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Työntekoon ja yrittämiseen 
tarvittavat luvat 
Työskennelläkseen Suomessa ulkomaalaisella henkilöllä on oltava 
Suomessa sekä oleskelu- että työnteko-oikeus. Se, millaisia lupia 
työntekijältä vaaditaan riippuu mm. siitä onko kyseessä Euroopan 
unionin tai kolmannen maan kansalainen, asuuko hän Suomessa 
pysyvästi vai muuttaako hän Suomeen.

Tärkein oleskelu- ja työnteko-oikeutta määrittävä tekijä on se, onko 
ulkomaalainen henkilö pohjoismaiden kansalainen, EU-kansalainen 
vai niin sanottu kolmannen maan kansalainen (EU:n ulkopuolisen 
maan kansalainen). Pohjoismaiden ja EU-maiden kansalaiset voivat 
liikkua Suomeen vapaasti työntekijöiden vapaan liikkuvuuden nojal-
la. He eivät tarvitse oleskelu- tai työnteko-oikeuteen erillistä lupaa.

Suomessa asuvat ulkomaalaiset 
Suomessa asuvan ulkomaalaisen henkilön työnteko-oikeus riippuu 
siitä, onko hän EU-kansalainen vai kolmannen maan kansalainen. 
Suomessa asuvan kolmannen maan kansalaisen oleskeluluvan 
peruste määrittelee työnteko-oikeuden ja mitä työtehtäviä työn- 
teko-oikeus sisältää. Henkilöllä on Suomessa rajoittamaton työn- 
teko-oikeus, kun hänellä on:

•	 pysyvä oleskelulupa
•	 jatkuva oleskelulupa muulla kuin työnteon tai ammatin- 

harjoittamisen perusteella kuten:

•	 turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun  
perusteella

•	 oleskelulupa yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella
•	 oleskelulupa paluumuuton perusteella

•	 Suomen myöntämä pitkään oleskelleen kolmannen  
maan kansalaisen EU-oleskelulupa

•	 oleskelulupa perhesiteen perusteella
•	 oleskelulupa tilapäisen suojelun tai muun humanitaarisen  

maahanmuuton perusteella
•	 oleskelulupa ihmiskaupan uhrina
•	 oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi.

Työnantajalla on aina velvollisuus varmistaa, onko ulkomaalaisella 
työntekijällä vaadittava työnteko-oikeus tai siihen oikeuttava lupa 
tai ettei hän tarvitse sellaista. Tarkastus on syytä tehdä aika ajoin, 
sillä osa työnteko-oikeuksista on määräaikaisia tai oikeus saattaa 
koskea vain määrättyä työtehtävää.

Maahanmuuttajan oleskeluluvan peruste ja kesto on merkitty hänen 
oleskelulupakorttiinsa, josta voi tarkastaa myös hänen työnteko- 
oikeutensa.
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Turvapaikanhakijat
Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan kansainvälistä suojelua Suomesta 
hakevaa henkilöä. Turvapaikanhakijalla on oikeus tehdä ansio- 
työtä joko kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän  
on ilmoittanut poliisille tai rajavalvontaviranomaiselle hakevansa  
turvapaikkaa Suomesta.

•	 Raja	on	kolme	kuukautta,	jos	hakija	on	esittänyt	voimassa	 
olevan passin tai muun matkustusasiakirjan tehdessään  
turvapaikkahakemuksen.

•	 Raja	on	kuusi	kuukautta,	jos	hakija	ei	ole	esittänyt	 
matkustusasiakirjaa.

•	 Jos	hakijan	työnteko	on	jatkuvaa,	hän	voi	hakea	 
oleskelulupaa työnteon perusteella. 

•	 Turvapaikanhakijan	työnteko-oikeus	määräytyy	päätöksen	 
jälkeen hänelle myönnetyn oleskeluluvan perusteella.

•	 Jos	turvapaikanhakija	saa	kielteisen	päätöksen,	tieto	 
työnteko-oikeuden päättymisestä lukee päätöksessä.

Lue lisää:  
www.migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus

Työnantaja voi tarkastaa turvapaikanhakijan oikeuden tehdä  
ansiotyötä maahanmuuttovirastosta. Tarkastuksen voi tehdä  
puhelimitse. 

Työnantajan palvelunumeron löydät osoitteesta: 
www.migri.fi/puhelinpalvelu

Kansainvälisten opiskelijoiden oikeus tehdä työtä
Opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla opiskelija voi tehdä 
rajoituksetta ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai  
lopputyötä. Varsinaisten opetuslukukausien aikana opiskelija voi 
tehdä ansiotyötä osa-aikaisesti. Työtuntimäärää viikkotasolla ei 
ole rajoitettu, vaan rajoitus koskee lukukautta, jolloin opiskelija voi 
jaksottaa työnteon kulloisenkin tilanteen mukaan. Loma-aikoina, eli 
kesä- ja joululomilla, opiskelija voi tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti 
ilman tuntirajoituksia.

Koska oppisopimus perustuu työsopimukseen osapuolten välillä, 
oppisopimuskoulutukseen ei myönnetä oleskelulupaa opiskelun 
perusteella. Mikäli kyse ei ole laissa määritellystä kolmansien mai-
den kansalaisten työstä tai työharjoittelusta, tarvitsee oppi- 
sopimuskoulutukseen tuleva henkilö työntekijän oleskeluluvan.
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EU/ETA-alueen kansalaisten oleskelu- ja  
työnteko-oikeus 

Euroopan unionin (EU) sekä Islannin, Norjan, Liechtensteinin ja 
Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse erillistä oleskelulupaa Suomeen ja 
heillä on työnteko-oikeus heti maahan saavuttuaan. Tämä koskee 
kaikkia työntekijänä, elinkeinonharjoittajana tai lähetettynä työnte-
kijänä työvoiman vuokraussopimuksen tai alihankintasopimuksen 
perusteella Suomeen tulevia EU/ETA-alueen kansalaisia.

Koska työnteko-oikeus perustuu kansalaisuuteen, asuminen 
EU-valtion alueella ei anna suoraan työnteko-oikeutta Suomessa. 
Siksi on muistettava, että EU-valtion alueella saattaa asua kansa-
laisuudettomia tai EU/ETA-alueen ulkopuolisten valtioiden kansalai-
sia, joita työnteko-oikeus ei automaattisesti koske.

Rekisteröityminen
Jos EU/ETA-maan kansalaisen oleskelu Suomessa kestää yli kolme 
kuukautta, henkilön tulee rekisteröidä oleskeluoikeutensa Suomes-
sa. Pohjoismaiden kansalaiset rekisteröivät oleskeluoikeutensa 
maistraatissa. Muiden EU/ETA-maiden kansalaisten rekisteröinnin 
hoitaa Maahanmuuttovirasto. 

Rekisteröinnin	voi	tehdä	myös	sähköisesti:	 
www.migri.fi/eu-kansalainen

Rekisteröinnin	yhteydessä	henkilö	saa	suomalaisen	henkilö- 
tunnuksen. 

Lisätiedot:  
www.migri.fi/oleskeluoikeuden-rekisterointi
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EU/ETA-alueen ulkopuolisten maiden  
kansalaisten oleskelu- ja työnteko-oikeus 
EU/ETA-alueen ulkopuolisten maiden eli kolmansien maiden kan-
salaiset tarvitsevat Suomessa työskennelläkseen Suomen valtion 
myöntämän oleskeluluvan. Työnteko-oikeus voi olla oleskelulupaan 
perustuva rajoittamaton työnteko-oikeus (katso kohta Suomessa 
asuvat ulkomaalaiset) tai työn luonteeseen tai työtehtäviin perus-
tuva rajoitettu työnteko-oikeus. Oleskeluluvan peruste määrittää 
työnteko-oikeuden ja sallitun työn luonteen ja määrän/keston.

Yrityksen sisäiset siirrot

Myös henkilön, joka tulee Suomeen yrityksen tai yritysryhmän 
sisäisenä siirtona (ICT) johtajaksi, asiantuntijaksi tai harjoittelijaksi, 
on haettava Maahanmuuttovirastosta oleskelulupaa. Jos henkilöllä 
on toisen EU-valtion myöntämä ICT-oleskelulupa sisäisen siirron 
perusteella, hän voi hakea liikkuvaa ICT-oleskelulupaa (Mobile ICT) 
Maahanmuuttovirastolta.

Lisätietoja: 
www.migri.fi/yrityksen-sisainen-siirto-liikkuva-ict		

Kun yritys tekee sopimuksen työvoiman vuokraamisesta tai ali- 
hankinnasta kolmannessa maassa sijaitsevan yrityksen kanssa,  
ulkomaalainen työntekijä (lukuun ottamatta EU-kansalaiset)  
tarvitsee tällöin pääsääntöisesti työntekijän oleskeluluvan.

Työntekijän oleskelulupa ja sen hakeminen 
Työnhakijan tulee hakea työntekijän oleskelulupaa Suomeen itse 
ennen työn aloittamista. Hakemus jätetään ulkomailla Suomen 
edustustoon. Mikäli oleskelulupaa haetaan Suomessa, jätetään  
hakemus Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Työnantaja ei 
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voi hakea oleskelulupaa työntekijän puolesta. Työnantajan velvolli-
suus on toimittaa oleskelulupahakemuksen liitteeksi tiedot hakijan 
työsuhteen ehdoista.

Oleskelulupahakemuksen voi jättää myös sähköisesti:  
www.migri.fi		

Sekä oleskelu- että jatkolupahakemukseen tarvitaan aluejaon  
mukaisen TE-toimiston osapäätös. Lopullisen päätöksen lupa- 
hakemukseen tekee Maahanmuuttovirasto. TE-toimisto tekee  
osapäätöksen oleskeluluvasta kokonaisharkinnan perusteella, 
jossa arvioidaan työvoiman saatavuutta, työsuhteen ehtoja sekä 
työnantajan ja työntekijän edellytyksiä. TE-toimisto voi edellyttää 
työpaikan ilmoittamista avoimeksi omalla TE-palvelut-sivustolla ja 
Euroopan	maiden	välillä	työpaikkailmoituksia	välittävässä	EURES-	
palvelussa.

Mikäli TE-toimisto arvioi, että työvoimaa on kohtuullisessa ajassa 
saatavissa muutoinkin, ei työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle 
ole perusteita. Työnantaja voi hakea maksutonta ennakkotietoa 
työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. Tätä hae-
taan työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella TEM 0.54. Ennakko-
tieto ei kuitenkaan sido TE-toimiston harkintaa osapäätöksestä. 
TE-toimisto varmistaa myös, että työntekijän toimeentulo on tur-
vattu ansiotyöstä saatavalla palkalla. Käytännössä tämä edellyttää 
kokoaikaista työsuhdetta.

Oleskelulupa työn perusteella myönnetään yleensä työsuhteen 
ajaksi, mutta enintään neljäksi vuodeksi. Jos työ jatkuu oleskelu- 
luvan voimassaoloaikaa pidempään, työntekijän on haettava  
jatkolupaa. Jatkolupaa aiemmin myönnettyyn oleskelulupaan  
haetaan Suomessa Maahanmuuttovirastolta.

Jatkolupaa tulee hakea myös, jos

•	 vaihtaa	työpaikkaa	oleskeluluvan	voimassaolon	aikana	ja	uusi	
työpaikka on eri toimialalla kuin työpaikka, jonka perusteella 
edellinen oleskelulupa on myönnetty, tai

•	 on	saanut	toisen	työpaikan	sen	työpaikan	lisäksi,	jonka	perus-
teella henkilölle on jo myönnetty lupa, joka on vielä voimassa.

Mikäli työ säilyy samana, jatkolupa haetaan samalla lomakkeella 
kuin ensimmäistä oleskelulupaa. Löydät lomakkeen osoitteesta:  
www.migri.fi/tyoskentely-suomessa/hakemukset	

Kun jatkolupaa haetaan uuden työtehtävän perusteella, se pitää 
mahdollisesti hakea eri hakemuksella kuin edellistä oleskelulupaa 
haettaessa.

 Työnteko jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana:

•	 Jos	uusi	työtehtävä	on	eri	toimialalla,	useimmiten	työntekoa	ei	
saa jatkaa hakemuksen käsittelyn aikana.

•	 Jos	jatkolupaa	on	haettu	ajoissa	ja	työnantaja	tai	ammattiala	
pysyy samana, työntekoa voi jatkaa normaalisti kunnes uuden 
hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai kielteinen 
päätös on tullut lainvoimaiseksi.

•	 Jos	jatkolupahakemus	on	tehty	vasta	sen	jälkeen,	kun	oleskelu-
luvan voimassaolo on päättynyt, työntekoa ei saa jatkaa ennen 
kuin työnteko-oikeus alkaa ja uusi lupa on myönnetty.

•	 Lue	lisää	työnteko-oikeudesta	jatkoluvan	käsittelyn	aikana:	
www.migri.fi/tyonteko-jatkoluvan-kasittelyn-aikana

Huomaa, että jatkolupaa ei voi saada au pair -työn, työharjoittelun, 
yrityksen sisäisen siirron tai työloman perusteella. Jatkolupaa voi 
kuitenkin hakea, jos on jokin muu peruste oleskella Suomessa.
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Mikäli ulkomaalaisen työnteko-oikeus perustuu muuhun oleskelu- 
lupaan kuin työntekijän oleskelulupaan ja jatko-oleskelulupa- 
hakemus on tehty aikaisemman oleskeluluvan voimassa ollessa, 
työnteko-oikeus jatkuu aikaisemman luvan mukaisena, kunnes  
uuden hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai  
kielteinen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Työnteko-oikeus erityistapauksissa

Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa erityistapauksissa

Ulkomaalainen voi tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelu- 
lupaa, jos työtä tehdään kutsun tai sopimuksen perusteella enin-
tään 90 päivää ja kyseessä on esimerkiksi tulkin, opettajan, asi-
antuntijan, ammattitaiteilijan, -valmentajan, -urheilijan tai heitä 
avustavan henkilökunnan työ. Saman säädöksen perusteella oles-
kelulupaa ei tarvita, jos tutkija saapuu työskentelemään Suomeen 
tieteelliseen tutkimushankkeeseen.

Tätä oikeutta tehdä työtä ilman oleskelulupaa sovelletaan myös 
merimiehiin, ulkomaisessa omistuksessa tai hallinnassa olevan 
moottoriajoneuvon kuljettajiin sekä toisessa EU/ETA-valtiossa 
toimivan yrityksen työntekijöihin, jotka tulevat Suomeen tekemään 
tilapäistä hankinta- ja alihankintatyötä. Tällöin lisäedellytyksenä on, 
että työntekijällä on kyseisessä valtiossa oleskeluun ja työntekoon 
oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa työn päätyttyä Suomessa.
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Sininen kortti (EU Blue Card)

Sininen kortti on koulutetuille ja ammattitaitoisille henkilöille  
tarkoitettu työlupa Euroopan alueella. Kortti käy työluvaksi lähes 
kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa (Tanska, Iso-Britannia 
ja Irlanti eivät hyväksy korttia). Blue Card antaa Euroopan Unio-
nin ulkopuolella asuville mahdollisuuden anoa työlupaa Unionin 
alueelle. Kortti myönnetään kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen se on 
uusittavissa. Blue Cardin haltija voi saada työluvan myös toisesta 
EU-maasta.

www.migri.fi/eu-n-sininen-kortti

Kolmannen maan kansalainen EU/ETA-maassa toimivan  
yrityksen palveluksessa

Työntekijän oleskelulupaa ei tarvita, jos työntekijällä on työn teke-
miseen ja oleskeluun oikeuttava lupa siinä EU/ETA-maassa, mistä 
työntekijä on lähetetty Suomeen ja tämä lupa on vielä voimassa 
myös työn päätyttyä Suomessa. Tämä koskee henkilöitä, joilla ei 
ole kansallisuutta EU/ETA-alueen valtiossa, mutta työskentelevät 
vakituisesti EU/ETA-alueella toimivassa yrityksessä ja yritys  
lähettää työntekijänsä tilapäisesti työskentelemään työhön Suo-
meen.
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Yrittäjän oleskelulupa
Muut kuin EU-kansalaiset tai heihin rinnastettavat tarvitsevat  
yrittäjän oleskeluluvan harjoittaakseen ammattia tai elinkeinoa  
Suomessa. 

Yrittäjäksi katsotaan:

•	 yksityinen	elinkeinonharjoittaja	(”toiminimiyrittäjät”)

•	 avoimen	yhtiön	yhtiömies

•	 kommandiittiyhtiön	vastuunalainen	yhtiömies

•	 osakeyhtiössä	johtavassa	asemassa	(toimitusjohtaja	 
tai hallituksen jäsen) työskentelevä osakas.

Yrittäjän oleskeluluvan saaminen edellyttää työskentelyä yrityk- 
sessä. EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien pitää rekisteröidä  
yritystoiminta Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin  
ennen yrittäjän oleskeluluvan hakemista.

Yrittäjänä Suomeen saapuvan ulkomaalaisen on yleensä haettava 
yrittäjän oleskelulupaa ennen maahantuloa Suomen edustustolta. 
Poikkeuksellisesti lupaa voidaan hakea Suomessa, jolloin hakemus 
jätetään Maahanmuuttovirastolle. Myös jatkolupa haetaan Maahan-
muuttovirastolta. 

Yrittäjän oleskelulupahakemus löytyy Maahanmuuttoviraston  
Internet-sivuilta	(www.migri.fi).	Lomakkeen	saa	Suomessa	 
myös poliisilta ja ulkomailla Suomen edustustoista. 

Samalla kun jättää hakemuksen, siitä on maksettava käsittelymak-
su.

Elinkeinotoimintaa varten myönnettävä oleskelulupa edellyttää, 
että yrittäjän toimeentulo on turvattu. Hänen tulee saada toiminnan 
voitosta tai nostetusta palkasta sellainen säännöllinen toimeentulo, 
että se oleskeluluvan voimassaoloaikana ylittää toimeentulotuen 
perusosan alarajan.

