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TOIMINTAAJATUS JA TEHTÄVÄT

Luo yritysten, yhdistysten ja
säätiöiden oikeudellisen perustan.

Myöntää toiminimien,
tavaramerkkien ja keksintöjen sekä
muiden teollisoikeuksien suojan.
Ylläpitää ja julkistaa kattavat
yritys- ja yhteisötiedot
yhteiskunnan käyttöön.
Tarjoaa asiakaslähtöisiä asiointi-,
tieto- ja asiantuntijapalveluja.

Valvoo säätiöitä sekä yritysten ja
yhteisöjen rekisteröintivelvoitteen
noudattamista.

Case:
Tavaramerkit

Patentit

Säätiöt ja
yhdistykset

Case: Asuntoosakeyhtiöt

Sidosryhmät

Henkilöstö
ja talous

STRATEGISET TAVOITTEET 2020

Edistämme uutta ja kasvavaa yritystoimintaa.
Tuemme yhdistysten ja säätiöiden
toimintaedellytyksiä.
Olemme arvostettu yritysten tunnusmerkkien
sekä yksinoikeuksien myöntäjä.
Olemme julkishallinnon sähköisen asioinnin
edelläkävijä.
Kaikki tietomme ovat koko yhteiskunnan
tehokkaassa käytössä.
SISÄISET TAVOITTEET:
Asiakkaan ja henkilöstön eduksi yksi
yhtenäinen PRH
Toimintamme on kustannustehokasta,
tuloksellista ja vaikuttavaa.
PRH:ssa on osaavin ja ystävällisin
henkilökunta sekä esimerkillisin
esimiestoiminta.

Toimitus: Päivi Männikkö / PRH • Haastattelut: Anna Konttinen / Markkinointitoimisto Kitchen • Taitto: Antti Heikkinen / Markkinointitoimisto Kitchen • Kuvat: Juha Rahkonen, Leena Puolimatka ja kuvatoimisto Shutterstock
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Pääjohtajan katsaus
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaympäristöön vaikutti yhä Suomen taloudellinen taantuma. Viraston talous pysyi silti asetetuissa raameissa,
ja tuottavuuden kehitys kasvoi tulostavoitteen
mukaisesti.
Vuoden 2015 vaikuttavuustavoitteemme oli
uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistäminen.
Siihen pyrittiin hyvin toimivilla yritysten ja yhteisöjen rekisteröintimenettelyillä sekä teollisoikeuksien
hakemusten asiantuntevalla ja nopealla käsittelyllä.
Sähköinen asiointi kehittyi myönteisesti. Käsittelyaikojen tulostavoitteet saavutimme osin,
yhdistysten rekisteröinnissä jopa erinomaisesti.
Kaupparekisterissäkin käsittely nopeutui selvästi
edellisvuodesta. Patenttihakemusten käsittelyaikojen keskiarvoa kohotti kauan vireillä olleiden
hakemusten käsittely. Toisaalta nopeutimme patentin ensimmäisen välipäätöksen käsittelyaikaa.
Rekisterien ajantasaisuuden parantamista jatkettiin. Olimme myös aktiivisesti mukana kaupparekisterilain uudistuksen valmistelussa, joka
jatkuu vielä 2016 puolella. Kansainvälisistä asioista
merkittävimpiä olivat osallistuminen yhtenäispatentin valmisteluun sekä Euroopan tavaramerkki- ja
malliviraston kanssa tehty tietojärjestelmäkehitys.
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Rauni Hagman
Rau

Asiakastyytyväisyys pysyi korkeana. Palvelujen
kokonaisvaltaista johtamista ja valikoimaa ryhdyttiin kehittämään erillisessä hankkeessa. Otimme
käyttöön isojen IPR-asiakkuuksien hoitomallin,
josta on jo saatu lupaavia tuloksia.
Henkilöstön työtyytyväisyys nousi aiemmasta
saavuttaen mittaushistorian korkeimman arvon.
Myös esimiestyöhön oltiin tyytyväisiä.
Organisaatiomuutokset jatkuivat. Toimialariippu mattomat IT-palvelut ja niitä tuottavat
henkilöt siirtyivät valtion yhteistoimintayksikköön

Valtoriin. Syyskuun alussa PRH:lle siirtyivät asuntoosakeyhtiöiden rekisteröintiasiat ja 17 henkilöä
maistraateista. Tilintarkastusvalvonnan tehtävien
ja henkilöstön siirtoa PRH:lle valmisteltiin. Marraskuussa alkoivat valmistelut uudeksi tulosalueeksi,
jossa yhdistyvät patentti- ja innovaatiolinjan sekä
tavaramerkki- ja mallilinjan toiminnot. Uusi tulosalue aloittaa vuoden 2016 toukokuussa.
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Johtoryhmä

johtaja,
tilintarkastusvalvonta
Riikka
Harjula

talouspäällikkö
Pekka
Heikkinen

johtaja, yritykset
ja yhteisöt
Liisa
Räsänen

Kuvasta puuttuu henkilöstöpäällikkö Nina Haavisto.

johtaja, patentit
ja tavaramerkit
Jorma
Hanski

pääjohtaja
Rauni
Hagman
(pj.)

ylijohtaja
Eero
Mantere
(varapj.)

johtaja, asiakaspalvelut
ja viestintä
Anna
Lauttamus-Kauppila

tietohallintojohtaja
Timo
Junnonen
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Asiakkaat edelleen tyytyväisiä PRH:n palveluihin
PRH sai asiakastyytyväisyyskyselyssä hyvän arvion,
3,94 (asteikko 1–5), vaikka tulostavoitteeseen ei
kuluneena vuonna aivan ylletty. Asiakkaiden tyytyväisyys toimintaamme ja palveluumme oli kuitenkin
edelleen hyvällä tasolla.

CHAT NEUVOO
KAUPPAREKISTERIASIOISSA

Uusi chat-palvelu otettiin käyttöön
kaupparekisteriasioiden neuvonnassa
marraskuussa. Se on nopeasti
osoittautunut suosituksi palveluksi.
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Tuttuun tapaan asiakkaat arvostivat erityisen
paljon henkilöstön palvelualttiutta ja asiantuntemusta. Käyntiasiakaspalvelumme asiakkaat
arvioivat entistäkin paremmaksi, erinomaiseksi
4,7:ksi.

TWITTERISSÄ

PRH:n twiittejä seurataan kolmanneksi
eniten Euroopan tavaramerkkivirastoista.
PRH:n Twitter-tilillä @prh_fi on seuraajia
yli 4 000.

