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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenet-
telystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vero-
tusmenettelystä annettua lakia ja työturvalli-
suuslakia. 

Verotusmenettelystä annettuun lakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi rakennusalan verovalvon-
taa tehostavat säännökset rakennustyömailla 
noudatettavasta työntekijöitä ja rakennusura-
koita koskevasta kuukausittaisesta ilmoitta-
mismenettelystä. 

Rakentamispalvelujen tilaajan olisi toimi-
tettava Verohallinnolle verovalvontaa varten 
tarpeelliset tiedot niistä yrityksistä, jotka suo-
rittavat tilaajalle arvonlisäverolaissa tarkoi-
tettua rakentamispalvelua taikka rakennuste-
lineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka 
vuokraavat tilaajalle työvoimaa edellä mai-
nittuihin tarkoituksiin, samoin kuin tiedot ti-
laajan näille yrityksille maksamista vastik-
keista. 

Yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan 
tai muun päätoteuttajan olisi toimitettava Ve-
rohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelli-
set tiedot yhteisellä työmaalla työskentelevis-
tä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuoritta-
jista. Työmaalla toimivan yrityksen olisi puo-
lestaan toimitettava päätoteuttajalle tiedot 
palveluksessaan olevista työntekijöistä. 

Rakennuttajana olevan luonnollisen henki-
lön olisi annettava Verohallinnolle tiedot ra-
kentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja 

yrityksistä samoin kuin näille maksamistaan 
palkoista ja muista vastikkeista ennen maan-
käyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua raken-
nuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatsel-
musta, jos rakentaminen edellyttää rakennus-
lupaa. Rakennuttajan olisi lisäksi annettava 
loppukatselmuksessa rakennusvalvontavi-
ranomaiselle Verohallinnon antama todistus 
siitä, että hän on täyttänyt tiedonantovelvolli-
suutensa. Laiminlyöntimaksua koskevaa 
säännöstä muutettaisiin lisäksi siten, että tie-
donantovelvollisuuden laiminlyönnin perus-
teella voitaisiin määrätä laiminlyöntimaksu. 

Työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös yhteisen rakennustyömaan 
pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan vel-
vollisuudesta pitää ja säilyttää luetteloa työ-
maalla työskentelevistä työntekijöistä ja itse-
näisistä työnsuorittajista. Työnantajalle ja it-
senäiselle työnsuorittajalle säädettäisiin vel-
vollisuus toimittaa luettelon pitämiseksi tar-
peelliset tiedot. Työturvallisuusrikkomusta 
koskevaa säännöstä muutettaisiin velvoittei-
den täyttämisen tehostamiseksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä lokakuuta 2013. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Johdanto 

Harmaan talouden torjunta on yksi halli-
tuksen painopistealueista. Pääministeri Jyrki 
Kataisen hallituksen ohjelmaan sisältyy usei-
ta harmaan talouden torjuntaan liittyviä toi-
menpiteitä, joista osa on jo toteutettu. 

Hallitusohjelman mukaan rakennusalan 
työsuhde- ja verovalvontaa tehostetaan otta-
malla työmailla käyttöön veronumero pakol-
lisessa kuvallisessa tunnistekortissa. Asiaa 
koskeva hallituksen esitys eduskunnalle laik-
si veronumerosta ja rakennusalan veronume-
rorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 58/2011 vp) annettiin eduskun-
nalle valtion talousarvioon liittyvien esitysten 
yhteydessä syksyllä 2011. Lait vahvistettiin 
15 päivänä joulukuuta 2011. 

Työturvallisuuslakia (738/2002) muutettiin 
siten, että yhteisellä rakennustyömaalla työs-
kenteleville henkilöille pakollisessa kuvalli-
sessa tunnistekortissa tulee lain aikaisemmin 
edellyttämien tietojen lisäksi olla rakennus-
alan veronumerorekisteriin merkitty veronu-
mero. Uudessa laissa veronumerosta ja ra-
kennusalan veronumerorekisteristä 
(1231/2011) on säännökset Verohallinnon yl-
läpitämästä rakennusalan veronumerorekiste-
ristä ja yleisen tietoverkon avulla käytettä-
västä palvelusta, josta jokainen voisi tarkis-
taa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henki-
lö ja veronumero merkitty veronumerorekis-
teriin. Menettelyllä varmistetaan, että raken-
nustyömailla työskentelevät ovat Verohallin-
non tiedossa ennen työnteon alkamista, ja 
luodaan helppokäyttöinen valvontakeino asi-
an todentamiseksi. 

Lisäksi muutettiin väestötietojärjestelmästä 
ja Väestötietorekisterikeskuksen varmenne-
palveluista annettua lakia (661/2009) sekä 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidos-
ta annettua lakia (1346/1999). 

Lait tulivat osaksi voimaan 15 päivänä jou-
lukuuta 2011 ja muilta osin lait saatettiin 
voimaan myöhemmin valtioneuvoston ase-
tuksella (258/2012) muutosten toimeenpanon 
edellyttämien tietoteknisten järjestelyjen 
vuoksi. Muutokset saatettiin voimaan porras-

tetusti 1 päivänä kesäkuuta, 1 päivänä elo-
kuuta ja 1 päivänä syyskuuta 2012 siten, että 
viimeiseksi tuli voimaan laki työturvallisuus-
lain muuttamisesta (1232/2011). 

Veronumeromenettelyyn siirtyminen oli 
ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan ta-
louden torjuntaan liittyvistä hallitusohjel-
maan sisältyvistä lainsäädäntötoimenpiteistä. 
Veronumeromenettely ei yksistään mahdol-
lista tehokasta valvontaa. Sen lisäksi on halli-
tuksen ohjelman mukaisesti tarkoitus ottaa 
rakennustyömailla käyttöön työntekijöitä ja 
rakennusurakoita koskeva ilmoittamismenet-
tely, joka on nykyisin vapaaehtoisena käytös-
sä osassa lähinnä rakennusteollisuuden työn-
antajajärjestön jäsenyrityksistä. 

Tarkoituksena on ollut, että työmaan pääto-
teuttaja ilmoittaisi Verohallinnolle kuukausit-
tain verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot 
työmailla työskentelevistä työntekijöistä. Ra-
kentamispalvelujen tilaajalla puolestaan olisi 
velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle vero-
valvontaa varten tarpeelliset alihankkijaa ja 
tilaajan alihankkijalle maksamia maksuja 
koskevat tiedot. 

Ilmoittamismenettelyllä kerättäviä tietoja 
voidaan hyödyntää mahdollisimman reaaliai-
kaisessa verovalvonnassa. Vertailutieto antaa 
tietoa rakennusyrityksen toiminnasta ja 
edesauttaa kokonaiskuvan luomisessa yrityk-
sestä ja sen työntekijöistä. Vertailutietoja 
hyödyntäen voidaan vähentää harmaasta ta-
loudesta johtuvia veromenetyksiä, estää pi-
meän työvoiman käyttöä ja harmaan talouden 
yritysten toimintaa. 

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. Il-
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moittamismenettelyllä on myös suuri har-
maata taloutta ennalta ehkäisevä vaikutus. 

Ilmoittamismenettelyn käyttöönotto sisäl-
tyy myös valtioneuvoston 19 päivänä tammi-
kuuta 2012 tekemään periaatepäätökseen 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden tor-
junnan toimintaohjelmasta vuosille 2012—
2015. 
 
1.2 Sivullisen tiedonantovelvollisuutta 

koskevat verotusmenettelystä anne-
tun lain säännökset 

Verotusmenettelystä annetun lain 3 luvun 
sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevis-
sa säännöksissä säädetään muuhun kuin ve-
rovelvolliseen itseensä kohdistuvasta tiedon-
antovelvollisuudesta. Säännökset koskevat 
erilaisia verotusta varten tarpeellisia tietoja. 
Esimerkiksi sivullisen yleistä tiedonantovel-
vollisuutta koskevan 15 §:n 1 momentin mu-
kaan jokaisen on toimitettava Verohallinnolle 
verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamis-
taan tai välittämistään rahanarvoisista suori-
tuksista, niiden oikaisuista, saajista ja suori-
tusten perusteista. 

Tiedonantovelvollisuuden tarkempi määrit-
tely on säännönmukaisesti toteutettu tiedon-
antovelvollisuutta koskeviin säännöksiin si-
sältyvän valtuutussäännöksen nojalla Vero-
hallinnon päätöksellä. 

Tiedonantovelvollisuuden täyttämistä te-
hostaa lain 22 a §:ssä säädetty laiminlyönti-
maksu, jonka enimmäismäärä on 15 000 eu-
roa. 
 
2  Keskeiset  ehdotukset  

2.1 Laki verotusmenettelystä 

Verotusmenettelystä annetun lain sivullisen 
tiedonantovelvollisuutta koskeviin säännök-
siin ehdotetaan lisättäväksi säännökset työn-
tekijä- ja urakkatietojen kuukausittaisesta il-
moittamismenettelystä. 

 
Työntekijätietojen ilmoittamismenettely 

Työntekijätietojen osalta ilmoittamisvel-
vollisuus kuuluisi pääurakoitsijalle tai muulle 
päätoteuttajalle tai, jos työmaalla ei sellaista 
ole, rakennuttajalle. 

Työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuu-
den laajuutta määritettäessä on ratkaistava, 
keistä henkilöistä tietoja on annettava samoin 
kuin tietosisällöstä. 

Henkilöpiirin määrittelyssä on käytännössä 
kaksi vaihtoehtoista perusratkaisua. Ensinnä-
kin määrittely voitaisiin kytkeä siihen, minkä 
laatuista työtä henkilö tekee: ilmoittamisvel-
vollisuuden piiriin kuuluisivat ne työntekijät, 
jotka suorittavat rakentamistyötä. Työn laa-
dun tarkemmassa määrittelyssä voitaisiin tu-
keutua arvonlisäverolain (1501/1993) raken-
tamispalvelun käsitteeseen. Rakennusalalla 
siirryttiin huhtikuun alusta 2011 käännettyyn 
arvonlisäverovelvollisuuteen, jota sovelle-
taan rakentamispalvelujen myyntiin. Ilmoit-
tamisvelvollisuuden piiri voitaisiin määrittää 
siten, että se koskee henkilöitä, jotka suorit-
tavat arvonlisäverolaissa tarkoitettua raken-
tamispalvelua. Rajanveto tapahtuisi samalla 
perusteella, jota alan toimijat muutoinkin ar-
vonlisäverotusta varten joutuvat sovelta-
maan. 

