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Työsuhde Työsuhteinen
Työmaalla,työskentely,alkanut 02.02.2015
Työmaalla,työskentelyn,arvioitu,päättyminen 31.03.2015


