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Selvityksen tarkoitus 

Selvityksessä on kartoitettu mm. 

• Palveluja tuottavien yritysten ja näiden 

vastuuhenkilöiden velvoitteiden hoitamista ja 

taloudellista luotettavuutta 

• Helsingin kaupungin harmaan talouden 

torjuntaohjelman vaikutusta 

• Helsingin kaupungin henkilökunnan sidoksia 

palvelujen tuottajiin  

• Lainsäädännön puutteita mm. julkisia hankintoja 

tekevien tiedonsaantioikeudet 
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Lähdeaineisto ja kohdejoukko 

Kohdejoukko 

• 4739 yritystä 

• Kohdejoukon myynnistä 469 milj. euroa v. 2013 

• 29 % kaikista Helsingin hankinnoista 

Rajaukset 

• Laskutus > 7500 eur /suoritus 

• Yrityksen liikevaihto alle 40 milj. eur./vuosi. 
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Havaintoja velvoitteiden hoidosta  

• 219 yritystä, joilla on ollut myyntiä Helsingin kaupungille, 

mutta ei ilmoitettuja liikevaihtotietoja Verohallinnolle 

 

• Kohdejoukon 4 739 yrityksestä verovelkaisia on 518 

(10,5%) 

• Verovelan yhteismäärä on 70,8 miljoonaa euroa 

• Yli 5 000 euroa verovelkaisia yrityksiä on 395 , joista 315 yrityksellä 

ei ole maksusuunnitelmaa 
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Kohde- ja vertailujoukon verovelan 

mediaanin kehitys 
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Havaintoja velvoitteiden hoidosta  

• Arvioverotettujen toimivien yritysten osuus on ollut 

kaikkina vuosina noin 1 % 

 

• Verotarkastetuista yrityksistä 6 % on luokiteltu 

harmaan talouden tapauksiksi 

 

• Voimassa oleva liiketoimintakielto oli 21 

organisaatiohenkilöllä.  
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Helsingin kaupungin  harmaan 

talouden torjuntaohjelman vaikutus 

• Palveluiden tuottajiksi valikoituu keskimääräistä 

luotettavampia yrityksiä 

 

• Verovelkojen määrä on alhaisempi  

 

• Yritykset ovat tunnuslukujen perusteella hieman 

kannattavampia ja vakavaraisempia kuin yritykset, joilla 

myyntiä Helsingin kaupungille ei ole ollut 
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Organisaatiohenkilön vaikutus liike- ja 

veroriskiin 
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”Velat ja konkurssit seuraavat yrittäjää” 

• Yrityksien vastuuhenkilöillä on verovelkaa 20 milj. Eur, 

sekä ulosottovelkaa 68 milj. Eur. 

• Vastuuhenkilön veroveloilla tilastollinen yhteys 

kohdejoukon verovelkoihin. 

• Vastuuhenkilön muun yritystoiminnan veroveloilla on 

tilastollinen yhteys kohdejoukon yrityksiin 

• Vastuuhenkilön muun yritystoiminnan konkursseilla on 

tilastollinen yhteys kohdejoukon yrityksiin 

 



Helsingin kaupungin henkilökunnan 

sidoksia palvelujen tuottajiin  

• 36 Helsingin päätoimista palkansaajaa 

organisaatiohenkilönä palvelun myyjä yrityksessä 2013 

 

• 28 Helsingin päätoimista palkansaajaa sai palkkaa 

myös palvelunmyyjältä yli 10 000 euroa  
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Kehitysehdotus: tiedonsaantioikeuksien 

laajentaminen 

 
• Selvitysyksikkö esittää harkittavaksi, että julkisia 

hankintoja tekeville viranomaisille säädettäisiin 

tiedonsaantioikeus palveluja tarjoavien organisaatioiden 

julkisten velvoitteiden, kuten verojen, eläke-, 

työttömyys- ja tapaturmavakuuttamisen sekä Tullin 

perimien maksujen hoitamiseen liittyviin tietoihin.  

 

• Samassa yhteydessä voitaisiin arvioida 

palveluntarjoajien vastuuhenkilöiden sekä näiden muun 

yritystoiminnan velvoitteidenhoitoon liittyvien tietojen 

merkitys julkisia hankintoja tehtäessä.  
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