Yrittäjän oleskelulupahakemuksen liitteeksi tarvitaan:

•	 yksityiskohtainen	selvitys	yrityksen	toimintaideasta, 
toimintamuodosta ja toimintasuunnitelmasta

•	 kaupparekisteriote,	tai	selvitys	siitä,	miksi	yritystä	ei	ole	
rekisteröity kaupparekisteriin

•	 selvitys	toimitiloista	(vuokrasopimus	tms.	liitteeksi)
•	 selvitys	henkilökunnan	määrästä
•	 selvitys	ammattitaidosta
•	 selvitys	varoista	ja	muista	tuloista.

•	 Jos	yritystoimintaa	on	jo	harjoitettu

•	 viimeisimmät	tilinpäätöstiedot,	jos	yritystoimintaa	on	
harjoitettu niin kauan, että yrityksellä on jo tilinpäätös- 
tiedot

•	 viimeisin	kirjanpitoajo.

•	 Jos	yritystoimintaa	ei	ole	vielä	harjoitettu:

•	 kannattavuuslaskelma	(arvio	yrityksen	tuloista	ja	 
menoista kahdelle seuraavalle vuodelle)

•	 kopiot	asiakkaiden	ja	yhteistyökumppanien	kanssa	 
tehdyistä sopimuksista, jos sellaisia on tehty.
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Ensimmäisen yrittäjän oleskeluluvan myöntää Maahanmuutto- 
virasto. Päätökseen vaikuttavat TE-toimiston osapäätös elinkei-
notoiminnan edellytyksistä ja toimeentulon riittävyydestä sekä se, 
että täyttyvätkö muut edellytykset Suomessa oleskelulle. Luvan 
saamisen edellytyksenä on toiminnan kannattavuus, jota arvioidaan 
erilaisten selvitysten, kuten liiketoimintasuunnitelman tai sitovien 
esisopimusten sekä rahoituksen perusteella. Harkinnan suorittaa 
Uudenmaan TE-toimisto.

Startup-yrittäjä

Suomeen tulevan startup-yrittäjän maahantuloa on helpotettu 
erityisesti kasvuyrittäjille tarkoitetulla startup-oleskeluluvalla. Lupa 
on tarkoitettu Euroopan unionin ulkopuolelta tuleville, innovatiivisen 
startup-yrityksen perustajille. Luvan saamisen edellytyksenä on 
Innovaatiokeskus Business Finlandilta saatu myönteinen lausunto.

Lupaa haetaan konkreettisen liiketoimintasuunnitelman perusteella. 
Yrittäjän tulee myös yleensä rekisteröidä yritystoimintansa Patentti- 
ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ennen luvan myöntämistä. 
 
Lisätietoja: 
www.businessfinland.fi 
www.migri.fi 
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180121

Viisumi Suomeen
Ulkomaalainen saattaa tarvita viisumin tullakseen Suomeen. Jos 
Suomeen tullaan viisumin nojalla, työnteko-oikeus rajoittuu viisu-
min voimassaoloaikaan tai viisumivapaan oleskelun enimmäisai-
kaan.

Lisätietoa viisumin hakemiseen löydät osoitteesta:  
www.um.fi/viisumi-suomeen#Mistä	ja	miten	haet	viisumia?

Työn takia jätettävään viisumihakemukseen liitetään normaalien 
viisumihakemusliitteiden lisäksi:

1. voimassa oleva työsopimus tai sitova työtarjous, joka  
koskee kausityön tekemistä Suomeen sijoittautuneelle  
työnantajalle ja josta tulee ilmetä:

a. Työpaikka ja työn luonne
b. Työsuhteen kesto
c. Palkka
d. Työtunnit per viikko tai kuukausi
e. Mahdollisen palkallisen loman pituus
f. Muut merkitykselliset työehdot
g. Työsuhteen alkamispäivä

2. selvitys asianmukaisesta majoituksesta

3. työnantajan allekirjoittama vakuutustodistus.
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Kausityö ja viisumi

Kausityöhön Suomeen tulevien on hankittava sitä varten lupa.  
Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla,  
jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi  
enimmillään olla yhdeksän kuukautta.

Lisätietoa:	www.migri.fi/kausityo

Alle kolmeksi kuukaudeksi töihin tulevat:

•	 Jos	henkilö	tulee	viisumivelvollisesta maasta, hänen tulee  
hakea Suomen edustustosta kausityöviisumia.

•	 Jos	henkilö	tulee	viisumivapaasta maasta, hänen tulee hakea 
Maahanmuuttovirastolta kausityötodistusta.

•	 Jos	henkilö	tulee	metsämarjojen	poimijaksi,	hänen	ei	tarvitse	
hakea sitä varten lupaa. Jos henkilö tulee viisumivelvollisesta 
maasta, hänen on kuitenkin hankittava viisumi Suomen edus-
tustosta.

3–6 kuukaudeksi töihin tulevat:

•	 Henkilön	tulee	hakea	kausityölupaa	Maahanmuutto- 
viranomaiselta.

6–9 kuukaudeksi töihin tulevat:

•	 Henkilön	tulee	hakea	kausityölupaa	Maahanmuuttovirastolta.	
Päätöksentekoon kuuluu kaksi vaihetta: työ- ja elinkeinotoimis-
to tekee ensin osapäätöksen ja sen jälkeen Maahanmuuttovi-
rasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.

•	 Myönnettävän	luvan	pituuden	määrittää	työsuhteen	kesto.
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Ulkomaalaisen työntekijän 
palkkaaminen 

Yleiset velvoitteet
Ulkomaisen työntekijän työsuhteessa on noudatettava Suomen 
työlainsäädäntöä ja voimassa olevia yleissitovia työehtosopimuksia 
kuten suomalaisenkin työntekijän. 

Työnantajan tulee myös täyttää muut Suomen lakien mukaiset työ-
turvallisuuteen ja työterveydenhuoltoon liittyvät velvoitteet.

Suomen työlainsäädäntö on pääosin pakottavaa oikeutta, josta ei 
ole mahdollista poiketa työnantajan ja työntekijän kesken tehdyllä 
sopimuksella. Puitteet työelämän säännöille perustuvat kansal-
liseen työ- ja sosiaalilainsäädäntöön. Tämän ohella käytännön 
työelämää säädellään hyvin pitkälle työehtosopimuksilla. Lähtökoh-
taisesti työehtosopimusten määräyksistä on mahdollista poiketa 
vain työntekijän kannalta edullisemmalla tavalla. 

Eri alojen työehtosopimusten yleissitovuuden voi varmistaa  
osoitteesta:	www.finlex.fi

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue neuvoo työnantajia ja 
työntekijöitä työlainsäädännön ja työehtosopimusten  
soveltamisessa:	www.tyosuojelu.fi

Työnantajan selvitysvelvollisuus, tietojen  
säilytysvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuudet
Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla, jolla on palveluksessaan 
ulkomaista työvoimaa, on velvollisuus varmistaa työntekijän oi-
keus työntekoon Suomessa. Tämä tarkoittaa, että ulkomaalaisella 
työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai muu oikeus työntekoon 
Suomessa tai että hän ei sellaista tarvitse. Varmistautumisvelvolli-
suus koskee kaikkia ulkomaalaisia työntekijöitä, myös EU-kansalai-
sia ja Pohjoismaiden kansalaisia. Työnantajan lisäksi sama varmis-
tautumisvelvollisuus koskee myös tilaajaa, joka käyttää ulkomaista 
työvoimaa alihankintasopimuksen tai vuokratyön kautta.

Työnteko-oikeutta koskevat tiedot tulee säilyttää työpaikalla. Työn-
antajan säilytettäviksi määrätyistä tiedoista tulee käydä ilmi:

•	 ulkomaalaisen	työntekijän	henkilötiedot

•	 työntekijän	kansalaisuus

•	 työntekijän	työnteko-oikeuden	peruste.

Tiedot pitää säilyttää neljä vuotta ulkomaalaisen työntekijän työ-
suhteen päättymisestä. Tietojen säilyttämisvelvollisuus ei kuiten-
kaan koske lähetettyjä työntekijöitä käyttävää toimeksiantajaa.

Työnantajaa koskevat lisäksi seuraavat velvollisuudet:

•	 Työpaikan	luottamushenkilöille	pitää	ilmoittaa	ulkomaalaisen	
nimi sekä sovellettava työehtosopimus (ei koske tilannetta, 
jossa työntekijä on EU-kansalainen).

•	 Työnantajan	pitää	varmistaa,	että	ulkomaalaisen	työntekijän	
työnteon keskeiset ehdot ovat voimassa olevien säännösten  
ja alalle sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset.
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Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistoon EU:n 
ulkopuolisista työntekijöistä. Työnteon keskeiset ehdot pitävät 
sisällään vähintään seuraavat tiedot:

•	 työnantajan	ja	työntekijän	koti-	tai	liikepaikka
•	 työnteon	alkamisajankohta
•	 koeaika
•	 työn	suorittamispaikka
•	 pääasialliset	työtehtävät
•	 sovellettava	työehtosopimus
•	 palkan	määräytymisperuste	ja	palkanmaksukausi
•	 noudatettava	työaika
•	 vuosiloman	määräytyminen
•	 irtisanomisaikaa	koskevat	ehdot.

Selvitys TE-toimistolle tulee tehdä viikon sisällä työn  
aloittamisesta.

Jos kyseessä on määräaikainen työsuhde, on lisäksi aina kirjattava 
määräaikaisuuden peruste sekä työsopimuksen päättymisaika tai 
arvioitu päättymisaika.

Ilmoitusvelvoite soveltuu myös alihankintaa tai vuokratyötä käyttä-
vään tilaajaan. Tiedot voi ilmoittaa TE-toimiston sähköiseen palve-
luun	osoitteessa	asiointi.mol.fi.

•	 Mikäli	alalla	ei	ole	sovellettavaa	työehtosopimusta,	on	työ- 
ehtojen vastattava vastaavissa tehtävissä toimiviin työn- 
tekijöihin noudatettavaa käytäntöä.

Ulkomaalaislain mukaan työnantajaa koskee myös velvollisuus 
ilmoittaa määrättyjä tietoja työhön otetusta ulkomaalaisesta työn- 
tekijästä TE-toimistoon.

Työturvallisuusvelvoitteet
Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet perustuvat työturvallisuus- 
lakiin (738/2002). Ne koskevat ulkomaista työvoimaa samalla tavoin 
kuin suomalaista työvoimaa riippumatta siitä, onko kyseessä työ-
suhteessa oleva, vuokrattu tai alihankintatyövoima.

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden työturval-
lisuudesta ja työterveydestä. Työnantajan on otettava huomioon 
työhön, työolosuhteisiin ja työympäristöön samoin kuin työn- 
tekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Erityisesti on otettava huomioon vuokratyötä koskeva säännös, 
jonka mukaan vuokratyötä teettävä yritys on työn aikana velvolli-
nen noudattamaan työturvallisuuslain määräyksiä siten kuin se olisi 
vuokratyöntekijän työnantaja. 

Työn tilaajalla on myös erityinen velvollisuus perehdyttää työntekijä 
asiallisesti työhönsä ja työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojelutoi-
miin ja pidettävä huolta näitä asioita koskevasta riittävästä tiedotta-
misesta ja opastuksesta.

Työn tilaajan on myös ennen työn aloittamista tarkasti määriteltävä 
vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityis- 
piirteet ja ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Työturval-
lisuuslakia sovelletaan myös työpaikalla tapahtuvaan alihankintaan.

Työnantajan pitää myös valvoa työympäristöä, työturvallisuutta 
sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen  
ja terveellisyyteen. Työnantajan pitää joka tapauksessa huolehtia 
siitä, että työolosuhteet ovat Suomen työturvallisuusmääräysten 
mukaiset.
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Työntekijän työturvallisuuteen liittyvät  
velvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen
Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja  
ohjeita sekä noudatettava työturvallisuuden edellyttämää järjes-
tystä, huolellisuutta ja varovaisuutta turvallisuuden ylläpitämiseksi. 
Työntekijän on myös huolehdittava osaltaan niin omasta kuin mui-
den työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. 

Jokaisella on velvollisuus kertoa eteenpäin huomaamansa vaara- 
tekijät työympäristössä. Jos se on turvallisesti mahdollista, on 
jokaisen velvollisuus poistaa vaara itse. Sen jälkeen on kerrottava 
asiasta esimiehelle tai tilaajan yhteyshenkilölle. Tällä tavoin  
voidaan välttää tapaturman sattuminen muille henkilöille.

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä sellaisen työn tekemisestä,  
josta aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän tai muiden työntekijöiden 
terveydelle. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle 
viipymättä. 

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on jokaisen työntekijän  
perusoikeus, joka tukee myös työn tekemistä ja henkilökunnan 
hyvinvointia. 

Pääurakoitsijan velvollisuudet yhteisellä  
rakennustyömaalla
Rakennustyössä	on	tavanomaista,	että	yhdellä	työmaalla	toimii	
useita eri työnantajia. Pääurakoitsijan asemassa olevan työnanta-
jan tai pääurakoitsijan puuttuessa rakennushanketta johtavan tai 
valvovan rakennuttajan on huolehdittava tiedottamiseen ja yhteis-
toimintaan liittyvistä velvoitteista sekä siitä, ettei työstä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville tai työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille.

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan 
on tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin 
keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on 
työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön kuvallinen tunnistekortti.

Kortissa tulee olla näkyvissä henkilökohtainen veronumerorekiste-
riin merkitty veronumero sekä työnantajan nimi ja yrityksen Y-tun-
nus. Tunnistekortista on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä 
työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja.

Luettelo yhteisellä rakennustyömaalla  
työskentelevistä
Pääurakoitsijan tai vastaavan on pidettävä työturvallisuuden  
varmistamiseksi ja valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä 
rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista.

Turvallisuuden takaamiseksi työmaalla säilytettävässä  
luettelossa on mainittava:

1. henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero

2. työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä

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

4. työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa  
tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa.
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Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet  
yhteisellä työpaikalla
Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön määräykset koskevat yh-
teisellä työpaikalla soveltuvin osin myös itsenäistä työnsuorittajaa. 

Erityisesti tällöin on huomioitava työsuojelulainsäädännön  
määräykset:

•	 työntekijän	pätevyydestä,	tarvittavista	luvista	ja	 
vähimmäisiästä

•	 työssä	käytettävistä	koneista,	työvälineistä,	henkilön- 
suojaimista ja muista laitteista sekä niille suoritettaviksi  
säädetyistä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista

•	 vaarallisten	aineiden	käsittelystä,	säilyttämisestä	 
ja merkitsemisestä

•	 yhteisellä	rakennustyömaalla	työskentelevän	 
henkilön tunnisteesta.

Itsenäisen työnsuorittajan on lisäksi noudatettava yhteisen  
työpaikan pääasiallista määräysvaltaa käyttävältä työnantajalta  
saamiaan työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita.

Alakohtaiset työkortit ja passit
Eri toimialoilla on olemassa erilaisia lakisääteisiä pätevyysvaati-
muksia. Erityisesti terveydenhuollossa on lukuisia ammattitehtä-
viä, joita saa suorittaa vain asianomaisen koulutuksen suorittanut 
henkilö, jolla on oikeus toimia näissä tehtävissä. Tällaisiin tehtäviin 
liittyvät tietyt ammattinimikkeet ovat suojattuja.

Monilla aloilla on lisäksi erilaisia lakisääteisiä ja lakiin perustu-
mattomia passeja tai kortteja, jotka antavat luvan toimia tietyissä 
työtehtävissä tai ilmaisevat suoritettua pätevyyskoulutusta. Passien 

ja korttien suorittaminen vaatii usein koulutukseen osallistumisen, 
jonka päätteeksi suoritetaan varsinainen testi ja ne ovat yleensä 
maksullisia. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on yleisimpiä alakohtaisia 
passeja ja kortteja. Alasta riippuen korttien tarve kannattaa tar-
kistaa aina erikseen. Vaikka passi tai kortti ei olisi lakisääteinen, 
työnantaja tai palvelun tilaaja saattaa edellyttää sen olemassaoloa 
todistuksena tietystä pätevyydestä tai osaamisesta.
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Työterveys
Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssäkäyville työntekijöille työ- 
suhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työnantajalla on velvol-
lisuus järjestää omalla kustannuksellaan palveluksessaan olevien 
työntekijöiden työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien 
terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä 
työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi 
ja edistämiseksi. Tällöin tarkoitetaan ns. ennaltaehkäisevää työ- 
terveyshuoltoa. 

Siihen sisältyy:

•	 työpaikkaselvitys,	jolla	selvitetään	työn,	työyhteisön	ja	 
työympäristön vaikutukset terveyteen ja työkykyyn

•	 terveystarkastukset,	työ-	ja	toimintakyvyn	arviointi

•	 tietojen	antaminen,	neuvonta	ja	ohjaus

•	 työkyvyn	edistäminen	ja	tukeminen

•	 ensiavun	järjestämiseen	osallistuminen

•	 työkyvyn	heiketessä	työntekijän	terveyden	seuranta,	 
kuntoutusneuvonta ja kuntoutukseen ohjaaminen.

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi halutessaan 
järjestää työntekijöille eritasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palve-
luita. 

Työnantajalla on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta korvausta 
työterveyshuollon kustannuksista. 

Lisätietoa: 
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 
www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto 
www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-maara

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttamisvelvoitteet

Työeläkevakuutus

Ulkomaalaisen työskentely Suomessa vakuutetaan Suomen työ-
eläkelakien mukaan heti työskentelyn aloittamisesta lukien. Eläke-
turvakeskus voi hakemuksesta myöntää vapautuksen ulkomaisen 
työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta. Edellytyksenä vapaut-
tamiselle on, että työnantaja on velvollinen järjestämään lähettä-
mälleen työntekijälle Suomessa tehtävän työn ajalta kohtuullisen 
eläketurvan. Vapautus voidaan pääsääntöisesti myöntää enintään 
kahden vuoden ajaksi. Hakemus on saatavissa internetistä osoit-
teesta	(www.etk.fi).	

Tapaturmavakuutus

Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät vakuutetaan 
pääsääntöisesti tapaturman ja ammattitaudin varalta Suomen  
Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaan heti työn 
aloittamisesta lukien. Mikäli ulkomainen työnantaja on kotimaas-
taan palkannut työntekijän Suomessa tehtävää tilapäistä työtä 
varten, voidaan vakuuttamisvelvollisuudesta poiketa. Edellytyksenä 
vakuutusvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että työntekijä 
kuuluu kotimaansa sosiaaliturvan piiriin. 

