
 
 
 
 

RAKSALOKI-VERKKOPALVELUSSA YKSITYISEN 
RAKENTAMISEN ILMOITUSVELVOLLISUUS HOITUU 
HELPOSTI 
 
Rakentamisen uusi ilmoitusvelvollisuus edellyttää yksityishenkilöiltä 
kaiken rakentamiseen liittyvän työn ilmoittamista Verohallinnolle. 
Verkossa toimivan Raksaloki-palvelun avulla yksityishenkilön on helppo 
pitää kirjaa tehdyistä töistä, minkä jälkeen valmiin ilmoituksen voi 
tulostaa lähetettäväksi suoraan Verohallinnolle. 
 
Heinäkuun 1. päivä 2014 voimaan astunut lakimuutos edellyttää kaiken 
luvanvaraiseen uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvän työn ilmoittamista 
Verohallinnolle. Uusi ilmoitusvelvollisuus koskee myös yksityisiä rakentajia. 
Verottajalle tulee ilmoittaa kaikki rakentamisen aikana tehdyt työt mukaan 
lukien itse palkattujen työntekijöiden tekemä työ, yrityksiltä ostettu työ, 
mahdolliset talkoot sekä kaikki itse tehty työ.  
 
Raksaloki on ilmainen verkkopalvelu, joka tarjoaa helpon ratkaisun 
ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseen. Palvelun avulla kaikki rakentamisen 
aikana tehdyt työt, kuitit ja tositteet pysyvät kätevästi samoissa kansissa. 
Lisäksi palvelusta voi tarkistaa tilaajavastuulain mukaisen tiedon työssä 
käytetyistä yrityksistä. Kun työt on tehty, voi valmiin ilmoituksen tulostaa ja 
lähettää suoraan Verohallinnolle. Tämän jälkeen Verohallinto lähettää 
todistuksen, joka tulee esittää rakennuksen loppukatselmuksessa 
rakennustarkastajalle. 
 
”Rakentamisilmoituksen tekeminen on etenkin yksityisille rakentajille työlästä 
ja aikaa vievää. Tekemättä jättäminen voi kuitenkin käydä kalliiksi, sillä 
enimmillään ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta voidaan määrätä peräti 
15 000 euron laiminlyöntimaksu. Haluamme tehdä ilmoituksen tekemisestä 
mahdollisimman mutkatonta ja välttää turhaa paperisotaa", kertoo palvelun 
tuottavan Suomen Palkanlaskenta Oy:n toimitusjohtaja ja osakas Janne 
Isosävi. 
 
Raksalokia on tukemassa Lammi-Kivitalot Oy.  
 
"Vastuullisena toimijana haluamme osaltamme vaikuttaa harmaan talouden 
ehkäisyyn, joka yhteiskunnallisen hyödyn lisäksi vaikuttaa positiivisesti myös 
rakentamisen laatuun. Ilmoitusvelvollisuus on tervetullut asia, mutta sen 
täytyy olla rakennuttajalle riittävän helppoa. Tämänkaltaiselle palvelulle on 
suuri kysyntä, ja suosittelemmekin Raksalokia lämpimästi kaikille yksityisille 
rakentajille. Haluamme aina tarjota rakentajille parasta palvelua, ja siksi 
tuemme Raksalokia mielellämme", sanoo Lammi-Kivitalojen toimitusjohtaja 
Tatu Jokisalo.  
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http://bit.ly/raksaloki


Raksaloki on avoinna kaikille ja löytyy internetistä osoitteesta 
http://www.palkkaus.fi/raksaloki.  
 
Raksalokiin voi tutustua myös Lammi-Kivitalojen Sampo-talolla Jyväskylän 
Asuntomessuilla 10. elokuuta saakka. 
 
 
Lisätiedot: 
Janne Isosävi, toimitusjohtaja, osakas, Palkkaus.fi 
janne.isosavi@palkkaus.fi, 050 571 7557 
 
Jukka Kiiskinen, hallituksen puheenjohtaja, osakas, Palkkaus.fi 
jukka.kiiskinen@palkkaus.fi, 040 525 6950 
 
 
 
Palkkaus.fi 
Raksaloki on osa elokuussa avattavaa Palkkaus.fi-sivustoa, joka on kotitalouden 
palkanmaksupalvelu verkossa. Palkkaus.fi:n avulla yksityishenkilö voi hoitaa kaiken 
palkkaamiseen liittyvän yhdessä verkkopalvelussa helposti, nopeasti ja edullisesti.  
 
Palvelusta saa tarvittavat työntekijöiden vakuutukset ja palkat sivukuluineen voi maksaa 
kätevästi verkkomaksulla. Palkkaus.fi hoitaa työantajan tilitykset automaattisesti eteenpäin 
oikeille tahoille. Palvelussa hoituvat niin työntekijöiden vakuutusasiat, palkanmaksut kuin 
työnantajan tilitykset. Myös kotitalousvähennyksen saa palvelun kautta helposti. 
 
Palkkaus.fi:n palvelumaksu on 1 % jokaisesta maksetusta bruttopalkasta (vähintään 4 euroa 
mutta korkeintaan 10 euroa). Työntekijälle palvelu on maksuton. Palvelu avataan 13.8.2014. 

 
Lammi-Kivitalot Oy 
Lammi-Kivitalo on Suomen ostetuin kivitalo. Lammi-Kivitalot Oy tarjoaa Suomessa 
ainutlaatuisen, pitkälle konseptoidun palvelumallin, joka tarkoittaa rakentajan kannalta 
turvallisuutta, vaivattomuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Lammi-Kivitalot Oy on osa Lammin 
Betoni -konsernia, jolla on jo yli 50-vuotiset perinteet betonituotteiden ja rakentamisen 
kehittämisessä. Konserni tarjoaa rakentajille tutkittuja, turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja, 
joiden avulla tavoitellaan yhä korkeampaa valmiusastetta, kustannussäästöjä ja rakentamisen 
helppoutta. 
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