Ohjeet
Luotettava Kumppani -palveluun liittyminen edellyttää yritykseltäsi Valtakirjasopimuksen täyttämistä,
allekirjoittamista ja palauttamista. Sopimuksen perusteella palveluun noudetaan kaikki
tilaajavastuulain edellyttämät tiedot.
Yrityksesi tiedot täytetään lomakkeeseen B - Valtakirjasopimus.
Hinta
Luotettava Kumppani -palvelun hinta on 125 € + alv 24 % (1.1.2021). Se sisältää vastuuvakuutus-,
terveydenhuolto- ja tapaturmavakuutustiedot. Maksu laskutetaan palveluun liittymisen yhteydessä.
Tietojen julkaiseminen
Tiedot näkyvät heti valtakirjan käsittelyvaiheen jälkeen. Mikäli yrityksesi tiedoista puuttuu tietoa tai sitä
odotetaan, näkyy ilmoitus: ”Odotetaan tietoja”, kunnes tiedot on toimitettu Vastuu Group Oy:lle.
Tietojen julkaisemisen jälkeen yrityksesi voi noutaa maksutta omat raporttinsa. Se vaatii yritystilin
luomisen osoitteessa www.vastuugroup.fi

Lomake

Kohta

1.

Valtuuttaja

4.

Kohdassa 4 ilmoitat, onko yritykselläsi palkattua työvoimaa.

5.
TES

Kohdassa 5 ilmoitat yrityksesi noudattaman
työehtosopimuksen.

6.

Kohdassa 6 ilmoitat yrityksesi TyEL-vakuutusyhtiön.

Työvoima

B

Kohdassa 1 täytät yrityksesi perustiedot ja laskutusosoitteen.
Lisää yrityksesi perustietoihin myös yhteyshenkilön sähköpostiosoite mahdollisia lisäselvityksiä varten. Jos yrityksesi kuuluu
johonkin liittoon tai yhdistykseen, ilmoita se kohdassa liiton
jäsenyys.

TyEL
Eläkevakuutus

7-9.

Tapaturma- ja
vastuuvakuutus
sekä työterveyshuolto

11.

Allekirjoitukset

Kohdissa 7 ja 9 annettujen tietojen lisäksi liitä palautuskuoreen
mukaan kopio voimassaolevasta vakuutustodistuksesta. Ilmoittamalla vastuuvakuutuksen tiedot suostut tietojen julkaisuun.

Kohdan 11 allekirjoittaa aina henkilö, jolla on yrityksesi kaupparekisteriotteen mukainen allekirjoitusoikeus. Mikäli yrityksesi
yhtiöjärjestys edellyttää kahta allekirjoittajaa, tulee molempien
allekirjoittaa.

Lähetä postilla:
Taita sivut A, B ja
C sisäkkäin niin,
että vastauslähetyksen tiedot
sivulla C jäävät
näkyviin.

Lähetä sähköpostilla:
Niittaa sivut
yhteen ja postita.