Vapauttaminen tulee kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa 
ulkomainen koneen toimittaja lähettää asentajansa asentamaan 
konetta tilaajalle Suomeen. Tapaturmavakuutusturva järjestetään 
tällöin yksinomaan työnantajan ja työntekijän kotimaasta. Koska 
kaikissa valtioissa ei ole pakollista tapaturmavakuuttamista, voi 
Suomeen lähetetty työntekijä olla puutteellisesti vakuutettu. Tämän 
vuoksi tilaajan on syytä varmistaa, että ulkomaiset työntekijät kuu-
luvat riittävän tapaturmavakuutuksen piiriin.

21

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383
http://www.etk.fi
http://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto
http://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-maara


Työttömyysvakuutus

Työnantaja on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua 
17–65-vuotiaista työntekijöistä. Maksu sisältää sekä työnantajan 
että työntekijän maksuosuuden. Työnantaja pidättää työntekijän 
osuuden palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksun määrä  
perustuu työntekijöille maksettavan palkan määrään ja se  
vahvistetaan vuosittain.

Yrittäjän sosiaaliturva

Toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä tuleva yrittäjä kuuluu  
Suomen sosiaaliturvan piiriin, kun hän on harjoittanut yritys- 
toimintaa vähintään neljän kuukauden ajan ja ottanut Suomessa 
yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL). Muista maista Suomeen muutta-
nut yrittäjä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, kun muutto katsotaan 
vakituiseksi. Alun perin tilapäisesti Suomeen muuttanut yrittäjä 
kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin siitä lähtien, kun oleskelu 
muuttuu vakinaiseksi.

Työntekijän sosiaaliturvamaksut

Kaikki Suomessa työskentelevät henkilöt, työntekijät ja yrittäjät 
kansalaisuudesta riippumatta ovat lähtökohtaisesti samojen vakuu-
tusvelvoitteiden piirissä ja sosiaaliturvamaksut määräytyvät pää-
sääntöisesti samoin perustein kuin suomalaisten työntekijöiden.

Joissakin tilanteissa Suomessa työskentelevä työntekijä voi kuulua 
toisen maan sosiaaliturvan piiriin, jolloin hän ei kuulu suomalai- 
seen sosiaaliturvaan eikä häntä vakuuteta suomalaisen järjestel- 
män mukaisesti.

Tällaisia tilanteita varten maat ovat solmineet keskenään sosiaali-
turvasopimuksia, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen sopija- 
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maiden sosiaaliturvajärjestelmät siten, että työntekijä kuuluu aina 
jommankumman maan sosiaaliturvan piiriin.

EU:n sosiaaliturva-asetus sisältää säännöstön, jota voidaan luon-
nehtia monenväliseksi sosiaaliturvasopimukseksi. Se koskee EU:n 
jäsenmaita sekä ETA-sopimuksen perusteella Islantia, Norjaa ja 
Liechtensteinia. EU:n ja Sveitsin välillä on myös sovittu EU:n so-
siaaliturva-asetuksen soveltamisesta. Suomella on tämän lisäksi 
kahdenkeskisiä sosiaaliturvasopimuksia Israelin, Kanadan ja Que-
becin sekä USA:n kanssa.

Mikäli työntekijä tulee Suomeen työskentelemään jostakin edellä 
mainitusta sosiaaliturvasopimusmaasta, sosiaaliturvan lainvalinta 
ratkaistaan ao. sosiaaliturvasopimuksen lainvalintaa koskevien 
määräysten perusteella. 

Sosiaaliturvasopimusten pääperiaate on, että työntekijä vakuu-
tetaan siinä maassa, jossa hän työskentelee. Lainvalinta koskee 
aina sekä työskentely- että asumisperusteista sosiaaliturvaa. Jos 
Suomessa työskentelevä ulkomaalainen tulee muusta kuin sosiaa-
liturvamaasta, ratkaistaan sosiaaliturvan etuuksien maksaminen ja 
turvan järjestämisvelvollisuus kunkin lain soveltamisalaa koskevan 
säännöksen perusteella.

Mikäli yritykselllä on työssä myös ullkomaalaista lähetettyä henki-
lökuntaa, sitä koskevat velvollisuudet voi tarkastaa tästä oppaasta 
kohdasta lähetetyt työntekijät. 

Ulkomaalaisen työntekijän verotus
Ulkomaalainen työntekijä voi olla Suomessa joko yleisesti tai ra-
joitetusti verovelvollinen. Yleisesti verovelvolliset maksavat veroa 
Suomeen sekä Suomessa että ulkomailta saamastaan tulosta. 
Rajoitetusti	verovelvollinen	maksaa	veroa	Suomeen	vain	Suomes-

ta saamastaan tulosta. Verotusta säätelevät myös kansainväliset 
verosopimukset, jotka työnantajan tulee huomioida.

Verovelvollisuusasemasta löytyy lisätietoa osoitteesta:  
www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48999/yleinen_
ja_rajoitettu_verovelvollisuu/

Yleisesti verovelvollinen työntekijä

Jos ulkomailta Suomeen tullut henkilö on Suomessa yleisesti vero-
velvollinen, hän maksaa palkasta veroa Suomeen. Sillä ei ole lähtö-
kohtaisesti merkitystä, onko työnantajana suomalainen vai ulko-
mainen yritys. Yleisesti verovelvollisia ovat kaikki Suomessa asuvat 
henkilöt, joilla on Suomessa pääasiallinen asunto tai koti. Tämän 
lisäksi yleisesti verovelvollisia ovat ne ulkomailla asuvat henkilöt, 
jotka yhtäjaksoisesti oleskelevat Suomessa yli kuusi kuukautta. Jos 
henkilö ei asu Suomessa, hän on täällä rajoitetusti verovelvollinen.

Suomeen yhtäjaksoisesti yli kuuden kuukauden ajaksi tulevia ulko-
maalaisia verotetaan kuten Suomessa pysyvästi asuvia. Työnantaja 
pidättää palkasta palkansaajan verokorttiin merkityn prosentin 
mukaisen ennakonpidätyksen. Jos palkansaaja ei toimita vero- 
korttiaan, ennakonpidätys suoritetaan 60 prosentin suuruisena.  
Ennakonpidätyksen lisäksi työntekijän palkasta pidätetään työn- 
tekijän työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sairaus- 
vakuutusmaksu.

Rajoitetusti verovelvollisen työntekijän verotus

Rajoitetusti	verovelvollinen	maksaa	veroa	Suomeen	vain	Suomes-
sa tekemästään työstä saadusta tulosta. Tämän lisäksi työntekijän 
asuinvaltio verottaa henkilöä oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaan. Näin syntyvä kaksinkertainen verotus poistetaan asuin- 
valtiossa verosopimuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaan.
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Rajoitetusti verovelvollisen täytyy hakea verokortti Suomen  
verottajalta

Rajoitetusti	verovelvollinen,	jonka	ulkomaalaisella	työnantajalla	on	
kiinteä toimipaikka Suomessa, maksaa Suomeen vaihtoehtoisesti:

•	 lähdeveron	tai

•	 verovelvollisen	hakemuksesta	progressiivisen	ansiotulon	veron	
kuten Suomessa asuvat.

Lähdevero on lopullinen vero, jonka palkan maksaja perii palkan 
maksamisen yhteydessä. Lähdevero on 35 % palkan ja luontois- 
etujen yhteismäärästä. Tästä yhteismäärästä saa tehdä lähdetulo- 
vähennyksen, joka on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päiväs-
sä alle kuukauden ajalta kertyneestä tulosta. Vähennyksen saa- 
minen edellyttää palkansaajan lähdeverokorttia. Palkansaaja voi 
hakea lähdeverokorttia Verohallinnolta. Lähdevero voidaan periä 
työkorvauksesta.

Rajoitetusti	verovelvolliselle	voidaan	korvata	verovapaasti	matka- 
korvauksia Suomen yleisen käytännön mukaisesti. 

Verohallinto antaa vuosittain päätöksen verovapaista matkakustan-
nusten korvauksista sekä niiden maksamisen edellytyksistä.

Jos rajoitetusti verovelvollinen asuu EU/ETA-valtiossa tai muussa 
sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomella on sopimus virka- 
avusta ja tietojenvaihdosta verotusasioissa, hän voi vaatia ansio-
tulojensa verottamista lähdeveron sijaan progressiivisesti. Tällöin 
rajoitetusti verovelvollista verotetaan kuten Suomessa pysyvästi 
asuvia ja hänen ansiotulostaan pidätetään verokorttiin merkityn 
prosentin mukainen ennakonpidätys.

Progressiivista verotusta varten rajoitetusti verovelvollisen tulee ha-
kea verotoimistosta verokortti ja toimittaa se ansiotulon maksajalle. 

Suomi verottaa vain Suomesta saatuja tuloja, mutta progressiivisen 
verotuksen turvaamiseksi veron määrää laskettaessa huomioidaan 
myös muualta saatu sellainen tulo, joka Suomessa verotettaisiin 
ansiotulona.

Jos ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa  
Suomessa, työnantajan rajoitetusti verovelvolliselle maksamaa 
palkkaa ei veroteta Suomessa sellaisena vuonna, mikäli

1. henkilö oleskelee Suomessa verosopimuksesta riippuen  
kalenterivuoden tai perättäisen kahdentoista kuukauden  
aikana enintään 183 päivää ja

2. henkilön verosopimuksen mukaisena asuinvaltiona säilyy  
vakinainen asuinvaltio.

Poikkeuksena tähän sääntöön on eräistä valtiosta tulevien  
rajoitetusti verovelvollisten vuokratyöntekijöiden palkkatulo.  
Jos vuokrattu työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella  
ei ole verosopimusta, Suomi voi aina verottaa palkkatulon.

Mikäli ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suo-
messa, se ei ole velvollinen toimittamaan palkasta ennakonpidätys-
tä Suomeen. Tällöin työntekijän tulee hakea verokorttia ja ennakko- 
veroa verotoimistosta. Ennakkoveron määräämiseksi henkilö  
tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen.

Tulorekisteri
Vuoden 2019 alusta alkaen tiedot maksetuista palkoista ilmoitetaan 
tulorekisteriin.

Suomalaisen työnantajan on ilmoitettava palkkatietoilmoituksella 
tietoja tulorekisteriin seuraavissa kansainvälisissä tilanteissa:

•	 ulkomailla	työskentelystä	maksettu	tulo	(ulkomailla	ja	 
Suomessa asuvalle henkilölle)
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•	 ulkomailta	Suomeen	töihin	tulevalle	tulonsaajalle	maksettu	tulo	
Suomessa työskentelystä

•	 ulkomaisen	konserniyhtiön	maksama	palkka	ulkomailla	 
työskentelystä, kun suomalainen työnantaja on lähettänyt  
työntekijän ulkomaille ja tämä on vakuutettu Suomessa

•	 ulkomaan	työskentelystä	sovittu	vakuutuspalkka

•	 lisätiedot	verohallintoa	varten	ulkomaantyöskentelystä	 
(niin sanottu kuuden kuukauden sääntö) sekä pohjois- 
maisesta työskentelystä.

Ulkomailta Suomeen tulleelle työntekijälle Suomessa työskentelys-
tä maksetut tulot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella 
samoin kuin kotimaisen työntekijän tiedot. Palkanmaksutiedot on 
ilmoitettava sekä rajoitetusti verovelvollisille että yleisesti verovel-
vollisille tulonsaajille maksetuista palkoista. 

Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetun palkan lisäksi tiedot luontais- 
eduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansioista. Myös 
verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan  
tulorekisteriin. 

Myös vähäiset maksut on ilmoitettava, sillä euromääräistä alarajaa 
ei ole. Tiedot on ilmoitettava myös siinä tapauksessa mikäli tuloa ei 
veroteta Suomessa tai työntekijä ei ole vakuutettu Suomessa.

Ulkomailta Suomeen tulevan yleisesti verovelvollisen saamat tulot 
ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin Suomessa asuvan 
saamat tulot. 

Rajoitetusti	verovelvolliselle	henkilölle	maksetuista	suorituksista	on	
annettava ilmoitus riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt pe-
riä lähdeveroa tai ennakonpidätystä taikka onko henkilö vakuutettu 
Suomessa. 
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Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka rajoitetusti vero- 
velvolliselle on maksettu ulkomailla tehdystä työstä.

Tulotiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kansainvälisissä työsken-
telytilanteissa aina, jos maksajalla on tiedonantovelvollisuus jollekin 
tulorekisteriä käyttävälle tiedon käyttäjälle. Esimerkiksi jos tulon-
saaja on vakuutettu Suomessa, suorituksen maksajalla on tiedon- 
antovelvollisuus tulorekisteriin työeläkelaitoksille ja muille sosiaali-
vakuuttajille. Tällöin ei ole merkitystä sillä, maksaako tulon ulkomai-
nen vai kotimainen työnantaja tai missä työ tehdään.

Ilmoitusta tulorekisteriin ei kuitenkaan anneta, jos suomalainen 
yritys harjoittaa toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toimipai-
kassa ja maksaa ulkomailla tehdystä työstä rajoitetusti verovelvolli-
selle työntekijälle palkkaa, joka rasittaa kiinteän toimipaikan tulosta. 
Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos työntekijä on vakuutettu  
Suomessa.

Jos tulonsaajan vakuuttamisvelvollisuudessa tai verovelvollisuu-
dessa tapahtuu muutos (esimerkiksi peritty lähdevero muuttuu 
progressiviseksi verotukseksi) palkan maksajan on korjattava  
tulorekisteriin antamiaan tietoa.

Ulkomaiselle rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle  
maksettavat korvaukset

Yritystä pidetään rajoitetusti verovelvollisena, jos sitä ei ole pe-
rustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity 
kotipaikka	ei	ole	Suomi.	Rajoitetusti	verovelvolliselle	yritykselle	
maksettu työkorvaus ilmoitetaan tulorekisteriin vain, jos tulosta on 
peritty lähdevero. Jos yritykselle maksettu suoritus on käyttö- 
korvausta (rojaltia), se on aina ilmoitettava tulorekisteriin.

•	 Tiedot	ilmoitetaan	tulorekisteriin	euroina.	Jos	suoritus	on	mak-
settu muuna valuuttana, se on muunnettava euroiksi käyttäen 
maksupäivänä voimassaolevaa EKP:n viitekurssia (Suomen 
pankki	>	Valuuttakurssit).	www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/ 
valuuttakurssit/taulukot/valuuttakurssit_taulukot_fi/ 
valuuttakurssit_today_fi/

•	 Myös	luontoisedut	ja	kustannusten	korvaukset	ilmoitetaan	tu-
lorekisteriin:	www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/
yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen- 
ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten- 
korvaukset3

Lisätietoa: www.tulorekisteri.fi

Käytännön ohjeita tulorekisteriin ilmoittamisesta:

• Maksajan asiakastunniste: Suorituksen maksajan on 
ilmoitettava tiedot tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella 
Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella. Jos maksajalla ei ole 
Suomessa annettua asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan 
ulkomaisella tunnisteella. Jos maksajalla on sekä suoma-
lainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat 
tunnisteet.

• Tulonsaajan asiakastunniste: Tulonsaajan tiedot on il-
moitettava tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella 
henkilötunnuksella. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista 
henkilötunnusta, hänestä on ilmoitettava nimi, syntymäai-
ka, sukupuoli ja osoite. Ulkomailla asuvasta henkilöstä on 
lisäksi annettava tieto ulkomaisesta vero- tai henkilötun-
nisteesta, jos maksajalla on tämä tieto. Jos tulonsaajalla 
on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan 
molemmat tunnisteet.
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Veronumero

Veronumero ja rakennusalan veronumerorekisteri

Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä tulee  
olla kuvallinen tunnistekortti, josta käy ilmi henkilökohtainen vero-
numero, joka tulee olla rekisteröity rakennusalan veronumero- 
rekisteriin. Tunnistekorttiin pitää olla merkitty myös henkilön nimi ja 
kuva, sekä onko kyseessä työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja 
eli ammatin- tai liikkeenharjoittaja. Myös työnantajan nimi ja Y-tun-
nus ovat pakollista tietoa. Vaatimus koskee kaikkia yhteisiä työmai-
ta. 

Yhteinen työmaa on kyseessä silloin, kun työmaalla toimii yhtä  
aikaa tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen 
työnsuorittaja.

Tunnistekortin käyttövelvollisuus koskee kaikkia työmaalla työsken-
televiä henkilöitä. Työskentelemisen ei tarvitse olla rakennustyötä. 

Valvontavelvollisuus

Ensisijainen valvontavelvollisuus tunnistekortin käyttämisestä 
on laissa määrätty rakennustyömaata johtavalle tai valvovalle 
rakennuttajalle. 

Fyysisen valvonnan ohella heidän tulee myös tekemissään 
sopimuksissa edellyttää sopimuskumppaneiltaan tunnisteen 
käyttöä. Kukin työnantaja vastaa myös kortin käyttämisestä 
omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta. 

Myös työsuojeluviranomaiset valvovat tunnistekortin käyttöä.
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Ulkomaalainen yritys  
Suomessa
Suomen perustuslakiin kuuluu elinkeinovapaus, eli oikeus hankkia 
toimeentulo valitsemallaan työllä, ammatilla ja elinkeinolla. Yleisesti 
elinkeinotoimintaa saa harjoittaa ilman viranomaisten myöntämää 
lupaa kuka tahansa itseään ja omaisuuttaan hallitseva

•	 luonnollinen	henkilö,	jolla	on	asuinpaikka	Euroopan	 
talousalueella

•	 suomalainen	yhteisö	ja	säätiö

•	 Suomessa	sivuliikkeen	rekisteröinyt	ulkomainen	yhteisö	ja	
säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen 
kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on kotipaikka, 
keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talous- 
alueeseen kuuluvassa valtiossa.

Ulkomaisen yrityksen velvollisuuksiin vaikuttaa se, millaista toimin-
taa yritys harjoittaa, millaista omaisuutta yrityksellä on Suomessa 
ja muodostuuko yritykselle Suomeen kiinteä toimipaikka. Kiinteä 
toimipaikka muodostuu hieman erilaisin perustein arvonlisä- 
verotuksessa ja tuloverotuksessa.