Käsittely- ja toimitusaikojemme nopeutuminen
näkyi vastauksissa. Kehittämistoiveina esitettiin
muun muassa sähköisten palvelujen lisääminen
ja olemassa olevien palvelujen kehittäminen.
Palveluiden käytettävyyteen on viime vuosina
kiinnitetty erityistä huomiota, ja tämä on sähköisten palvelujen keskeinen kehittämiskohde myös
jatkossa.
Asiakkaamme voivat antaa palautetta toiminnastamme monin eri tavoin. Syksyllä käynnistimme asiakaspalautteen hyödyntämisprojektin.
Tarkoituksena on helpottaa asiakaspalautteen
antamista ja hyödyntää palautetta vielä nykyistäkin paremmin.
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ja talous
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Uusia tehtäviä
Vuonna 2015 PRH sai uusia tehtäviä ja valmistautui
tulevien tehtävien hoitamiseen.
Syyskuun alussa kaikki kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat sekä asunto-osakeyhtiöiden rekisteröintiasiat keskitettiin PRH:lle. Niitä olivat
aiemmin hoitaneet PRH:n ohella maistraatit ja
ELY-keskukset. PRH:lle siirtyivät muun muassa
asunto-osakeyhtiön perustamis- ja muutosilmoitukset. Tässä yhteydessä maistraateista siirtyi 17
henkilöä PRH:n palvelukseen.

MEDIAOSUMAT
STT 1.9.2015

”Asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset
pois maistraateista”
”Kaikki asunto-osakeyhtiöitä koskevat tehtävät on
siirretty tiistaista lähtien Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Tähän saakka asunto-osakeyhtiöiden perustamis- ja muutosilmoitukset on käsitelty
pääasiassa yhtiön kotipaikan maistraatissa.”

Maistraateilta siirtyneitä asunto-osakeyhtiöasioita oli noin 2 000. Ruuhka purettiin kuukaudessa, ja siirto sujui kokonaisuudessaan hyvin.
Asunto-osakeyhtiöilmoitusten keskimääräinen
käsittelyaika on nyt yksi viikko kuten muissakin
kaupparekisteri-ilmoituksissa.
PRH valmistautui myös kokonaan uuteen tehtävään, tilintarkastuksen valvontaan, joka siirtyi
2016 alussa Keskuskauppakamarilta PRH:lle. Siirto
perustuu uuteen tilintarkastuslakiin.

Tilintarkastusvalvonnan tehtävien ja henkilöstön siirtoa valmisteltiin yhteistyössä Keskuskauppakamarin ja valtiovarainministeriön kanssa.
PRH osallistui myös tilintarkastusvalvonnan rahoittamiseen liittyvän lainsäädännön valmisteluun.

KAUPPA JA YHDISTYSREKISTERI
ASIAT KESKITETYSTI PRH:SSA
1.9.2015 ALKAEN
KAIKKI ASUNTOOSAKEYHTIÖASIAT

PRH:SSA 1.9.2015 ALKAEN
PRH VUOSIKERTOMUS 2015
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Kaupparekisterin sähköistä asiointia laajennettiin
Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyi
pääosin tavoitteidemme mukaisesti. Rakensimme
uusia sovelluksia ja paransimme olemassa olevia.
Myös tietopalvelu- ja tiedonsaantikanavien, kuten
verkkosivustojen ytj.fi ja prh.fi, uudistaminen jatkui.
Vuoden 2015 aikana sähköistä asiointia lisättiin erityisesti kaupparekisteriasioissa. Yritys- ja

yhteisötietojärjestelmää (YTJ) uudistettiin siten,
että helmikuusta 2016 alkaen kaupparekisterin
kaikki yleisimmät muutosilmoitukset voi tehdä
sähköisesti. Rakensimme valmiudet sähköisessä
rakenteisessa muodossa (XBRL) olevien tilinpäätösten vastaanottoon. Uusi palvelu tulee käyttöön
vaiheittain syksystä 2016 alkaen.

YTJ.FI UUDISTETTIIN

PRH ja Verohallinto avasivat sekä sisällöltään
että ulkoasultaan uudistetun ytj.fi-sivuston
marraskuussa. Sivusto on saanut asiakkailta
kiitosta selkeästä rakenteesta ja raikkaasta
ulkoasusta.

UUSI YTJ.FI

Ilmoittamisohjeet ja -lomakkeet
yritys- ja yhteisömuodoittain.
Etusivulta suoraan yritystietojen hakuun.
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ytj.ﬁ
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Tavaramerkkien ja mallien
palveluja uudistettiin
Sähköistä tiedonhakua ja asiointia kehitettiin
myös tavaramerkki- ja malliasioissa. Uudistettu
tavaramerkkitietokanta julkaistiin joulukuussa.
Vuoden aikana valmistelimme uutta sovellusta
tavaramerkin rekisteröinnin uudistamiseen, ja
uusittu palvelu avattiin tammikuussa 2016.

Tilastot
2015

Case:
Tavaramerkit

Patentit

Mallin rekisteröinnille rakennettiin sähköinen
hakusovellus, joka julkaistiin kesäkuussa. Myös
mallien tietopalvelua uudistettiin vuoden mittaan, ja uusittu mallitietokanta otettiin käyttöön
tammikuussa 2016.
Tavaramerkkitietokannan uudistuksen ja mallin
rekisteröintipalvelun toteutimme yhteistyössä
Euroopan tavaramerkki- ja malliviraston OHIMin
(nyk. EUIPO) kanssa.

Säätiöt ja
yhdistykset

Case: Asuntoosakeyhtiöt

Sidosryhmät

Henkilöstö
ja talous

Osana patenttijärjestelmän uudistushanketta
rakensimme uutta selainpohjaista patentin hakemussovellusta. Helppokäyttöinen sovellus tulee
asiakkaiden käyttöön vuoden 2016 aikana.

PRH VUOSIKERTOMUS 2015

9

Sisällys

Tehtävät ja
tavoitteet

PRH:n
vuosi 2015

Digitalisointi

Yhteinen palvelujen kehittämismalli
valmistelussa
PRH:ssa on vuosien mittaan kehitetty useita sähköisiä palveluja viraston kaikilla tulosalueilla.
Kuluneen vuoden aikana perustimme hankkeen,
jossa kehitämme palvelujen kokonaisvaltaista
johtamistapaa ja palveluvalikoimaa. Hankkeessa
luodaan asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden
yhteinen johtamisen toimintamalli, jolla tavoitellaan parempaa käyttökokemusta asiakkaille.

