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TILAAJAVASTUU.FI-PALVELUN
HYÖDYT YRITYKSILLE JA YHTEISKUNNALLE 
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Tilaajavastuu.fi
Tilaajavastuu.fi on Suomen Tilaaja-
vastuu Oy:n tarjoama palvelu. Tilaaja-
vastuu.fi-palvelu hoitaa toimittajan ja 
urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain 
edellyttämien tietojen noutamisen eri 
rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan 
tasalla. Tilaajan selvitysvelvollisuus ja 
vastuu ulkopuolista työvoimaa käytet-
täessä on määritelty tilaajavastuulaissa 
(1233/2006).
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Autamme rehellisesti toimivia yrityksiä 
pärjäämään kilpailussa!
Suomen Tilaajavastuu Oy:n toiminta-ajatuksena on reilun kilpailun mahdollistaminen.  Jatkuvasti 
kehittyvät palvelumme mahdollistavat rehellisen yritystoiminnan sekä parantavat yritysten ja nii-
den kumppanien kilpailukykyä ja tehokkuutta.  

Luotettava kumppani
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Tilaajavastuulaki
Tilaajavastuulain mukaan tilaajan tulee 
varmistaa että toimittaja on huolehtinut 
lakisääteisistä velvoitteistaan.
Tilaajavastuulain mukaan työn Tilaajan 
tulee selvittää laissa määritellyt Toimitta-
jan taustatiedot, jotka eivät saa olla 3 kk 
vanhempia. Tilaajavastuulaki koskee työ-
suhteita ja urakoita, joiden arvo ilman ar-
vonlisäveroa on yli 7500 euroa. Selvitykset 
tulee arkistoida kahdeksi vuodeksi. 

Selvitysten
 pyytäminen 

Selvityksiin 
tutustuminen

Selvitysten 
arkistointi

• Kaupparekisteriote
• YTJ-rekisterimerkinnät
• Veromaksutodistus
• Eläkemaksutodistus
• Tapaturma-                   

vakuutustodistus
• Työehtosopimus
• Liiketoimintakiellot

• Toimittajalle pyyntö 
selvitysten toimitta-
miiseksi

• Usein edellyttää 
täydennyspyyntöjä ja 
opastusta

• Selvitysten arkistointi                 
kahdeksi vuodeksi

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän selvityksen mukaan satunnaisesti selvityksiä 
pyytävältä menee aikaa 45 minuuttia  yhden tilaajavastuulain mukaisen selvityksen 
tekemiseen. Säännöllisesti selvityksiä tekevältä aikaa kuluu 30 minuuttia.  

Tilaajalta yhteen selvitykseen kuluva aika - 45 minuuttia 
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Tilaajavastuu.fi-palvelu
TIlaajavastuu.fi-palvelu tekee tilaajavastuulainmukaisten selvitys-
ten tekemisen helpoksi. 
Tilaajavastuu.fi –palvelussa tilaajat voivat tarkistaa tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset suoraan verkosta  kaikilta niiltä toimittajilta 
jotka ovat palveluun rekisteröityneet. Palvelusta löytyvät kaikki lain 
vaatimat selvitykset eli lisäselvityksiä ei tarvita jos toimittaja on suo-
rittanut velvoitteensa asianmukaisesti. 
  

Rekisteröityminen 
Kertarekisteröityminen 

palveluun

Tietojen 
tarkistaminen

Suoraan verkkopalvelusta

Selvitysten 
arkistoiminen 

 Tapahtuu automaattisesti 

Valvoja-palvelun avulla

Tilaajalta yhteen 
selvitykseen kuluva aika - 
2 minuuttia 

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän 
selvityksen mukaan tilaajavastuu.fi –
palvelun käyttäjältä  kuluu 2 minuut-
tia yhden tilaajavastuulain mukaisen 
selvityksen tekemiseen. 
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Tilaajilta säästyvä aika per selvityspyyntö tilaajavastuu.fi –palvelua 
käytettäessä 

–	  	   =
	  	  

43 MIN 

Tilaajavastuu.fi –palvelun keskivertokäyttäjä tekee vuodessa 200 tilaajavastuulain mukaista selvitystä.
Keskivertokäyttäjältä tilaajavastuu.fi palvelu vähentää hallinnollista työtä 13 työpäivää vuodessa. 
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Case-esimerkit
Tilaajavastuu.fi – palvelu vapauttaa yritysten voimavaroja hallinnosta liiketoimintaan. Pienelle-
kin tilaajalle säästö on vuodessa useita satoja euroja, suurelle tilaajalle useita tuhansia – kaik-
kein  suurimmille jopa yli 10 000 euroa.  Alla on kaksi esimerkkilaskelma tyypillisistä tilaajayri-
tyksistä. 