Vaihtoehtoinen lähtökohta on määritellä 
henkilöpiiri sen mukaan, missä työtä teh-
dään: ilmoittamisvelvollisuus koskisi henki-
löitä, jotka tekevät työtä rakennustyömaalla. 
Rakennustyömaan määrittelyssä voitaisiin 
tukeutua työturvallisuuslainsäädäntöön, jo-
hon sisältyy runsaasti rakennustyön turvalli-
suutta työmailla eri tavoin edistäviä säännök-
siä. Tässäkin tapauksessa kyse on jo olemas-
sa olevasta lainsäädännöstä, jota rakennus-
alan toimijat joutuvat jatkuvasti soveltamaan 
ja jonka käsitteistö on tuttu. Rakennustyö-
maan käsitteen merkitys on korostunut vero-
numeromenettelyyn siirtymisen myötä. Ku-
vallinen tunniste veronumeroineen on pidet-
tävä esillä työturvallisuuslaissa tarkoitetulla 
yhteisellä rakennustyömaalla. 

Harmaan talouden torjunnan näkökulmasta 
on tarkoituksenmukaista valita määrittely, 
joka olisi alan toimijoille mahdollisimman 
selkeä ja helppo soveltaa, jotta työntekijätie-
dot saataisiin työmailta mahdollisimman laa-
jalti käytettäviksi verovalvonnassa. Tältä 
kannalta on pantava merkille, että rakennus-
alalla on esiintynyt tyytymättömyyttä kään-
nettyyn arvonlisäverovelvollisuuteen siirty-
misen johdosta muun ohessa sen vuoksi, että 
rajanvetoon sen piiriin kuuluvan ja ulkopuo-
lelle jäävän työn välillä on koettu liittyvän 
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ongelmia. Sitä vastoin yhteisen rakennus-
työmaan käsitteen sisällöstä ei ainakaan työ-
suojeluviranomaisten kokemusten mukaan 
ole havaittu erityistä epätietoisuutta. 

Ehdotuksen mukaan ilmoittamisvelvolli-
suus koskisi henkilöitä, jotka työskentelevät 
työturvallisuuslaissa tarkoitetulla yhteisellä 
rakennustyömaalla. Sen piiristä rajattaisiin 
kuitenkin tilapäisesti tavaraa työmaalle kul-
jettavat, joita ei myöskään koske velvollisuus 
pitää työmaalla kuvallista tunnistetta. Tie-
donantovelvollisuus koskisi siten samaa hen-
kilöpiiriä, joiden on pidettävä henkilötunnis-
tetta. 
 
Tiedonantovelvollisuuden tietosisältö 

Tiedonantovelvollisuuden yksityiskohtai-
sesta tietosisällöstä on käyty neuvotteluja 
Verohallinnon ja Rakennusteollisuus RT ry:n 
välillä. Tavoitteena on ollut, että Verohallin-
nolle toimitettavat tiedot ovat riittävät tarkoi-
tuksenmukaista verovalvontaa varten. Toi-
saalta tavoitteena on myös ollut, että niiden 
kerääminen työntekijöiltä ja työnantajilta se-
kä välittäminen Verohallinnolle ei aiheuttaisi 
yrityksille liiallista hallinnollista rasitusta, 
mikä voisi heikentää tiedonantovelvollisuu-
den täyttämistä ja annettujen tietojen laatua. 

Tiedonantovelvollisuus koskisi veroval-
vontaa varten tarpeellisia tietoja. Tarpeelliset 
tiedot määriteltäisiin laissa, ja Verohallinto 
antaisi tarkempia määräyksiä annettavista 
tiedoista sekä niiden antamisen ajankohdasta 
ja tavasta. 
 
Työnantajan ilmoittamisvelvollisuus pääto-
teuttajalle 

Voidakseen täyttää ilmoittamisvelvollisuu-
tensa muiden kuin omien työntekijöidensä 
osalta päätoteuttajan on saatava tiedot muista 
työmaalla työskentelevistä työntekijöistä 
näiden työnantajilta tai itsenäisen työnsuorit-
tajan osalta tältä itseltään. Tämän vuoksi 
työmaalla toimiville yrityksille ja itsenäisille 
työnsuorittajille asetettaisiin velvollisuus an-
taa päätoteuttajalle ne tiedot, jotka päätoteut-
tajan on toimitettava edelleen Verohallinnol-
le. 
 
 

Laiminlyöntimaksun määräämättä jättäminen 

Tiedonantovelvollisuuden täyttämisen lai-
minlyönnin johdosta päätoteuttajalle, työnan-
tajalle ja itsenäiselle työnsuorittajalle voidaan 
määrätä laiminlyöntimaksu. Laiminlyönti-
maksua ei ole kohtuullista määrätä päätoteut-
tajalle, jos puute tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönnissä johtuu työntekijän työnanta-
jan tai itsenäisen työnsuorittajan antamista 
puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Täl-
laisia tilanteita silmällä pitäen laiminlyönti-
maksua koskevaan säännökseen lisättäisiin 
säännös laiminlyöntimaksun määräämättä 
jättämisestä. 
 
Urakkatietojen ilmoittamismenettely 

Urakkatietojen ilmoittamismenettelyn pii-
riin kuuluvat yritykset määritettäisiin työnte-
kijätietojen ilmoittamismenettelystä poiketen 
siten, että se koskee myös muilla kuin yhtei-
sillä työmailla suoritettuja rakentamispalve-
luja. Tämä on tarpeen, koska monet raken-
nusalan yritykset tekevät esimerkiksi taloyh-
tiöille merkittäviäkin rakennustöitä, joissa 
työn suorittaa vain yksi yritys. Tällaisia ovat 
esimerkiksi julkisivutyöt, vesikaton korjauk-
set ja putkiremontit. 

Tiedonantovelvollisuuden piiri määriteltäi-
siin siten, että se koskee arvonlisäverolaissa 
tarkoitettua rakentamispalvelua suorittavia 
yrityksiä ja näiden suorittamia urakoita. Tie-
donantovelvollinen olisi tilaaja, jolle yritys 
suorittaa rakentamispalvelua. Tiedonantovel-
vollisuus ei kuitenkaan koskisi rakentamis-
palvelutöihin liittyviä suunnittelu-, valvonta- 
ja muita niihin verrattavia palveluja. Tiedon-
antovelvollisuuden ulottamista näihin palve-
luihin ei voida pitää verovalvonnan näkö-
kulmasta tarpeellisena. Samasta syystä edellä 
mainitut palvelut on jätetty käännetyn arvon-
lisäverotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Arvioidessaan sitä, onko kyse tiedonanto-
velvollisuuden piiriin kuuluvasta arvon-
lisäverolaissa tarkoitetusta rakentamispalve-
lusta vai muusta työsuorituksesta, arvon-
lisäverovelvollinen tilaaja voi osaltaan tukeu-
tua siihen, onko työstä laskutettu käännetyn 
arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluva-
na työnä, josta arvonlisäveron maksaa ostaja. 
Ei-arvonlisäverovelvolliset tilaajat, kuten 
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asunto-osakeyhtiöt, eivät voi vastaavalla ta-
valla tukeutua laskutukseen. 

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluisi 
lisäksi rakennustelineiden pystytys- ja purku-
työt, joita ei pidetä rakentamispalveluna. Li-
säksi tiedonantovelvollisuus koskisi työvoi-
man vuokrausta rakentamispalvelua tai ra-
kennustelineiden pystytys- ja purkutyötä var-
ten. 
 
 
Rakennuttajana olevan yksityishenkilön tie-
donantovelvollisuus 

Kuukausikohtainen työntekijä- ja urakka-
tietojen ilmoittamismenettely ei sellaisenaan 
sovellu käytettäväksi omakotirakentamisessa 
tai muissa yksityishenkilöiden rakennus-
hankkeissa, joissa harmaata työtä myös on 
havaittu esiintyvän. 

Omakotirakentajille asetettava ilmoittamis-
velvollisuus mainittiin veronumerouudistusta 
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 
58/2011 vp) toimenpiteenä, joka on tarkoitus 
selvittää kuukausi-ilmoitusmenettelyn selvit-
tämisen yhteydessä. 

Ilmoittamismenettelyn selvittäminen sisäl-
tyy myös valtioneuvoston hyväksymään 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden toi-
mintaohjelmaan vuosille 2012—2015. 

Ehdotuksen mukaan rakennuttajana olevan 
luonnollisen henkilön, jonka lukuun raken-
nusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan, 
olisi annettava Verohallinnolle verovalvontaa 
varten tarpeelliset tiedot ennen rakennuksen 
käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. 
Tiedonantovelvollisuus koskisi rakentamis-
työn suorittaneita työntekijöitä ja yrityksiä 
yksilöinti- ja yhteystietoineen sekä rakennut-
tajan näille maksamia palkkoja ja muita vas-
tikkeita. Verohallinto määräisi tarkemmin 
tiedonantovelvollisuuden sisällöstä. 

Ehdotettu luonnollisen henkilön tiedonan-
tovelvollisuus koskee vain sellaista rakenta-
mista, korjaamista ja maapohjaan kohdistu-
vaa työtä, joka ei liity luonnollisen henkilön 
harjoittamaan yritystoimintaan. Jos yksityi-
senä liikkeen- ja ammatinharjoittajana toimi-
va luonnollinen henkilö esimerkiksi raken-
nuttaisi liikkeelleen toimitilakiinteistön tai 
maatalouden harjoittaja maatilalleen tuotan-

torakennuksen, tiedonantovelvollisuus mää-
räytyisi 15 b ja 15 c §:n mukaan. 

Tiedonantovelvollisuus ei myöskään koski-
si rakentamista, johon maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) mukaan ei tarvita raken-
nuslupaa. 

Ehdotettu tiedonantovelvollisuus ei rajoit-
tuisi pelkästään omakotirakentajiin, vaan 
koskisi myös muuta yksityishenkilön lukuun 
tapahtuvaa rakennuslupaa edellyttävää raken-
tamis- tai korjaustyötä. Tiedonantovelvolli-
suus koskisi siten myös esimerkiksi asunto-
osakeyhtiössä olevaan huoneistossa tehtävää 
korjaustyötä, jos se edellyttää rakennuslupaa 
esimerkiksi sen johdosta, että työ kohdistuu 
kantavaan väliseinään tai että keittiön tai 
kylpyhuoneen sijainti muuttuu. Rakennuslu-
pa myönnetään asuntoyhtiölle, mutta tiedon-
antovelvollisuus koskee rakennuttajana ole-
vaa osakasta. 

Tiedonantovelvollisuuden täyttämistä te-
hostettaisiin siten, että sen laiminlyönnin pe-
rusteella voitaisiin määrätä laiminlyöntimak-
su. 
 