Tilastot
2015

Case:
Tavaramerkit

Patentit

Suunnitteilla ........................................................... 25 %
MEDIAOSUMAT
Talouselämä 27.1.2015
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KÄSITTELY NOPEUTUI
KAUPPAREKISTERISSÄ

Osin / toteutusvaiheessa.................................... 20 %

”Vielä toissa vuonna neljännes kaikista osakeyhtiöistä perustettiin verkossa. Viime vuonna
osuus nousi jo kolmannekseen.”

Case: Asuntoosakeyhtiöt

PRH:N ASIOINTIPROSESSIEN
SÄHKÖISTYMISEN ASTE

Kattava ...................................................................... 55 %

”Yrityksen perustaminen
siirtyy nettiin”

Säätiöt ja
yhdistykset

TWITTERISSÄ

”Asunto-osakeyhtiöilmoitukset
käsitellään nyt viikossa - mainiota
@prh_fi! #taloyhtiö #kaupparekisteri”

Kaupparekisteriasioiden käsittelyä saatiin nopeutettua merkittävästi muun muassa lisääntyneiden sähköisten ilmoitusten ansiosta. Käsittelemme
kauppa-, yhdistys-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisteriilmoitukset nyt keskimäärin yhdessä viikossa.
Uutuutena PRH:n vastuulle keskitettiin kaikkien asunto-osakeyhtiöitä koskevien ilmoitusten
käsittely syyskuusta alkaen. Tavoitteeksi otimme
asunto-osakeyhtiöasioiden käsittelyaikojen lyhentämisen. Se saavutettiin, ja vuoden loppuun
mennessä asunto-osakeyhtiöilmoitukset käsiteltiin
viikossa muiden kaupparekisteriasioiden tapaan.
Useat sähköiset ilmoitukset käsitellään huomattavasti viikon tavoiteaikaa nopeammin. Esimerkiksi
yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tehtyjen
kaupparekisterin sähköisten ilmoitusten käsittelyaika on enää vain 1–2 työpäivää.
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Digivalmiuksien kehittäminen jatkui
Jatkoimme käsittelyjärjestelmiemme uudistamista.
Säätiöasioiden sähköiseen käsittelyjärjestelmään
tehtiin uuden säätiölain edellyttämät muutokset.
Tilintarkastusvalvontaa varten valmistuivat tilintarkastajarekisteri sekä laadunhallinnan järjestelmät.
Lisäsimme myös asiakirjojen sähköistä arkistointia
ja asiakirjahallintoa.
Aloitimme patenttien käsittelyjärjestelmän
uudistamisen, joka toteutetaan seuraavien 2–3
vuoden aikana. Uusi patenttijärjestelmä perustuu
samaan tekniseen ratkaisuun kuin jo uudistetuissa
tavaramerkkien ja mallien käsittelyjärjestelmissä.

PRH pilottivirastona
Kuluneena vuonna otimme käyttöön tavaramerkkiasioiden uuden käsittelyjärjestelmän. Myös
mallien uusi käsittelyjärjestelmä valmistui, mutta
sen käyttöönotto siirtyi vuoden 2016 alkuun.
Malli- ja tavaramerkkijärjestelmät kehitettiin
yhteistyössä Euroopan tavaramerkki- ja malliviraston kanssa. PRH oli ensimmäinen kansallinen
virasto, jossa uusi tavaramerkkijärjestelmä otettiin
käyttöön.
Rekisteritiedot ajan tasalle
Työ rekisterien ajantasaisuuden parantamiseksi
jatkui. Tietojen ajantasaistamisessa on menossa
useita hankkeita, joista osa vaatii muutoksia lainsäädäntöön.

Pyrimme myös hyödyntämään rekisteritietoja
entistä tehokkaammin. Kuluneena vuonna aloitimme hankkeen, jossa yrityshakijoiden ja patentinhaltijoiden Y-tunnukset lisätään patentti- ja tavaramerkkirekisterien tietoihin.
Mukaan kansalliseen palveluväylään
Rakensimme sähköiset rajapinnat ja yhteydet kansalliseen palveluväylään. Väylä on tiedonvälityspalvelu, jonka avulla julkinen hallinto ja yritykset
voivat hyödyntää muita väylään liittyneitä palveluita ja tietovarantoja. Ensimmäisiä palveluväylän
kautta asiakkaille tarjoamiamme palveluja tulee
olemaan omien kaupparekisteritietojen katselu,
jota niin ikään valmisteltiin kuluneena vuonna.

PRH VUOSIKERTOMUS 2015
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PRH lukuina 2015
Euroopassa ja Suomessa vallitseva alavireinen
taloustilanne tuo epävarmuutta PRH:n palvelujen
kysyntään. Vuonna 2015 yrityksiä perustettiin
edellistä vuotta vastaava määrä mutta kuitenkin
vähemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin.

Kansallisten patenttihakemusten määrä jatkoi
laskuaan, joskin selvää piristymistä nähtiin vuoden lopussa. EP-patenttien validointien määrä
kasvoi. Sen sijaan PCT-hakemuksia, joissa PRH on
tutkivana viranomaisena, jätettiin edellisvuotta
vähemmän.

VERKKOPALVELUJEN KÄYTTÖ 2015

2015 LOPUSSA VOIMASSA OLI

48 500

2 855

PRH:n myöntämää ja
voimaansaattamaa patenttia

hyödyllisyysmallia

Avoin data – tietoa maksutta
ja vapaasti ............................................. 53,0 milj. hakua

Kaupparekisterissä on

617 000

12

2 544

106 950

mallioikeutta

tavaramerkkiä

PRH VUOSIKERTOMUS 2015

yritystä

YTJ – tietoa yrityksistä,
yhteisöistä ja säätiöistä .................... 20,9 milj. hakua
Virre – tietoa yrityksistä
ja säätiöistä..............................................3,1 milj. hakua
Prh.fi-verkkosivusto .......................... 2,0 milj. käyntiä
PatInfo – tietoa patenteista
ja hyödyllisyysmalleista ......................1,3 milj. hakua
Tutustu kaikkiin tietopalveluihin: www.prh.fi

Henkilöstö
ja talous
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Tavaramerkkien kansallisten hakemusten
määrä väheni ja kansainvälisten vastaavasti nousi
hieman. Sekä kansallisten että kansainvälisten
mallien määrä nousi edellisvuodesta. Yhdistys- ja
säätiöasioissa ilmoitus- ja hakemusmäärät ovat
pysyneet kohtalaisen vakioina vuodesta toiseen.
Kansallisten patenttihakemusten käsittelyajat
venyivät yli tulostavoitteiden. Syynä oli tietoinen keskittyminen pitkään käsittelyssä olleisiin
hakemuksiin. Patentin ensimmäisen teknisen
välipäätöksen antoaika on sen sijaan lyhentynyt
jatkuvasti ja on nyt enintään kahdeksan kuukautta.
Myös PCT-hakemukset käsitellään tavoiteajassa.
Tavaramerkkien hakemuskäsittelyä hidastivat
tilapäisesti uuden käsittelyjärjestelmän lastentaudit. Rekisteriasioissa yhdistysten käsittelyaikatavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Kaupparekisterissä seitsemän päivän tavoitetta ei aivan
saavutettu, mutta prosessi kuitenkin nopeutui
selvästi edellisvuodesta.
Sähköinen asiointi kehittyi myönteisesti, ja
tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta kaupparekisteriä. Sen asiakkaat eivät ole vielä siirtyneet
käyttämään uusia sähköisiä asiointisovelluksia
odotetusti.

