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pääkirjoitus

Tervehdys
pääjohtajalta

P

idät käsissäsi 75-vuotisjuhlamme kunniaksi painettua PRH:n henkilöstölehteä, Ikiliikkujaa. Ikiliikkuja on myös osuva nimitys virastolle, joka on pysynyt vahvasti liikkeessä. Katseet ovat PRH:ssa nytkin
eteenpäin, mutta juhlan kunniaksi ensin muutama havainto historiasta.

Taakse jääneet 75 vuotta on korkea ikä virastolle maassa, joka juhlii satavuotista itsenäisyyttä. Nykyoloissa
onkin hyvä muistaa, että PRH perustettiin maan ollessa sodassa. Tästä huolimatta historiankirjat kertovat
viraston perustamisen olleen johdonmukaisen hallinnon kehittämisen tulos. Kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastosta tehtiin itsenäinen virasto vuonna 1942.
PRH:n toiminnot ovat tätäkin vanhempia. Tavaramerkkien rekisteröinti alkoi vuonna 1889 ja kaupparekisteri perustettiin jo vuonna 1896. Suomalaisen patentin historia on näistä pisin - ensimmäinen
suomalainen patentti myönnettiin Suomen senaatin manufaktuurijohtokunnan toimesta jo
175 vuotta sitten.
Ensimmäinen patentoitu keksintö oli luonteeltaan parannus entiseen teknologiaan (vähemmän voitelua vaativa puhallinkone). Se joutui pian kritiikin kohteeksi siitä, että keksintö ei olisikaan täysin uusi. Huomionarvoinen on myös kolmas suomalainen patentti, joka
myönnettiin biokemialliselle keksinnölle (erityishiiva oluen valmistukseen).
Paljon puhutun kiihtyvän muutosvauhdin keskellä onkin hyvä huomata, ettei kaikki tässä
maailmassa ole uutta ja ihmeellistä - hallintoa kehitetään, patenttioikeuksista riidellään ja
bioteknologia on keskeinen teknologia.
PRH:n tehtävät ovat osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria ja siten merkittäviä tekijöitä
kansakunnan kilpailukyvyn varmistamisessa. Perusrekisterimme ovat suomalaisten yritysten, yhdistysten ja säätiöiden koti. Teollisoikeuksien suoja on keskeinen tekijä kaikelle kaupalliselle toiminnalle. Tilintarkastajien, säätiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen valvonnalla
vahvistetaan luottamusta suomalaiseen taloudelliseen toimintaan.
Ikiliikkuja on PRH:n henkilöstölehti, joka julkaistaan nyt poikkeuksellisesti painettuna. Se on, monen muun PRH:n toiminnon tapaan, muuttunut digitaaliseksi. Digitaalisuus ei kuitenkaan ole ollut itsetarkoitus – se vaan on monin tavoin järkevämpi
tapa tehdä henkilöstölehteä. Edellä sanottu koskee myös PRH:n palveluita. Digitalisoinnin avulla voimme tarjota nopeampia, luotettavampia ja laadukkaampia palveluita. PRH on ollut palveluiden ”sähköistämisen” etujoukoissa ja tarkoituksemme on
jatkaa sillä tiellä. Alati muuttuva digitaalisten mahdollisuuksien meri on edessämme ja siellä aiomme navigoida parhaita väyliä hyödyntäen. Digitaalisen palvelun
on oltava aina parempi kuin entinen, jotta muutos on perusteltu.
PRH:lle katsoo siis tulevaisuuteen ja haluaa olla edelläkävijä. Olemme parhaillaan uudistamassa strategiaamme ja tarvitsemme siihen myös sidosryhmien
panosta. Pärjäämme tulevaisuudessakin kuuntelemalla asiakkaitamme ja pitämällä huolta keskeisimmästä menestystekijästämme eli osaavasta henkilöstöstä.
Vahva asiantuntijuus on välttämätöntä aineettomien oikeuksien osaamisen kansainvälisessä kilpailussa ja se on pohja, jolle myös rekisteri- ja valvontaviranomaisen menestys perustuu.
Kiitos teille menneistä vuosista - tavoitteena on,
että PRH on ikiliikkuja myös seuraavat 75 vuotta.