 
Yksityishenkilön tiedonantovelvollisuuden 
valvonta loppukatselmuksen yhteydessä 

Valtiovarainvaliokunta esitti veronumero-
menettelyä koskevasta hallituksen esityksestä 
antamassaan mietinnössä harkittavaksi oma-
kotirakentajien osalta valvontakeinona, ettei 
uudisrakennusta hyväksytä käyttöön ennen 
kuin asianmukaiset velvoitteet on hoidettu 
myös verottajaan nähden. Valiokunta katsoi, 
että valvonta voitaisiin kytkeä rakennuksen 
käyttöönottotarkastukseen, jolloin se ei edel-
lyttäisi lisäpanostuksia, toisin kuin monet 
muut valvontakeinot. 

Samaa valvontakeinoa esitti myös työ- 
ja elinkeinoministeriön asettama talousrikol-
lisuuden ja harmaan talouden torjumi-
nen rakennus- sekä majoitus- ja ravitse-
misalalla -työryhmä mietinnössään 17/2011. 

Käyttöönottotarkastuksesta käytetään 
maankäyttö- ja rakentamislaissa ilmausta 
loppukatselmus. Rakennustyön viranomais-
valvonta päättyy loppukatselmukseen. Lain 
153 §:n mukaan rakennusta tai sen osaa ei 
saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppu-
katselmuksessa käyttöön hyväksytty. 
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Valmistelun yhteydessä on ollut esillä 
vaihtoehto, että tiedonantovelvollisuuden 
täyttäminen asetettaisiin rakennuksen käyt-
töönoton edellytykseksi. Toimenpidettä on 
kuitenkin pidettävä suhteettoman ankarana 
verrattuna laiminlyönnin moitittavuuteen. 
Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti ei en-
sinnäkään ole osoitus siitä, että rakennuttaja 
olisi syyllistynyt mihinkään muuhun moitit-
tavaan menettelyyn, kuten työnantajavelvoit-
teiden laiminlyöntiin. Jos rakennuttaja olisi-
kin laiminlyönyt työnantajavelvoitteitaan, on 
käytettävissä normaalit verolainsäädännön ja 
rikoslain tuntemat seuraamukset. Käyttöön-
oton kieltäminen olisi varsin tehokas keino 
motivoida rakennuttajaa ilmiantamaan mah-
dollisia harmaan talouden toimijoita. Takava-
rikon kaltainen painostuskeino tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi olisi kuitenkin kohtuut-
toman ankara ja olisi ilmeisesti perusoikeus-
näkökulmasta kestämätön, siihenkin nähden, 
että käytettävissä on myös muita valvonta-
keinoja. 

Tiedonantovelvollisuuden täyttämisen val-
vonta on sinänsä tarkoituksenmukaista kyt-
keä loppukatselmukseen. Riittävä valvonnal-
linen teho on kuitenkin saavutettavissa kevy-
emmällä menettelyllä siten, että rakennus-
valvontaviranomainen velvoitetaan ilmoitta-
maan Verohallinnolle, jos rakennuttaja ei ole 
käyttöönottoa edeltävän loppukatselmuksen 
yhteydessä esittänyt selvitystä tiedonantovel-
vollisuuden täyttämisestä. 
 
2.2 Luettelon pitäminen yhteisellä ra-

kennustyömaalla työskentelevistä 

Tiedot työmaalla työskentelevistä työnteki-
jöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista ovat tar-
peen työturvallisuuden varmistamiseksi. Tie-
dot ovat myös tarpeellisia työntekijätietojen 
ilmoittamismenettelyssä ja ilmoittamisvel-
vollisuuden valvonnassa. 

Nykyisin asiaa koskeva sääntely rajoittuu 
rakennustyön turvallisuudesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen (205/2009) 13 §:n 
3 momenttiin, jossa edellytetään vain, että 
päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on 
tieto työmaalla työskentelevistä työntekijöis-
tä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Asetukses-
sa tai muuallakaan työsuojelulainsäädännös-
sä ei ole säädetty mitään asian dokumentoin-

nista, kuten luettelon pitämisestä. Tämä käy-
tännössä estää velvoitteen täyttämisen tehok-
kaan valvonnan. 

Valvonnallisen hyödyn tehostamiseksi eh-
dotetaan, että pääurakoitsijan tai muun pääto-
teuttajan velvollisuudesta pitää yhteisellä ra-
kennustyömaalla luetteloa säädettäisiin ni-
menomaisesti työturvallisuuslaissa. Velvoit-
teen tehostamiseksi sen laiminlyönti säädet-
täisiin rangaistavaksi työturvallisuusrikko-
muksena. 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset rakennusalan yrityksille 

Ilmoittamismenettelyyn siirtyminen lisäisi 
merkittävästi rakennusalan yritysten ja erityi-
sesti päätoteuttajan asemassa olevien yritys-
ten hallinnollisia kustannuksia, joista osa on 
kertaluonteisia ja osa jatkuvia. Kertakustan-
nuksia aiheutuu muun ohessa tietojärjestel-
mien muutoksista, lomakkeiden ja toiminta-
ohjeiden uusimisesta ja koulutuksesta. Pysy-
viä kustannuksia aiheutuu lisähenkilöiden 
palkkaamisesta, ohjelmistojen ylläpidosta ja 
tilitoimistojen sekä kouluttajien 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 Rakennusteollisuus RT ry on 
arvioinut olevan noin 5 000. Kustannuksia 
aiheutuisi kuitenkin kaikille yhteisellä raken-
nustyömaalla toimiville työnantajille, joilta 
päätoteuttaja saa työntekijäkohtaisesti edel-
leen Verohallinnolle ilmoitettavat tiedot. Py-
syviä kustannuksia on arvioitu syntyvän alal-
la noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. 

Suurin kertakustannus työntekijätietojen 
ilmoittamisesta, arviolta 35 miljoonaa euroa, 



 HE 92/2012 vp  
  

 

8 

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 rakennuttajille 

Uudistus aiheuttaa välittömiä hallinnollisia 
kustannuksia rakennusalan yritysten lisäksi 
rakennuttajille ainakin siltä osin, kun kyse on 
urakkatietoja koskevasta ilmoittamisvelvolli-
suudesta rakennuttajan käyttämän pääura-
koitsijan osalta. 

Muut ehdotetut velvoitteet, eli työntekijä-
tietojen ilmoittamisen ja työmaalla työsken-
televiä henkilöitä koskevan luettelon pitämi-
sen, rakennuttaja voi ulkoistaa nimeämällä 
työmaalle päätoteuttajan, joka ensisijaisesti 
on vastuussa näistä velvoitteista. Usein onkin 
tarkoituksenmukaista, että toimenpiteistä 
huolehtii sellaisia yritystoiminnassaan muu-
toinkin hoitava rakennusalan yritys, jos tilaa-
jana on esimerkiksi korjaustöitä satunnaisesti 
teettävällä asunto-osakeyhtiö. Tätä voidaan 
edistää ottamalla päätoteuttajan nimeämistä 
koskeva maininta rakennusurakoita koske-
viin mallisopimuksiin, joita kiinteistöalan 
järjestöt tarjoavat asiakaskuntanaan olevien 
rakennuttajien, kiinteistönomistajien ja asun-
to-osakeyhtiöiden käyttöön. 

Pienemmissä korjausrakentamiskohteissa, 
joissa päätoteuttajaa ei nimetä, tiedonanto-
velvollisuudesta huolehtii rakennuttaja, jollei 
tehtävä kuulu isännöitsijälle. 

Vaikka velvoitteiden hoitaminen olisikin 
ulkoistettu rakennusliikkeelle tai isännöitsi-

jälle, aiheutuvat kustannukset koituvat joko 
kokonaan tai osaksi rakennuttajalle osana ra-
kennusliikkeen tai isännöitsijän laskutusta. 

Jos rakennuttajalla ei ole rakentamiseen 
liittyvää ammattiaitoa, voi pienempien koh-
teiden yhteydessä syntyä epätietoisuutta siitä, 
aiheutuuko toimenpiteestä ehdotettuja vel-
voitteita. Verohallinnon tarkoituksena on tie-
dottaa uudistuksesta ja sen rakennuttajille ja 
urakoitsijoille aiheuttamista velvollisuuksis-
ta. 
 
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 tavoitellaan varovaisen arvion mu-
kaan 300—400 miljoonan euron vuosittaisia 
verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyk-
siä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. Osa ta-
voitelluista lisätuotoista saavutettaisiin vero-
numeromenettelyllä sekä tässä esityksessä 
ehdotetulla työntekijä- ja urakkatietojen il-
moittamismenettelyllä. 

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

taan 

Työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittamis-
menettelyn tuomat uudet tehtävät lisäävät 
merkittävästi Verohallinnon työmäärää ja 
edellyttävät uusien menettelytapojen kehit-
tämistä ja panostusta tietojen reaaliaikaiseen 
hyödyntämiseen verotuksen kaikissa vaiheis-
sa. 
 
Hallinnolle aiheutuvat kustannukset 

Siirtyminen työntekijä- ja urakkatietojen 
ilmoittamismenettelyyn, kaavailujen mukaan 
vuoden 2013 aikana, aiheuttaisi Verohallin-
nolle tietojärjestelmäkustannuksia 4,2 mil-
joonaa euroa. 
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Ilmoittamismenettelyn käyttöönoton jäl-
keen verovalvonnassa hyödynnettäisiin myös 
ulkomaisista työntekijöistä näiden ilmoittau-
tuessa Verohallinnolle saatuja tietoja. Pysy-
väksi vuosittaiseksi henkilöresurssitarpeeksi, 
arvioidaan ilmoittamismenettelyn siirtymisen 
jälkeen kokonaisuudessaan 109 henkilötyö-
vuotta. Lisäresurssitarpeita aiheutuu erityi-
sesti säännönmukaisen verotuksen ja vero-
tarkastusten toimittamisen yhteydessä suori-
tettavasta verovalvonnasta ja muutoshake-
musten käsittelystä, joiden vaatimaksi resurs-
sitarpeeksi on arvioitu 87,5 henkilötyövuotta. 

Luonnollisen henkilön tiedonantovelvolli-
suuden toteuttamisesta aiheutuu tietojärjes-
telmäkustannuksia tietojen vastaanottamisen, 
tietokantaan viemisen ja todistusten valmis-
tamisen osalta arvioilta noin 300 000 euroa, 
minkä lisäksi kustannuksia aiheutuisi valitta-
vasta ilmoittamiskanavasta, liittymistä ja 
palveluominaisuuksista riippuen 25 000—
150 000 euroa. 
 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministe-
riön, ympäristöministeriön ja Verohallinnon 
kanssa.  