Tilastot
2015

Case:
Tavaramerkit

Patentit

Säätiöt ja
yhdistykset

Case: Asuntoosakeyhtiöt

Sidosryhmät

Henkilöstö
ja talous

HAKEMUKSET, ILMOITUKSET JA RATKAISUT 2013–2015, KPL
2013

2014

2015

28 969
104 512
204 595
3 004

29 540
111 844
200 162
2 936

29 556
131 361
209 217
2 812

1 995

2 011

2 111

1 330
944
5 164
498

1 102
642
4 724
434

1 098
511
5 121
417

3 553

3 171

3 806

169
2 027
246

134
1 657
238

151
1 436
158

35
1 721
2 660

34
1 061
2 722

35
1 132
3 245

2 500
22 927

2 360
19 619

2 193
20 934

140

129

128

KAUPPAREKISTERI, TILINPÄÄTÖKSET JA YRITYSKIINNITYKSET

Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset
Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset
Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat
Vahvistetut yrityskiinnitykset
PATENTIT JA HYÖDYLLISYYSMALLIT

Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset
Kansainväliset patenttiasiat:
- Käsitellyt PCT-hakemukset (PCT/RO)
- Tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA)
- Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit (EPO)
Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset
TAVARAMERKIT JA MALLIT

Ratkaistut kansalliset tavaramerkkihakemukset
Kansainväliset tavaramerkkiasiat:
- Käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi)
- Ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi)
Rekisteröidyt mallit
SÄÄTIÖT

Rekisteröidyt uudet säätiöt
Käsitellyt säätiöiden muutosilmoitukset
Rekisteröidyt vuosiselvitykset
YHDISTYKSET

Rekisteröidyt uudet yhdistykset
Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin
Päätökset uskonnollisten yhdyskuntien asioissa
(sis. seurakunnat)
Katso lisää tilastoja: www.prh.fi -> Tietoa PRH:sta -> Tilastot
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VALIO
Valio haluaa olla maailman innovatiivisin
maitotalo. Kuluttajat odottavat jatkuvasti
uutuusmakuja erityisesti jugurteissa,
rahkoissa ja vanukkaissa. Valion
toimintastrategiaan kuuluu vahvojen
tavaramerkkien luominen. Pelkästään
Suomessa markkinoille tuodaan satakunta
uutuutta vuodessa. Valio on kansainvälinen
yritys, jonka viimeisimmälle innovaatiolle
Valio ValSa® -maitosuolalle ennustetaan
maailmanlaajuista menestystä. Innovaatio
mahdollistaa suolan vähentämistä
elintarvikkeista maun kärsimättä.
HANNA HIEKKAMIES
MARKKINOINTIJOHTAJA, VALIO
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VALIO ON TAVARAMERKKIEN REKISTERÖIJÄNÄ EDELLÄKÄVIJÄ
”Valio täytti juuri 111 vuotta ja on vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Jo yrityksen alkujuurilla päätettiin, että
pyritään luomaan tunnistettavia brändejä. Haluamme
suojata liiketoimintaamme, ja brändimme ovat tärkeä
osa sitä. Olemme iso yritys, jonka tekemisiä seurataan
ja kopioidaan, joten haluamme turvata vahvasti markkinointiamme. Tavaramerkkien rekisteröimisessä on
pohjimmiltaan kyse oman liiketoiminnan suojaamisesta”,
kertoo Valion markkinointijohtaja Hanna Hiekkamies.
”Haluamme menestyä luomalla merkkejä, jotka ovat
erottamiskykyisiä ja kertovat itse tuotteesta. Hyvä esimerkki on Kiehu, pohjaan palamaton maito, jossa nimi
on erottamiskykyinen ja kertoo heti, minkä tyyppisestä
tuotteesta on kysymys. Välillä tuntuu, että kaikki on jo
rekisteröity, ja nimet ovat käytössä maailmanlaajuisesti.
Kiehun nimessä tuli heti tunne, että nimi loksahti paikoilleen. Koska Kiehu on kuitenkin sana, joka toimii vain
Suomessa, sen nimi on suojattu vain kansallisesti. Usein
tavaramerkit suojataan paljon laajemmin mm. EU-maissa,
Kiinassa, USA:ssa ja Baltiassa, kuten esimerkiksi Eila”, kertoo
Hiekkamies.

”Valion pitkä historia on luonut
ikonibrändejä, joiden arvo on ihan
huikea. Meillä on juustoja, joita on
markkinoitu yli 80 vuotta, kuten
Koskenlaskija ja Turunmaa.”

Valio tekee tiivistä yhteistyötä IPR-talo Berggrenin
kanssa. Valio määrittelee alueen, jossa tuotteelle tarvitaan
suoja, ja Berggren hoitaa itse prosessin. Venäjän markkinoihin panostaminen on oleellinen osa liiketoimintaa. Valio-,
Viola-, Gefilus- ja Oltermanni-nimien kyrilliset versiot on
myös rekisteröity.
Tavaramerkin tarkoitukseksi on laissa määritelty tuotteen yksilöiminen eli erottaminen muista tuotteista. Valio
on joutunut taistelemaan oikeuksistaan tavaramerkkeihin
myös oikeudessa.