Keskisuuri tilaaja
Keskisuuri tilaaja tekee selvityspyyntöjä vuodessa 200 
kappaletta. Selvitysten tekemisestä vastaa tällaisissa 
yrityksissä usein toimistoassistentti tai vastaava.
Tilaajavastuulain aiheuttama hallinnollinen kustan-
nus yritykselle on  3 316 euroa vuodessa.
Tilaajavastuu.fi – palvelua käyttävälle yritykselle kus-
tannus on 179 euroa vuodessa.

Tilaajavastuu.fi palvelu säästää  keskisuurelta 
tilaajalta   3 137 euroa vuodessa. 

Pieni tilaaja
Tyypillinen pieni tilaaja on yrittäjävetoinen pk-yritys, 
jossa selvityspyyntöjä tehdään keskimäärin kerran 
kuussa. Selvitysten tekemisistä  vastaa yrittäjä itse. 
Tilaajavastuulain aiheuttama hallinnollinen kustannus 
yritykselle on  382 euroa vuodessa.
Tilaajavastuu.fi – palvelua käyttävälle yritykselle kustan-
nus on 15 euroa vuodessa.

Tilaajavastuu.fi palvelu säästää  pieneltä yrityksel-
tä 367 euroa vuodessa. 
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TILAAJAVASTUU.FI-
-PALVELU ON 
TALOUDELLISESTI 
KANNATTAVA 
YRITYKSELLE JOKA 
JOUTUU ANTAMAAN 
ENEMMÄN KUIN 
KAKSI SELVITYSTÄ 
VUODESSSA
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Vähemmän kustannuksia 
toimittajille 
Luotettava Kumppani -ohjelma maksaa toimittajalle 95 euroa vuodessa. Palvelu on taloudelli-
sesti kannattava toimittajalle, jos se joutuu antamaan selvityksiä useammin kuin kaksi kertaa 
vuodessa. 

Nimestään huolimatta tilaajavastuulain  aiheut-
tamat kustannukset kohdistuvat suuressa 
määrin toimittajille. Toimittajien tulee koota tila-
ajavastuulainmukaiset todistukset säännöllisesti 
useista eri lähteistä ja toimittaa ne tilaajille.

Säännöllisesti selvityksiä antavan toimittajan 
tulee koota dokumentit neljä kertaa vuodessa, 
koska todistukset ovat voimassa 3 kk kerrallaan. 

Pienessä yrityksessä, jossa yrittäjä itse hoitaa 
tilaajavastuulainmukaisten selvitysten toimitta-
misen, Tilaajavastuu.fi-palvelu on taloudellisesti 
kannattava yritykselle, jos se joutuu antamaan 
selvityksiä useammin kuin kaksi kertaa vuodes-
sa.   

Toimittajalle joka antaa selvityksiä kerran kvar-
taalissa tilaajavastuu.fi palvelu tuo säästöjä 191 
euroa vuodessa. 
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TIlaajavastuu.fi vapauttaa 
suomalaisilta yrityksiltä
1 700 henkilötyövuotta vuodessa 
byrokratian hoitamisesta 
liiketoiminNAN KEHITTÄMISEEN
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Byrokratian minimointi
Taloudellisten hyötyjen ohella palvelu auttaa yrityksiä huolehtimaan lainmukaisista velvoit-
teista ja mininmoimaan niiden liittyvän byrokratian. Verojen ja eläkemaksujen maksamisessa 
voi tapahtua virheitä sellaisellekin yritykselle, joka pyrkii hoitamaan asiansa asianmukaisesti. 

Nopeampi reagointi
Palvelu lähettää välittömästi sähkö-

postin, kun jossakin tilaajavastuulain 

edellyttämässä asiassa ilmenee puut-

teita. Useat palvelun käyttäjät ovat 

todenneet saavansa palvelun kautta 

nopeammin tiedon  puutteista kuin 

verottajalta tai eläkeyhtiöstä. 