Esityksestä ovat antaneet lausuntonsa seu-
raavat viranomaiset ja järjestöt: Asunto-, 
toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry, Etelä-
Suomen aluehallintovirasto, Keskuskauppa-
kamari, Suomen Kiinteistöliitto ry, Lapin 
aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, oikeusministeriö, Raken-
nusliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
ry, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen 
Kuntaliitto, Suomen Omakotiliitto ry, Suo-
men Yrittäjät ry, sisäasiainministeriö, Tie-
tosuojavaltuutetun toimisto, työ- ja elinkei-
noministeriö, Verohallinto, Veronmaksajain 
Keskusliitto ry ja ympäristöministeriö. 

Lausunnoissa esitetty on mahdollisuuksien 
mukaan otettu jatkovalmistelussa huomioon. 

Työturvallisuuslakiin ehdotettavat muutok-
set on käsitelty työturvallisuussäännöksiä 
valmistelevassa neuvottelukunnassa. Esitys 

on käsitelty kunnallistalouden ja –hallinnon 
neuvottelukunnassa. 

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

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
 
6  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotuksessa säädetään päätoteuttajan, ti-
laajan ja rakennuttajana olevan luonnollisen 
henkilön työntekijöitä koskevasta tiedonan-
tovelvollisuudesta Verohallinnolle. Ehdotus 
on siten merkityksellinen perustuslain 
(731/1999) 10 §:n 1 momenttiin sisältyvän 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa kos-
kevan perusoikeussäännöksen 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. Lainsäätä-
jän liikkumavaraa rajoittaa henkilötietojen 
suojaa koskevan sääntelyvarauksen lisäksi 
myös se, että henkilötietojen suoja osittain 
sisältyy samassa momentissa turvatun yksi-
tyiselämän suojan piiriin. 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään 
pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tär-
keinä sääntelykohteina muun muassa rekiste-
röitävien henkilötietojen sisältöä ja niiden 
käyttötarkoitusta. Koska tiedonantovelvolli-
suus 15 b—15 d §:ssä koskee myös perustus-
lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yksi-
tyiselämän ja henkilötietojen suojapiiriin 
kuuluvia tietoja, on laissa perustuslakivalio-
kunnan käytännön mukaisesti määritelty 
täsmällisesti tietojen käyttötarkoitus eli vero-
valvonta ja tiedonantovelvollisuuden piiriin 
kuuluvat tarpeelliset tiedot (esimerkiksi 
PeVL 14/2002 vp, PeVL 15/2002 vp, PeVL 
17/2002 vp ja PeVL 40/2005 vp). 
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Työturvallisuuslain 52 b §:ssä säädettäisiin 
pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan vel-
vollisuudesta pitää yhteisellä rakennustyö-
maalla luetteloa siellä työskentelevistä työn-
tekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. 
Koska tässäkin on kysymys perustuslain 
10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yksityis-
elämän ja henkilötietojen suojan piiriin kuu-
luvista tiedoista, säädettäisiin luettelon käyt-
tötarkoituksesta ja siihen sisällytettävistä tie-
doista täsmällisesti lain tasolla. Lisäksi lain 
tasolla säädettäisiin luettelon säilytysajasta ja 
rekisteröidyn oikeusturvasta perustuslakiva-
liokunnan käytännössä edellytetyllä tavalla 

(esimerkiksi PeVL 14/2002 vp ja PeVL 
15/2002 vp). Luetteloon kerättävien tietojen 
käsittelyyn ja rekisteröidyn henkilön oikeuk-
siin sovellettaisiin henkilötietolakia 
(523/1999). 

Verohallinto voisi lisäksi lain nojalla antaa 
tarkempia määräyksiä laissa määritellyistä 
tiedoista. 

Lakiehdotukset ovat hallituksen käsityksen 
mukaan perustuslain 10 §:n 1 momentissa 
säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen 
suojan kannalta ongelmattomia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Verotusmenettelystä annettu laki 

15 b §. Työmaan päätoteuttajan velvolli-
suus antaa työntekijöitä koskevia tietoja. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin tiedonanto-
velvollisuuden sisällöstä. 

Tiedonantovelvollinen olisi pääurakoitsija 
tai muu päätoteuttaja. 

Päätoteuttaja määritellään rakennustyön 
turvallisuudesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 2 §:n 4 kohdassa. Sen mukaan pääto-
teuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan ni-
meämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen 
puuttuessa rakennuttajaa itseään. Tiedonan-
tovelvollisuus kohdistuu siten rakennutta-
jaan, jos rakennuttaja ei ole nimennyt työ-
maalle päätoteuttajaa. Päätoteuttaja vastaa 
rakennustyömaan yleisestä ja yhteisestä tur-
vallisuudesta. Päätoteuttajalla on päävastuu 
työmaan turvallisuusjohtamisesta, -
suunnittelusta ja –seurannasta. 

Tiedonantovelvollisuus koskisi yhteisellä 
rakennustyömaalla työskenteleviä. Yhteinen 
rakennustyömaa määritellään rakennustyön 
turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa. Yhteisellä rakennustyömaalla 
tarkoitetaan asetuksen 2 §:n 1 kohdan mu-
kaan työpaikkaa, jolla tehdään asetuksen so-
veltamisalaa koskevassa 1 §:ssä tarkoitettua 
työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin 
toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itse-
näinen työnsuorittaja. Asetuksen 1 §:n mu-
kaan asetusta sovelletaan maan alla, päällä 
tai vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun 
rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen 
ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään 
asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesira-
kentamiseen sekä rakentamista koskevaan 
suunnitteluun samoin kuin näitä töitä koske-
van rakennushankkeen valmisteluun ja suun-
nitteluun. 

Yhteisestä rakennustyömaasta on kyse 
vain, jos työmaalla työtä suorittaa samanai-
kaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi 
työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Tie-
donantovelvollisuuden aiheuttavan yhteisen 
rakennustyömaan muodostumiselle ei ole mi-

tään tiettyä esimerkiksi työmaan keston tai 
tehdyn työn määrän perusteella määräytyvää 
alarajaa, jonka alittuessa kyseessä ei olisi yh-
teinen rakennustyömaa. Määräävää on, että 
työmaalla suoritetaan rakennustyön turvalli-
suudesta annetussa asetuksessa määriteltyä 
työtä ja että työtä suorittaa vähintään kaksi 
eri yritystä. Yhteinen rakennustyömaa voi 
muodostua esimerkiksi verrattain vähäisessä 
kunnostustyössä, mihin sähköliikkeen suorit-
taman asennustyön lisäksi liittyy maalaus-
liikkeen suorittama pintakäsittelytyö. 

Tiedonantovelvollisuutta ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista ulottaa koskemaan 
esimerkiksi taloyhtiöiden pienimpiä korjaus- 
ja kunnossapitotöitä, joissa hallinnolliset kus-
tannukset olisivat suhteettoman suuria korja-
ustyön arvoon ja tiedonantovelvollisuuden 
tuomaan valvonnalliseen hyötyyn nähden. 
Tarkoituksena on, että Verohallinto pykälän 
5 momentin nojalla tiedonantovelvollisuu-
desta antamassaan päätöksessä rajoittaisi tie-
donantovelvollisuutta pienissä kohteissa ai-
heutuneiden kustannusten määrän tai työn tai 
palvelun luonteen perusteella. Vapautus voisi 
koskea esimerkiksi tilanteita, joissa kustan-
nukset alittavat vähäiseksi katsottavan euro-
määrän tai kysymys on tyypillisesti vähäises-
tä kunnossapitotyöstä. 

Tiedonantovelvollisuus koskisi 1 momen-
tin mukaan rakennustyömaalla työskentele-
vien työntekijöiden ja itsenäisten työnsuorit-
tajien samoin kuin työnantajien ja vuokra-
työn teettäjien yksilöinti- ja yhteystietojen 
ohella tietoja työnantajan kotivaltiosta, työ- 
ja toimeksiantosuhteen laadusta sekä työs-
kentelyä ja Suomessa oleskelua samoin kuin 
vakuuttamista koskevia tietoja. Yksilöinti- ja 
yhteystiedoilla tarkoitettaisiin sekä ulkomai-
sia että suomalaisia tunnuksia ja yhteystieto-
ja, jotka määritellään tarkemmin lain 22 §:n 
2 momentissa. Työ- ja toimeksiantosuhteen 
laadulla tarkoitettaisiin tietoja siitä, onko ky-
symyksessä palkansaaja, vuokratyöntekijä 
vai ammatinharjoittaja. Muita tietoja olisivat 
muun muassa työskentelyn ja oleskelun kes-
toa sekä ulkomaisen työntekijän vakuutta-
mista koskevat tiedot. 
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Tiedonantovelvollisuuden ulkopuolelle ra-
jattaisiin tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljet-
tavat henkilöt. 

Tiedonantovelvollisuuden on tarkoitus 
koskea seuraavia tietoja: 

- tiedonantovelvollisen nimi, Y-tunnus tai 
ulkomainen tunniste, kotivaltio, osoite Suo-
messa ja kotivaltiossa sekä yhteyshenkilö ja 
yhteystiedot; 

- työntekijän nimi, henkilötunnus tai vero-
numerorekisteriin merkitty veronumero ja 
syntymäaika sekä tieto siitä, onko ulkomai-
sella työntekijällä lähetetyn työntekijän 
E101, E102 tai A1-todistus; 

- työnantajan nimi, osoite, Y-tunnus tai ul-
komainen tunniste sekä kotivaltio; 

- tieto siitä, onko työn suorittaja työntekijä, 
vuokratyöntekijä vai ammatinharjoittaja; 

- vuokratyöntekijän työnantajan nimi, osoi-
te, Y-tunnus tai ulkomainen tunniste sekä ko-
tivaltio; 

- vuokratyönteettäjän nimi, osoite, Y-
tunnus tai ulkomainen tunniste ja kotivaltio; 

- työmaan sijainti sekä työmaalla työsken-
telyn alkamispäivämäärä ja arvioitu päätty-
mispäivämäärä; 

- lähetetyn työntekijän osalta työnantajan 
edustajan nimi ja osoite; 

- tieto siitä, jos yhteisen rakennustyömaan 
osalta ei ole kohdekuukaudelta ilmoitettavia 
työntekijätietoja. 

Pykälän 2 momentiksi otettaisiin säännös 
työmaalla toimivan yrityksen velvollisuudes-
ta toimittaa päätoteuttajalle tämän tiedonan-
tovelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavat tie-
dot omista työntekijöistään ja itsenäisen 
työnsuorittajan velvollisuudesta toimittaa 
tiedot omalta osaltaan.  

Tiedot olisi annettava ennen työskentelyn 
aloittamista. Tiedot ovat pääosin samat kuin 
ne, jotka on merkittävä ehdotettuun työtur-
vallisuuslain 52 b §:n mukaiseen ajantasai-
seen luetteloon. Tietojen muutoksista olisi 
annettava tieto viipymättä. 