Valio – AIV-rehusta
moderneihin brändeihin
Valio perustettiin vuonna 1905 edistämään
laatuvoin vientiä Englantiin. Ensimmäinen
Valion rekisteröimä tavaramerkki Koskenlaskija
on vuodelta 1935. Seuraavaksi rekisteröitiin
tavaramerkiksi maidontuotannon mullistanut
AIV-rehu 1942. AIV-rehun kehitti suomalainen
Artturi Ilmari Virtanen, jolle myönnettiin Nobelin
kemianpalkinto.
AIV-voisuola ja -rehu ovat taloudellisesti
merkittäviä keksintöjä. AIV-suolan käyttö edisti
suomalaisen voin vientiä, ja AIV-liuoksella käsitelty rehu paransi maidon laatua ja makua.
Laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä on
tavallisia tavaramerkkejä parempi suoja. Valion
tunnettuja merkkejä ovat Aura, Oivariini, Polar,
Oltermanni ja Viola. Näkyvästi mainostettavia
uusia tavaramerkkejä ovat Eila, Better ja Kiehu.
Alkuvuosina rekisteröitiin vähän ja harvakseltaan, mutta rekisteröinnit lisääntyivät huomattavasti 1980- ja 90-luvuilla. Valiolla on Suomessa
401 voimassaolevaa tavaramerkkiä.
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Patenttien asiakastyöstä lupaavia kokemuksia
Otimme kesällä käyttöön isojen IPR-asiakkuuksien
hoitomallin. Sen tarkoituksena on tunnistaa patentinhakijoiden tarpeet entistä paremmin ja kehittää
palveluja niiden mukaisesti.
Asiakkuusmalli täydentää vakiintunutta patentinhakijoiden neuvontatyötä. Tähän mennessä
yhteensä 13:lle runsaasti patenttihakemuksia
tekevälle yritykselle, joiden hakemukset ovat jakautuneet useille tutkijainsinööreille, on nimetty
yksi tutkijainsinööreistä asiakasvastaavaksi. Nimetty asiakasvastaava helpottaa viestintää, kun
yrityksessä tiedetään, keneen ottaa yhteyttä.
Asiakasvastaavina toimiville patenttitutkijoille
aiempaa tiiviimpi yritysyhteistyö on antanut uutta
tietoa liiketoiminnan vaatimuksista ja siitä, miten

myönnettyjä patentteja hyödynnetään käytännössä. Näin PRH pystyy parantamaan palvelujaan
kaikille patentinhakijoille.
Asiakkuusmallista on annettu myön teistä
palautetta. Se on myös jo vaikuttanut konkreettisesti patentinhakuun. Esimerkiksi kokeiluna
aloitettu patentinhaun nopeutettu käsittely on
vakiinnuttanut paikkansa palveluvalikoimassa.
Rakenteilla on helppokäyttöisempi selainpohjainen patentin hakusovellus. Palautteen perusteella
on myös tehty parannuksia patenttien käsittelyjärjestelmään. Suuret muutokset tehdään järjestelmän kokonaisuudistuksessa, joka toteutetaan
seuraavan 2–3 vuoden aikana.

MUKANA YHTENÄISPATENTIN VALMISTELUSSA
Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistus tulee
näillä näkymin voimaan vuoden 2017 kuluessa.
Silloin yritykset voivat halutessaan hankkia keksinnölleen ns. yhtenäispatentin eli yhtenäisen suojan
melkein koko EU:n alueella ja puolustaa oikeuksiaan
keskitetyssä tuomioistuinmenettelyssä. Yhtenäis-
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patentit myöntää Euroopan patenttivirasto.
Suomi ratifioi yhtenäispatenttia ja yhtenäispatenttituomioistuinta koskevan UPC-sopimuksen
tammikuussa 2016.
PRH oli kuluneena vuonna mukana työ- ja
elinkeinoministeriön työryhmässä, joka valmis-

teli yhtenäispatenttia ja tuomioistuinta koskevat
kansalliset lakiehdotukset. Lisäksi PRH osallistui
yhtenäispatentin valmisteluun Suomen edustajana
Euroopan patenttivirastossa.
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Nopeammin kiinni patenttiin
Osalle patentinhakijoista on erittäin tärkeää,
että patentin hakuprosessi etenee mahdollisimman sujuvasti. PRH:ssa aloitettiin vuonna 2015
patenttihakemuksen nopeutettu käsittely. Siinä
hakija saa tavanomaista nopeammin tiedon siitä,
onko keksintö patentoitavissa. Hyvän palautteen
perusteella nopeutettu käsittely vakinaistettiin
osaksi palveluvalikoimaamme 2016 alusta alkaen.
Kun patenttihakemus on saapunut, muodollisen tarkastuksen jälkeen tutkijainsinööri tekee
uutuustutkimuksen ja arvioi keksinnön patentoitavuuden. Uutuustutkimuksen tuloksena annetaan
ensimmäinen tekninen välipäätös. Nopeutettuun
käsittelyyn hyväksytyille hakemuksille se annetaan
neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, kun se tavallisesti annetaan seitsemässä tai
viimeistään kahdeksassa kuukaudessa.

”PATENTIN VOI SAADA VAJAASSA VUODESSA”
”Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä nopeutettuun käsittelyyn. Keskimäärin
patentin saamiseen kuluu kahdesta
kolmeen vuotta, mutta jos hakija
vastaa välipäätöksiin ripeästi, nopeutetun käsittelyn avulla patentin
voi saada jopa vajaassa vuodessa.”
”Nopeutetulla käsittelyllä voidaan jouduttaa patenttihakemuksen
käsittelyä myös ulkomailla. PRH:n

Hakija pyytää
nopeutettua
käsittelyä
hakemusta
jättäessään.

Nopeutettu
käsittely:
1. tekninen
välipäätös

0 kk

4 kk

Patenttihakemus
jätetään
PRH:lle.

antaman hyväksyvän välipäätöksen avulla hakija voi nopeuttaa
vastaavan hakemuksen käsittelyä maissa, joiden kanssa PRH:lla
on ns. PPH-sopimus.”
”Vuonna 2015 Virosta tuli PRH:n uusi PPH-sopimuskumppani,
minkä jälkeen suomalaiset voivat hakea nopeutettua käsittelyä
kaikkiaan 22 ulkomaisessa virastossa.”

Johtava neuvontainsinööri Olli Sievänen

Nopeutettu käsittely:
2. tekninen välipäätös.
Jos päätös on
hyväksyvä
patentti
tullaan myöntämään

7–8 kk

Tavallinen
käsittely:
1. tekninen
välipäätös

< 9 kk

2. teknisen
välipäätöksen
jälkeen patenttihakemuksen
käsittely jatkuu
tavallisen
hakuprosessin
mukaisesti.

11–26 kk
Tavallinen käsittely:
2. tekninen välipäätös.
Jos päätös on
hyväksyvä
patentti
tullaan myöntämään
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Yhdistysasioissa koko käsittely sähköiseksi
Yhdistysrekisteriasioiden käsittely keskitettiin
kokonaisuudessaan PRH:lle syyskuusta alkaen.
Aikaisemmin yhdistysrekisterin palveluja sai myös
maistraateista ja ELY-keskuksista. Muutoksista huolimatta yhdistysten rekisteröinti sujui tavoiteajassa.
Yhdistykset ovat voineet tehdä ilmoituksia
sähköisesti jo miltei vuosikymmenen, ja sähköisen
asioinnin osuus on kasvanut vuodesta toiseen.
Keväällä tuli myös mahdolliseksi saada sähköiseen ilmoitukseen sähköinen päätös. Näin koko
yhdistysasian käsittelyketjun voi hoitaa ilman
paperia.

