
Zeckit
kenelle annat kotisi avaimet?



Taustaa…



Miten teet päätöksiä?

• Tuotteiden luokitteluun ja tuotantotapaan löytyy päätöksentekoa
helpottavia tunnuksia

• Arvioinnit ovat olleet pitkään arkipäivää
mm. hotellien ja ravintoloiden valinnoissa

Esimerkkejä päätöksentekoa helpottavista 

tunnuksista tuotteiden ja tuotantotavan osalta



Miten teet päätöksiä?

Millä perusteella valitset palveluntarjoajan?

Miten vertailet?

Miten jaat hyvät ja huonot

kokemukset?



Selvittää keneltä kannattaa ostaa!

• Tarjotaan tieto kaikista suomalaisista yrityksistä

• Auttaa päätöksenteossa ”oikeassa paikassa oikeaan aikaan”

• Läsnä päätöksentekohetkellä

• Läsnä päätöksentekopaikalla

• Arvioidaan palvelua, asiakaskokemusta ja laatua tuotteen sijaan



Taustalla Suomen Tilaajavastuu Oy
Suomen Tilaajavastuu Oy auttaa asiakkaitaan poistamalla turhaa hallinnollista taakkaa. Tilaajavastuu 

auttaa yrityksiä toimimalla viranomaisten ja yritysten välillä automatioimalla lakisääteisiä velvoitteita.

Tilaajavastuu.fi

Veronumero.fi

Parnerit

Yritysasiakkaat Yli 50 000 kpl

Valttikortteja 205 000 kpl 

Yli 44 000 kpl 

70 partneria

Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistavat alan liitot
Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus
RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.



Zeckit
-palvelu lyhyesti



Zeckit
Jakaa kokemukset

ja lisää läpinäkyvyyttä



Zeckit kuluttajille
• Tukea vaikeiden päätösten edessä

• Luo yhteisen pohjan tietojen tarkastamiseen ja vertailemiseen

• Helpottaa arvioiden jakamista vertaiskuluttajille

• Kannustaa laatuun

• PERUSPALVELU MAKSUTON KULUTTAJILLE

Kuluttaja
Oy Yritys Ab

Selvitys



Zeckit yrityksille
• Auttaa hyviä yrittäjiä erottautumaan 

• Hyvällä palvelulla ja laadulla erottautuminen

• Lisää läpinäkyvyyttä kuluttajille

• Auttaa rehellisiä yrityksiä erottautumaan

• PERUSPALVELU ON MAKSUTON YRITTÄJILLE

Kuluttaja
Oy Yritys Ab

Selvitys



Mikä
Zeckit

selvitys?



Zeckit selvityksen sisältö
Raportti rakentuu maksuttomasta peruspaketista

MAKSUTON PERUSPAKETTI

Yhteenveto perustiedoista

• Konkurssi

• Liiketoimintakiellot vastuuhenkilöillä 

• Muita päätöksentekoon vaikuttavia tietoja, 

kuten kuitti ja rekisterimerkinnät

• Kuluttajien kommentit, arviot

”KATSASTETTU” YRITYS

Kuluttajille maksuttomat syventävät lisätiedot

Alakohtaiset sertifioidut erikoisosaamiset

Muut kolmansien osapuolten julkaisemat tiedot

Luotettava Kumpani, Luotettava Kauneus, SETI 

vapaaehtoiset sähköpätevyydet

TULOSSA MAKSULLISET LISÄTIEDOT

Luottotiedot, esim. AAA-rating, jne

Osalla yrityksistä voi olla mukana myös ”katsastuskonttoreiden” tarjoamat lisätiedot

Raportti rakentuu maksuttomasta peruspaketista



Näin luet
Zeckit
selvitystä?



Yhteenvedosta näet 

arvostelut ja yrityksen 

tilanteen kootusti.

Tietoja päätöksenteon tueksi 

auttaa vertailuissa ja siitä 

näkee onko 

kotitalousvähennys 

mahdollista.

Lisätiedot näytetään jos yritys 

löytyy myös muista palveluista 

tai on Luotettava Kumppani.

Yrityksen yhteystiedot ja 

kartta. Mahdollisuus

soittaa ja kysyä lisää.



Tulkinta ja arviot
Yhteenveto kertoo tärkeimmät asiat helposti



Lisätietoja päätöksen tueksi



Lisätietoja ja yhteistyöpalvelut



Oy Yritys Ab

Zeckit, kuluttajat jakamaan hyviä kokemuksia



Jaetaan hyvät yritykset Zeckit-verkostossa

Yhteistyökumppanit ja SoMe

Oy Yritys Ab

Oy Yritys Ab



Selvitys ja arvointi osaksi hyvien 

yritysten kotisivuja
• Autetaan hyviä yrityksiä erottautumaan

• Yritys voi lisätä arvioinnin ja Zeckit-selvityksen suoraan omille sivuillen



Yhteistössä on

voimaa



Zeckit yhteistyö

Kuluttaja Kuluttaja



Miten tästä eteenpäin?

Etsi Vertaile Arvostele

Jaa kokemukset
Kerro palvelusta eteenpäin ja jaa vinkit hyvistä yrityksistä ystävillesi

zeckit.com



Kiitos!

Mika Huhtamäki
varatoimitusjohtaja
Suomen Tilaajavastuu Oy

00358 400 616 253
mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi

zeckit.com