asiakaspalvelu@vastuugroup.fi
Huomaathan, että
valtakirjan tulee olla
käsin allekirjoitettu.
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A
Luotettava Kumppani -palvelun sopimusehdot
Luotettava Kumppani -palvelu on Vastuu Group Oy:n (”toimittaja”) tarjoama riskienhallinnan työkalu, jolla tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset sopimuskumppanistaan. Tämän lisäksi Luotettava Kumppani –palvelu tarjoaa sopimuskumppanin valintaan
vaikuttavia lisätietoja yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden päätöksenteon tueksi. Luotettava Kumppani –palveluun liittyvien yritysten tulee antaa
toimittajalle valtakirja, jonka perusteella toimittaja voi hakea yrityksen vakuutusyhtiöltä, Verohallinnolta ja muilta tahoilta tilaajavastuulaissa
edellytetyt tiedot sekä Luotettava Kumppani –palvelussa julkistettavat lisätiedot toimittajan kulloinkin päättämässä laajuudessa.
Näitä sopimusehtoja sovelletaan, kun yritys liittyy Luotettava Kumppani -palveluun toimittamalla valtakirjan toimittajalle. Toimittaja hakee
valtakirjojen perusteella verotietoja, tapaturmavakuutustietoja, vastuuvakuutustietoja, eläkemaksutietoja, työterveyshuoltotietoja sekä
liiketoimintakieltotiedot viranomaisilta, vakuutusyhtiöiltä sekä yksityisiltä toimijoilta tilaajavastuulain ja/tai Luotettava Kumppani –palvelun
kulloinkin edellyttämässä laajuudessa.
Luotettava Kumppani -raporttien julkaisemisen edellytyksenä on, että yritys on antanut toimittajalle valtakirjan ja maksanut voimassa
olevan hinnaston mukaiset palvelumaksut eräpäivään mennessä. Yritystä koskevat julkiset tiedot, kuten kaupparekisteri-, YTJ-rekisteri-,
valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän (VALLU) rekisteriin merkityt tiedot voimassaolevista liikenneluvista sekä yrityksen vastuuhenkilöiden liiketoimintakieltorekisteritiedot julkaistaan osana yrityksen Luotettava Kumppani -raporttia. Lisäksi, mikäli kyse on ulkomaille
sijoittuneesta yrityksestä, sen tulee lähettäessään työntekijöitä Suomeen toimittaa toimittajalle tilaajavastuulain edellyttämät vastaavat
tiedot sijaintimaan lainsäädännön mukaisella tai muuten yleisesti hyväksytyllä tavalla. Yritys ja toimittaja voivat myös erikseen sopia, että
toimittaja hankkii tällaiset tiedot yrityksen antaman valtuutuksen nojalla. Yrityksen velvollisuutena on ilmoittaa toimittajalle yritystä koskevien tietojen muutoksista, kuten esimerkiksi laskutusosoitteen, eläkevakuutusyhtiön, tapaturmavakuutusyhtiön, vastuuvakuutusyhtiön ja
työterveyshuoltoa koskevan tiedon muutoksista.
Hyväksymällä nämä sopimusehdot yritys nimenomaisesti hyväksyy sen, että toimittaja voi muuttaa Luotettava Kumppani -raportin tietosisältöä tässä kappaleessa kuvattua menettelyä noudattaen. Yritys myös nimenomaisesti hyväksyy sen, että tällaisen tietosisällön muutoksen
seurauksena yrityksen toimittajalle antama valtuutus yritystä koskevien tietojen saamiseksi kolmansilta osapuolilta ja tietojen julkaisu
Luotettava Kumppani -palvelun kautta päivittyy automaattisesti uuden tietosisällön asettamien vaatimusten mukaiseksi ja päivitetyissä
sopimusehdoissa kuvatun mukaiseksi valtuutukseksi, edellyttäen, että toimittaja noudattaa tässä kappaleessa kuvattua menettelyä.
Jos toimittaja muuttaa Luotettava Kumppani -raportin tietosisältöä, näitä sopimusehtoja tai sopimusehtojen liitteenä olevan valtakirjan
sisältämää valtuutusta, toimittaja ilmoittaa tällaisesta muutoksesta vähintään 30 päivää etukäteen sähköpostitse yrityksen nimeämälle
yhteyshenkilölle sekä toimittajan verkkosivuilla www.vastuugroup.fi. Ilmoituksessa on kuvattava muutoksen sisältö ja perusteet ja niistä
seuraava muutos sopimusehtoihin ja yrityksen toimittajalle antamaan valtuutukseen. Jos yritys ei hyväksy muutosta, yrityksellä on oikeus irtisanoa Luotettava Kumppani -palvelun tilaus päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle ennen
muutoksen voimaantulopäivää. Yrityksellä ei ole oikeutta jatkaa Luotettava Kumppani -palvelun käyttöä, jos yritys ei hyväksy muutettuja
sopimusehtoja ja valtuutusta. Jatkamalla Luotettava Kumppani -palvelun käyttöä yritys hyväksyy muutetut sopimusehdot ja muutoksen
yrityksen toimittajalle antaman valtuutuksen sisältöön.
Yrityksen Luotettava Kumppani -raportti tulee saataville toimittajan verkkopalveluihin noin kahden viikon kuluessa valtakirjan toimittamisesta toimittajalle edellyttäen, että palvelumaksu on suoritettu eräpäivään mennessä. Yrityksen Luotettava Kumppani -raportti on tämän
jälkeen ladattavissa toimittajan Raportti-palvelussa. Luotettava Kumppani –palveluun kuuluvien yritysten raporttien haku on maksutonta
