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Rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskeva velvollisuus rakennusurakka- ja
työntekijätietojen ilmoittamisesta 1.7.2014 lähtien

Helen Oy Päätoteuttaja (revisiot)

TYÖNTEKIJÄTIEDOT

Voimalaitosrevisioissa Helen Oy on päätoteuttaja ja kerää työntekijätiedot Valtti-korttileimauksilla.

1. YRITYKSEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN

Jokaisen työmaalle tulevan urakoitsijan/toimittajan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden/-hankkijoiden on rekisteröitävä
etukäteen yrityksensä ja vähintään Helenille töihin tulevan henkilöstönsä Tilaajavastuu Oy:n Veronumero.fi -palvelussa
https://www.veronumero.fi/

Yrityksen on ensin rekisteröitävä itsensä palvelun käyttäjäksi Ilmoita palvelu-välilehdellä / Rekisteröi yrityksesi.
Jos yritys on jo liittynyt Tilaajavastuu.fi –palveluun, rekisteröintiä ei tarvitse yrityksestä enää tehdä. Peruspalveluiden
käyttö on ilmaista.

Rekisteröitymisen jälkeen yrityksen on ilmoitettava työntekijät Ilmoita palvelu-välilehdellä / Tuo työntekijätiedot /
Työntekijät. Työntekijätiedot voi viedä Excel-taulukolla tai kirjoittamalla erikseen jokaisen työntekijän.

Tallennetut työntekijätiedot ovat kaikkien yritysten käytössä, jotka käyttävät Suomen Tilaajavastuu Oy:n tarjoamaa
palvelua työntekijätietojen raportointiin.

Yrityksen on huolehdittava, että ainakin kaikki Helenin työmaalle tulevat työntekijät on etukäteen viety em. rekisteriin
ennen työmaalle tuloa. Uudet työntekijät on lisättävä palveluun.

Palvelu tarkistaa löytyykö veronumero Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä.

Mahdollisten aliurakoitsijoiden/-hankkijoiden (Helenin hyväksymien) on myös ilmoitettava vastaavasti yrityksensä ja
työntekijänsä.

2. TYÖMAALLE ILMOITTAUTUMINEN

Urakoitsijan/toimittajan on etukäteen ilmoittauduttava Helenin työmaalle Suomen Tilaajavastuu Oy:n Veronumero.fi –
palvelussa Ilmoita palvelu-välilehdellä / Tuo työntekijät / Työmaalle rekisteröinti / Ilmoittaudu työmaalle
Rekisteröinti tapahtuu Helenin ilmoittaman työmaakohtaisen Työmaa-avaimen (numeron) kautta (Valitse työmaa).
Helen Oy:n Y-tunnus on 2630573-4.

Vain Helenin hyväksymät aliurakoitsijat/-hankkijat voivat rekisteröityä työmaalle. Aliurakoitsijat/-hankkijat kirjautuvat
oman työnantajansa alle, eli sen yrityksen alle, jolle tekevät työtä (ei Helen Oy:n alle).
Mikäli yritys tekee töitä Helenin eri voimalaitoksilla, on jokaiseen työmaahan rekisteröidyttävä erikseen.
Helen Oy:n revisiotyömaat 1.1.2022 alkaen ja niiden työmaa-avaimet (numerot):

Hanasaaren voimalaitos työmaa-avain TA-FI-1K2TF79-5
Salmisaaren voimalaitos työmaa-avain TA-FI-1YWW9B9-V
Vuosaaren voimalaitos työmaa-avain TA-FI-1TSE9Q8-G

3. TYÖMAALLE KIRJAUTUMINEN

Kaikkien työmaalla työskentelevien tulee leimautua työmaalle kiinteiden leimauslaitteiden avulla Valtti-kortilla.
Leimauslaitteita on jokaisella Helenin työmaalla. Leimaustiedoista lähetetään tieto Veronumero.fi -palveluun ja tiedot
raportoidaan Verohallinnolle kuukausittain.  Urakoitsijan/toimittajan henkilökunnalla tulee olla Valtti-kortti työmaalle
tullessaan, työmaalle ei pääse ilman Valtti -korttia. Lisätietoa kortin hankinnasta: https://www.veronumero.fi/ohjeet/valtti-
korttien-tilausohje/

Tavaran toimittajien ja vierailijoiden ei tarvitse leimata.

URAKKATIEDOT

Revisiotöistä ei kerätä urakkatietoja Verohallinnolle eli laskuissa ei saa olla mainintaa työmaa-avaimesta.
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