Julkiset tarjouskilpailut
Palvelun käyttäjillä on aina ajantasai-

set dokumentit tilaajavastuuvelvoit-

teiden hoitamisesta. Usein julkisissa 

tarjouskilpailuissa edellytetään jo 

tarjousvaiheessa dokumenttien 

toimittamista.Pahimmillaan tarjous 

on jopa hylätty puuttellisen dokumen-

taation vuoksi.. . 

Aikaa liiketoimintaan
Tilaajavastuu.fi vapauttaa yritysten ja 

yrittäjien aikaa hallinnollisten velvot-

teiden hoitamisesta liiketoimintaan. 

Muistutuspalvelut tarjoavat myös 

mielenrauhan siitä, että velvoitteet 

ovat asianmukaisesti hoidossa ja 

toiminta voi jatkua häiriöttömästi. 
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Veronkannon tehostuminen

10%

5%

Tilaajavastuu.fi-palvelun asiakkaat huolehtivat verojen maksuista selvästi paremmin kuin 
muut yritykset. 

Tilaajavastuu asiakkaista noin 5 %:lla on  verovelkaa yli 5000 eu-
roa, kun kaikista yrityksistä (osakeyhtiöt) yli 5000 euroa verovelkaa 
on noin 10 %:lla. 

Lukumääräisesti verkovelkaa yli 5000 euroa on noin 33 000 yrityk-
sellä. Näistä yksityisiä liikkeen- tai ammatinharjoittajia on runsaat 
8 000, joista osan arvioidaan olevan sellaisia, joita ei ole merkitty 
kaupparekisteriin eikä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (Lähde: 
VM.)

TIlaajavastuu.fi -palvelun käyttäjät myös regoivat nopeasti vero-
velkaan, koska yrityksillä on intressi saada palvelussa  julkaistu 
merkintä häiriöistä verotiedoissa poistetuksi. 
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Tilaajavastuulaki tunnetaan heikosti
Muutamia avaintoimialoja lukuunottamatta  tilaajavastuulaki 
tunnetaan edelleen heikosti vaikka se on ollut voimassa  jo 
vuodesta 2007. 

Rakentamisen toimialalla sekä kuljetusalan yrityksissä tilaaja-
vastuulain vaatimukset tunnetaan selkeästi paremmin kuin 
muilla toimialoilla. 

Myös julkishallinto  tilaajana soveltaa lakia selvästi muita toi-
mijoita useammin. 

Tilaajavastuulain soveltamiskäytännöt ovat kirjavia ja tilaaja-
vastuulain vaatimuksia noudatetaan usein ”soveltaen”.  Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi vaatimusten osittaista noudattamista.

Tilaajavastuu.fi -palvelu on lisännyt paitsi tilaajavastuulain 
tunnetuutta, niin myös parantanut lain toimeenpanon joh-
donmukaisuutta ja laatua.
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”JÄSENYRITYKSEMME 
OVAT  TODENNEET
LUOTETTAVA  KUMPPANI 
-OHJELMAN PAITSI 
VÄHENTÄNEEN
HALLINNOLLISTA TAAKKAA, 
NIIN MYÖS LISÄNNEEN 
TARJOUSPYYNTÖJEN MÄÄRÄÄ” 

Pia Gramen, toimitusjohtaja
Kiinteistötyönantajat ry
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Tilaajavastuu.fi palvelulla on ollut keskeinen rooli tietoisuuden nostamisessa tilaajavastuulainsäädän-
nöstä ja harmaan talouden torjunnan merkityksestä. TIlaajavastuuasiat tunnetaan selvästi paremmin 
niillä toimialoilla joilla tilaajavastuu.fi -käyttäjiä on paljon. Lisäksi Suomen Tilaajavastuu Oy on tehnyt 
aktiivista koulutus- ja tiedotustyötä tilaajavastuuasioiden tietoisuuden  nostamiseksi. 

Raportit-palvelulla on  

50 000 
käyttäjää

Luotettava 
Kumppani-ohjelmaan 
liittyneitä yrityksiä on

33 000 kpl

Noin 6 miljoonaa 
Tilaajavastuu.fi-yritysraportti 

hakua vuodessa

Tilaajavastuu.fi lisää tietoisuutta
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Tietoisuuden 
lisääminen

Tilaajavastuu.fi-sivu on keskeinen 

tilaajavastuuasioiden tiedonlähde 

monille sellaisillekin yrityksille, jotka 

eivät ole liittyneet palveluun. Useat 

yritykset kertovat tutustuneensa 

tilaajavastuulainsäädäntöön juuri 

tilaajavastuu.fi-sivuston kautta.