Jos työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai 
muuta päätoteuttajaa, tiedonantovelvollinen 
olisi rakennuttaja. Pykälän 3 momentin mu-
kaan näissä tilanteissa rakennuttajaan sovel-
lettaisiin, mitä pykälässä säädetään pääura-
koitsijasta tai päätoteuttajasta. Säännös on 
selventävä, koska ilmaisu päätoteuttaja sisäl-

tää myös rakennuttajan, jos rakennuttaja ei 
ole nimennyt päätoteuttajaa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tiedon-
antovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen 
säilyttämisajasta, joka olisi kuusi vuotta työ-
maan valmistumisvuoden päättymisestä. Säi-
lyttämisajan taustalla on verovelvollisen va-
hingoksi tehtävälle oikaisulle asetettu määrä-
aika.  

Lain 56 §:n 4 momentin mukaan verotuk-
sen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on 
tehtävä viiden vuoden kuluessa verovelvolli-
sen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden 
alusta, kun verovelvollinen ei ole antanut ve-
roilmoitusta tai hän on antanut puutteellisen, 
erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen, 
muun tiedon tai asiakirjan taikka muuten 
laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa. 
Esimerkiksi verovuodelta 2013 verotus toi-
mitetaan vuonna 2014, joten mainittu oi-
kaisuaika päättyy vuoden 2019 lopussa. Ve-
rovelvollisen vuoteen 2013 kohdistuvaa ve-
rovalvontaa varten tarpeelliset luettelot olisi 
siten säilytettävä vastaavasti vuoden 2019 
loppuun, eli kuuden vuoden ajan vuoden 
2013 päättymisestä.  

Pykälän 5 momenttiin sisältyisi valtuutus-
säännös Verohallinnolle antaa tarkempia 
määräyksiä tietojen antamisen ajankohdasta 
ja tavasta. Verohallinto voisi myös määrätä, 
että kaikkia pykälässä tarkoitettuja tietoja ei 
tarvitsisi antaa tilanteissa, joiden merkitys on 
taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäi-
nen. 

15 c §. Rakentamispalvelujen tilaajan vel-
vollisuus antaa urakkaa koskevia tietoja. 
Urakkatietoja koskeva tiedonantovelvollisuus 
kuuluisi tilaajalle. Tiedonantovelvollisena ti-
laajana on aina rakennuttaja, jonka tiedonan-
tovelvollisuus koskee niitä urakoita, joista 
hän on tehnyt sopimuksen. Jos tilaaja on teh-
nyt vain yhden sopimuksen pääurakoitsijan 
kanssa, tämä olisi tiedonantovelvollinen ali-
urakoitsijoistaan. Alihankintaketjussa kukin 
tilaaja olisi omalta osaltaan tiedonantovelvol-
linen aliurakoitsijastaan. 

Rakennuttaja voi luonnollisesti antaa tie-
donantovelvollisuuden täyttämiseen liittyvät 
tehtävät toiselle, esimerkiksi asunto-
osakeyhtiö isännöintiliikkeelle. 

Tiedonantovelvollisuus koskisi arvon-
lisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalve-
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luja. Arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 
1 kohdan mukaan rakentamispalvelua on 
kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaus-
työ sekä työn yhteydessä asennetun tavaran 
luovuttaminen. Tiedonantovelvollisuus ei 
kuitenkaan koskisi edellä mainittuun työhön 
liittyvää arvonlisäverolain 31 §:n 3 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettua, momentin 1 koh-
dassa tarkoitettuun työhön liittyvää suunnit-
telua, valvontaa ja muuta niihin verrattavaa 
palvelua. 

Rakentamispalvelu voi kohdistua raken-
nukseen, maapohjaan tai kiinteistöllä olevaan 
vesialueeseen. Rakentaminen voi olla uudis-
rakentamista, perusparannusta, korjausraken-
tamista sekä muutos-, laajennus- tai kunnos-
sapitotyötä. Tyypillisiä rakentamispalveluja 
ovat uudisrakentamisen ohella esimerkiksi 
asunto-osakeyhtiön teettämät putki- ja sähkö-
remontit, vesikaton uusiminen, rakennuksen 
ulko- ja sisäpuoliset maalaustyöt, piha-alueen 
ja ajoluiskien päällystystyöt, hissin huolto-
työt sekä lämmitysjärjestelmän tai ilmanvaih-
tojärjestelmän säätäminen. 

Rakentamispalvelua ei sen sijaan ole esi-
merkiksi muusta rakentamisesta erillinen vi-
heralueen istutus ja hoito eikä kiinteistönhoi-
topalvelut. Kiinteistönhoitopalvelulla tarkoi-
tetaan tavanomaisesti jatkuvaluonteista pal-
velukokonaisuutta, johon kuuluvat muun 
muassa siivous, tilojen kunnossapito, lu-
menauraus, hiekoitus, lämmitysjärjestelmän, 
ilmanvaihdon ja ilmastoinnin hoito ja pienet 
korjaukset. Pienet korjaukset ovat usein osa 
tavanomaista kiinteistönhoitosopimusta, eikä 
niitä veloiteta erikseen. Jos kiinteistönhoitoa 
harjoittava yritys veloittaa korjauspalvelut 
erikseen, niitä pidetään rakentamispalveluna. 
Rakentamispalvelua ei myöskään ole raken-
tamisesta erillinen suunnittelu, esimerkiksi 
taloyhtiön rakennuksen korjaussuunnitelman 
laatiminen. 

Rakentamispalvelujen lisäksi tiedonanto-
velvollisuus koskisi rakennustelineiden pys-
tytys- ja purkutyötä. Tiedonantovelvollisuus 
koskisi myös työvoiman vuokrausta tiedon-
antovelvollisuuden piiriin kuuluvaa rakenta-
mispalvelua tai rakennustelineiden pystytys- 
ja purkutyötä varten. 

Tiedonantovelvollisuus koskisi veroval-
vontaa varten tarpeellisia tietoja, jotka määri-
teltäisiin laissa.  

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluisi-
vat ensinnäkin yritysten yksilöinti- ja yhteys-
tiedot. Tiedonantovelvollisuus koskisi myös 
tietoja toimeksiannon lajista eli siitä, onko 
kysymyksessä urakointi vai työvoimanvuok-
raus sekä tietoja toimeksiannon kestosta ja 
työmaan sijainnista sekä tilaajan maksamista 
vastikkeista. 

Tietojen tarkemmasta sisällöstä Verohallin-
to määräisi tässäkin tapauksessa tarkemmin 
pykälän 2 momentin nojalla. Verohallinto 
voisi myös urakkatietojen osalta rajoittaa il-
moittamisvelvollisuutta tilanteissa, joiden 
merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnal-
lisesti vähäinen. 

Tiedonantovelvollisuuden on tarkoitus 
koskea seuraavia tietoja: 

- ilmoittajan nimi, Y-tunnus tai ulkomainen 
tunniste, kotivaltio, osoite Suomessa ja koti-
valtiossa sekä yhteyshenkilö yhteystietoi-
neen; 

- alihankkijayrityksen nimi, Y-tunnus ja 
ulkomainen tunniste, kotivaltio sekä osoite-
tiedot; 

- työmaan osoite, jossa alihankintasopi-
muksen tarkoittamaa työtä tehdään; 

- alihankkijayrityksen laskuttama määrä 
ilmoitusjakson aikana; 

- alihankintasopimuksen mukainen urak-
kasumma kokonaisuudessaan; 

- tieto siitä, sovelletaanko laskutuksessa 
käännettyä arvonlisäveroa;  

- tieto siitä, onko kyseessä urakointi vai 
työvoiman vuokraus; 

- alihankintasopimuksen mukainen urakan 
alku- ja loppupäivämäärä. 

Ehdotetun säännöksen mukainen tiedonan-
tovelvollisuus ei velvoittaisi antamaan tietoa 
siitä, kenen aliurakoitsijana tiedonantovelvol-
linen itse toimii tietyn tilaamansa aliurakan 
osalta. Tämä tieto helpottaisi aliurakointiket-
jujen hahmottamista ja parantaisi veroval-
vonnan edellytyksiä. Tiedon antaminen voi 
kuitenkin olla käytännössä vaikeata erityises-
ti niissä tapauksissa, joissa tiedonantovelvol-
linen toimii useamman eri yrityksen aliura-
koitsijana. Ehdotettu säännös ei estäisi sitä, 
että tiedonantovelvollinen ilmoittaisi Vero-
hallinnolle myös tämän tiedon silloin, kun  se 
on mahdollista samalla kun se ilmoittaa tie-
donantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tie-
dot.  
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Verohallinto antaisi tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista ja oikeudesta olla an-
tamatta kaikkia pykälässä tarkoitettuja tietoja 
tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti 
tai verovalvonnallisesti vähäinen. 

15 d §. Rakennuttajana olevan luonnollisen 
henkilön velvollisuus antaa tietoja. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin yksityishenkilön 
tiedonantovelvollisuudesta. Tiedonantovel-
vollisuus koskisi vain sellaista rakentamista 
tai korjaamista tai maapohjaan kohdistuvaa 
työtä, johon on haettava rakennuslupa. Tie-
donantovelvollisuus koskisi säännöksessä 
lueteltuja verotusta varten tarpeellisia tietoja, 
joiden tarkemmasta sisällöstä Verohallinto 
pykälän 4 momentin valtuutussäännön nojal-
la määräisi. 

Tiedonantovelvollisuuden on tarkoitus 
koskea seuraavia tietoja: 

- tiedonantovelvollisen nimi, henkilötunnus 
sekä yhteystiedot; 

- rakentamistyön kohteen kiinteistötunnus 
tai osoite; 

- selvitys rakentamistyöstä; 
- työntekijän nimi, osoite, henkilötunnus tai 

ulkomainen tunniste sekä tieto maksetuista 
suorituksista; 

- rakentamistyön suorittaneen yrityksen 
nimi, osoite, Y-tunnus tai ulkomainen tunnis-
te sekä tieto maksetuista suorituksista; 

- jos mitään ilmoitettavia suorituksia työn-
tekijälle tai yritykselle ei ole ollut, tieto tästä; 

- mikäli rakennuslupa on myönnetty asun-
to- tai kiinteistöosakeyhtiölle, ilmoitetaan 
asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön Y-tunnus. 

Yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus 
poikkeaisi 15 b §:n mukaisesta tiedonanto-
velvollisuudesta siinä, ettei se edellytä, että 
kyse on yhteisestä rakennustyömaasta.  Siten 
rakennuslupaa edellyttävässä rakentamisessa 
tiedonantovelvollisuus syntyisi, vaikka työn 
suorittaisi kokonaisuudessaan vain yksi yri-
tys. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedon-
antovelvollisuuden täyttämisen määräajasta 
ja sen valvontaan liittyvästä menettelystä. 
Tiedot olisi annettava Verohallinnolle ennen 
käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta, 
jonka yhteydessä rakennuttaja esittäisi ra-
kennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon 
antaman todistuksen tiedonantovelvollisuu-
den täyttämisestä.   