- Antti Riivari
Kuva: Juha Rahkonen
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Kohti erin
TEKSTI: Anna Lauttamus-Kauppila

N

Nyt jos koskaan puhutaan asiakaskokemuksesta. Eikä syyttä. Olemme PRH:ssa viime vuosina pohtineet paljon sähköisten palvelujen kokonaisvaltaista toimivuutta eli sitä, miten
palvelumme auttaisivat asiakasta onnistumaan omassa yritys- tai yhdistystoiminnassaan, saumattomasti ja alusta loppuun. Uusi visiomme, erinomainen asiakaskokemus – parhaita viranomaispalveluja yhdessä, nyt myös siihen velvoittaa.
Kun on itse asiakkaan roolissa, valitettavan usein tulee mieleen, että digipalvelut on saatu aikaan melko vähäisellä asiakasajattelulla. Tällä tarkoitan esimerkiksi
liian tiukkaa bitteihin, pykäliin ja euroihin
tuijottamista, mikä tietenkin on välttämätöntä, mutta asiakkaan näkökulmasta lopputulos on usein vain harmaan asiallinen.
”Se jokin” puuttuu.
Useimmat palvelut, niin julkiset kuin
yksityiset, pyritään toki tekemään mahdollisimman huolellisesti, jotta ne olisivat
lain ja säädösten mukaisia sekä turvallisia
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käyttää, ja joskus jopa aidosti asiakkaiden
ja myös omia prosesseja helpottavia. Ja
näin kuuluukin olla. Mutta vaikka perusasiat ovat kohtuullisen hyvällä mallilla,
harva käyttäjä kiljaisee riemusta saatuaan
viranomaisen tai esimerkiksi pankin tai vakuutusyhtiön lomakkeen sähköisesti täytetyksi ja lähetetyksi. Samalla tunne siitä,
että palvelun ykköstavoitteena olisi ollut
juuri minun onnistumiseni, jää laimeaksi.

Polku parempaan
Palvelumuotoilijat ja asiakaskokemusexpertit uskaltavat sanoa ääneen, että jokaisen
palvelun tavoitteena tulisi olla asiakkaan
WAU-tunne. Kuulostaa hienolta ja rohkealta. Mutta millä keinoin pääsemme tuohon ylivoimaiseen palvelukokemukseen?
Useimmiten asiakkaan turhautuminen voitaisiin välttää, kun muistetaan,
että teemme ihmiseltä ihmiselle. Tämän
ymmärtäminen on kaiken tekoäly- ja lohkoketjukeskustelun keskellä aivan välttämättömyys.

omaisuutta
Muistetaan myös, että ilman omistajuutta ja näkemyksellistä johtamista
vastuuta ei ota kukaan, ja suoritus jää
heikoksi. Hyvä johtaja antaa tiimilleen
vapauden toimia parhaan kykynsä mukaan.
Koska emme tee asioita pelkästään
teknologian ehdoilla, palvelu suunnitellaan moniammatillisessa yhteistyössä ja
mieluusti vielä monen toimijan kanssa.
Laatikon ulkopuolelta -ajattelu, toimintatapojen ja toimialojen disruptiosta puhumattakaan, harvoin onnistuu omasta
pilttuusta käsin.
Saman sorvin ääreen siis eri alojen
osaajat, asiakkaan edustajat ja oma henkilökunta! Ihmettelemään ja tekemään
tyhmiä kysymyksiä. Yhdessä suunnittelu myös sitouttaa ja motivoi, joten uusia
toimintatapoja on helpompi viedä käytäntöön.
Eri ratkaisuja on uskallettava rohkeasti
kokeilla käytännössä, ja mahdollisista virheistä opitaan.