Jotta yritys voisi aloittaa toiminnan Suomessa, sen on annettava 
perustamisilmoitus. Perustamisilmoituksella yritys hakeutuu tarvit-
taviin Verohallinnon rekistereihin. Jos yrityksellä on Suomessa vain 
yksittäinen toimeksianto, yritys voi rekisteröitymisen sijaan hakea 
lähdeverokortin verotoimistosta.

Ilmoitukset toiminnan aloittamisesta  
ja rekisteröinnit
Ulkomaisen yhteisön, yhtymän tai elinkeinonharjoittajan on tehtä-
vä perustamisilmoitus, jotta se voi aloittaa toiminnan Suomessa. 
Perustamisilmoitus tehdään Y-lomakkeilla, jolla annetaan samalla 
tiedot sekä Verohallinnolle että Patentti- ja rekisterihallitukselle. 
Verohallinto selvittää annettujen tietojen perusteella muun muassa 
sen, mihin Verohallinnon rekistereihin yritys täytyy merkitä ja muo-
dostuuko yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen arvonlisävero- 
tuksessa tai tuloverotuksessa. Y-lomakkeita saa osoitteesta  
www.ytj.fi.

Perustamisilmoituksen lomake valitaan yritysmuodon mukaan:

•	 Y1	+	liite	6204:	ulkomaiset	yhteisöt

•	 Y2	+	liite	6204:	suomalaisia	henkilöyhtiöitä	(ay	tai	ky)	 
vastaavat ulkomaiset yritykset

•	 Y3	+	liite	6206:	ulkomaiset	liikkeen-	tai	ammatinharjoittajat.

•	 Lomakkeita	saa	osoitteesta	ytj.fi. 
Lomake postitetaan osoitteeseen  
PRH-Verohallinto,	 
Yritystietojärjestelmä, PL 2000,  
00231 Helsinki

Perustamisilmoitukseen on liitettävä kotivaltion viranomaisen anta-
ma suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote. Perustamis- 
ilmoituksen ja sen liitteiden perusteella Verohallinto selvittää, muo-
dostuuko yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen. Kiinteän toimi-
paikan muodostumista ei voida aina ratkaista heti toiminnan al-
kaessa. Silloin kiinteän toimipaikan edellytykset tutkitaan uudelleen 
yrityksen ensimmäisen verovuoden verotuksen yhteydessä.
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ETA-alueen ulkopuolelta tuleva ulkomainen elinkeinonharjoittaja, 
yhteisö tai säätiö saattaa tarvita luvan patentti- ja rekisterihallituk-
selta harjoittaakseen yritystoimintaa Suomessa. Patentti- ja rekis-
terihallitus myöntää hakemuksesta ETA-alueen ulkopuolelta oleville 
luvan toimia yrityksen vastuu- ja johtotehtävissä. 

Luvan hakeminen riippuu myös yritysmuodosta. Alla olevaan tau-
lukkoon on koottu tiedot tarvittavista luvista ja niiden hakukäytän-
nöistä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö

Tarvitaanko 
lupa PRH:lta?

EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan 
luonnollisen henkilön, jonka kotipaikka 
on EU/ETA-alueen ulkopuolella sekä 
ulkomaisen yhteisön tai säätiön, jonka 
kotipaikka on EU/ETA-alueen ulkopuo-
lella, on haettava Patentti- ja rekisteri-
hallituksen lupa sivuliikkeen perusta-
miseen Suomeen.

Avoimen yhtiön yhtiömiehistä vähin-
tään yhdellä tulee olla kotipaikka EU/
ETA-alueella. Tämä koskee niin  
luonnollisia kuin oikeushenkilöitä. 

Muussa	tapauksessa	PRH:lta	tulee 
hakea lupa kaikille yhtiömiehille. 
Tämä sääntö koskee myös komman-
diittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä. 

Kommandiittiyhtiön äänettömiltä 
yhtiömiehiltä ei sen sijaan edellytetä 
asuin- tai kotipaikkaa EU/ETA-alueel-
la.

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää hakemuk-
sesta ETA-alueen ulkopuolelta tuleville luvan 
toimia yrityksen vastuu- ja johtotehtävissä. 
Luvan tarve ei ole kiinni kansalaisuudesta, sillä 
ratkaisevaa on pysyvä asuinpaikka tai oikeus-
henkilön kotipaikka. Hallituksen jäsenten osalta 
luvan	tarve	arvioidaan	PRH:ssa	aina	tapaus-
kohtaisesti. 

Lupaa ei tarvita, jos vähintään yhdellä halli-
tuksen jäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella. 
Muussa tapauksessa lupa tarvitaan kaikille.

Lupaa ei tarvita jos vähintään yhdellä hallituk-
sen jäsenellä tai varajäsenellä on asuinpaikka 
ETA-alueella. Lupa tarvitaan jos toimitusjohta-
jalla tai hänen mahdollisella sijaisellaan ei ole 
asuinpaikkaa ETA-alueella. 

Muuten	tarvitaan	lupa	PRH:lta.
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Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö

Luvan  
hakeminen

Lupaa Patentti- ja rekisterihallituk-
selta haetaan vapaamuotoisella 
kirjallisella hakemuksella. Hakemus 
tulee jättää suomeksi tai ruotsiksi.

Luvan hakeminen on maksullista.

Lupaa Patentti- ja rekisterihallitukselta 
haetaan vapaamuotoisella kirjallisella 
hakemuksella. Samalla hakemuksella 
voidaan hakea lupaa kaikille yhtiömie-
hille. Hakemus tulee jättää suomeksi 
tai ruotsiksi.

Jos hakemus liittyy perustettavaan 
yhtiöön, hakemukseen liitetään  
oikeaksi todistettu kopio yhtiö- 
järjestyksestä. 

Hakijan ollessa yhteisö hakemukseen 
tulee lisäksi liittää ote rekisteristä, 
johon yhteisö on rekisteröity ja jäljen-
nös yhteisön yhtiöjärjestyksestä tai 
säännöistä.

Luvan hakeminen on maksullista.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella 
hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Samalla 
hakemuksella voidaan hakea lupaa sekä  
hallituksen jäsenille että toimitusjohtajalle.

Yhteen yritykseen liittyen voidaan hakea 
useampia lupia yhdellä hakemuksella, jossa 
yksilöidään kaikki haettavat luvat ja hakijat. 
Hakemus päivätään ja allekirjoitetaan jokaisen 
hakijan tai tämän valtakirjalla valtuuttaman  
henkilön toimesta.

Yhtiön perustamistilanteessa hakemukseen 
tulee liittää oikeaksi todistetut kopiot perusta-
missopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. 

Jos lupaa haetaan toimitusjohtajan tehtävään, 
hakemukseen tulee liittää kopio valintapäätök-
sestä eli hallituksen pöytäkirjasta tai perusta-
missopimuksesta. 

Hallitusta tai toimitusjohtajaa vaihdettaessa 
hakemukseen liitetään oikeaksi todistettu kopio 
valinnasta päättäneen kokouksen pöytäkirjasta.

Luvan hakeminen on maksullista.

Jos yrityksellä on Suomessa vain yksittäinen toimeksianto, yritys voi rekisteröitymisen sijaan hakea lähdeverokortin verotoimistosta.
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Ulkomaalaisten yritysten verotus Suomessa 

Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuuteen Suomessa vaikuttaa se, 
millaista toimintaa yritys harjoittaa, millaista omaisuutta yrityksellä 
on Suomessa ja muodostuuko yritykselle Suomeen kiinteä toimi-
paikka. Kiinteä toimipaikka -määritelmä eroaa vähän arvonlisä- 
verotuksen ja tuloverotuksen määräytymisperusteissa.

Ulkomaiset yritykset ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia.  
Tällä tarkoitetaan sitä, että niitä verotetaan Suomessa lähtö- 
kohtaisesti vain täältä saaduista tuloista. Suomesta saaduksi  
tuloksi katsotaan muun ohella täällä harjoitetusta liikkeestä tai  
ammatista saatu tulo. Kuitenkin silloin, kun ulkomaisella yrityksellä 
on Suomessa ns. kiinteä toimipaikka, yritys on täällä verovelvol-
linen kaikesta tähän kiinteään toimipaikkaan kuuluvasta tulosta. 
Verovelvollisuuteen ei silloin vaikuta se, mistä valtiosta tulo on 
kertynyt.

Perussäännön mukaan kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää 
liikepaikkaa, josta käsin yrityksen toimintaa harjoitetaan kokonaan 
tai osaksi. Kiinteän toimipaikan määritelmän tarkoittamana liike-
paikkana voi olla mikä tahansa yrityksen liiketoiminnassa käytettä-
vä toimitila, laitos tai asennus. Erityisesti kiinteän toimipaikan voivat 
muodostaa esimerkiksi yrityksen johtopaikka, sivuliike, toimisto, 
tehdas tai työpaja sekä rakennus- ja asennustoiminta, joka sovel-
lettavan Suomen ja ulkomaan välisessä verosopimuksessa  
määritellyn aikarajan mukaisesti kestää yli 6, 12 tai 18 kk.

Kun tulonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ulkomai-
nen yritys, Suomella on rajoittamaton verotusoikeus ainoastaan 
yrityksen Suomessa olevan kiinteän toimipaikan tuottamaan elin-
keinotuloon. Kiinteän toimipaikan tulo on siksi erotettava verotusta 
varten yrityksen muusta tulosta.

Tuloverotus

Suomella on tuloverotusta koskeva verosopimus yli 70 valtion 
kanssa. Näissä verosopimuksissa valtiot ovat sopineet verotus- 
oikeuden jakamisesta ja kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 
niissä tilanteissa, kun toisessa valtiossa asuva henkilö saa tuloa 
toisesta sopimusvaltiosta. Tämän lisäksi Suomella on muun muas-
sa tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia. Verosopimukset voivat  
rajoittaa, mutta eivät laajentaa Suomen kansalliseen lainsäädän-
töön perustuvaa verotusoikeutta.

Pääsääntöisesti ulkomaisen yrityksen on maksettava liiketulosta 
tuloveroa Suomeen, jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimi- 
paikka. Tuloverotuksessa sovellettava kiinteän toimipaikan käsite 
on määritelty verosopimuksissa. Suomen ja eri maiden välillä teh-
dyissä verosopimuksissa on kuitenkin yksityiskohtien osalta eroja, 
joten ne pitää tarkistaa kunkin verosopimuksen osalta erikseen. 
Myös yrityksen edustaja voi muodostaa ulkomaiselle yritykselle 
Suomeen kiinteän toimipaikan, jos edustajalla on valtuutus  
solmia sopimuksia ulkomaisen yrityksen lukuun.

Ulkomainen yritys suorittaa liike- tai ammattitulosta veroa voimas-
saolevan yhteisöverokannan mukaan. Muussa yritysmuodossa 
harjoitetun liike- tai ammatintoiminnan tulo verotetaan osakkaina 
olevien luonnollisten henkilöiden tulona. Ulkomaisen luonnollisen 
henkilön pääomatuloon sovellettava verokanta on 30-33 prosenttia 
(v. 2018), kun taas ansiotuloa verotetaan pääsääntöisesti 35  
prosentin (v.2018) tasaverokannan mukaan.

Suomesta tuloa saavien ulkomaisten yritysten on annettava vero-
tusta varten veroilmoitus omatoimisesti aina silloin, kun ne saavat 
Suomessa verotettavaa tuloa, jonka verotusta ei ole toimitettu 
lähdeverotuksena.
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Jos ulkomainen yritys ei harjoita toimintaa Suomessa kiinteästä 
toimipaikasta käsin, täältä saatu tulos voidaan kuitenkin verottaa 
Suomessa, kun kysymyksessä on:

•	 kiinteästä	omaisuudesta	tai	osakehuoneistosta	saatu	vuokra-	
tai myyntitulo

•	 osingot,	korot,	rojaltit	ym.

•	 yhtymästä	saatu	tulo	tietyissä	tilanteissa.

Arvonlisäverotus
Suomessa liiketoiminnan muodossa harjoitetusta tavaroiden ja  
palveluiden myynnistä on suoritettava arvonlisäveroa, vaikka  
toimintaa harjoittaa ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja.

Mikäli ulkomaisella yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, 
hän on verovelvollinen Suomessa tapahtuvasta myynnistä. Yritys 
merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin samalla tavoin kuin 
suomalaiset yritykset ja sitä koskevat samat oikeudet, velvolli- 
suudet ja muut säännöt kuin verovelvollisia yleensä.

Verovelvollisuuden alarajaa, 10 000 euroa, ei sovelleta ulkomaalai-
seen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

Ulkomainen yritys, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa

Jos ulkomaalaisella ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän 
ole hakeutunut Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, ulkomaalai-
sen Suomessa myymistä tavaroista ja palveluista velvollinen suo-
rittamaan veroa on pääsäännön mukaan niiden ostaja (käännetty 
verovelvollisuus). Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan voida 
soveltaa tilanteissa, joissa esimerkiksi ostajana on ulkomaalainen, 
jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvolliseksi tai ostajana on  
yksityishenkilö.
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Mikäli ulkomaalainen tekee täällä yhteisöhankintoja tai harjoittaa 
täällä yhteisömyyntiä, hän joutuu täällä ilmoituksenantovelvollisek-
si. Jos ulkomaalainen harjoittaa täällä ns. nollaverokannan alaista 
myyntiä, jota myös yhteisömyynti on, hän joutuu rekisteröitymään 
täällä arvonlisäverovelvolliseksi saadakseen palautuksen täällä 
tehtyihin hankintoihin sisältyneestä arvonlisäverosta.

Ulkomaisen yrityksen on tietyissä tilanteissa ilmoittauduttava  
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikkei sillä olisi kiinteää  
toimipaikkaa.	Rekisteriin	on	ilmoittauduttava	esimerkiksi	silloin,	 
kun ulkomaalainen yritys myy Suomessa tavaroita tai palveluita 
yksityishenkilölle.

Jos arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuvalla ulkomaisella yrityksellä 
tai elinkeinonharjoittajalla ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiin-
teää toimipaikkaa EU-maassa, hakeutuminen edellyttää edustajan 
nimeämistä. 

Edustajan kotipaikan tulee olla Suomessa ja edustajan tulee olla 
Verohallinnon hyväksymä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että 
edustajalla katsotaan olevan riittävä taito ja asiantuntemus edusta-
jan tehtävien hoitamiseen. Edustajan on yleensä oltava kauppa- 
rekisteriin merkitty.

Edustajan tehtävänä on vastata niistä hallinnollisista velvollisuuk-
sista, joita arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneen ulkomaisen 
elinkeinonharjoittajan arvonlisäverovelvollisuus aiheuttaa. 

Edustajaksi hyväksyminen edellyttää yleensä, että edustaja hoitaa 
verovelvollisen kirjanpito- ja muut vastaavat tehtävät itse. Edusta-
jan on pidettävä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnasta 
sellaista kirjanpitoa, että sen perusteella voidaan luotettavasti sel-
vittää veron määräytymisen kannalta tarpeelliset seikat. Kirjanpito-
aineisto on säilytettävä Suomessa kirjanpitolaissa säädetyn ajan.
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Edustajan on Verohallinnon kehotuksesta esitettävä päämiehensä 
kirjanpitoaineisto tarkastettavaksi. Edustaja ei ole vastuussa ulko-
maiselle elinkeinonharjoittajalle määrätyn veron maksamisesta.

Edustajaa voidaan vaihtaa ilmoittamalla siitä etukäteen Vero- 
hallinnolle. Verohallinnon on hyväksyttävä myös uusi edustaja. 

Jos elinkeinonharjoittaja tai edustaja on ilmoittanut edustajan  
tehtävän lakkaamisesta eikä elinkeinonharjoittaja ole nimennyt  
uutta Verohallinnon hyväksymää edustajaa, Verohallinto voi  
katsoa verovelvollisuuden päättyneeksi.

Lisäksi Ulkomainen yritys voi halutessaan hakeutua arvonlisävero- 
velvolliseksi Suomessa harjoittamastaan myynnistä myös silloin, 
kun se ei ole velvollinen rekisteröitymään.

Tarkemmin aiheesta kertoo Verohallinnon ohje:  
”Ulkomaalaisen	rekisteröinti	arvonlisäverovelvolliseksi	Suomessa”	
Dno A45/200/2014.

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus
Rakennuspalvelun	myynnin	osalta	Suomessa	noudatetaan	arvon-
lisäverotuksen pääsäännön sijaan käännetyn verovelvollisuuden 
sääntöä.	Tällöin	veron	suorittaa	myyjän	sijaan	ostaja.	Rakennusalan	
käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun molemmat seuraa-
vista edellytykset täyttyvät:

1. Myyty palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta 
rakentamispalvelua varten.

2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti 
myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispal-
velua varten.

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaran myyntiin tai  
rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle. 

Jos rakentamispalvelun myyntiin sisältyy myös tavaran myyntiä, 
pidetään myyntiä yhtenä kokonaisuutena ja siten rakentamis- 
palvelun myyntinä, jolloin käännetty verovelvollisuus tulee sovel- 
lettavaksi. Jos rakennuspalvelun osuus on kuitenkin vähäinen  
suhteessa tavaran toimitukseen, käännettyä verovelvollisuutta  
ei sovelleta.

Kun rakennuspalvelun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvol-
lisuutta, myyjällä on velvollisuus antaa ostajalle lasku, joka sisältää 
arvonlisäverolain mukaiset laskumerkinnät. Laskuun ei kuitenkaan 
merkitä verokantaa tai veron määrää. Laskuun tulee kuitenkin mer-
kitä	ostajan	arvonlisäverotunniste	ja	merkintä	”Käännetty	vero- 
velvollisuus”.

