Yrityksen ja työntekijän sekä oppilaitoksen ja opiskelijan rooli suhteessa
rakennusalan ilmoitusvelvollisuuteen ja Ilmoita-palvelun käyttöön.
Ilmoita-palvelun tietosisältö, käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjä
Vastuu Group Oy:n Ilmoita-palvelun on työkalu, jolla rakennusalan työnantajayritykset
voivat välittää työntekijä- ja työsuhdetietoja rakennustyömaan pääurakoitsijalle.
Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä on työnantajayritys, joka syöttää työntekijän
tiedot järjestelmään. Rakennusalalla toimivalla työnantajalla on lakiin perustuvia
velvollisuuksia luovuttaa työntekijöidensä henkilötietoja rakennustyömaan pääurakoitsijalle.
Oppilaitoksen ja opiskelijan asema
Oppilaitos ei ole opiskelijan työnantaja, mutta Verohallinnon voimassaolevassa
Rakennusalan tiedonantovelvollisuus -ohjeessa (VH/3877/00.01.00/2019) nimenomaan
rinnastetaan oppilaitos työnantajaan silloin kun opiskelijalle ei makseta palkkaa:
”Työmaalla työskentelevät opiskelijat ja harjoittelijat ilmoitetaan työntekijäilmoituksella
kuten muutkin työsuhteiset työntekijät, jos työtä ohjaava yritys on tehnyt opiskelijan kanssa
työsopimuksen.
Jos yrityksen ja opiskelijan välillä ei ole työsopimusta eikä opiskelijalle ei makseta palkkaa
tai muuta korvausta, ilmoitetaan opiskelijan työnantajana oppilaitos ja opiskelijan
työsuhteen laatuna ilmoitetaan "henkilö, joka ei saa työstään palkkaa". Myös muut yhteisellä
rakennustyömaalla työskentelevät palkattomat henkilöt, esimerkiksi yhdistysten
talkootyöläiset, ilmoitetaan työntekijäilmoituksella tällä laadulla.”
Vastaavasti työturvallisuuslain 4 §:n 1 kohdassa määrätään, että lakia sovelletaan ”oppilaan
ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä”. Saman pykälän 2 momentissa määrätään, että
työturvallisuuslain tulkinnassa oppilas ja oppilaitos rinnastetaan työntekijään ja työnantajaan:
”Edellä 1 momentissa tarkoitetun työn teettäjän tai muun toiminnan järjestäjän on
alaisessaan työssä tai toiminnassa noudatettava, mitä tässä laissa säädetään työnantajasta.
Tällöin työn suorittajaan tai toimintaan osallistujaan on sovellettava, mitä tässä laissa
säädetään työntekijästä. Milloin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu oppilas tai opiskelija
opiskeluun liittyen suorittaa työtä tai työharjoittelua taikka tutustuu työelämään työpaikalla
oppilaitoksen ulkopuolella, on oppilaitoksen ja työn vastaanottajan velvoitteisiin sovellettava,
mitä 3 §:ssä säädetään vuokratyöstä.”
Näistä lain kohdista seuraa siis, että oppilaitoksen peruste Ilmoita-palvelun käytölle on GDPR
Art 6 1(c) mukainen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tarvittava
henkilötietojen käsittely ja oppilailta ei tarvitse siksi pyytää erikseen suostumusta
luovutukseen.
ePerehdytys
ePerehdytys-palvelu puolestaan on sähköisellä koulutuksella suoritettava pätevyys, joka on
mahdollista tallentaa Vastuu Groupin Taitorekisteri-palveluun, josta tiedot ovat haettavissa
Valttikortin lukemisen yhteydessä. ePerehdytys-tietojen käsittelyn perusteena on
rekisteröidyn antama suostumus, joka pyydetään aina koulutuksen suorituksen yhteydessä.