Uudet mallisäännöt helpottavat yhdistysten
rekisteröintiä
Kesällä 2015 julkaisimme erityisesti pienille harrasteyhdistyksille tarkoitetut mallisäännöt. Kun yhdistys käyttää sääntömallia sekä mallia aatteelliseksi
tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi, sääntökohdat
ovat varmuudella yhdistyslain mukaiset. Yhdistysrekisterin ei tarvitse lähettää korjauskehotusta,
mikä nopeuttaa rekisteröintiprosessia.

Yhdistyslakiin valmisteltiin muutoksia
PRH laati yhdessä oikeusministeriön sekä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa luonnoksen yhdistyslain muuttamisesta. Lakiehdotuksen tarkoituksena
on edistää yhdistysrekisterin ajantasaisuutta.
Luonnoksessa ehdotetaan rekisteri-ilmoitusten
tekemisen helpottamista ja PRH:lle oikeutta käynnistää oma-aloitteisesti toimintansa lopettaneiden
yhdistysten poistaminen rekisteristä.

MEDIAOSUMAT
Ilta-Sanomat 14.7.2015

”Karkkilan ukulelen soittajat
löysivät toisensa”
”Yhdistyksiä syntyy nyt Suomessa kiivaammalla
tahdilla kuin vuotta aiemmin. Kovimmassa huudossa on toistaiseksi ollut kulttuuriala.”

Yhdistysrekisterissä on

137 900
yhdistystä
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Uusi säätiölaki tehosti rekisteröintiä
PRH ylläpitää säätiörekisteriä ja valvoo, että säätiöt
toimivat lain ja sääntöjensä mukaisesti. Säätiötoimintaan vaikutti olennaisesti joulukuussa voimaan
astunut uusi säätiölaki, joka korvasi vuodelta 1930
peräisin olleen lain. Uusi laki paransi valvontaa ja
lisäsi säätiöiden avoimuutta. Laissa myös säännellään menettelyjä, joita ei aikaisemmin ollut
säännelty.
Uusi laki muutti merkittävästi rekisteröintiä.
Säätiön perustamiseen tai lakkauttamiseen ei
uuden lain mukaan tarvita enää PRH:n lupaa,

vaan rekisteröinti tehdään, jos lain edellytykset
täyttyvät. Myös rekisteröitävien asioiden määrä
kasvoi. Uuden poistomenettelyn avulla toimimattomat säätiöt voidaan poistaa rekisteristä ja siten
säätiörekisterin tiedot ovat entistä paremmin ajan
tasalla.
Säätiöt saivat vielä vanhan lain voimassa ollessa
ilmoittaa uuden lain mukaiset sääntönsä rekisteröitäviksi PRH:lle. Uudet säännöt merkittiin rekisteriin
uuden lain tultua voimaan 1. joulukuuta.

Uusi laki ei muuttanut varsinaisesti PRH:n
valvontakeinoja, mutta laajensi säätiöiden raportointivelvollisuutta, tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuutta ja PRH:n tietojensaantioikeutta.
Valvonta on edelleenkin ensisijaisesti jälkikäteistä
laillisuusvalvontaa.
Valmistauduimme uuteen lakiin muun muassa
uudistamalla säätiörekisterijärjestelmän sekä päivittämällä säätiörekisteriä ja valvontaa koskevat
verkkosivut prh.fi:ssä.

MEDIAOSUMAT
MTV uutiset 1.12.2015

S
SÄÄTIÖ
 ILMOITA
VUOSISELVITYS NYT!
V

”Lähipiirin suosimiselle
tiukennus – uusi laki voimaan”
”Säätiön tarkoituksena ei enää miltään osin voi
olla taloudellisen edun tuottaminen lähipiirille.”

PRH VUOSIKERTOMUS 2015
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ISÄNNÖINTILIITTO
Keskikokoisessa isännöintiyhtiössä
saattaa olla parikin sataa taloyhtiötä
asiakkaana, joten lain sanelemia
ilmoituksia riittää tehtäväksi. Asuntoosakeyhtiötehtävien siirto PRH:lle ja
ilmoitusten sähköistäminen helpottaa
ja nopeuttaa asiakasyritystemme työtä
huomattavasti.
MARJUT JOENSUU
JOHTAJA, ISÄNNÖINTILIITTO
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ASUNTOOSAKEYHTIÖTEHTÄVÄT SIIRTYIVÄT PRH:LLE
Asunto-osakeyhtiöilmoitukset on tehty PRH:lle
syyskuusta 2015 alkaen, mistä lähtien muutosilmoitukset on voinut tehdä sähköisesti.
Marjut Joensuu on jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä isännöintiyritysten kanssa: ”Isännöintiyhtiöiden arjessa muutos on näkynyt. Eräs jäsenistämme kertoi, että ennen siirtoa heillä oli
maistraatissa kovin ruuhkautunut tilanne. Yhtiöjärjestysmuutoksen tekeminen saattoi kestää jopa
puoli vuotta, ja tilanne koettiin turhauttavaksi. Nyt
prosessissa kestää muutama päivä, ja lomakkeen
täyttäminen on todella nopeaa. Muutos meni
hyvin, ja ajoitus oli hyvä. Kevään yhtiökokouskausi oli ohi, ja syksyllä isännöintiyrityksillä on
hiljaisempaa.”
Tietojen päivittäminen kaupparekisteriin on
tärkeää asioiden sujuvan hoitamisen kannalta.
Esimerkiksi pankki tarkistaa lainaa myöntäessään
taloyhtiön vastuuhenkilöt kaupparekisteristä.
Asunto-osakeyhtiön on tehtävä kaupparekisterilain mukaan ennen toimintansa aloittamista

perustamisilmoitus ja sen jälkeen muutosilmoitus
aina, kun aikaisemmin ilmoitettuihin tietoihin tulee
muutoksia.
”On tyypillistä, että uuteen järjestelmään siirtyminen koetaan hankalaksi. Alussa käytettävyys
koettiin huonoksi, mutta nyt järjestelmä toimii
tarkoituksenmukaisesti, ja Isännöintiliiton jäsenyritykset kiittelevät nopeutunutta käsittelyä ja
joustavaa asiakaspalvelua. Aina kun yksikin henkilö muuttuu hallituksessa, ilmoitus on tehtävä
ja allekirjoitettu pöytäkirja lähetettävä liitteenä.
Kaikki ilmoitukset yhteenlaskettuna se tarkoittaa keskikokoisessa isännöintiyrityksessä satoja
lomakkeita vuodessa”, kertoo Joensuu.
Ainoa kritiikki liittyy verkkomaksamiseen. ”Isännöintiliitto toivoo, että muutoksista aiheutuvat
maksut voisi maksaa suoraan taloyhtiön tililtä.
Isännöintiyritys hoitaa ilmoitukset taloyhtiöiden puolesta. Pienemmissä isännöintiyrityksissä
maksuja maksetaan yrityksen tililtä ja laskutetaan
jälkikäteen taloyhtiöltä, mistä aiheutuu ylimää-