Rakentamispalvelun	käsite	tulkitaan	laajasti.	Rakentamis- 
palveluksi katsotaan kiinteistöön kohdistuvat palvelut, kuten:

•	 maapohja-	ja	perustustyöt
•	 rakennustyö
•	 rakennusasennus
•	 rakennuksen	viimeistely
•	 rakennuskoneiden	vuokraus,	kun	samalla	vuokrataan	

kone ja käyttäjä
•	 rakennussiivous
•	 työvoiman	vuokraus	rakentamispalvelua	varten.
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Lähdeverokortti yksittäistä toimeksiantoa varten

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa yksittäinen toimeksianto, 
yritykselle voidaan myöntää toimeksiannon ajaksi lähdeverokortti, 
jossa veroprosentti on 0 %. Edellytyksenä on, että ulkomaiselle 
yhtiölle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Lähdevero-
korttia	haetaan	lomakkeella	”Ulkomaisen	yhtiön	lähdeverokortti- 
hakemus”	(www.vero.fi/fi-FI/content/10951/8254).

Lomakkeen liitteenä on annettava:

•	 kotivaltion	viranomaisen	antama	suomalaista	kaupparekisteri- 
otetta vastaava ote

•	 kopio	urakka-,	työvoimanvuokraus-	tai	muusta	toimeksianto- 
sopimuksesta koskien työtä, jota varten lähdeverokorttia hae-
taan.

Ennakkoperintärekisteri
Ulkomainen yritys voi hakeutua verohallinnon ennakkoperintä- 
rekisteriin, jos yritys harjoittaa Suomessa elinkeinotoimintaa ja  
Suomella on verosopimus yrityksen kotivaltion kanssa tai  
yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Jos yritys ei ole  
ennakkoperintärekisterissä tai se ei ole saanut 0 %:n lähdevero-
korttia, peritään yrityksen Suomesta saamasta työkorvauksesta 
lähdeveroa 13 % tai 35 % yritysmuodosta riippuen.

Jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, Verohallinto 
määrää yritykselle rekisteröinnin yhteydessä ennakkoveron kiinteän 
toimipaikan tulon perusteella. Yritys on arvioinut tulon perustamis- 
ilmoituksessaan. Ennakkoveroon voi myös hakea muutosta.

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuja saa Y-tunnuksen (yritys- ja 
yhteisötunnuksen), jos yrityksellä ei sitä aiemmin ole ollut. Ennak-
koperintärekisteriin rekisteröityminen ei aiheuta yritykselle tulovero-
verovelvollisuutta Suomessa.

Verovirasto poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä, jos yrityk-
sen toiminta loppuu Suomessa. Poistaminen tehdään yleensä yri-
tyksen oman ilmoituksen perusteella. Verovirasto voi milloin tahan-
sa poistaa ennakkoperintärekisteristä laiminlyönteihin syyllistyneen 
verovelvollisen. Tällaiset yritykset poistetaan rekisteristä yleensä 
rekisteriotteen voimassaoloajan päättyessä.

Ennakkoperintärekisteristä voidaan poistaa tai jättää siihen rekiste-
röimättä verovelvollinen, joka olennaisesti laiminlyö esimerkiksi:

•	 veronmaksun

•	 verotusta	koskevan	ilmoittamisvelvollisuuden

•	 kirjanpito-	tai	muistiinpanovelvollisuuden

•	 muut	velvollisuutensa	verotuksessa.

Mikäli ulkomaalaisella on kiinteä toimipaikka Suomessa, ja se toimii 
työnantajana Suomeen verovelvollisille työntekijöille, sen on tehtä-
vä työntekijälle maksamastaan palkasta samat ennakonpidätykset 
kuin suomalainen työnantaja.
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Ulkomaalainen yritys  
työnantajana 

Työnantajarekisteri 
Pääsääntöisesti ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava Vero- 
hallinnon työnantajarekisteriin säännölliseksi työnantajaksi, jos  
yrityksellä on Suomessa tuloverotuksen määrittelyn mukainen  
kiinteä toimipaikka, ja se maksaa palkkaa Suomessa tehdystä 
työstä. Tietyissä tapauksissa yritystä voidaan kuitenkin pitää  
satunnaisesti palkkaa maksavana työnantajana. Jos ulkomaisella 
työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa, se voi halutessaan  
hakeutua Verohallinnon työnantajarekisteriin. 

Työnantajarekisteröinnistä on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa:  
www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/ 
ulkomainen_yritys_suomessa/ulkomaisen_yrityksen_ 
tyonantajavelvolli/

Ennakonpidätys, verotus ja vakuuttaminen
Työntekijän verokorttiin on merkitty hänen henkilökohtainen enna-
konpidätysprosentti, jonka perusteella työnantaja perii ennakon-
pidätyksen ja tilittää Verohallinnolle palkanmaksun jälkeen. En-
nakonpidätys on siis työntekijän maksamaa ennakkoveroa, jonka 
työnantaja tilittää palkasta automaattisesti. 

Ulkomaalaisen työntekijän verotus on selvitetty sivulla 23.

Maksaessaan palkkaa työntekijälle, työnantajan pitää lisäksi  
maksaa sivukuluja lain mukaisesti. Näitä ovat:

•	 työntekijän	eläkemaksu	(TyEL)

•	 työttömyysvakuutusmaksu	(TVR-maksu)

•	 työnantajan	sairausvakuutusmaksu	(sava-maksu)

•	 työtapaturma-	ja	ryhmähenkivakuutus	työntekijöille.

Työnantaja perii erät lain mukaisesti palkasta ja tilittää ne oikeille 
tahoille kunkin aikataulun mukaisesti. 

Tämän lisäksi työnantajan tulee pidättää maksaessaan palkkaa, 
työntekijän osuus TyEL-maksusta ja TVR-maksusta. Työnantaja 
perii työntekijän osuudet palkasta ja tilittää ne eteenpäin eläke- 
yhtiölle ja Työllisyysrahastolle.

Lisätietoa:	www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa- 
yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/sosiaalivakuutusmaksut/

Ulkomaisen yrityksen vakuutusvelvollisuus
Myös ulkomainen työnantaja voi olla velvollinen hoitamaan  
Suomessa työskenteleville työntekijöilleen lakisääteisen eläke- 
turvan, tapaturmavakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksen, sekä 
maksamaan työntekijästä sairausvakuutusmaksua ja työttömyys-
vakuutusmaksua. Sosiaalivakuutusmaksut lasketaan ennakonpi-
dätyksen alaisesta palkasta (bruttopalkka), johon luontoisedut on 
laskettu mukaan.

Mikäli yrityksellä on palveluksessaan myös lähetettyä henkilö-
kuntaa, sitä koskevat velvollisuudet voi tarkastaa tästä oppaasta 
kohdasta lähetetyt työntekijät. Pääsääntöisesti jos ulkomaalaisella 
työntekijällä on A1/E101-todistus eli lähetetyn työntekijän todistus, 
työnantajan ei tarvitse sen voimassaoloajalta ottaa Suomesta va-
kuutuksia. Jos todistusta ei ole, tarvitaan lakisääteinen tapaturma- 
vakuutus Suomessa työskentelyn alusta lukien.
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Velvollisuus maksaa sairausvakuutusmaksua

Jos yrityksellä on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka, 
yrityksen on vakuutusten lisäksi maksettava Suomeen työnantajan 
sairausvakuutusmaksu. Maksu maksetaan Verohallinnolle.

Työeläkemaksu

Jos työntekijä ei ole vakuutettu kotivaltiossaan, työnantajan on 
otettava hänelle eläkevakuutus. Työnantaja maksaa vakuutus- 
maksun eläkelaitokselle. Vakuutusmaksu on noin 20 % palkasta. 
Maksuun sisältyy työntekijän oma maksuosuus, joka työnantajan 
on perittävä työntekijän palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydes-
sä. Myös ulkomaisen työnantajan on yleensä järjestettävä Suo-
messa työskenteleville työntekijöilleen työntekijän eläkelain (TyEL) 
mukainen eläketurva. Lisätietoja saa Eläketurvakeskuksesta:  
www.etk.fi	tai	työeläke.fi	-palvelusta	(www.tyoelake.fi).

Lähetettyjen työntekijöiden osalta TyEL-vakuuttamista ei aina  
tarvita. 

Lue lisää oppaan osiosta lähetetyt työntekijät sivulta 44. 

Työttömyysvakuutus

Työnantaja on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua 
17–65-vuotiaista työntekijöistä. Maksu sisältää sekä työnantajan 
että työntekijän maksuosuuden. Työnantaja pidättää työntekijän 
osuuden palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksun määrä  
perustuu työntekijöille maksettavan palkan määrään ja se  
vahvistetaan vuosittain. 

Työnantaja suorittaa sekä työnantajan että työntekijän osuuden 
Työllisyysrahastolle. Työnantaja maksaa työttömyysvakuutusmak-
sua arvioidun palkkasumman perusteella. Palkkatiedot ilmoitetaan 

tulorekisteriin, josta tiedot tulevat ajantasaisesti Työllisyysrahastol-
le.

Osakeyhtiön osakkaasta ei makseta työttömyysvakuutusmaksua. 
Ns. osaomistajan palkasta maksu maksetaan, mutta se on pie-
nempi kuin varsinaisen työntekijän palkasta maksettava maksu. 
Osaomistajaksi laskettavan työntekijän kriteerit löytyvät esim. Työl-
lisyysrahaston	nettisivuilta	(www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysva-
kuusmaksut/tyottomyysvakuutusmaksuvelvollisuus/#osaomistaja).	

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Tapaturmavakuutuslain perusteella työnantajan on Suomessa  
otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus työnteon alkamisesta 
lähtien. Työnantajan on otettava työntekijöilleen tapaturmavakuu-
tus, jos yrityksen maksamien palkkojen määrä ylittää kalenteri- 
vuodessa 1 200 euroa. Tapaturmavakuutuksen perusteella makse-
taan korvausta työtapaturmista ja ammattitaudeista. 

Työtapaturmaksi rinnastetaan myös työmatkalla tapahtuneet 
tapaturmat. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee työn 
vaarallisuuden ja toimialan mukaan. Vakuutusmaksujen määrän voi 
tarkistaa vahinkovakuutusyhtiöistä.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Lakisääteistä turvaa voi täydentää vapaaehtoisilla tapaturma-, työ-
kyvyttömyys-, sairauskulu-, eläke-, henki- ja matkavakuutuksilla.

Lisätietoja saat:

•	 tapaturmavakuutusyhtiöiltä

•	 Tapaturmavakuutuskeskus	(www.tvk.fi)

•	 Työllisyysrahastosta	(www.tyollisyysrahasto.fi).
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Ulkomaisen työnantajan velvollisuus ilmoittaa 
tiedot tulorekisteriin 
Vuoden 2019 alusta alkaen työnantajan on pitänyt ilmoittaa mak-
setuista palkoista tulorekisteriin. Työnantajan tulee ilmoittaa säh-
köiseen tietokantaan tiedot maksetuista palkoista, luontaiseduista, 
palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansioista. Myös verova-
paat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulore-
kisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen palkanmaksun tai muun il-
moitettavan tulon maksun jälkeen viipymättä, kuitenkin viimeistään 
viiden päivän kuluttua suorituksen maksamisesta. Myös vähäiset 
maksut on ilmoitettava, sillä euromääräistä alarajaa ei ole.

Myös ulkomaisella työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus 
ilmoittaa tulorekisteriin tietoja maksamistaan palkoista ja muista 
korvauksista. Jos ulkomaisella työnantajalla on kiinteä toimi- 
paikka tai se on vapaaehtoisesti hakeutunut Suomessa Vero- 
hallinnon työnantajarekisteriin, sen on annettava tiedot tulo- 
rekisteriin samalla tavalla kuin suomalaisen työnantajan.

Lisäksi muiden ulkomaisten työnantajien on annettava  
palkkatietoilmoitus tulorekisteriin seuraavissa tilanteissa:

•	 Suomessa	työskentelevälle	tulonsaajalle	maksetaan	tuloa,	ja	
jokin seuraavista toteutuu:

•	 tulonsaaja	on	vakuutettu	Suomessa
•	 tulonsaaja	oleskelee	Suomessa	yli	kuuden	kuukauden	ajan,		

vaikka hän ei olisikaan vakuutettu Suomessa.
•	 tulonsaaja	on	rajoitetusti	verovelvollinen	vuokratyöntekijä,	ja		

työntekijän asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen  
mukaan Suomella on verotusoikeus palkkaan. Ilmoitus on   
tehtävä myös silloin, kun verosopimusta ei ole.
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•	 Jos	työntekijä	työskentelee	saman	palkanmaksukauden	aikana	
osittain Suomessa ja osittain ulkomailla, on ulkomaisen työn- 
antajan annettava tieto koko tulosta eli myös ulkomailla  
tehdyn työn osuudesta.

•	 Jos	työntekijä	on	vakuutettu	Suomessa,	tulorekisteriin	on	 
annettava ilmoitus myös silloin, kun työ on tehty kokonaan 
ulkomailla.

Ulkomaisen työnantajan ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa tulorekis-
teriin palkkaa, jonka se on maksanut rajoitetusti verovelvolliselle 
ulkomailla tehdystä työstä tai muutoin tulosta, joka ei ole Suomes- 
ta saatua tuloverolain 10 §:n mukaan. Ilmoitus on kuitenkin aina 
annettava, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa.

Lisäksi ulkomaisen työnantajan, joka vuokraa ulkomailta tulevan 
työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle, on annettava tulo- 
rekisteriin Verohallintoa varten vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus. 

HUOM! Jos tulonsaajan vakuuttamisvelvollisuudessa tai vero- 
velvollisuudessa tapahtuu muutos esimerkiksi peritty lähdevero 
muuttuu progressiiviseksi verotukseksi, palkan maksajan on  
korjattava tulorekisteriin antamiaan tietoja.

Ulkomaisen suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot tulo- 
rekisteriin ensisijaisesti suomalaisella Y-tunnuksella tai henkilö- 
tunnuksella.

Kansainvälisissä tilanteissa tulot ilmoitetaan käyttäen samoja  
palkkatietoilmoituksen tulolajeja riippumatta siitä, onko tulon- 
saaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen.

Ohje erityisryhmiin liittyvä ilmoittamistavasta löytyy verohallinnon 
sivuilta:	www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/ 
yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64184/tietojen- 
ilmoittaminen-tulorekisteriin-kansainväliset-tilanteet2/
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Ulkomaisen työnantajan edustaja
Ulkomainen työnantaja on velvollinen antamaan palkkatietoilmoi-
tuksen ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin, jos työnanta-
ja on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin.

Jos työnantajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ulko- 
maisen työnantajan edustajalla on toissijainen velvollisuus ilmoit-
taa tulorekisteriin verotuksessa tarvittavat tiedot. Jos edustaja ei 
kuitenkaan ilmoita tietoja, ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava 
tiedot.

Edustajalla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin työnantajan  
puolesta seuraavat tiedot:

•	 Ulkomaisen	työnantajan	maksama	palkka	Suomessa	tehdystä	
työstä silloin, kun ulkomainen vuokratyönantaja on vuokrannut 
työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle ja kun työntekijän 
asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus ei estä Suomea 
verottamasta palkkaa.

•	 Ulkomaisen	työnantajan	maksama	palkkatulo	silloin,	kun	 
palkansaaja oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan.

Lisäksi edustajan on annettava vuokratyöntekijän aloittamisilmoi-
tus, kun työntekijä aloittaa työskentelyn Suomessa. 

Aloittamisilmoituksella on ilmoitettava tiedot ulkomaisen vuokra-
työntekijän työskentelyn arvioidusta kestosta ja palkan määrästä 
sekä työn teettäjästä silloin, kun työntekijän asuinvaltion ja Suo-
men välinen verosopimus ei estä Suomea verottamasta työntekijän 
palkkaa.

Ilmoitusvelvollisuus vakuuttajille on kuitenkin aina ulkomaisella 
työnantajalla silloin, kun tulonsaaja tulee vakuuttaa Suomessa  
riippumatta siitä, onko työnantajalla edustajaa vai ei.

Kirjanpitovelvollisuus
Kaikkien elinkeinotoimintaa harjoittavien on kirjanpitolain perus-
teella velvollisuus pitää kirjanpitoa. Tämän lisäksi yhtiömuodossa 
toimivien kuten osakeyhtiöiden, avoimien ja kommandiittiyhtiöiden, 
osuuskuntien jne. on pidettävä toiminnastaan kirjanpitoa riippumat-
ta siitä, harjoitetaanko elinkeinotoimintaa vai ei. Kirjanpidon tilikausi 
on pääsääntöisesti 12 kuukautta.

Kirjanpito on laadittava kahdenkertaisena kirjanpitona. Ainoastaan 
ammatinharjoittajille on säädetty mahdollisuus yhdenkertaiseen 
kirjanpitoon. Kirjanpitovelvollisuuden laajuus määräytyy osin kirjan-
pitovelvollisen yrityksen koon perusteella.

Kirjanpitovelvollisen tulee laatia tilinpäätös neljän kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitosäännösten mukaan 
tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. 

Toimintakertomus on tilinpäätökseen liittyvä erillinen liite, jota ei 
kuitenkaan edellytetä pieniltä yrityksiltä. Yritysten on laadittava 
myös rahoituslaskelma, jos pienen yrityksen rajat ylittyvät. Yrityk-
sen koko määrittää tilinpäätökseen tarvittavan tiedon määrän mm. 
esitettävien liitetietojen osalta.

Verotusta varten on laadittava tilinpäätös kansallisen tilinpäätös-
käytännön mukaisesti. Yksittäisten yritysten ja pörssin ulkopuolis-
ten	yritysten	osalta	IFRS-standardien	noudattamista	vaikeuttaa	se,	
että	verolait	eivät	vastaa	IFRS-standardia	esimerkiksi	kirjanpito- 
sidonnaisuuden osalta.
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Ulkomaalaiset lähetetyt  
työntekijät 
 
Lähetetty työntekijä tarkoittaa työntekijää, joka työskentelee taval-
lisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon 
sijoittautunut työnantajana toimiva yritys työsuhteen kestäessä 
lähettää rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen. Suomalaisen yrityksen 
näkökulmasta kyse on yleensä ulkomaisesta vuokratyövoimasta tai 
alihankinnasta, mutta säännökset voivat tulla sovellettavaksi myös 
esimerkiksi kansainvälisen konsernin sisäisissä komennuksissa.

Lähetettyihin työntekijöihin sovellettava laki

Suomessa työskenteleviin lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan 
lakia lähetetyistä työntekijöistä (447/2016). Laki kattaa tilanteet, 
joissa työntekijä lähetetään toiseen EU-maahan sijoittautuneesta 
yrityksestä työskentelemään Suomeen alihankinnan, yritysryhmän 
sisäisen siirron tai vuokratyön perusteella.