Ymmärretään myös, että koskaan ei
tule valmista, vaan seuranta ja kehittäminen on jatkuvaa.
Tarvitaan myös dataa: markkinatutkimusta, asiakaspalauteanalyysiä sekä ilmiöiden ja trendien tunnistamista – säännöllisesti.
Kun nämä periaatteet otetaan täysillä
käyttöön, olemme taas askeleen lähempänä aitoa asiakasymmärrystä. Kun asiakas onnistuu, myös me onnistumme, ja
kaikille jää hyvä fiilis.
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Kirjoittaja on PRH:n asiakaspalvelut ja
viestintä -tulosalueen johtaja, joka
kantaa huolta PRH:n palvelukehityksestä.
Mutta ei yksin, vaan yhdessä muiden
osaajien kanssa.
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Kansallisoopperasta

elämyksiä
kaikille aisteille
TEKSTI: Marjo Rautvuori, KUVAT: Kansallisooppera ja Juha Rahkonen

Suomen kansallisooppera
tekee aktiivista yleisötyötä,
jotta mahdollisimman monet
ja kaikenikäiset pääsisivät
kokemaan koskettavia
elämyksiä paikan päällä tai
virtuaalinäyttämö Stage24:n
äärellä.
6

V

uonna 1993 Töölönlahden rantaan
valmistuneen Oopperatalon kaikki
tilat ovat monipuolisessa ja erittäin
vilkkaassa käytössä aamusta iltamyöhään.
Täyttöaste oli syyskaudella 2016 yli 90 prosenttia. Oman tuotannon lisäksi näyttämöillä nähdään vierailijoita ja luonnon lämpiöihin tuoma vaihtuva somistus sopii mihin tahansa tilaisuuteen. Makuelämykset tarjoaa
Oopperaravintola.
– Meille on tärkeää tehdä kutsuvaa
yleisötyötä. Pienimmät voivat tulla vauvojen taidetuokioon, vähän isommat
vaikka koululaisoopperaa tekemään. Senioreille järjestämme säännöllisesti teetansseja elävän musiikin tahtiin. Niitä
tanssitaan samaan aikaan myös monissa palvelutaloissa Stage24-palvelun ansiosta, kertoo Kansallisoopperan yritysja yhteisöasiakkuuksien palvelukehittäjä
Marjo Nuortimo.
Stage24 vie esitykset maksutta minne tahansa. Televisioitava esitys voidaan
verkon välityksellä suoratoistaa tai katsoa
myöhemmin tallenteena. Palvelusta löytyy muun muassa trailereita, teosesittelyjä, keskusteluja ja haastatteluja sekä kokonaisia esityksiä. Myös eläviä esityksiä, kuten
otteita baletin ohjelmistosta, viedään kiertueille ympäri maata.

Pieni herkkupala
tai täydellinen ateria
Oopperaravintolan toiminnasta vastaa tapahtumaravintolatoimintaan erikoistunut
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Kanresta Oy. Sen omistaa kokonaan Suomen Kansanterveysyhdistys ry, jonka tehtävänä on vaalia jäsenjärjestöidensä kautta
suomalaisten kansanterveyttä.
– Yritystä johdetaan kuten liiketoimintayritystä. Huolehdimme kilpailukyvystämme ja kannamme kortemme kekoon
vastuullisella toiminnalla. Mitä paremmin
onnistumme ravintolatoiminnassamme,
sitä enemmän pystymme antamaan varoja esimerkiksi lastentautien tutkimiseen.
Yhteiskunnallinen painoarvomme on valtava. Siksi työn merkitys henkilöstölle on
poikkeuksellinen, kertoo Kanrestan toimitusjohtaja ja yhdistyksen toiminnanjohtaja
Maria Lyytikäinen.

Kanresta toimii aina tiiviisti
yhdessä kumppaninsa kanssa.
Onnistunut yritystilaisuus poikii uuden
Oopperatalo on huikean miljöönsä ja mahdollisuuksiensa vuoksi kysytty yritystilaisuuksien pitopaikka.
– Kun sopiva aikataulu löytyy, on ilo
päästä tekemään asiakkaan toiveiden mukaista tilaisuutta yhdessä Oopperaravintolan kokeneiden ammattilaisten kanssa. Hyvä esimerkki tästä on PRH:n juhlaseminaari ja illallinen. Asiakkaalle sävelet tuntuivat
olevan selvät hyvissä ajoin, joten käytännön järjestelyjen ja ohjelman suunnittelu
etenivät mallikkaasti. Viisi vuotta sitten toteutimme yhdessä PRH:n edellisen juhlapäivän, ja oli hienoa päästä uudelleen yhteistyöhön, Nuortimo kertoo.