palveluun rekisteröityneille yrityksille. Toimittaja voi julkaista sille valtakirjan antaneen yrityksen tietoja muualla toimittajan muissa raporttipalveluissa sekä toimittajan muissa verkkopalveluissa. Tämän lisäksi Luotettava Kumppani –palvelun tulkintayhteenvetoja, raportteja
tai raporttien osia voidaan tarjota kolmansien osapuolien EU- ja ETA-alueella tarjoamien yritystietopalvelujen ja muiden verkkopalvelujen
kautta kulloinkin voimassaolevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
Luotettava Kumppani -raportin tiedot päivitetään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.
Toimittaja laskuttaa palvelumaksun 12 kuukauden välein. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, ellei yritys maksa vuosittaista palvelumaksua kahden kuukauden sisällä eräpäivästä. Mikäli Yrityksellä on maksamattomia maksuja toimittajalle, toimittaja edellyttää
niiden maksamista ennen uuden sopimuksen solmimista. Toimittajalla on oikeus tarkistaa palvelun hintoja. Toimittaja ilmoittaa hintojen
muutoksista 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa palvelun verkkosivuilla.
Toimittaja toimii ainoastaan yrityksiä koskevien tietojen välittäjänä ja ei näin ollen vastaa mistään Luotettava Kumppani-palvelun virheistä
tai keskeytyksistä, palvelun sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista tai palvelun keskeytyksistä taikka niiden takia
aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa yrityksen 12 kuukauden
palvelumaksun määrään. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
Toimittajalla on oikeus siirtää palvelu ja siihen liittyvät vastuut, velvoitteet ja sopimukset kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus
muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kuukautta (1kk) ennen sopimusehtojen muutosten voimaantuloa.
Näiden ehtojen mukainen yrityksen ja toimittajan välinen sopimus tietojen julkaisemisesta Luotettava Kumppani –palvelun puitteissa
on voimassa toistaiseksi. Yritys voi irtisanoa palvelun kirjallisella irtisanomisilmoituksella ilman irtisanomisaikaa. Toimittajalla on oikeus
irtisanoa tämä sopimus 60 päivän irtisanomisajalla. Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja palvelumaksuja sopimuksen
päättyessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen irtisanominen ei peruuta automaattisesti Yrityksen antamaa valtakirjaa ja
Yrityksen tiedot säilyvät tällöin palvelun maksullisella puolella. Tiedot säilyvät palvelussa 6 vuotta, jonka aikana ja jälkeen anonymisoitua
tietoa voidaan hyödyntää tilastollisissa analyyseissa ja palvelun kehittämisessä siten, että yksittäinen yritys ei ole tunnistettavissa.
Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa ja poistaa Luotettava Kumppani –statuksen ja yrityksen tiedot
palvelusta ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tilanteissa:
• Toimittaja saa viranomaiselta, toiselta toimittajan asiakkaalta tai muulta taholta tietoonsa, että liiketoimintakieltoon määrätty henkilö
osallistuu yrityksen toimintaan siten, että on syytä epäillä hänen tosiasiallisesti johtavan yrityksen toimintaa tai hoitavan sen hallintoa.
• Yritys, yrityksen rekisteröidyt vastuuhenkilöt tai tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät henkilöt ovat toimineet tavalla, joka osoittaa vakavaa
piittaamattomuutta voimassaolevaa lainsäädäntöä ja toimialan hyvää liiketapaa, hyviä tapoja ja Luotettava Kumppani-palvelun tavoitteita
kohtaan ja toimittajan harkinnan perusteella yritystä ei voida tästä johtuen suositella luotettavana sopimuskumppanina.
Tämä sopimus voidaan molemmin puolin purkaa törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.
Näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti toimittajan ja yrityksen välisin neuvotteluin 1 kk kuluessa. Mikäli
tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
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Valtuutus
Valtuutan täten Vastuu Group Oy:n (jatkossa toimittaja) pyytämään Verohallinnolta seuraavat Valtuuttajaa koskevat tiedot: verojen maksamista koskevan todistuksen tiedot tai verovelkatodistuksen ja sen liitteen tiedot. Valtuutan toimittajan tallentamaan ja julkaisemaan
nämä tiedot sekä näiden tietojen pohjalta automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyt tulkinnat ja päätelmät toimittajan verkkopalveluissa.
Toimittajan verkkopalveluissa julkistetaan tieto siitä, onko Valtuuttajalla yli 500 euroa, mutta korkeintaan 10.000 euroa järjestelemätöntä
verovelkaa (huomautus Luotettava Kumppani -raportilla, mutta ei vaikutusta tilaajavastuulain näkökulmasta) ja tieto yli 10.000 euron
