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27.1.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ja
tilaajavastuulaki 27.1.2022

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Rakennusalalla toimijoiden pitää ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle tiedot
työntekijöistään ja urakoistaan sekä niihin liittyvistä sopimuksista. Koulutuksessa
käsitellään tiedonantovelvollisuuteen liittyviä asioita sekä tilaajavastuulakia, erityisesti
sen selvitysvelvollisuutta            

Koulutuksen jälkeen osaat

soveltaa erilaisia urakkailmoittamisen tapoja omaan organisaatioon sopivalla
tavalla
ilmoittaa oikeat sopimukset ja työntekijät
soveltaa alarajoja ilmoitusvelvollisuudessa
tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus ja sen sisältö

Asiantuntija:
Ylitarkastaja Pirkko Vuori, Verohallinto

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, joissa
tehdään uudisrakentamista, perusparantamista, korjausrakentamista sekä
muutos-, laajennus- ja kunnossapitotöitä.  Koulutuksessa saat tietoa siitä,
mitä urakkatietojen ilmoitusmenettely käytännössä tarkoittaa ja mistä
pitää antaa urakkatiedot.

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista
kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja
julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa
vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät
sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Ohjelma

8.30 alkaen 
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Rakentamisen tiedonantovelvollisuus
Tilaajan urakkailmoitus

Urakkatietojen perusta sekä tietosisältö
Tietojen toimittamisen erilaiset tavat ja niiden soveltaminen
Miten ilmoitat Omaverossa
Alarajan soveltaminen eri tilanteissa
Tietojen korjaaminen ja korjausaika

 Veronumero

Veronumero ja henkilötunnus verotoimistosta
    o veronumero ulkomaisissa tilanteissa
Veronumeron valvontavastuu ja julkinen veronumerorekisteri
Veronumero Omaverossa 
Veronumeron laajentuminen telakka-alueelle

 Työntekijäilmoitus

Työntekijätietojen perusta ja uusi tietosisältö
Miten ilmoitat Omaverossa 
Päätoteuttajan ja työnantajien roolit sekä vastuut
Tietojen korjaaminen ja korjausaika

 Kotitalouden ilmoitusmenettely

Rakentamisilmoitukset tiedot ja antamisajankohta

Laiminlyöntimaksut

Tilannekatsaus

havaintoja ja kokemuksia ilmoittamisesta

Tilaajavastuulaki

Tilaajavastuulain tavoitteet ja tarkoitus
Tilaajan selvitysvelvollisuus ja sen sisältö              
Tilaajavastuulain rajaukset
Laiminlyöntimaksu ja oikeuskäytäntöä

 Ylitarkastaja Pirkko Vuori, Verohallinto

15.30
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu, lounastarjoilu 12.00-12.30, 14.00
kahvitarjoilu



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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