Työntekijöiden lähettämisessä on kyse EU:n palvelujen vapaaseen 
liikkuvuuteen kuuluvasta toiminnasta, jossa työnantaja lähettää 
työntekijänsä toiseen jäsenvaltioon suorittamaan työtä jäsenvaltioi-
den rajat ylittävän palvelusopimuksen perusteella. Kyse ei siten ole 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamisesta, koska työn-
tekijä lähetetään toiseen jäsenvaltioon töihin vain tietyn palvelun 
suorittamisen ajaksi.

Lähetetyn työntekijän työnantaja on toiseen EU-maahan sijoittau-
tunut yritys. Suomalainen tilaajayritys ei ole lähetetyn työntekijän 
työnantaja eikä sillä ole työnantajalle kuuluvia velvoitteita lähetet-
tyyn työntekijään. Tilaajayrityksen velvollisuutena on hankkia ennen 
palvelusopimuksen tekemistä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 

ja täyttää lähetetyistä työntekijöistä annetun lain mukainen huoleh-
timisvelvollisuutensa.

Lähetettyjen työntekijöiden työehdot Suomessa työskentelyn ai-
kana määräytyvät lähetetyistä työntekijöistä annetun lain mukaan. 
Lain lähtökohtana on, että Suomessa tehtävään työhön noudate-
taan suomalaisia työehtoja, jos ne ovat työntekijälle edullisempia 
kuin työsopimukseen muutoin sovellettavan lain mukaiset työeh-
dot.

Lähetetyn työntekijän työsuhteeseen on noudatettava aina Suomen 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakia, työturvallisuuslakia, työterveys-
huoltolakia ja nuorista työntekijöistä annettua lakia. Lisäksi lähet-
tyyn työntekijään sovelletaan seuraavia työlainsäädännön säännök-
siä: 

•	 työaikalain säännöllistä työaikaa, sen ylittämistä ja lepoaikoja 
koskevat säännökset

•	 vuosilomalain vuosiloman ansaintaa, vuosilomapalkkaa ja lo-
makorvausta koskevat säännökset 

•	 työsopimuslain säännökset perhevapaalla työskentelemisestä 
ja työhönpaluusta.

Jos lähetetty työntekijä työskentelee sellaisella alalla, jolla on voi-
massa yleissitova työehtosopimus, sovelletaan lisäksi tämän työ-
ehtosopimuksen työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevia 
määräyksiä.

Lähetetylle työntekijälle tulee maksaa yleissitovan työehtosopimuk-
sen perusteella määräytyvää vähimmäispalkkaa. Jos työsuhteessa 
ei tule sovellettavaksi yleissitova työehtosopimus, työsuhteessa, 
työntekijälle on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka. 
Työntekijällä on myös oikeus työsopimuslain mukaisesti sairausajan 
palkkaan. Työnantaja on myös velvollinen maksamaan työntekijälle 
täyden palkan ajalta, jolloin hän on ollut työnantajan käytettävissä 
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voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, 
ellei tästä ole toisin sovittu.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt eivät kuitenkaan pää-
sääntöisesti koske alle kahdeksan päivää kestävää tavarantoi-
mitussopimukseen liittyvää asennus- tai kokoamistyötä, joka 
muodostaa olennaisen osan tavaran toimitussopimuksesta ja on 
välttämätön osa tavaran saattamiseksi käyttökuntoon.

Lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta kuuluu työsuojelu-
viranomaisille	(www.avi.fi).

Lähettävän yrityksen velvollisuudet 

Lähetetyn työntekijän työnantaja on lähettävä yritys. Se on siten 
vastuussa kaikista työnantajavelvoitteista. Lähetetylle työntekijälle 
maksetaan palkkaa työsopimuksen tai suomalaisen yleissitovan 
työehtosopimuksen mukaisesti. Jos lähetetty työntekijä on Suo-
messa verovelvollinen, palkasta peritään ennakonpidätys. Muut 
palkan sivukulut määräytyvät sen mukaan, minkä maan sosiaalitur-
valainsäädännön piirissä lähetetty työntekijä on.

Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden  
lähettämisestä

Ennen työnteon aloittamista lähettävän yrityksen on tehtävä Suo-
messa työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämi-
sestä ennen työnteon aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos 
kyseessä on yritysryhmän sisäisenä siirtona tapahtuva enintään 
viisi työpäivää kestävä työ. Viiden päivän määräaikaa laskettaessa 
huomioidaan myös muut ajanjaksot, jolloin yritysryhmän sisäisesti 
lähettämä työntekijä on tehnyt Suomessa työtä neljän edeltävän 
kuukauden	aikana.	Ilmoituksen	sisältö	on	määritetty	laissa.	Raken-
nusalan töissä ilmoitus on kuitenkin aina annettava.

Ilmoitus tehdään sähköisesti verkkolomakkeella. Lomake löytyy 
työsuojeluviranomaisen verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi:	www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lahetetty-tyontekija/ 
ilmoitusvelvollisuus/lomake

Edustajan asettaminen ja tehtävät
Suomeen työntekijöitä lähettävällä yrityksellä on oltava Suomessa 
edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitetta-
vissa koko lähetetyn työntekijän lähetettynä olon ajan. Edustajana 
voi toimia oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. 

Edustajalla tulee olla kelpoisuus vastaanottaa yrityksen puolesta  
viranomaisasiakirjoja ja haasteita sekä toimittaa asiakirjoja yrityk-

Työsuojeluviranomaiselle lähetettävän ilmoituksen tulee  
sisältää:

•	 lähettävän	yrityksen	yksilöintitiedot,	yhteystiedot,	 
ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä  
lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa

•	 tilaajan	yksilöintitiedot	ja	yhteystiedot
•	 rakennusalan	työssä	rakennuttajan	ja	pääurakoitsijan	

yksilöintitiedot ja yhteystiedot
•	 lähetettyjen	työntekijöiden	ennakoitu	lukumäärä
•	 lähettävän	yrityksen	Suomen	edustajan	yksilöintitiedot	 

ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka 
nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa

•	 työntekijöiden	lähettämisen	alkamispäivä	ja	ennakoitu	
kesto

•	 työntekopaikka
•	 toimiala,	jolla	lähetetty	työntekijä	työskentelee.
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seltä viranomaisille ja tuomioistuimille. Edustajalla tulee myös olla 
kelpoisuus edustaa lähettävää yritystä tuomioistuimessa.

Edustajaa ei tarvitse asettaa, jos yritys lähettää työntekijöitä Suo-
meen enintään 10 työpäiväksi. Laskettaessa lähettämisen kestoa 
otetaan huomioon kyseinen lähettämisjakso sekä sen päättymistä 
edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman 
yrityksen työntekijä on tehnyt töitä Suomessa.

Jos tilaaja on ulkomaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuk-
sessa edellyttänyt edustajan asettamista, katsotaan työn teettäjän 
täyttäneen omalta osaltaan laissa tarkoitetun huolehtimisvelvolli-
suutensa. 

Mikäli työsuojeluviranomainen ei valvontatehtävää suorittaessaan  
kuitenkaan tavoita lähettävän yrityksen edustajaa, tilaajan on  
työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyydettävä lähettävältä  
yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa,  
ja annettava saamansa tieto työsuojeluviranomaiselle. 

Jos tilaaja ei pyynnöstä huolimatta ryhdy toimenpiteisiin, voidaan 
tilaajalle määrätä laiminlyöntimaksu.

Ilmoitusvelvollisuuden ja edustajan asettamisen laiminlyönnin 
seuraamuksen laiminlyöntimaksu

Jos lähettävä yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, lähettävälle 
yritykselle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksun 
suuruus on vähintään 1 000 euroa ja enintään 10 000 euroa. Lai-
minlyöntimaksu määrätään esimerkiksi, jos ilmoitusta ei ole tehty 
tai se on tehty puutteellisesti. Laiminlyöntimaksu määrätään myös, 
jos yritys ei ole asettanut Suomessa edustajaa tai pitänyt tietoja 
Suomessa saatavilla. Laiminlyöntimaksu voidaan antaa tiedoksi ja 
perittäväksi toiseen EU-valtioon.
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Velvollisuus pitää työaikakirjapitoa ja tietoja viranomaisten 
saatavilla

Lähettävän yrityksen on noudatettava työaikalain ja vuosilomalain 
työaika- ja vuosilomakirjanpitoa koskevia säännöksiä. Lähettävän 
yrityksen on pidettävä Suomessa tietoja saatavilla viranomaisval-
vontaa ja tilaajan selvitysvelvollisuuksia varten.

Lähettävän yrityksen tulee pitää saatavilla kirjallisesti Suomessa 
koko lähettämisen keston ajan:

1. lähettävän yrityksen yksilöintitiedot ja tiedot vastuuhenkilöistä 
lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa

2. lähetetyn työntekijän yksilöintitiedot

3. työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukainen selvitys lähetetyn työn-
tekijän työsopimukseen sovellettavista työehdoista

4. selvitys lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden perusteesta.

Mikäli lähetetyn työntekijän lähetettynä olo kestää yli kymmenen 
työpäivää, lähettävän yrityksen tulee pitää saatavilla kirjallisesti 
Suomessa koko lähettämisen keston ajan lähetetyn työntekijän 
työskentelyä Suomessa koskeva työaikakirjanpito, palkkalaskelma 
ja rahoituslaitoksen antama tosite maksetuista palkoista.

Lähettävän yrityksen on ilmoitettava tilaajalle ennen työskentelyn 
alkamista Suomessa, missä edellä mainitut tiedot ovat työntekijän 
lähetettynä olon aikana.

Työntekijän lähetettynä olon päättymisen jälkeen lähettävän  
yrityksen on säilytettävä edellä mainitut tiedot kaksi vuotta.

Lähettävän yrityksen edustaja ei ole henkilökohtaisessa vastuussa 
lähettävän yrityksen laiminlyönnistä.

Lähetetyn työntekijän sosiaaliturva ja 
vakuuttamisvelvollisuus
Myös ulkomainen työnantaja voi olla velvollinen hoitamaan  
Suomessa työskenteleville työntekijöilleen lakisääteisen eläke- 
turvan, tapaturmavakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksen sekä 
maksamaan työntekijästä sairausvakuutusmaksua ja  
työttömyysvakuutusmaksua.

Jos ulkomaalaisella työntekijällä on A1/E101-todistus eli lähetetyn 
työntekijän todistus, työnantajan ei tarvitse sen voimassaoloajal-
ta ottaa Suomesta vakuutuksia. Jos todistusta ei ole, tarvitaan 
lakisääteinen tapaturmavakuutus Suomessa työskentelyn alusta 
lukien.

EU-/ETA-maiden välillä muuttavien sosiaaliturvaa säätelee EU- 
lainsäädäntö sosiaaliturvasta. Säädösten mukaan työntekijä, jonka 
työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään työt, on edel-
leen lähtömaansa lainsäädännön alainen, jos työntekijän työsken-
telyn arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja häntä ei lähetetä 
korvaamaan toista työntekijää. Työntekijällä tulee tällöin olla A1- 
todistus. 

Jos EU-maasta Suomeen lähetetyn työntekijän arvioitu työskentely 
Suomessa on enemmän kuin 24 kuukautta, sovelletaan häneen 
Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä työskentelyn alusta alkaen. 

Useassa EU/ETA-maassa työskentelevillä henkilöillä on yleensä 
A1-todistus. Arkikielessä heistäkin puhutaan lähetettyinä työnte-

Tilaajan on lähettävän yrityksen kanssa tekemissään sopimuk-
sissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava 
siitä, että lähettävä yritys tekee ilmoituksen ja että lähettävällä 
yrityksellä on Suomessa edustaja.
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kijöinä A1-todistuksen vuoksi, vaikka useassa maassa työskente-
levien vakuuttamissäännöt poikkeavat lähetettyjen työntekijöiden 
säännöistä.

ETA-maiden osalta työnteon arvioidun keston tulee olla vanhan 
asetuksen mukaisesti enintään 12 kuukautta, jolloin työntekijälle 
voidaan myöntää E101-todistus. Mikäli työnteon arvioitu kesto  
ylittää 12 kuukautta, sovelletaan alusta alkaen Suomen  
sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Suomen tekemissä kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa 
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on sääntöjä siitä, miten lähete-
tyn työntekijän asema määräytyy. Näillä kahdenvälisillä sosiaalitur-
vasopimuksilla on vaikutusta sosiaaliturvasopimusmaista muutta-
neiden henkilöiden sosiaalivakuutusmaksuihin ja sosiaaliturvaan. 

Tällaisia kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia Suomella on Aust-
ralian, Chilen, Israelin, Kanadan (erikseen myös Quebecin) ja USA:n 
kanssa. Näistä maista lähetettyinä työntekijöinä tulevat kuuluvat 
asuinmaansa sosiaaliturvaan, jolloin vakuutusmaksut maksetaan 
vain asuinmaahan, ei Suomeen. Kaikki kahdenväliset sosiaalitur-
vasopimukset eivät kata samoja etuuksia. Esimerkiksi Kanadan ja 
USA:n sopimukset eivät sisällä pakollista tapaturmavakuutusta. 
Näistä maista tuleville työntekijöille on otettava erillinen tapaturma-
vakuutus Suomessa.

Lisätietoa kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista sosiaali- ja 
terveysministeriön verkkopalvelussa: Kansainvälinen sosiaaliturva. 
Osoite:	www.stm.fi/kansainvalinen-sosiaaliturva

Suomessa toimivaltainen viranomainen antamaan lähetetyn työn- 
tekijän A1/-todistuksia ja tekemään ratkaisun sovellettavasta  
sosiaaliturvalainsäädännöstä on Eläketurvakeskus (ETK).

Työnantaja vastaa sosiaalivakuutusmaksujen asianmukaisesta  

suorittamisesta. Mikäli työnantaja laiminlyö velvoitteensa, hän  
on velvollinen maksamaan säädetyt viivästyskorot ja maksujen  
korotukset.

Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvasta saa tietoa sosiaali-  
ja terveysministeriöstä, eläketurvakeskukselta ja Kelasta.

Työeläkemaksu

Lähetettyjen työntekijöiden osalta TyEL-vakuuttamista ei tarvita 
Suomessa jos:

•	 Työntekijään	sovelletaan	EU:n	sosiaaliturva-asetusten	 
perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä  
on A1-todistus.

•	 Työntekijään	sovelletaan	toisen	maan	lainsäädäntöä	 
sosiaaliturvasopimuksen nojalla ja hänellä on todistus  
sovellettavasta lainsäädännöstä.

•	 Ulkomainen	työnantaja	on	saanut	Eläketurvakeskukselta	va-
pautuksen vakuuttamisvelvollisuudesta Suomessa.

•	 Yrittäjän	eläkelain	(YEL)	mukainen	vakuutus	on	pakollinen,	
kun Suomessa asuva ja toimiva yrittäjä täyttää eläkelain piiriin 
kuulumisen edellytykset. Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka 
työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. YEL-vakuutus 
tehdään kuuden kuukauden kuluessa YEL-toiminnan alkami-
sesta. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkeva-
kuutuksilla,

Muussa tapauksessa TyEL on maksettava.

Lisätietoa lakisääteisestä eläketurvasta ja eläkevakuuttamisesta 
Eläketurvakeskuksen	www-sivuilta	(www.etk.fi)	tai	Työeläke.fi	 
–palvelusta	(www.tyoelake.fi).
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Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuslain perusteella työnantajan on Suomessa 
otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus työnteon alkamisesta 
lähtien. Laki lähetetyistä työntekijöistä ei sisällä määräystä tapatur-
mavakuutuslain soveltamisesta, jolloin velvollisuus tapaturmava-
kuuttamisesta riippuu siitä, mistä maasta lähetetty työntekijä tulee 
Suomeen. 

Jos ulkomaalaisella työntekijällä on A1/E101-todistus eli lähetetyn 
työntekijän todistus, työnantajan ei tarvitse sen voimassaoloajal-
ta ottaa Suomesta vakuutuksia. Mikäli todistusta ei ole, tarvitaan 
lakisääteinen tapaturmavakuutus Suomessa työskentelyn alusta 
lukien.

Mikäli lähetetty työntekijä on lähetetty niin kutsutusta kolmannesta 
maasta (ei EU- tai ETA-maasta), on hänelle otettava tapaturma- 
vakuutus Suomessa.

Niistä maista, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta 
(esim. Venäjä, Aasian maat ja useimmat Etelä-Amerikan valtiot), 
lähetettyyn työntekijään sovelletaan sekä lähtö- että tulomaassa 
omia kansallisia lainsäädäntöjä.

Työttömyysvakuutus

Jos lähetetyllä työntekijällä on A1-todistus eikä hän kuulu Suomen 
sosiaaliturvan soveltamisalaan joko EU:n sosiaaliturva-asetuksen 
tai Suomea sitovan sosiaaliturvasopimuksen perusteella, työnanta-
jan ei tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksua. 

Jos työttömyysvakuutusmaksua on maksettava, sitä maksetaan 
17–65-vuotiaista työntekijöistä. Maksu sisältää sekä työnantajan 
että työntekijän maksuosuuden. Työnantaja pidättää työntekijän 
osuuden palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksun määrä 

perustuu työntekijöille maksettavan palkan määrään ja se vahviste-
taan vuosittain.

Työnantaja suorittaa sekä työnantajan että työntekijän osuuden 
Työllisyysrahastolle (entinen Työttömyysvakuutusrahasto). Työn- 
antaja maksaa työttömyysvakuutusmaksua arvioidun palkkasum-
man perusteella. Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, josta 
tiedot tulevat ajantasaisesti Työllisyysrahastolle.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Lakisääteistä turvaa voi täydentää vapaaehtoisilla tapaturma-,  
työkyvyttömyys-, sairauskulu-, eläke-, henki- ja matkavakuutuksilla.

Lisätietoja saa

•	 tapaturmavakuutusyhtiöiltä

•	 Tapaturmavakuutuskeskukselta

•	 Työllisyysrahastosta.