suuruisesta järjestelemättömästä verovelasta. Yli 10.000 euron suuruinen järjestelemätön verovelka johtaa selvitettävää-merkintään
Luotettava Kumppani -raportissa. Mikäli Valtuuttajalla on vahvistettu maksusuunnitelma veroveloista, Luotettava Kumppani -raporttiin
voidaan merkitä tieto Verohallinnon maksusuunnitelman olemassaolosta.
Valtuutan myös toimittajan pyytämään ja saamaan Valtuuttajan käyttämältä vakuutusyhtiöltä tai muulta taholta tilaajavastuulain (ja vastaavan säädöksen) edellyttämät todistukset tai niistä ilmenevät tiedot tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen ottamisesta ja
voimassaolosta sekä tallentamaan ja julkaisemaan tiedot toimittajan verkkopalveluissa.
Valtuutan toimittajan pyytämään ja saamaan Valtuuttajan käyttämältä ja toimittajalle ilmoittamalta vakuutusyhtiöltä tai muulta taholta todistuksen tai siitä ilmenevät tiedot potilasvahinkolain (25.7.1986/585) mukaisen potilasvakuutuksen ottamisesta ja voimassaolosta sekä
tallentamaan ja julkaisemaan tiedot toimittajan verkkopalveluissa.
Valtuutan toimittajan pyytämään ja saamaan Valtuuttajan käyttämältä ja toimittajalle ilmoittamalta vakuutusyhtiöltä tai muulta taholta
todistuksen tai siitä ilmenevät tiedot vastuuvakuutuksen ottamisesta, kattavuudesta ja voimassaolosta sekä tallentamaan ja julkaisemaan
tiedon toimittajan verkkopalveluissa.
Valtuutan samalla toimittajan pyytämään ja saamaan Valtuuttajan käyttämältä suomalaiselta eläkevakuutusyhtiöltä tiedot siitä, onko
Valtuuttajalla voimassa olevaa TyEL-vakuutusta, onko Valtuuttajalla maksettuja tai maksamattomia vakuutusmaksuja tai niitä koskevaa
maksusopimusta, tiedon vakuutuksen päättymisestä sekä tallentamaan ja julkaisemaan nämä tiedot toimittajan verkkopalveluissa.
Valtuutan myös toimittajan pyytämään ja saamaan Valtuuttajan käyttämältä työterveyshuoltoyhtiöltä tai muulta taholta tilaajavastuulain
(tai muun säännöksen) edellyttämän todistuksen tai todistuksesta ilmenevät tiedot työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työterveyshuollon
järjestämisestä mukaan lukien tiedot työterveyshuoltosopimuksen voimassaolosta ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman voimassaolosta sekä tallentamaan ja julkaisemaan nämä tiedot toimittajan verkkopalveluissa.
Valtuutan toimittajan pyytämään ja julkaisemaan tilaajavastuulaissa (tai muussa säännöksessä) edellytetyt tiedot yrityksen vastuuhenkilöiden liiketoimintakielloista.
Valtuutan lisäksi toimittajan pyytämään ja julkaisemaan tilaajavastuulaissa (tai muussa säännöksessä) edellytetyt tiedot, rekisteriotteet
ja todistukset ulkomaisen sopijapuolena olevan Valtuuttajan sijoittautumismaan viranomaisilta ja muilta tahoilta. Tällaisia tietoja ovat
esimerkiksi EU ja ETA-alueelta lähetettyjä työntekijöitä koskevat A1-todistukset työntekijän kuulumisesta lähettäjämaan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin sekä kolmansista maista lähetettyjä työntekijöitä koskevat tiedot/todistukset maan sosiaaliturvasopimuksesta (ja siihen
mahdollisesti kuuluvasta tapaturmavakuutuksesta) Suomen kanssa. Valtuutan toimittajan tallentamaan ja julkaisemaan kyseiset tiedot
toimittajan verkkopalveluissa.
Toimittajalla on yllä olevan valtuutuksen lisäksi Valtuuttajan nimenomainen hyväksyntä ja valtuutus pyytää ja julkaista toimittajan verkkopalveluissa Valtuuttajaa koskevat tiedot aina siinä laajuudessa ja sillä sisällöllä, mikä on yksilöity kulloinkin voimassaolevissa, toimittajan
verkkosivuilla www.vastuugroup.fi julkaistuissa Luotettava Kumppani -palvelun sopimusehdoissa ja sen valtakirjaliitteessä.
Valtuuttajan tämänhetkiset vakuutusyhtiöt (eläke / tapaturma jne.) ja tietoja luovuttavat muut palveluntarjoajat on yksilöity sopimuksessa.
Valtuuttaja sitoutuu ilmoittamaan toimittajalle, mikäli näissä tiedoissa tapahtuu muutoksia.
Tämä valtakirja on voimassa toistaiseksi niin kauan kuin Valtuuttajan sopimus Luotettava Kumppani -palvelusta on voimassa. Valtuuttaja voi peruuttaa tämän valtakirjan milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella toimittajalle. Valtakirjan peruutus johtaa samalla Luotettava
Kumppani-palvelua koskevan sopimuksen päättymään samanaikaisesti valtakirjan päättymisen kanssa.
Taho, jolta toimittaja hakee Valtuuttajaa koskevia tietoja, on oikeutettu tarkistamaan toimittajalta, että Valtuuttajan sopimus Luotettava
Kumppani -palvelusta on voimassa ja että Valtuuttaja on antanut toimittajalle sopimusehtojen mukaisen valtuutuksen pyytää ja julkaista
sitä koskevat tiedot toimittajan verkkopalveluissa.
Valtuuttaja hyväksyy Luotettava Kumppani -palvelun sopimusehdot.