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, 
joka sisältää ympäristöministeriön Suomen 
perustuslain 80 §:n mukaisesti maankäyttö- 
ja rakennuslain nojalla antamia ympäristömi-
nisteriön asetuksia, säädetään lähemmin lop-
pukatselmuksesta. Rakentamismääräysko-
koelman osan A1 kohdan 10.1 mukaan ra-
kennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyt-
töön otettavaksi suorittamalla sitä koskeva 
osittainen loppukatselmus. Loppukatselmus 
voidaan siten pitää vaiheittain esimerkiksi 
silloin, kun rakennus tai sen osa on valmis, 
mutta rakennustyöt muussa osassa kohdetta 
vielä jatkuvat tai pihatyöt ovat keskeneräisiä. 
Kun loppukatselmus pidetään vaiheittain, 
tiedonantovelvollisuus olisi täytettävä kuta-
kin rakentamisvaihetta koskevan osittaisen 
loppukatselmuksen yhteydessä siihen men-
nessä maksetuista palkoista ja vastikkeista. 
Lopullinen loppukatselmus saatetaan pitää 
vasta vuosien kuluttua rakennuksen käyt-
töönotosta. Tällaisissa tilanteissa tiedonanto-
velvollisuuden täyttäminen vasta lopullisessa 
loppukatselmuksessa heikentäisi merkittäväs-
ti menettelyn valvonnallista tehokkuutta.  

Verohallinto voisi tiedonantovelvollisuu-
den laiminlyönnin johdosta määrätä laimin-
lyöntimaksun. 

Rakennusvalvontaviranomaisen velvolli-
suudesta ilmoittaa Verohallinnolle siitä, että 
rakennuttaja ei ole esittänyt selvitystä tiedon-
antovelvollisuuden täyttämisestä, säädettäi-
siin pykälän 3 momentissa.  

Vastaava loppukatselmukseen kytketty 
menettely on käytössä asuntokauppalaissa 
(843/1994) säädetyn suorituskyvyttömyysva-
kuuden asettamisen valvonnassa. Asunto-
kauppalain 7 luvun 7 §:n mukaan rakennus-
valvontaviranomaiselle on loppukatselmuk-
sen yhteydessä toimitettava todistus asunto-
kauppalain 2 luvun mukaisesti asetetusta 
suorituskyvyttömyysvakuudesta. Rakenta-
mismääräyskokoelman osan A1 kohdan 10.6 
mukaan rakennusvalvontaviranomainen tote-
aa asuinrakennuksen käyttöön hyväksymi-
seksi tarvittavan loppukatselmuksen yhtey-
dessä, onko sille toimitettu todistus suoritus-
kyvyttömyysvakuudesta. Jos todistusta ei 
toimiteta, rakennusvalvontaviranomaisen on 
ilmoitettava siitä Kuluttajavirastolle viipy-
mättä loppukatselmuksen toimittamisen jäl-
keen.  
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Pykälän 4 momentin nojalla Verohallinto 
voisi antaa tarkempia määräyksiä annettavis-
ta tiedoista ja oikeudesta olla antamatta kaik-
kia pykälässä tarkoitettuja tietoja tilanteissa, 
joiden merkitys on taloudellisesti tai vero-
valvonnallisesti vähäinen. 

22 §. Tietojen antamista koskevat erityis-
säännökset. Pykälän 2 momenttia, jossa sää-
detään siitä, miten 15 a §:ssä sekä 17 §:n 7 ja 
9 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tie-
don kohde on yksilöitävä, muutettaisiin siten, 
että säännöstä sovellettaisiin myös ehdotettu-
jen 15 b—15 d §:ssä tarkoitettujen tietojen 
yksilöinnissä. 

Lisäksi pykälään lisättäisiin 3 momentiksi 
erityissäännös 15 b §:ssä tarkoitettujen työn-
tekijöiden ja itsenäisten työnsuorittajien yksi-
löinnistä. Nämä henkilöt olisi pykälän 
2 momentin 1 kohdasta poiketen yksilöitävä 
henkilötunnuksella tai syntymäajalla ja vero-
numerolla.  

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan yk-
silöinti tapahtuu henkilötunnuksella tai sen 
puuttuessa syntymäajalla. Ehdotetun 3 mo-
mentin soveltamispiirin kuuluvilla henkilöil-
lä on lähtökohtaisesti kaikilla suomalainen 
henkilötunnus, ja tarkoitus on mahdollistaa 
työntekijätietojen ilmoittaminen vaihtoehtoi-
sesti syntymäajan ja veronumeron perusteel-
la. 

22 a §. Laiminlyöntimaksu. Pykälään 5 li-
sättävässä uudessa 5 momentissa säädettäi-
siin, että laiminlyöntimaksua ei määrätä pää-
toteuttajalle, jos päätoteuttajan 15 b §:n no-
jalla antamat tiedot ovat puutteelliset tai vir-
heelliset 15 b §:n 2 momentissa tarkoitetun 
työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan 
laiminlyönnin johdosta. Edellytyksenä lai-
minlyöntimaksusta vapautumiselle on tällöin, 
että päätoteuttaja ilmoittaa työnantajan lai-
minlyönnistä Verohallinnolle. 

Päätoteuttaja on tiedonantovelvollisuutta 
täyttäessään käytännössä työnantajalta saa-
miensa tietojen varassa. Päätoteuttajalle ei 
ilman kohtuutonta hallinnollista rasitusta 
voida asettaa pitkälle menevää velvollisuutta 
tarkistaa työnantajilta ja itsenäisiltä työnsuo-
rittajilta saamiensa tietojen oikeellisuus. Pää-
toteuttajalla on käytännössä mahdollisuus il-
moittaa työnantajan tai itsenäisen työnsuorit-
tajan laiminlyönnistä lähinnä silloin, kun 
työnantaja jättää antamatta jotakin työnteki-

jää tai itsenäinen työnsuorittaja itseään kos-
kevat tiedot kokonaan tai osittain tai kun nä-
mä ilmoittavat tiedon, jonka virheellisyys on 
päätoteuttajalle ilmeinen. Tämän vuoksi eh-
dotetaan, että laiminlyöntimaksua ei myös-
kään olisi määrättävä, jos tiedoissa on työn-
antajasta tai itsenäisestä työnsuorittajasta joh-
tuvasta syystä puute tai virhe, josta päätoteut-
tajan ei voida kohtuudella edellyttää tien-
neen. 

Pykälän nykyiset 5 ja 6 § siirtyisivät 6 ja 
7 §:iksi. 

Rakennuttajana toimivaa yksityishenkilöä 
koskevan 15 d §:ssä säädetyn tiedonantovel-
vollisuuden täyttämisen tehostamiseksi ny-
kyistä 5 momenttia, joka siirtyisi 6 momen-
tiksi, muutettaisiin siten, että hänelle voidaan 
määrätä laiminlyöntimaksu. Laiminlyönti-
maksu voitaisiin määrätä myös, jos rakennut-
taja laiminlyö esittää rakennusvalvontaviran-
omaiselle selvityksen tiedonantovelvollisuu-
den täyttämisestä loppukatselmuksen yhtey-
dessä. 
 
1.2 Työturvallisuuslaki 

52 b §. Luettelo yhteisellä rakennustyö-
maalla työskentelevistä. Lakiin lisättäväksi 
ehdotetun uuden pykälän 1 momentin mu-
kaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan 
olisi pidettävä luetteloa työmaalla työskente-
levistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuo-
rittajista. Jos pääurakoitsijaa tai muuta pääto-
teuttajaa ei työmaalla ole, kuuluisi velvolli-
suus tällöin 6 momentin mukaisesti rakennut-
tajalle. Luettelon olisi oltava ajantasainen ja 
helposti viranomaisten tarkastettavissa. 

Pykälän 1 momentin 1—4 kohdissa säädet-
täisiin tyhjentävästi luettelon tietosisällöstä. 

Momentin 2 kohdassa mainittua työskente-
lyn päättymispäivää lukuun ottamatta tietojen 
tulisi olla merkittyinä luetteloon henkilön 
aloittaessa työskentelyn työmaalla. Työsken-
telyn päättymispäivämäärää ei ymmärrettä-
västi kaikissa tapauksissa voida ennakolta 
tietää varmuudella, mutta heti kun päätty-
mispäivämäärä on tiedossa, tulee se merkitä 
luetteloon. 

Pykälän 2 momentin mukaan luetteloon ei 
olisi merkittävä tilapäisesti tavaraa kuljetta-
via.  
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Jotta pääurakoitsijalla tai muulla päätoteut-
tajalla olisi käytännössä edellytykset suoriu-
tua luettelon pitämisestä, 3 momentissa sää-
dettäisiin työnantajan velvollisuudesta antaa 
tarpeelliset tiedot luettelon pitämistä varten. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin luette-
lon säilyttämisajasta. Ehdotettu kuuden vuo-
den säilyttämisaika ei perustu työsuojelua 
koskeviin näkökohtiin tai työsuojeluviran-
omaisen tarpeisiin, vaan lähinnä verovalvon-
nan tarpeisiin. Määräajan mitoituksen perus-
teet ovat samat kuin edellä verotusmenette-
lystä annetun lain 15 b §:n 4 momentissa 
olevan vastaavan määräajan. Rakennustyön 
kestäessä luettelo tulee olla tarkastettavissa 
työmaalla. Rakennustyön päätyttyä luettelo 
tulee säilyttää sen tahon toimesta, joka on si-
tä pitänyt. 

Pykälän 5 momentin perusteella luetteloon 
kerättävien tietojen käsittelyyn ja rekiste-
röidyn oikeusturvaan sovellettaisiin muilta 
osin henkilötietolakia. 

Jos työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai 
muuta päätoteuttajaa, pykälän 6 momentin 
mukaan pääurakoitsijaa ja muuta päätoteutta-
jaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin ra-
kennuttajaan. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin siitä, 
että luetteloa ei tarvitse pitää työmaalla, jossa 
rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korja-
taan rakennuttajana olevan yksityishenkilön 
omaan käyttöön. Luettelon piiriin kuuluisivat 
siten samat henkilöt, joilla olisi velvollisuus 
pitää työmaalla liikkuessaan työturvallisuus-
lain 52 a §:ssä tarkoitettua tunnistetta. 