Palkanmaksu ja tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne työnantaja ilmoittaa 
kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot. Myös ulkomaiselle työnan- 
tajalle voi muodostua velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin tietoja 
maksamistaan palkoista. 

Jos ulkomainen työnantaja on ennakkoperintärekisterissä, sen 
pitää antaa tulorekisteriin sekä palkkatietoilmoitus että työnantajan 
erillisilmoitus. Työnantajavelvollisuuksiin vaikuttaa myös se, onko 
työnantajalla tuloverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suo-
messa.
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Lisäksi ulkomaisen työnantajan, joka vuokraa ulkomailta tulevan 
työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle, on annettava tulo- 
rekisteriin Verohallintoa varten vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus.

Työnantajan tulee tehdä reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti  
ilmoitus kaikista maksetuista palkoista tulorekisteriin:  
www.tulorekisteri.fi
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Ulkomaalaisena työntekijänä 
Suomessa 
Henkilötunnus

Ulkomailta Suomeen muuttavan kannattaa hankkia maahan  
tultuaan itselleen henkilötunnus. Henkilötunnuksen saa, kun ul-
komaalainen itse pyytää rekisteröintiä väestötietojärjestelmään. 
Henkilötunnusta tarvitaan muun muassa viranomaisten kanssa 
asioitaessa, henkilöllisyyden tunnistamisessa ja pankkitilin  
avaamisessa.

Rekisteröinnin	yhteydessä	ulkomaalainen	voi	saada	henkilö- 
tunnuksen.

Henkilötunnusta voi pyytää:

•	 maistraatista:	www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/

•	 verotoimistosta,	jos	tarvitset	henkilötunnusta	verotukseen:	
www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49060/ 
suomeen_toihin_tulevalle_suomalainen_he/

•	 Suomen	ulkomaan	edustustosta,	jos	jätät	sinne	oleskelu- 
lupahakemuksen:	www.um.fi/edustustot

•	 Maahanmuuttovirastolta,	jos	jätät	sinne	oleskelulupahakemuk-
sen, haet EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai 
käyt	turvapaikkapuhuttelussa:	www.migri.fi

Lisää tietoa henkilötunnuksesta löydät osoitteesta:  
www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/ 
Henkilotunnus/

Ulkomaalainen ja Suomen sosiaaliturva

www.kela.fi/kela-kortti

Sosiaaliturvaan kuuluminen perustuu yleensä Suomessa pysyvästi 
asumiseen tai työskentelyyn. Suomeen vakituiseen työhön tuleva 
henkilö kuuluu pääsäännön mukaan Suomen sosiaaliturvan piiriin 
heti muuttohetkestä lukien. Suomeen työskentelemään tulevan 
henkilön on oikeus päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja saada 
asumisperusteisia tukia, kun hänen palkkansa on vähintään 696,60 
e/kk (vuonna 2019). Näitä asumisperusteisia etuuksia ovat esimer-
kiksi sairausvakuutuksen etuudet, lapsilisä, yleinen asumistuki ja 
Kelan eläkkeet.

Ulkomaalaisen oikeus terveydenhuollon palveluihin

Kaikilla Suomessa olevilla ihmisillä, jotka ovat kiireellisen hoidon 
tarpeessa, on aina oikeus saada julkisessa terveydenhuollossa 
kiireellistä hoitoa riippumatta kansalaisuudesta tai asuinpaikasta. 
Muualta kuin EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai Australiasta tullut 
henkilö vastaa yleensä itse kiireellisen hoidon kustannuksista.

Oikeus muuhun kuin kiireelliseen terveydenhuollon palveluihin  
Suomessa perustuu pitkälti maassa asumiseen. Suomessa  
vakituisesti asuvalla henkilöllä on samanlainen oikeus hoitoon  
kuin Suomen kansalaisella. 

EU-lainsäädäntö ja kansainväliset sosiaaliturvasopimukset voi-
vat antaa kuitenkin henkilölle oikeuden julkisen terveydenhuollon 
palveluihin, vaikka henkilö ei asuisikaan Suomessa. Kun henkilöllä 
on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva 
oikeus hoitoon Suomessa, hän on oikeutettu sairausvakuutuslain 
mukaisiin sairaanhoitokorvauksiin kuten Suomessa asuva henkilö.

Ulkomailta tulevan henkilön tulee esittää hoito-oikeustodistus 
julkisessa terveydenhuollossa. Osoittaessaan oikeutensa sairaan-
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hoitoon hoito-oikeustodistuksella hän saa hoidon samalla asiakas-
maksulla kuin Suomessa asuva saisi vastaavan hoidon.

Mikäli henkilö ei asu Suomessa tai kun EU-lainsäädäntöä tai kan-
sainvälistä sopimusta ei sovelleta, ulkomaalaiselle potilaalle anne-
taan kiireellinen hoito kansallisen lainsäädännön mukaan. Tällöin 
potilas vastaa ensisijaisesti itse hoidon kustannuksista.

Eurooppalainen sairausvakuutuskortti:  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=fi

Verotus Suomessa

Työntekijän verokorttiin on merkitty hänen henkilökohtainen enna-
konpidätysprosentti, jonka perusteella työnantaja perii ennakon-
pidätyksen ja tilittää Verohallinnolle palkanmaksun jälkeen. En-
nakonpidätys on siis työntekijän maksamaa ennakkoveroa, jonka 
työnantaja tilittää palkasta automaattisesti. 

Ulkomaalainen työntekijä voi olla Suomessa joko yleisesti tai ra-
joitetusti verovelvollinen. Yleisesti verovelvolliset maksavat veroa 
Suomeen sekä Suomessa että ulkomailta saamastaan tulosta. 
Rajoitetusti	verovelvollinen	maksaa	veroa	Suomeen	vain	Suomesta	
saamastaan tulosta. 

Yleisesti verovelvollisia ovat kaikki Suomessa asuvat henkilöt, joilla 
on Suomessa pääasiallinen asunto tai koti. Tämän lisäksi yleisesti 
verovelvollisia ovat ne ulkomailla asuvat henkilöt, jotka yhtäjak-
soisesti oleskelevat Suomessa yli kuusi kuukautta. Jos ulkomailta 
Suomeen tullut henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, hän 
maksaa palkasta veroa Suomeen. Jos henkilö ei asu Suomessa, 
hän on täällä rajoitetusti verovelvollinen.

Verovelvollisuusasemasta löytyy lisätietoa osoitteesta:  
www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48999/ 
yleinen_ja_rajoitettu_verovelvollisuu/

Suomessa yleisesti verovelvollisen työntekijän on annettava työs-
kentelyvuoden päätyttyä veroilmoitus Suomeen, minkä perusteella 
toimitetaan lopullinen verotus. Verohallinto lähettää työntekijälle 
seuraavan vuoden keväällä esitäytetyn veroilmoituksen, jonka  
tiedot pitää tarkistaa ja korjata mahdolliset virheet ja puutteet.  
Korjaukset	voi	tehdä	sähköisesti	verohallinnon	sivuilla	(www.vero.fi)	
tai esitäytetylle veroilmoitukselle, joka palautetaan Suomen Vero-
hallinnolle. Saamiensa tietojen pohjalta, verohallinto tekee  
lopullisen verotuspäätöksen ja lähettää sen työntekijän  
ilmoittamaan osoitteeseen.

Tiedonkulun turvaamiseksi on ehdottoman tärkeää, että työntekijä 
ilmoittaa osoitetietonsa sekä mahdollisen osoitteenmuutoksensa 
väestötietojärjestelmään tai Suomen Verohallinnolle myös ulko- 
mailla asumisen osalta.

Lopullinen verotus toimitetaan kalenterivuosittain. Myös rajoitetus-
ti verovelvolliset saavat kalenterivuotta seuraavan kevään aikana 
esitäytetyn veroilmoituksen, josta ilmenee verotuksen perustana 
olevat tulot ja vähennykset sekä verotuksen tulos. Ilmoituksen saa-
jan tulee tarkastaa ilmoituksen tiedot ja tarvittaessa palautettava 
korjattu veroilmoitus Verohallintoon.

Ulkomaalaisen työntekijän verotus on selvitetty sivulla 23.

Myös rajoitetusti verovelvollisen täytyy hakea verokortti  
Suomen verottajalta

Rajoitetusti	verovelvollinen	maksaa	veroa	Suomeen	vain	Suomes- 
sa tekemästään työstä saadusta tulosta. Tämän lisäksi työntekijän  
asuinvaltio verottaa henkilöä oman kansallisen lainsäädäntönsä  
mukaan. Näin syntyvä kaksinkertainen verotus poistetaan asuin- 
valtiossa verosopimuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaan.
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Rajoitetusti	verovelvollinen	voi	tiettyjen	ehtojen	täyttyessä	maksaa	
Suomeen vaihtoehtoisesti:  

•	 lähdeveroa	tai

•	 verovelvollisen	hakemuksesta	progressiivisen	ansiotulon	veroa	
kuten Suomessa asuvat.

Lähdevero on lopullinen vero, jonka palkan maksaja perii palkan 
maksamisen yhteydessä. Lähdevero on 35 % palkan ja luontois- 
etujen yhteismäärästä. Tästä yhteismäärästä saa tehdä lähde-
tulovähennyksen, joka on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa 
päivässä alle kuukauden ajalta kertyneestä tulosta. Vähennyksen 
saaminen edellyttää palkansaajan lähdeverokorttia. Palkansaaja voi 
hakea lähdeverokorttia Verohallinnolta. Lähdevero voidaan periä  
myös työkorvauksesta.

Lisäksi rajoitetusti verovelvolliselle voidaan korvata verovapaasti 
matkakorvauksia Suomen yleisen käytännön mukaisesti.

Veronumero

Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä tulee  
olla kuvallinen tunnistekortti, josta käy ilmi henkilökohtainen vero-
numero, joka tulee olla rekisteröity rakennusalan veronumero- 
rekisteriin.

Tunnistekortin käyttövelvollisuus koskee kaikkia työmaalla työs-
kenteleviä henkilöitä. Kyseeseen voi tulla näin ollen esimerkiksi 
työmaalla työskentelevä vartija, siivooja tai suunnittelija. Tunniste-
korttia ei kuitenkaan edellytetä tilanteissa, jossa kyse on tilapäisesti 
työmaalle tavaraa kuljettavasta henkilöstä tai kun yksityishenkilö 
rakentaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä.

Veronumeron saaminen edellyttää suomalaista henkilötunnusta. 
Ulkomaalaisen henkilön tulee itse hakeutua suomalaiseen väestö-
tietojärjestelmään saadakseen henkilötunnuksen. Verohallinto  
voi kirjata henkilön väestötietojärjestelmään silloin, kun oleskelu 

Suomessa kestää alle 12 kuukautta. Muussa tapauksessa henki-
lötunnusta pitää hakea maistraatista ennen kuin veronumeroa voi 
hakea verotoimistolta. 

Veronumeroa haetaan käymällä henkilökohtaisesti Verohallinnon 
toimipisteessä. 

Kun kyseessä on EU/ETA-alueen kansalainen, tarvittavat  
asiakirjat ovat:

•	 voimassa	oleva	passi	tai	Schengen-alueen	virallinen	 
henkilötodistus

•	 todistus	oleskeluoikeuden	rekisteröinnistä,	jos	maahan- 
tulosta on kulunut yli kolme kuukautta (jos maahantulosta  
on alle kolme kuukautta, todistusta ei tarvita)

•	 työsopimus	tai	kirjallinen	selvitys	työsuhteen	ehdoista.

Kun kyseessä on muun kuin EU/ETA-alueen kansalainen,  
tarvittavat asiakirjat ovat:

•	 voimassa	oleva	passi

•	 voimassa	oleva	työntekijän	oleskelulupa	tai	muu	 
työnteon mahdollistava oleskelulupa

•	 työsopimus	tai	kirjallinen	selvitys	työsuhteen	ehdoista.

Veronumero ei itsessään vielä tarkoita, että henkilö olisi merkitty 
rakennusalan veronumerorekisteriin. Veronumerorekisteriin merkit-
semistä on erikseen pyydettävä. Pyynnön voi tehdä työntekijä itse, 
hänen työnantajansa tai rakennustyömaan päätoteuttaja. Pyynnön 
voi tehdä sähköisesti, puhelimitse tai asioimalla Verohallinnon  
toimipisteessä.

Veronumerorekisterin tiedot ovat julkisia. Tämä tarkoittaa että, kuka 
tahansa voi tarkistaa rekisteristä henkilön etu- ja sukunimen sekä 
hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty 
veronumerorekisteriin.
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Työn teettäminen ulkomaisella 
yrityksellä 
Suomalaisen yrityksen sekä ulkomaisen yrityksen, jolla on kiinteä 
toimipaikka Suomessa on perittävä lähdevero ulkomaiselle yrityk-
selle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa. 
Ulkomaisia yrityksiä ovat yritykset, joiden kotipaikka on ulkomailla. 
Ulkomaisella yrityksellä voi olla suomalainen Y-tunnus.

Lähdeveroa ei kuitenkaan tarvitse periä, jos:

•	 ulkomainen	yritys	kuuluu	ennakkoperintärekisteriin

•	 ulkomainen	yritys	esittää	työn	teettäjälle	lähdeverokortin,	 
jonka veroprosentti on 0 %

•	 ulkomainen	yritys	esittää	selvityksen	siitä,	ettei	sille	synny	
Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Yrityksen kotipaikan on silloin 
oltava sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomella  
on verosopimus.

Jos työkorvausta kuitenkin maksetaan mistä tahansa rakennus-
työstä, asennus- tai kokoonpanotyöstä, kuljetustyöstä tai siivous-, 
hoiva- tai hoitotyöstä, työn teettäjä voi jättää lähdeveron perimättä 
vain tietyin ehdoin. 

Korvauksen saajan on oltava Suomen ennakkoperintärekisterissä 
tai hänen on esitettävä maksajalle lähdeverokortti, jonka vero- 
prosentti on 0 %. 

Sama sääntö koskee näille aloille vuokrattua työvoimaa sekä  
tilanteita, joissa yrityksen kotivaltiolla ei ole verosopimusta  
Suomen kanssa.

Lähdevero työkorvauksesta on:

•	 13	%,	jos	työkorvauksen	saaja	on	osakeyhtiöön	tai	 
henkilöyhtiöön rinnastuva yritys

•	 35	%,	jos	työkorvauksen	saaja	on	yksityinen	liikkeen-	 
tai ammatinharjoittaja.

Suomalainen työn teettäjä maksaa perimänsä lähdeveron Verohal-
linnolle ja ilmoittaa veron määrän veroilmoituksella työnantajasuo-
rituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Lähdeverosta on annet-
tava myös vuosi-ilmoitus. Lisäksi lähdeverosta on annettava tosite 
ulkomaiselle yritykselle, jolta vero on peritty.

Jos ulkomainen työkorvauksen saaja haluaa välttää lähdeveron 
perimisen, yrityksen kannattaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin 
tai hakea lähdeverokortti, jonka veroprosentti on 0 %.

Väärin perityn veron palautus
Ulkomainen yritys voi antaa korvauksen maksajalle takautuvasti 
lähdeverokortin, jonka veroprosentti on 0 %. Takautuvalla vero-
kortilla yritys osoittaa, ettei lähdeveroa olisi tarvinnut periä. Mikäli 
suomalaiselle yritykselle esitetään takautuva lähdeverokortti, yritys 
voi palauttaa aiemmin perimänsä lähdeveron ulkomaiselle yrityk-
selle työkorvauksen maksuvuoden aikana ja antaa asiasta korjatun 
kausiveroilmoituksen. 

Lähdeveroa ei voi palauttaa sillä perusteella, että yritys on  
myöhemmin merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

Jos suomalainen yritys ei voi palauttaa veroa maksuvuoden aikana, 
ulkomainen yritys voi hakea virheellisesti perityn veron palautta- 
mista Verohallinnolta.
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Rakentamisilmoitukset
Rakennusurakan	tilaaja	on	ilmoitusvelvollinen	Verohallinnolle	tilaa-
mistaan rakentamisurakoista ja vuokratyövoiman käytöstä. Tiedon- 
antovelvollisuus koskee rakentamispalveluja, rakennustelineiden 
pystytys- ja purkutöitä ja työvoiman vuokrausta näitä töitä varten. 
Tiedoksiantovelvollisuus koskee sellaisia urakkasopimuksia, joiden 
arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. 

Tiedoksiantovelvollisuus on sopimuskohtainen. Samaan kokonai-
suuteen kuuluvan työn jakaminen useisiin urakkasopimuksiin ei 
poista ilmoitusvelvollisuutta.

Rakentamispalvelun	tilaaja	on	aina	tiedoksiantovelvollinen	osta-
mastaan rakentamispalvelusta. Tilaajana voi toimia rakennuttaja, 
pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija. Alihankintaketjussa 
kukin tilaaja on omalta osaltaan vastuussa ostamiensa urakoiden  
ja vuokratyövoiman käytöstä. 

Urakkatietona on ilmoitettava urakkasopimuksista koskevat tiedot 
kuten sopimusosapuolet ja urakan kokonaisarvo ja kesto sekä  
laskutettu määrä ilmoitusjaksolla.

Rakentamisilmoituksella	on	annettava	myös	tiedot	kaikista	yhtei-
sellä rakennustyömaalla työskennelleistä henkilöistä. Tämä koskee 
sekä työntekijöitä että itsenäisiä ammatinharjoittajia. Työmaan pää-
toteuttaja on vastuussa työntekijätietojen ilmoittamisesta Verohal-
linnolle. Kukin työmaalla toiminut yritys on velvollinen ilmoittamaan 
omat työntekijänsä tätä varten työmaan päätoteuttajalle.

Urakkatiedot ja työntekijätiedot on annettava Verohallinnolle vii-
meistään kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden viidentenä 
päivänä. Urakka- ja työntekijäilmoitukset voidaan toimittaa Vero- 
hallinnolle sähköisesti tai paperilomakkeella.