Lomake 21122020-A

B

Valtakirjasopimus
Yrityksen nimi:

Y-tunnus:

Laskutusosoite:

1.

Postinumero ja -toimipaikka:

Valtuuttaja

Yhteyshenkilön sähköposti:
Puhelinnumero:

Liiton jäsenyys:

2.

Vastuu Group Oy tai sen määräämä taho

3.

Yrityksesi hyväksyy lomakkeen A valtuutuksen.

Valtuutettu

Y-tunnus 2327327-1

Valtuutuksen voi lukea kokonaisuudessaan A-lomakkeelta.

Valtuutus

Yritykselläni on palkattua työvoimaa

4.

Yritykselläni ei ole palkattua työvoimaa

Työvoima

Jos yritykselläsi ei ole palkattua työvoimaa, kohdat 5–8 ovat vapaaehtoisia.

5.

Työehtosopimus

TyEL
Eläkevakuutus

7.

Rakennusala

Sähköistysala

Talotekniikka-alan LVI-toimiala

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Kuntien Eläkevakuutus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Eläkevakuutusyhtiö Veritas

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö llmarinen

Joku muu, mikä?

Yrittäjällä on MyEL-vakuutus (Liitä mukaan todistus vakuutuksesta)
Liitä mukaan enintään 10 päivää vanha virallinen tapaturmavakuutustodistus.

8.

Työterveyshuollon palveluntarjoaja:

Työterveyshuolto

10.

Maalausala urakkahinnoitteluineen

Vakuutusyhtiö:

Tapaturmavakuutus

9.

Maa- ja vesirakennusala

Muut työehtosopimukset:

6.

Vastuuvakuutus

Talotekniikka-alan sähköasennustoimiala

Kiellän Vastuu Groupia hakemasta ja julkaisemasta vastuuvakuutukseni tietoja.
Yritykselläni on vastuuvakuutus
Vakuutusyhtiö:
Ilmoittamalla vastuuvakuutuksen tiedot suostut tietojen julkaisuun.
Liitä mukaan virallinen voimassaoleva vastuuvakuutustodistus.
Kohtaan 10 voit lisätä omat vapaamuotoiset huomiosi ja kommenttisi.

Lisähuomiot

Henkilöt, joilla on yrityksesi kaupparekisteriotteen mukainen allekirjoitusoikeus

11.

Allekirjoitukset

Aika:

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka:
Henkilötunnus:
Henkilötunnus:
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Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Vastuu Group Oy
Tunnus 5017688
00003 VASTAUSLÄHETYS

Taita tästä

Taita tästä
Niittaus tähän

C
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