53 §. Itsenäisen työnsuorittajan velvolli-
suudet yhteisellä työpaikalla. Kun kyse on it-
senäisestä työnsuorittajasta, velvollisuus toi-
mittaa 52 b §:ssä säädetyn luettelon pitämi-
seksi tarvittavat tiedot pääurakoitsijalle tai 

muulle päätoteuttajalle asetettaisiin työn suo-
rittajalle itselleen. Asiasta säädettäisiin 
53 §:n uudessa 2 momentissa. Pykälän ny-
kyiset 2 ja 3 momentti siirtyisivät 3 ja 4 mo-
mentiksi. 

63 §. Työturvallisuusrikkomus. Luetteloon 
liittyvien pääurakoitsijan tai muun päätoteut-
tajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuoritta-
jan velvollisuuksien toteutumisen tehostami-
seksi niiden laiminlyönnit säädettäisiin työ-
turvallisuusrikkomuksena rangaistaviksi py-
kälän 2 momentin 3 ja 4 kohdassa. 
 
 
2  Tarkemmat määräykset  

Verotusmenettelystä annettuun lakiin lisät-
täväksi ehdotetun 15 b §:n 5 momentin, 
15 c §:n 2 momentin ja 15 d §:n 4 momentin 
nojalla Verohallinto voisi tiedonantovelvolli-
suudesta antamassaan päätöksessä rajoittaa 
tiedonantovelvollisuutta tilanteissa, joiden 
merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnal-
lisesti vähäinen. 
 
3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 
1 päivänä lokakuuta 2013. 

Tiedonantovelvollisuus koskee siten 1 päi-
vänä lokakuuta 2013 tai sen jälkeiseltä ajalta 
annettavia tietoja, esimerkiksi 1 päivänä lo-
kakuuta 2013 ja sen jälkeen tapahtunutta 
työntekijän työskentelyä ja sen jälkeen mak-
settuja palkkoja ja vastikkeita. 
 
 

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

1. 

Laki 
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 22 §:n 2 momentti ja 22 a §:n 

5 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1224/2006, sekä 
lisätään lakiin uusi 15 b—15 d §, 22 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 565/2004, 

1224/2006 ja 520/2010, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 
5 momentiksi, sekä 22 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 565/2004, 1124/2006 ja 520/2010, 
uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti ja nykyinen 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momen-
tiksi, seuraavasti: 
 

15 b § 

Työmaan päätoteuttajan velvollisuus antaa 
työntekijöitä koskevia tietoja 

Työturvallisuuslain (738/2002) 7 §:ssä tar-
koitetun yhteisen rakennustyömaan pääura-
koitsijan tai muun päätoteuttajan on toimitet-
tava kuukausittain Verohallinnolle veroval-
vontaa varten yhteisellä rakennustyömaalla 
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja 
vuokratyönteettäjistä tarpeelliset yksilöinti- 
ja yhteystiedot sekä tiedot työnantajan koti-
valtiosta, työ- ja toimeksiantosuhteen laadus-
ta sekä työskentelyä ja Suomessa oleskelua 
samoin kuin vakuuttamista koskevat tiedot. 
Tietoja ei kuitenkaan toimiteta tilapäisesti ta-
varaa työmaalle kuljettavista henkilöistä. 

Yhteisellä rakennustyömaalla toimivan yri-
tyksen on toimitettava työmaan pääurakoitsi-
jalle tai muulle päätoteuttajalle työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistään 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot. Itsenäisen työnsuorit-
tajan on annettava itseään koskevat vastaavat 
tiedot. Tiedot on annettava ennen työskente-
lyn aloittamista, ja niissä tapahtuneista muu-
toksista on annettava tieto viipymättä. 

Mitä tässä pykälässä säädetään pääurakoit-
sijasta tai muusta päätoteuttajasta, sovelle-

taan rakennuttajaan, jos työmaalla ei ole pää-
urakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa. 

Tässä pykälässä tarkoitetun tiedonantovel-
vollisen on säilytettävä ne tiedot ja asiakirjat, 
joista tiedonantovelvollisuuden piiriin kuulu-
via tietoja on saatavissa, kuuden vuoden ajan 
sen vuoden päättymisestä, jona työmaa val-
mistui, ellei muualla laissa säädetä pidempää 
säilytysaikaa. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla 
antamatta kaikkia tässä pykälässä tarkoitettu-
ja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on ta-
loudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäi-
nen. 
 

15 c § 

Rakentamispalvelujen tilaajan velvollisuus 
antaa urakkaa koskevia tietoja 

Tilaajan on toimitettava kuukausittain Ve-
rohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelli-
set yksilöinti- ja yhteystiedot niistä yrityksis-
tä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisävero-
lain (1501/1993) 31 §:n 3 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka 
rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä 
tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa 
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edellä mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi ti-
laajan on toimitettava tiedot toimeksiannon 
lajista, kestosta ja työmaan sijainnista sekä ti-
laajan näille yrityksille maksamista vastik-
keista. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla 
antamatta kaikkia tässä pykälässä tarkoitettu-
ja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on ta-
loudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäi-
nen. 
 

15 d § 

Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön 
velvollisuus antaa tietoja 

Rakennuttajana olevan luonnollisen henki-
lön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa ra-
kennetaan tai korjataan taikka maapohjaan 
kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun 
rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa 
yritystoimintaan, 15 b ja 15 c §:ssä säädetyn 
tiedonantovelvollisuuden sijasta toimitettava 
Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeel-
liset tiedot rakentamistyön suorittaneista 
työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yh-
teystietoineen. Lisäksi hänen on toimitettava 
tiedot näille maksamistaan palkoista ja muis-
ta vastikkeista. Tiedonantovelvollisuus ei 
koske rakentamista, johon maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) mukaan ei ole haetta-
va rakennuslupaa. 

Rakennuttajan on annettava 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot Verohallinnolle ennen 
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua 
rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppu-
katselmusta. Rakennuttajan on esitettävä kat-
selmuksen yhteydessä rakennusvalvontavi-
ranomaiselle Verohallinnon antama todistus 
tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. 

Jos 2 momentissa tarkoitettua todistusta ei 
ole esitetty 2 momentissa tarkoitetun katsel-
muksen yhteydessä, rakennusvalvontaviran-
omaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta 
Verohallinnolle. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla 
antamatta kaikkia tässä pykälässä tarkoitettu-
ja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on ta-

loudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäi-
nen. 
 

22 § 

Tietojen antamista koskevat erityissäännök-
set 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 15 a—15 d §:ssä sekä 17 §:n 7 ja 

9 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tie-
don kohteena oleva on yksilöitävä nimen li-
säksi seuraavilla tiedonantovelvollisen hal-
lussa olevilla tiedolla: 

1) yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilö-
tunnus tai sen puuttuessa syntymäaika; 

2) asuinvaltion antama vero- tai henkilö-
tunnus tai, jos näitä tietoja ei ole, muu vas-
taava tunnus; ja 

3) yhteystiedot sekä Suomessa että asuin-
valtiossa. 

Edellä 15 b §:ssä tarkoitettu työntekijä tai 
itsenäinen työnsuorittaja on 2 momentin 
1 kohdasta poiketen yksilöitävä henkilötun-
nuksella tai syntymäajalla ja veronumerolla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 a § 

Laiminlyöntimaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle 

ei määrätä laiminlyöntimaksua, jos 15 b §:n 
1 momentissa tarkoitetut tiedonantovelvolli-
suuden täyttämiseksi annetut tiedot ovat 
puutteelliset tai virheelliset 15 b §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun työnantajan tai itsenäi-
sen työnsuorittajan laiminlyönnin johdosta ja 
päätoteuttaja ilmoittaa työnantajan tai itse-
näisen työnsuorittajan laiminlyönnistä Vero-
hallinnolle. Laiminlyöntimaksua ei määrätä 
myöskään, jos tiedoissa on työnantajasta tai 
itsenäisestä työnsuorittajasta johtuvasta syys-
tä puute tai virhe, josta päätoteuttajan ei voi-
da kohtuudella edellyttää tienneen. 

Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolli-
selle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse 
ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai met-
sätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuu-
den laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu voi-
daan kuitenkin aina määrätä lähetetyistä 
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työntekijöistä annetun lain 4 a §:ssä tarkoite-
tulle edustajalle. Laiminlyöntimaksu voidaan 
määrätä myös rakennuttajana olevalle luon-
nolliselle henkilölle, joka laiminlyö 
15 d §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden 

tai ei esitä 15 d §:ssä tarkoitettua todistusta 
rakennusvalvontaviranomaiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta  

20  . 
————— 

 
 
 
 
 

2. 

Laki 
työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 63 §:n 2 momentti,  
sellaisena kuin se on laissa 1232/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 52 b § ja 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1232/2012, uusi 

2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 
 

52 b § 

Luettelo yhteisellä rakennustyömaalla työs-
kentelevistä 

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on 
pidettävä työturvallisuuden varmistamiseksi 
ja tässä laissa säädettyjen velvoitteiden val-
vontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä 
rakennustyömaalla työskentelevistä työnteki-
jöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luette-
losta on käytävä ilmi: 

1) henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika 
ja veronumero; 

2) työmaalla työskentelyn alkamis- ja päät-
tymispäivämäärä; 

3) työntekijän työnantajan nimi ja Y-
tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste; 

4) lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 
(1146/1996) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan 
nimi ja yhteystiedot Suomessa. 

Luetteloon voidaan jättää merkitsemättä ti-
lapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavat. 

Työnantajan on annettava työntekijöistään 
pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle 
tarpeelliset tiedot 1 momentissa tarkoitetun 
luettelon pitämistä varten. 

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on 
säilytettävä 1 momentissa tarkoitettu luettelo 
kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona 
työmaa valmistui. 

Luetteloon kerättävien henkilötietojen kä-
sittelyyn ja rekisteröidyn henkilön oikeuksiin 
sovelletaan muutoin henkilötietolakia 
(523/1999). 

Mitä tässä pykälässä säädetään pääurakoit-
sijasta ja muusta päätoteuttajasta, sovelletaan 
rakennuttajaan, jos työmaalla ei ole pääura-
koitsijaa tai muuta päätoteuttajaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa 
ei tarvitse pitää työmaalla, jossa rakennusta 
tai sen osaa rakennetaan tai korjataan raken-
nuttajana olevan yksityishenkilön omaan 
käyttöön. 
 

53 § 

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yh-
teisellä työpaikalla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Itsenäisen työnsuorittajan on annettava 

pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle 
52 b §:n 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot maini-
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tussa pykälässä tarkoitetun luettelon pitämis-
tä varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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; 

3) se, joka tahallaan tai huolimattomuudes-
ta laiminlyö 52 b §:ssä tarkoitetutun luettelon 
pitämisen tai säilyttämisen;  

4) se, joka tahallaan tai huolimattomuudes-
ta laiminlyö antaa 52 b §:ssä mainittuja tieto-
ja mainitussa pykälässä tarkoitetun luettelon 
pitämistä varten tai antaa ne olennaisesti vir-
heellisinä tai puutteellisina; sekä 

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

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 

20  . 
 