Isännöintiliitto on keskustellut
avoimesti PRH:n kanssa asuntoosakeyhtiötehtävien kehitystarpeista.
Isännöintiyritykset vastaavat, että
vastuuhenkilöt on merkitty oikein ja
tiedot ovat ajan tasalla.

räistä työtä. Suuremmissa isännöintiyrityksissä
taloyhtiöiden laskut maksetaan monipankkijärjestelmässä, josta tulostetaan ja liitetään kuitti
ilmoitukseen, eli silloin sähköinen ilmoittaminen
ei onnistu. Onneksi meillä on avoin keskusteluyhteys, ja PRH:ssa ollaan kiinnostuneita näkemyksistämme, joten olen vakuuttunut, että keksimme
pian yhdessä jonkin toimivan ratkaisun”, kehuu
Joensuu.
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Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä
Vuonna 2015 olimme mukana monipuolisessa
ja yhä aktiivisemmassa kumppaniyhteistyössä.
Perinteisten yhteistyömuotojen lisäksi vuoden
aikana aloitettiin uusia hankkeita.

PRH mukaan Team Finlandiin
PRH hyväksyttiin osaksi Team Finland -verkostoa,
joka edistää suomalaisyritysten menestymistä
maailmalla. Neuvomme kansainvälistyviä yri-

tyksiä aineettoman omaisuuden suojaamisesta
ulkomailla ja sopivan suojamuodon valinnassa.
Koulutamme yrityksiä seminaareissa, koulutuksissa ja muissa tapahtumissa, joissa Team Finland
on mukana.
Alueellista yhteistoimintaa
Tiivis alueellinen yritysneuvontatyö jatkui. Osallistuimme Yritys-Suomi-verkoston toimintaan
tarjoamalla neuvontaa kaupparekisteri- ja IPRasioissa. Olimme mukana järjestämässä erityisesti
pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja
IPR-seminaareja.
Lisäsimme yhteistyötä alueellisten uusyrityskeskusten kanssa, jotka neuvovat yritystoimintaa

suunnittelevia ja aloittavia. Opastimme yritysneuvojia palveluistamme ja järjestimme IPR-asioiden
koulutuksia.
Yrityksen nimipäivää vietettiin
ensimmäisen kerran
PRH:n ja Viestintäviraston yhteistyöhön tuli uusia
muotoja, kun aloitimme yhteisen Yrityksen nimipäivä -hankkeen. Sen tarkoituksena on neuvoa
yrityksiä niiden tunnettuuteen vaikuttavista tekijöistä: toiminimestä, tavaramerkistä ja verkkotunnuksesta. Hankkeen ensimmäinen tapahtuma
järjestettiin joulukuussa.

YRITYKSEN NIMIPÄIVÄ
-SEMINAARI 8.12.2015
YRITYSNIMET • TAVARAMERKIT • FI-VERKKOTUNNUKSET
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Kasvuyritykset tavoitettiin Slushissa
ja Ultrahackissa
Osallistuimme marraskuussa kasvuyritystapahtuma Slushiin osana Team Finlandin messuosastoa.
Järjestimme yhdessä patenttitoimistojen kanssa
myös IPR-klinikan, joissa neuvoimme kasvuyrityksiä aineettoman omaisuuden suojaamisessa.
Olimme mukana myös Slushin oheistapahtumana järjestetyssä Ultrahack-ohjelmistokehityskisassa. Jaoimme osallistujille tietoa aineettomista
oikeuksista ja palkitsimme parhaiten IPR-asiat
huomioineet joukkueet.

TWITTERISSÄ

“A Big Thank You to all the attendees
at the IP Clinics! Come check out our
@teamfinlandfi area too :) #slush15”

Tilastot
2015

Case:
Tavaramerkit

Patentit

Laatuinnovaatio-kilpailun tukena
Olimme Laatukeskuksen yhteistyökumppanina
Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun järjestämisessä.
PRH oli myös edustettuna kilpailun tuomaristossa.
Kilpailun voittajat julkistettiin marraskuussa Maailman Laatupäivä -seminaarin yhteydessä.

Säätiöt ja
yhdistykset

Case: Asuntoosakeyhtiöt
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SUOMI MUKAAN
DESIGNVIEW-PALVELUUN
PRH:n mallioikeustietokannat lisättiin marraskuun
lopussa DesignView-hakutyökaluun. DesignView
on Euroopan tavaramerkki- ja malliviraston ylläpitämä palvelu, josta pääsee ilmaiseksi useiden
rekisterivirastojen mallioikeustietokantoihin. Palvelussa on mukana lähes 50 virastoa, ja siellä voi
katsoa lähes yhdeksän miljoonan mallin tietoja.

TWITTERISSÄ

”#Designview has now 47 members.
Welcome #Finland @prh_fi to the
Designview family!”
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Työhyvinvointi kasvoi
PRH:ssa työskentelee entistä tyytyväisempää
väkeä. Vuosittain tehtävässä työtyytyväisyyskyselyssä saavutettiin 15 vuoden mittaushistorian
korkein tulos: 3,8. Tulokset nousivat kauttaaltaan
edellisestä vuodesta. Vain työn innostavuudessa
ja työssä koetussa ilossa tulos pysyi edellisen
vuoden tasolla.
Erityisen paljon nousi henkilöstön käsitys johdon toiminnasta esimerkkinä ja suunnannäyttä-

jänä. Myös esimiesten 360-arvioinnin perusteella
esimiesten toimintaan ollaan tyytyväisiä.
Työtyytyväisyyskyselyn tulosten arvoa nostavat
kuluneen vuoden lukuisat muutostekijät. Hyviin
tuloksiin vaikuttivat toiminnan tavoitteisiin sitoutunut henkilökunta ja hyvä esimiestyö.
Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä laski
selvästi edellisestä vuodesta. Sen ja työtyytyväisyyskyselyn perusteella voidaan todeta PRH:n

yleisen työhyvinvoinnin kasvaneen.
Henkilötyövuosien määrä laski edellisvuodesta 388,7:ään, ja asetettu enimmäistavoite 415
henkilötyövuotta alitettiin selvästi. Alenevaan
henkilöresurssitarpeeseen vaikuttaa ennen kaikkea sähköisen asioinnin jatkuvasti kasvava osuus
koko palvelutoiminnasta.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA 2015