Lainsäädännön 
noudattaminen

Tilaajavastuu.fi-palvelu auttaa yri-

tyksiä huolehtimaan lakisääteisistä 

velvotteistaan. Palvelun avulla yrityk-

set voivat varmistua, että tilaajavas-

tuuasiat on hoidettu asianmukaisesti 

eikä yritysten aikaa kulu muuttuvien 

velvoitteiden selvittämiseen.

Merkityksen 
nostaminen

Tilaajavastuu.fi-palvelu on nostanut 

tilaajavastuuasioiden merkitystä osa-

na vastuullisesti toimivien yritysten 

toimintaa. Useat yritykset  kertovat 

palvelusta tulleen vakiintunut osa  

toimittajasuhteen hallintaa ja tarkis-

tustiheys on palvelun käyttäjillä lain 

vaatimuksia korkeampi. 
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Ulkomaalaiset yritykset 
Tilaajavastuuasioihin liittyvät ongelmat koskevat erityisesti ulkomaalaisia 
yrityksiä. Käytännössä tilaajilla on kuitenkin vähän mahdollisuuksia luotet-
tavasti selvittää ulkomaalaisten yritysten asioita. 

Tilaajavastuu.fi –palvelu on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen kehit-
tämällä palvelun josta Tilaajat voivat luotetavasti selvittää myös virolaisten 
yritysten asiat. 

Virolaiset yritykset  
Tilaajavastuu.fi –palvelussa 

Tilaajavastuu.fi tarjoaa tarvittavat työ-
kalut tilaajavastuulain rutiinien hoi-
tamiseen koskien virolaisia yrityksiä. 
Viro-palvelut helpottavat  sekä Tilaa-
jan, että Toimittajan raportointityötä 
ja  antaa kaikille osapuolille lisäturval-
lisuutta.

Tilaajavastuu.fi –palvelusta on saa-
nut  saa 2.4.2014 alkaen haettua yh-
distelmäraportteja, jotka sisältävät 
virolaisen emoyhtiön ja Suomeen pe-
rustetun yhtiön/yhteisön tilaajavas-
tuutiedot. 
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Tilaajavastuuasiat kunnossa
Tilaajavastuu.fi-palvelun käyttäjät ovat keskimääräistä vastuullisempia yrityksiä.  Palvelun asi-
akkaat huolehtivat verojen maksuista selvästi paremmin kuin muut yritykset ja eläkemaksujen 
maksamisessa on vähemmän puutteita kuin yrityksillä keskimäärin.  

Vähemmän verovelkaa
Valtaosa harmaan talouden 
määritelmän mukaisista lai-
minlyönneistä koskee Vero-
hallinnon valvottavana olevia 
velvoitteita ja joka toisen yri-
tyksen maksuhäiriöt liittyvät 
verovelkoihin. Suomen Asia-
kastiedon mukaan yrityksillä 
on verovelkoja yhteensä noin 
700 miljoonaa euroa eli yh-
dellä rekisteröidyllä yhtiöllä 

niitä on keskimäärin 25 000 
euroa. Osakeyhtiöistä noin 10 
%:lla on verovelkaa enemmän 
kuin 5000 euroa. Tilaajvastuu.
fi.-palvelun asiakkaista määrä 
on puolet pienempi. 

Eläkemaksut ajallaan
Yksityisen työnantajan velvol-
lisuus on vakuuttaa työnteki-
jän eläkelain (395/2006, TyEL) 
mukaan kaikki 18–67-vuotiaat 

työntekijänsä, joiden ansiot 
ylittävät vakuuttamisvelvol-
lisuuden alarajan.  Vuonna 
2011 avoimia työeläkemaksuja 
normaalin maksuajan jälkeen 
oli maksamatta 975 miljoo-
naa euroa ja näistä ulosoton 
kautta saatiin perittyä  33 mil-
joonaa euroa.  Tilaajavastuu.
fi-palvelun asiakkaista  vain 
noin 4 %:lla on erääntyneitä  
eläkevakuutusmaksuja. 
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