 
Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2012 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvela 
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LIITE 

Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 22 §:n 2 momentti ja 22 a §:n 

5 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1224/2006, sekä 
lisätään lakiin uusi 15 b—15 d §, 22 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 565/2004, 

1224/2006 ja 520/2010, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 
5 momentiksi, sekä 22 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 565/2004, 1124/2006 ja 520/2010 
uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti ja nykyinen 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momen-
tiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 15 b §

Työmaan päätoteuttajan velvollisuus antaa 
työntekijöitä koskevia tietoja 

Työturvallisuuslain (738/2002) 7 §:ssä tar-
koitetun yhteisen rakennustyömaan pääura-
koitsijan tai muun päätoteuttajan on toimitet-
tava kuukausittain Verohallinnolle veroval-
vontaa varten yhteisellä rakennustyömaalla 
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja 
vuokratyönteettäjistä tarpeelliset yksilöinti- 
ja yhteystiedot sekä tiedot työnantajan koti-
valtiosta, työ- ja toimeksiantosuhteen laadus-
ta sekä työskentelyä ja Suomessa oleskelua 
samoin kuin vakuuttamista koskevat tiedot. 
Tietoja ei kuitenkaan toimiteta tilapäisesti 
tavaraa työmaalle kuljettavista henkilöistä. 

Yhteisellä rakennustyömaalla toimivan yri-
tyksen on toimitettava työmaan pääurakoitsi-
jalle tai muulle päätoteuttajalle työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistään 1 momentis-
sa tarkoitetut tiedot. Itsenäisen työnsuoritta-
jan on annettava itseään koskevat vastaavat 
tiedot. Tiedot on annettava ennen työskente-
lyn aloittamista, ja niissä tapahtuneista muu-
toksista on annettava tieto viipymättä. 

Mitä tässä pykälässä säädetään pääura-
koitsijasta tai muusta päätoteuttajasta, sovel-
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letaan rakennuttajaan, jos työmaalla ei ole 
pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa. 

Tässä pykälässä tarkoitetun tiedonantovel-
vollisen on säilytettävä ne tiedot ja asiakirjat, 
joista tiedonantovelvollisuuden piiriin kuulu-
via tietoja on saatavissa, kuuden vuoden ajan 
sen vuoden päättymisestä, jona työmaa val-
mistui, ellei muualla laissa säädetä pidem-
pää säilytysaikaa. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla 
antamatta kaikkia tässä pykälässä tarkoitet-
tuja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on ta-
loudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäi-
nen. 
 

 
 15 c § 

Rakentamispalvelujen tilaajan velvollisuus 
antaa urakkaa koskevia tietoja 

Tilaajan on toimitettava kuukausittain Ve-
rohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelli-
set yksilöinti- ja yhteystiedot niistä yrityksis-
tä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisävero-
lain (1501/1993) 31 §:n 3 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka 
rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä 
tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa 
edellä mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi ti-
laajan on toimitettava tiedot toimeksiannon 
lajista, kestosta ja työmaan sijainnista sekä 
tilaajan näille yrityksille maksamista vastik-
keista. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla 
antamatta kaikkia tässä pykälässä tarkoitet-
tuja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on ta-
loudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäi-
nen. 
 

 
 15 d § 

Rakennuttajana olevan luonnollisen henki-
lön velvollisuus antaa tietoja 

Rakennuttajana olevan luonnollisen henki-
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lön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa ra-
kennetaan tai korjataan taikka maapohjaan 
kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun 
rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa 
yritystoimintaan, 15 b ja 15 c §:ssä säädetyn 
tiedonantovelvollisuuden sijasta toimitettava 
Verohallinnolle verovalvontaa varten tar-
peelliset tiedot rakentamistyön suorittaneista 
työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yh-
teystietoineen. Lisäksi hänen on toimitettava 
tiedot näille maksamistaan palkoista ja muis-
ta vastikkeista. Tiedonantovelvollisuus ei 
koske rakentamista, johon maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) mukaan ei ole haet-
tava rakennuslupaa. 

Rakennuttajan on annettava 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot Verohallinnolle ennen 
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua 
rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppu-
katselmusta. Rakennuttajan on esitettävä kat-
selmuksen yhteydessä rakennusvalvontavi-
ranomaiselle Verohallinnon antama todistus 
tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. 

Jos 2 momentissa tarkoitettua todistusta ei 
ole esitetty 2 momentissa tarkoitetun katsel-
muksen yhteydessä, rakennusvalvontaviran-
omaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta 
Verohallinnolle. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla 
antamatta kaikkia tässä pykälässä tarkoitet-
tuja tietoja tilanteissa, joiden merkitys on ta-
loudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäi-
nen. 
 

 
22 § 

Tietojen antamista koskevat erityissäännökset 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 15 a §:ssä sekä 17 §:n 7 ja 9 momen-
tissa tarkoitetussa tapauksessa tiedon kohtee-
na oleva on yksilöitävä nimen lisäksi seuraa-
villa tiedonantovelvollisen hallussa olevilla 
tiedolla: 

1) yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilö-
tunnus tai sen puuttuessa syntymäaika; 

2) asuinvaltion antama vero- tai henkilö-

22 §

Tietojen antamista koskevat erityissäännök-
set 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 15 a—15 d §:ssä sekä 17 §:n 7 ja 9 

momentissa tarkoitetussa tapauksessa tiedon 
kohteena oleva on yksilöitävä nimen lisäksi 
seuraavilla tiedonantovelvollisen hallussa 
olevilla tiedolla: 

1) yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilö-
tunnus tai sen puuttuessa syntymäaika; 

2) asuinvaltion antama vero- tai henkilö-
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tunnus tai, jos näitä tietoja ei ole, muu vas-
taava tunnus; ja 

3) yhteystiedot sekä Suomessa että asuin-
valtiossa. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tunnus tai, jos näitä tietoja ei ole, muu vas-
taava tunnus; ja 

3) yhteystiedot sekä Suomessa että asuin-
valtiossa. 

Edellä 15 b §:ssä tarkoitettu työntekijä tai 
itsenäinen työnsuorittaja on 2 momentin 
1 kohdasta poiketen yksilöitävä henkilötun-
nuksella tai syntymäajalla ja veronumerolla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 a § 

Laiminlyöntimaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolli-

selle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse 
ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai met-
sätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuu-
den laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu voi-
daan kuitenkin aina määrätä lähetetyistä työn-
tekijöistä annetun lain 4 a §:ssä tarkoitetulle 
edustajalle. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 a § 

Laiminlyöntimaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajal-

le ei määrätä laiminlyöntimaksua, jos 
15 b §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedonan-
tovelvollisuuden täyttämiseksi annetut tiedot 
ovat puutteelliset tai virheelliset 15 b §:n 
2 momentissa tarkoitetun työnantajan tai it-
senäisen työnsuorittajan laiminlyönnin joh-
dosta ja päätoteuttaja ilmoittaa työnantajan 
tai itsenäisen työnsuorittajan laiminlyönnistä 
Verohallinnolle. Laiminlyöntimaksua ei 
myöskään määrätä, jos tiedoissa on työnan-
tajasta tai itsenäisestä työnsuorittajasta joh-
tuvasta syystä puute tai virhe, josta pääto-
teuttajan ei voida kohtuudella edellyttää 
tienneen. 

Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolli-
selle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse 
ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai met-
sätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuu-
den laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu voi-
daan kuitenkin aina määrätä lähetetyistä 
työntekijöistä annetun lain 4 a §:ssä tarkoite-
tulle edustajalle. Laiminlyöntimaksu voidaan 
myös määrätä rakennuttajana olevalle luon-
nolliselle henkilölle, joka laiminlyö 
15 d §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden 
tai ei esitä 15 d §:ssä tarkoitettua todistusta 
rakennusvalvontaviranomaiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta  

20  . 
——— 
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2. 

Laki 
työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 63 §:n 2 momentti,  
sellaisena kuin se on laeissa 1199/2005 ja 1232/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 52 b § ja 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1232/2012, uusi 

2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 52 b §

Luettelo yhteisellä rakennustyömaalla työs-
kentelevistä 

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan 
on pidettävä työturvallisuuden varmistami-
seksi ja tässä laissa säädettyjen velvoitteiden 
valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhtei-
sellä rakennustyömaalla työskentelevistä 
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. 
Luettelosta on käytävä ilmi: 

1) henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika 
ja veronumero; 

2) työmaalla työskentelyn alkamis- ja päät-
tymispäivämäärä; 

3) työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus 
tai sitä vastaava ulkomainen tunniste; 

4) lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 
(1146/1996) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan 
nimi ja yhteystiedot Suomessa. 

Luetteloon voidaan jättää merkitsemättä ti-
lapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavat. 

Työnantajan on annettava työntekijöistään 
pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle 
tarpeelliset tiedot 1 momentissa tarkoitetun 
luettelon pitämistä varten. 

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan 
on säilytettävä 1 momentissa tarkoitettu luet-
telo kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, 
jona työmaa valmistui. 

Luetteloon kerättävien henkilötietojen kä-
sittelyyn ja rekisteröidyn henkilön oikeuksiin 
sovelletaan muutoin henkilötietolakia 
(523/1999). 

Mitä tässä pykälässä säädetään pääura-
koitsijasta ja muusta päätoteuttajasta, sovel-
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letaan rakennuttajaan, jos työmaalla ei ole 
pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa 
ei tarvitse pitää työmaalla, jossa rakennusta 
tai sen osaa rakennetaan tai korjataan ra-
kennuttajana olevan yksityishenkilön omaan 
käyttöön. 
 

 
53 § 

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yh-
teisellä työpaikalla 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yh-
teisellä työpaikalla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Itsenäisen työnsuorittajan on annettava 

pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle 
52 b §:n 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot maini-
tussa pykälässä tarkoitetun luettelon pitämis-
tä varten. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
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 

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; 

3) se, joka tahallaan tai huolimattomuudes-
ta laiminlyö 52 b §:ssä tarkoitetutun luette-
lon pitämisen tai säilyttämisen;  

4) se, joka tahallaan tai huolimattomuudes-
ta laiminlyö antaa 52 b §:ssä mainittuja tie-
toja mainitussa pykälässä tarkoitetun luette-
lon pitämistä varten tai antaa ne olennaisesti 
virheellisinä tai puutteellisina; sekä 

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

rakennustyömaalla laiminlyö 52 a §:ssä tar-
koitetun tunnisteen näkyvillä pitämisen työ-
maalla liikkuessaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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