Tilaajan ja pääurakoitsijan vastuu
Harmaan talouden ehkäisemiseksi ja työnantajavastuista huolehti-
misen varmistamiseksi Suomessa on säädetty laki tilaajan selvitys-
velvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
(ns. tilaajavastuulaki; 1233/2006). Lain tarkoituksena on edistää 
tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Tilaajan velvollisuus on selvittää sellaisen sopimusosapuolen 
taustoja, jonka kanssa hän tekee sopimuksen vuokratyövoiman 
käytöstä tai tietystä alihankintatyöstä. Selvitys on hankittava ennen 
sopimuksen tekemistä. Tilaajan on saamansa selvityksen perus-
teella arvioitava, voiko sopimuskumppania pitää luotettavana ja 
onko sen tarkoitus hoitaa lakisääteiset velvoitteensa.

Selvitysvelvollisuus koskee tilaajaa, joka Suomessa käyttää vuok-
rattua työntekijää yli 10 työpäivän ajan ja tilaajaa, jonka Suomessa 
olevissa työtiloissa tai työkohteessa työskentelee työntekijä, joka 
on alihankkijan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan 
toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaa-
jan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin. Alihankinnan 
osalta edellytetään lisäksi, että alihankintasopimuksen vastikkeen 
arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9.000,00 euroa. Edellä mainittuja 
raja-arvoja laskettaessa työn katsotaan jatkuneen yhdenjaksoises-
ti, jos tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin 
peräkkäisiin, keskeytymättömänä tai lyhyin keskeytyksin jatkuviin 
sopimuksiin. Tällaisessa tapauksessa selvitysvelvollisuus syntyy 
viimeistään siinä kohtaa, kun raja-arvon ylittyminen on tiedossa. 
Selvitys on hankittava sekä suomalaisesta että ulkomaisesta  
palveluntarjoajasta.

Tilaajalla ei ole ehdotonta selvitysvelvollisuutta, jos sopimuspuoli 
on julkinen toimija (valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta jne., tai 
kunnan tai kuntayhtymän kokonaan omistama yhteisö tai yhtiö)  
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tai julkinen osakeyhtiö (oyj). Tilaajan ei tarvitse pyytää selvityksiä,  
mikäli sopimuspuolen toimintaa on voitu pitää sopimuksenteko- 
hetkellä vakiintuneena. Tilaajalla on velvollisuus itse ennen sopi-
muksentekoa tehdä arvio sopimuspuolen toiminnan vakiintunei-
suudesta ja pystyä asiakirjanäytöllä osoittamaan, mihin vakiintunei-
suusarvionsa perustaa. 

Tilaajan ei tarvitse pyytää selvityksiä, mikäli tilaajan ja sopimusosa-
puolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien 
sopimussuhteiden	johdosta.	Rakentamistoimintaa	koskevissa	
sopimuksissa sopimuspuolen toiminnan vakiintuneisuudella, eikä 
sopimussuhteen vakiintuneisuudella ole merkitystä, vaan tilaajalla 
on rakentamistoiminnassa aina lain mukainen selvitysvelvollisuus 
sopimuskumppanistaan.

Tilaajavastuulaki edellyttää Suomeen lähetettyjen työntekijöiden 
sosiaaliturvan selvittämistä. Tilaajavastuulakia valvova työsuojelu-
viranomainen (AVI) ohjeistaa, että selvitysvelvollisuuden voi täyt-
tää A1-todistuksella. Tarkemmat tiedot siitä, millainen todistus on 
tähän tarkoitukseen riittävä, antaa työsuojeluviranomainen.

Selvitysvelvollisuuden sisältö 

Tilaajan tulee lain mukaan vaatia sopimuspuolelta ennen  
sopimuksen tekemistä seuraavat selvitykset ja asiakirjat:

1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (www.ytj.
fi).	Selvitykset	voi	hankkia	YTJ-tietopalvelusta	 
(www.ytj.fi)

2. kaupparekisteriote

3. veronmaksuasioita koskeva selvitys, esim. ote julkises-
ta verovelkarekisteristä. Jos verovelkaa ei ole, muita 
selvityksiä ei tarvita. Jos verovelkaa on, tarvitaan myös 
verovelkatodistus. Jos sopimuskumppani ei kuulu vero-
velkarekisterin piiriin (esim. ulkomainen yritys, jolla ei ole 
sivuliikettä Suomessa), tilaajan on hankittava sopimus-
kumppaninsa osalta todistus verojen maksamisesta, ve-
rovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty. Todistukset työntekijöiden 
eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläke-
vakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

4. todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta 
ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys 
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty (todistus eläkevakuutusyhtiöltä)

5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista

6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (todistus työ-
terveyshuollon palveluntuottajalta)

7. rakennusalalla todistus tapaturmavakuutuksen  
ottamisesta (todistus vahinkovakuutusyhtiöltä)

8. rakennusalalla on myös selvitettävä, että kaikilla lähete-
tyillä työntekijöillä on todistus sosiaaliturvan määräytymi-
sestä (A1-todistus) ennen kun nämä aloittavat työnteon.

Edellä mainitut selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea (3)  
kuukautta vanhempia sopimuksentekohetkeen nähden. Ne  
voidaan antaa kopioina tai tilaajan tulee ottaa niistä kopiot.

Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen 
sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava 
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edellä mainitut vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lain-
säädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella 
tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. 

Mikäli ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen alihankintatyö-
hön tai vuokratyöhön työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työn- 
tekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen ennen työn aloittamista. 
Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, tilaajan sopimuspuo-
len on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden 
välein edellä mainitut todistukset vero- ja eläkevakuutusasioista tai 
ulkomaalaisen yrityksen vastaavat tiedot. 

Tilaajan on sopimusta tehdessään edellytettävä kirjallisesti, että 
sopimuspuoli toimittaa työn aloittamisen jälkeen lähetettyjen työn- 
tekijöiden osalta todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräy-
tymisestä ennen kuin nämä aloittavat työn teon. 

Näiden selvitysten, todistusten ja tietojen lain mukainen  
säilytysvelvollisuus on kaksi vuotta työn päätyttyä. 

Rakentamistoimintaan	liittyvän	tilaajan	selvitysvelvollisuuteen	sisäl-
tyy lisäksi velvollisuus selvittää, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä 
on tosiasiassa todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräyty-
misestä (eläke- ja tapaturmavakuuttamista koskien tai työntekijä-
kohtaiset A1-todistukset).

Edellä mainitut selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään 
kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

Tilaajavastuulain noudattamisen valvonta
Tilaajavastuulain noudattamista valvoo koko Suomessa Etelä- 
Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) työsuojelun vastuualue.  
Mikäli tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuutensa, tälle voidaan määrä-
tä laiminlyöntimaksu, joka on vähintään 2.000 euroa ja enimmillään 

20.000 euroa. Tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyönti-
maksu, mikäli tilaaja tekee sopimuksen sellaisen yrityksen kanssa, 
minkä vastuuhenkilö tai sellaiseksi rinnastettavissa oleva henkilö 
on määrätty liiketoimintakieltoon tai tekee sopimuksen, vaikka 
hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei 
ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä 
maksuvelvoitteitaan. 

Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään 20.000 euroa ja enintään 
65.000 euroa. Työsuojeluviranomaisilla on oikeus saada nähtäväk-
seen selvitysvelvollisuuteen liittyvät dokumentit.

Tilaajan muistilista

Kun laadit urakkasopimusta tai olet vuokraamassa  
työvoimaa:

•	 Ennen	sopimuksen	tekemistä	vaadi	sopimusosapuolelta	
tilaajavastuulain vaatimat selvitykset ja todistukset.

•	 Selvitä	ennen	työn	aloittamista	ulkomaisen	sopimusosa-
puolen Suomeen lähettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan 
määräytyminen.

•	 Varmista,	että	ulkomaalainen	sopimusosapuoli	toimittaa	
työn aloittamisen jälkeen lähetettyjen työntekijöiden osalta 
todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä.

•	 Jos	sopimus	on	voimassa	yli	12	kuukautta,	edellytä	 
uusien todistusten toimittamista 12 kk välein.
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Ulkomaisen 
työvoiman valvonta
Ulkomaalaisten työntekijöiden työlupien valvonta kuuluu viranomai-
sille ja työn tilaajalle. Työn tilaajan vastuu ja velvollisuudet ulkomaa-
laisten työntekijöiden valvonnassa on kuvattu edellä. Viranomais-
valvonnasta päävastuun kantavat työsuojelun vastuualueet, jotka 
toimivat osana Aluehallintovirastoa.

Tarkastuksen päätavoite voi olla ulkomaisen työvoiman valvonnan 
ja keskeisten työehtojen valvonta. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät 
kysymykset voivat nousta esiin muunkin tarkastuksen yhteydes-
sä. Työsuojeluviranomaisella on oikeus tulla työmaalle tekemään 
tarkastus ilman erillistä lupaa tai ennakkoilmoitusta.

Valvonnan päätavoite on turvata työehtojen ja muiden työhön liitty-
vien olosuhteiden kannalta kaikille työntekijöille yhtäläiset työmark-
kinat. Myös harmaan talouden ehkäiseminen ja terveen kilpailun 
turvaaminen ovat tavoitteena. 

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi ulkomaisen työvoiman käyttöön 
liittyvissä tarkastuksissa arvioidaan ensisijaisesti sitä, miten työn-
antaja on täyttänyt ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät velvolli-
suutensa.

Tarkastuksen yhteydessä työnantajalla on velvollisuus esittää 
tarkastajalle valvonnan edellyttämässä laajuudessa laissa säädetyt 
asiakirjat. Tarvittaessa tarkastuksessa esitetään selvityspyyntö, 
jossa yksilöidään vaaditut asiakirjat ja määräaika niiden  
toimittamiselle.

Tarkastustoiminnassa keskeisiä valvonnan kohteita ovat:

• Ulkomaalaisen työnteko-oikeus 
•	työnteko-oikeuden	varmistaminen	ja	dokumentointi 
•	ilmoitusvelvollisuus	TE-toimistolle	ja	työntekijöiden	 
 edustajalle 
•	toimeksiantajan	velvollisuudet.

• Lähetettyihin työntekijöihin liittyvät vaatimukset 
•	yrityksen	edustajan	asettaminen	Suomeen	ja	edustajan		  
 velvollisuudet 
•	edustajan	valvonta 
•	lähetetyn	työntekijän	sosiaaliturvaan	liittyvät	asiakirjat.

• Työsuhteen vähimmäisehtojen täyttyminen 
•	palkka-	ja	muut	vähimmäisehdot 
•	työajan	valvonta 
•	työsyrjintään	ja	ihmiskauppaan	liittyvät	kysymykset 
•	muut	valvottavat	asiat 
•	työterveyshuollon	järjestäminen 
•	työntekijän	perehdyttäminen 
•	tapaturmavakuuttaminen.

Tarkastusten yhteydessä havaittujen mahdollisten laiminlyöntien 
johdosta tarkastusviranomainen voi antaa työnantajalle, tämän 
Suomen edustajalle tai työn teettäjälle toimintaohjeen tai kehotuk-
sen asian korjaamiseksi. Työsuojeluviranomaisella on lakiin perus-
tuva velvollisuus antaa asia tutkittavaksi poliisille silloin, kun on 
todennäköistä, että työsuojelutarkastuksen yhteydessä on  
havaittu laissa rangaistavaksi säädetty teko. 

Työsuojeluviranomaisilla on laaja tiedoksianto-oikeus ja  
-velvollisuus muiden viranomaisten kesken ulkomaalais- 
valvontaan liittyvissä kysymyksissä.
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Alihankinta

Alihankinta tarkoittaa sellaisen palvelun tai työsuorituksen osta-
mista toiselta yritykseltä, joka liittyy yrityksen omaan toimintaan. 
Alihankinnassa työsuoritus tehdään yleensä alihankkijan työnjoh-
don ja valvonnan alaisuudessa ja alihankkijan omin välinein. Alihan-
kintasopimus ei muodosta työsuhdetta, joten yrittäjäriski on työn 
suorittavalla alihankkijalla.

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa

Ulkomaalaiselle yrittäjälle myönnettävä oleskelulupa. Lupa myön-
netään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena on harjoittaa päätoimi-
sesti elinkeinoa Suomessa.

ETA

Euroopan talousalue, johon kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden lisäksi 
Islanti, Liechtenstein ja Norja.

EU/ETA-maan kansalainen

Suomen ohella EU:n jäsenvaltioita ovat Alankomaat, Belgia,  
Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka,  
Kypros,	Latvia,	Liettua,	Luxemburg,	Malta,	Portugali,	Puola,	 
Ranska,	Romania,	Ruotsi,	Saksa,	Slovakia,	Slovenia,	Tanska,	 
Tšekki, Unkari ja Viro. EU-maiden kansalaisilla on vapaa liikku- 
misoikeus unionin alueella. ETA-sopimuksen perusteella vapaan  
liikkumisen säännöksiä sovelletaan myös Islannin, Norjan, Sveit-
sin ja Liechtensteinin kansalaisiin samalla tavalla kuin EU-maiden 
kansalaisiin.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvää sanastoa

Kolmannen maan kansalainen

Muun maan kuin edellä mainittujen EU/ETA-maiden kansalainen. 
Ison-Britannian	kansalaisista	tulee	Ison-Britannian	EU-eron	(Brexit)	
jälkeen kolmannen maan kansalaisia, ellei asiasta tehdä erityis-
sääntelyä.

Kiinteän toimipaikan käsite verotuksessa

Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan liikepaikkaa, josta yrityksen 
toimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain. Kiinteän toimipaikan 
muodostaa esimerkiksi yrityksen johtopaikka, sivuliike, toimisto, 
tehdas työpaja, kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu luon-
nonvarojen ottopaikka, rakennus- ja asennustoiminta, jos se kestää 
yli 6, 12 tai 18 kk (aikaraja vaihtelee eri maiden verosopimuksissa). 
Liikepaikka voi olla kiinteä toimipaikka vain, jos se on pysyvä sekä 
maantieteellisesti että ajallisesti. Ulkomailla toimivalle yritykselle 
katsotaan muodostuvan kiinteä toimipaikka Suomeen aina, jos  
yrityksen johto ja hallinto hoidetaan Suomessa kiinteästä liike- 
paikasta käsin.

Laki työntekijöiden lähettämisestä

Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) koskee tilanteita, 
joissa toiseen EU-maahan sijoittautunut yritys lähettää työntekijöi-
tään työskentelemään Suomeen palvelujen tarjoamista koskevan 
sopimuksen perusteella. Laissa säädetään lähetettyyn työntekijään 
sovellettavista työehdoista, työnantajan ja palvelun tilaajan velvoit-
teista, sekä lähetettyjen työntekijöiden valvonnasta. 
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Lähetetty työntekijä

Työntekijä, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin 
Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut työnantajana toi-
miva yritys työsuhteen kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi työhön 
Suomeen. Työntekijä tekee Suomessa esimerkiksi alihankinta- tai 
vuokratyötä tilaajan tiloissa tai työmaalla. Lähetetty ulkomainen 
työntekijä on työkomennuksella Suomessa. Lähetettyjä työntekijöi-
tä koskevia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta kauppamerenkulkua 
harjoittavilla aluksilla työskentelevään henkilökuntaan.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

EU-kansalaisten (muiden kuin pohjoismaiden kansalaisten) tulee 
rekisteröidä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastolle kolmen 
kuukauden kuluessa Suomeen saapumisestaan. Pohjoismaiden 
kansalaisten tulee ilmoittaa muutostaan maistraattiin.

Tilaajan selvitysvelvollisuus

Vuokratyönä tai alihankintana tehtävän työn tilaajan velvollisuus on 
selvittää taustoja sellaisesta sopimusosapuolesta, jonka kanssa 
tilaaja tekee sopimuksen vuokratyövoiman käytöstä tai alihankin-
tasopimuksen. Tilaajan selvitysvelvollisuus alihankinnassa kos-
kee ulkopuolisen yrityksen suorittamaa työpalvelua, joka tehdään 
tilaajan työtiloissa tai työkohteessa ja joka liittyy tilaajan toiminnas-
sa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin. Velvollisuus ei koske 
alihankkija- tai vuokrayrityksiä, joihin tilaajalla on vakiintunut sopi-
mussuhde tai, joiden toiminta on vakiintunut.

Työntekijän oleskelulupa

Kolmannen maan kansalaiselta vaadittava lupa, kun hänen tarkoi-
tuksenaan on ansiotyön tekeminen, johon hänellä ei ole oikeutta 
muun oleskeluluvan nojalla tai ilman oleskelulupaa.

Ulkomaalaislaki

Ulkomaalaislaki (301/2004) on ulkomaalaisten henkilöiden maahan-
tuloa, oleskelua, työntekoa ja kansainvälistä suojelua sääntelevä 
laki. 

Ulkomaalainen työnantaja

Verotuksessa ulkomainen työnantaja on yritys, jota ei ole perustettu 
Suomen lainsäädännön mukaan tai jonka rekisteröity kotipaikka on 
muualla kuin Suomessa tai työnantajana toimii henkilö, joka ei asu 
Suomessa (rajoitetusti verovelvollinen).

Ulkopuolinen työvoima

Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan yleensä työntekijöitä, jotka 
eivät ole työsuhteessa yritykseen, vaan esimerkiksi vuokratyönteki-
jöitä ja yrityksessä työskenteleviä alihankkijan palveluksessa olevia 
työntekijöitä. Joissakin työehtosopimuksissa on määräyksiä ulko-
puolisen työvoiman käytöstä. 

Vuokratyö

Tilaajayritys saa vuokraajayrityksen kanssa tekemänsä sopimuksen 
perusteella käyttöönsä vuokraajayrityksen palveluksessa olevan 
työntekijän. Vuokratyöntekijä työskentelee yleensä tilaavan yrityk-
sen välittömän työnjohdon alaisuudessa käyttäen yrityksen koneita 
ja työkaluja. Vuokratyöntekijän palkan maksusta vastaa työvoimaa 
vuokraava yritys.
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Lisätietoa
Aluehallintovirasto 
www.avi.fi

Eläketurvakeskus 
www.etk.fi	

Kansaneläkelaitos 
www.kela.fi	

Maahanmuuttovirasto 
www.migri.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö 
www.stm.fi

Suomen Yrittäjät 
www.yrittajat.fi

Työvoimahallinto 
www.te-palvelut.fi

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö 
www.tyj.fi

Työsuojelu, työterveyshuolto 
www.tyosuojelu.fi 
 
Työturvallisuuskeskus 
www.ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu

Verohallinto 
www.vero.fi
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