Patentti- ja innovaatiolinja ............................................... 149,20
Yritys- ja yhteisölinja ................................................................ 122,70
Viestintä ja asiakaspalvelu .................................................... 41,40
Tavaramerkki- ja mallilinja .................................................... 35,10
Hallinto........................................................................................................... 25,00
Tietohallinto ............................................................................................ 15,30

Yhteensä .........................................................................388,70
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TYÖILMAPIIRIKYSELYN TULOKSET 2014–2015,
VM BARO, ASTEIKKO 1–5

3,7

3,9 3,9

3,8

3,7

3,7 3,7

3,5

2014 2015

2014 2015

3,4 3,5

2014 2015

2014 2015

3,5

3,6

2014 2015

3,4

3,5

2014 2015

Kokonaistyötyytyväisyys
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa

Organisaatiomuutosten vuosi

2014 2015

Toteutimme kuluneena vuonna useita organisaatiomuutoksia.
Niiden onnistumista tukivat hyvä aikataulutus, työnjako ja
ennakoiva viestintä.
Yhdistys- ja säätiöasiat yhdistettiin yritys- ja yhteisölinjan
tulosalueeseen. Yhteisissä toiminnoissa merkittävin muutos
oli toimialariippumattomien IT-palvelujen ja niitä tuottaneiden
henkilöiden siirtyminen valtion yhteistoimintayksikköön Valtoriin. Siirron jälkeen pienentyneen tietohallinnon tulosalue
ja hallinnon tulosalue yhdistettiin. Näin syntyi uusi yhteisten
palvelujen tulosalue, joka aloitti toimintansa 2016 alussa.
Loppuvuonna yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena alkoi
hanke, jossa patentti- ja innovaatiolinja sekä tavaramerkkija mallilinja yhdistettiin. Uusi tulosalue aloitti vuoden 2016
toukokuussa.

Työn innostavuus ja työssä koettu ilo

Työtyytyväisyydessä
mittaushistorian korkein tulos: 3,8
PRH VUOSIKERTOMUS 2015
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Talous pysyi raameissaan
Saavutimme melko hyvin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tulossopimuksessa sovitut
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuotto- ja
kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä
49,5 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes
kokonaan varsinaisen toiminnan tuotoista, joita
oli 49,2 miljoonaa euroa, sekä vähäisistä vuokrista,
käyttökorvauksista ja muista toiminnan tuotoista,
noin 0,2 miljoonaa euroa. Tuotot nousivat edellisestä vuodesta 1,1 miljoonaa euroa. Euromääräisesti eniten tuotot nousivat yritys- ja yhteisölinjalla.
Tulojen kasvu selittyy sillä, että osakeyhtiön
edustamisilmoituksista veloitettavien käsittelymaksujen hinnoittelurakennetta muutettiin.
Sähköisestä ilmoittamisesta tehtiin edullisempaa, mutta asiakkaat eivät kuitenkaan siirtyneet
sähköisen ilmoituksen käyttäjiksi ennakoidussa
laajuudessa.

Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla nousivat seitsemän prosenttia ja olivat
vuoden 2015 aikana yhteensä 52,4 miljoonaa
euroa. Toimintamenojen kasvu johtui poistojen
kahden miljoonan euron kasvusta ja palvelujen
ostojen kasvusta yhdellä miljoonalla eurolla.
Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, joka oli
24,3 miljoonaa euroa eli 46,4 prosenttia kokonaiskuluista. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin
käytettiin 15,2 miljoonaa euroa. Vuokriin käytettiin
4,1 miljoonaa euroa. Luvussa ovat mukana vuokrahyvitykset vuokranantajalta.
Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista
kirjattiin vuoden 2015 aikana poistoja yhteensä
6,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden korot
olivat noin 0,2 miljoonaa euroa.
PRH on nettobudjetoitu virasto. Vuonna 2015
tulot olivat suuremmat kuin menot. Tuotto- ja
kululaskelman mukaisesti tulot olivat yhteensä
49,4 miljoonaa euroa ja menot 45,4 miljoonaa
euroa. Ylijäämä oli siten 4 miljoonaa euroa.

TUOTTOJEN JAKAUTUMINEN 2015

Yritys‐ ja yhteisölinja ........................27,6 milj. euroa
Patentti‐ ja innovaatiolinja ............17,0 milj. euroa
Tavaramerkki‐ ja mallilinja ...............4,6 milj. euroa
Yhdistys‐ ja säätiöasiat ......................1,4 milj. euroa
Yhteiset palvelut ...............................0,14 milj. euroa
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MENORAKENNE 2015
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PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen
määräraha on tarkoitettu kattamaan lähinnä
yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien asioiden käsittelystä koituvia menoja, koska niiden
suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista
syistä alle omakustannusarvon.
Taseen loppusummana 31.12.2015 oli 30,9 miljoonaa euroa. Tase koostuu lähes kokonaan PRH:n
tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja
rakentamiseristä sekä niihin liittyvistä IT-ohjelmista.
Taseen vastaavaa-puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen
kokonaisarvosta, yhteensä 29,2 miljoonaa euroa.
Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo sisältää
aineettomia oikeuksia 0,1 miljoonaa euroa. Keskeneräisten investointien arvo kasvoi 0,1 miljoonaa
euroa.
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Taseen vastattavaa-puolelle kuuluvat valtion
oma pääoma sekä edellisten tilikausien pääoman
muutokset PRH:n osalta, yhteensä 18,1 miljoonaa
euroa, ja lyhytaikaiset velat, yhteensä 12,7 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden
aikana yhteensä 0,4 miljoonaa euroa lähinnä
tietojärjestelmiin. Investointien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,1 miljoonaa euroa.
Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat pysyivät
edellisvuoden tasolla.

Henkilöstökulut ..................................24,3 milj. euroa
Palvelujen ostot ..................................15,2 milj. euroa
Poistot ...................................................... 6,1 milj. euroa
Vuokrat .................................................... 4,1 milj. euroa
Sisäiset kulut .......................................... 1,4 milj. euroa
Muut kulut .............................................. 0,6 milj. euroa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ............. 0,5 milj. euroa
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