Lyytikäinen painottaa, että suunniteltaessa on aina tavoitteena täysin uniikki yritystilaisuus alusta loppuun asti.
– Oma vaatimustasomme on kova. Käytämme paljon luomua ja lähialueiden tuotteita. Oopperaravintolan erikoisuutta, omien mehiläisten tuottamaa hunajaa, pääsevät vieraat maistamaan monissa makuyhdistelmissä. Suomi 100 näkyy myös jotenkin
juhlaseminaarin tarjoilussa. Ravintolapäällikkö Anuliina Pinedalta kuulin, että suunnittelu on edennyt poikkeuksellisen mukavassa yhteistyössä. Uskon tarjoilun olevan
todella ainutlaatuisen ja vieraiden viihtyvän.
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Kansallisoopperan ja -baletin toimintaa ohjaa rekisteröity
säätiö, Suomen kansallisooppera ja - baletti sr. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä on noin 530, kansallisuuksia 36.
Oopperalla on kolme rekisteröityä tavaramerkkiä: logo sekä
tunnus suomeksi ja ruotsiksi.
Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n perustivat 1969
Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Mielenterveysseura
ry, Suomen Sydänliitto ry ja Vanhustyön keskusliitto ry
hankkiakseen työlleen lisää varoja. Kanresta Oy on yhdistyksen tytäryhtiö, jolla on 34 liiketoimintayksikköä. Liikevaihto
on 30 miljoonaa euroa. Yritys työllistää vuosittain noin 500
työntekijää, joka vastaa 250 henkilötyövuotta.
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Rekisteritieto edistää
taloudellista toimintaa
TEKSTI: Liisa Räsänen

Y

ritysten olemassaoloa pidetään usein
itsestään selvyytenä. Yritystoiminta
muodostaa perustan, jonka päälle
hyvinvointimme on rakennettu. Yritysten
olemassaolo ja toiminta perustuvat käytännössä kuitenkin erilaisiin sopimuksiin,
joiden tekeminen on keskeistä taloudellisessa toiminnassa.

Luotettavaa tietoa tarvitaan
8
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Yritystoiminnassa tavoitellaan taloudellista hyötyä. Taloudellinen toiminta voidaan
määritellä ja järjestää erilaisten hinnoittelumekanismien ja sopimusten avulla. Jotta
yritykset voivat hankkia, ylläpitää ja kehittää tarvitsemiaan resursseja, niiden täytyy
solmia sopimuksia toisten yritysten kanssa.
Sopimuksilla pyritään resurssien tehokkaaseen kohdentumiseen ja kustannustehokkuuteen.
Sopimiseen liittyy monenlaisia kustannuksia sopimuskumppanien etsintään, sopimusten valmisteluun tai valvontaan liittyen. Markkinat eivät aina tuota päätöksenteon kannalta riittävästi tai riittävän tarkkaa
informaatiota, mistä aiheutuu kustannuksia.
Epätäydellisen informaation seurauksena
osapuolet eivät kykene tekemään rationaalisia ostopäätöksiä eivätkä resurssit kohdennu tehokkaasti.
Luotettavan tiedon merkitys korostuu
pitkissä sopimusketjuissa. Esimerkiksi rakennusurakoiden ja tavaran jakeluun liittyvät
sopimusketjut muodostuvat useista sopimuksista eri osapuolten välillä, joiden riippuvuus toisistaan lisää toimituksen viivästy-
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miseen liittyvää riskiä. Transaktioon liittyvän
riskin pienentäminen edellyttää luotettavaa
tietoa sopimuskumppaneista.

Rekisteritieto hyötykäyttöön
Kaupparekisteri on tehokas instituutio, joka
kokoaa yrityksen perustamiseen, edustamiseen ja taloudelliseen toimintaan liittyvän
keskeisen tiedon. Kaupparekisterin tehtävänä on tarjota luotettavaa yritystietoa elinkeinoelämän, viranomaisten ja kansalaisten
käyttöön. Rekisteritiedon hyödyntäminen
vähentää yritysten transaktioihin ja sopimusten laatimiseen liittyviä riskejä ja kustannuksia ja lisää tehokkuutta taloudessa.
Rekisteritietoa ei ole tarkoitettu pölyyntymään viranomaisen arkistoissa, vaan käytettäväksi. Tiedon laadulla on väliä. Rekisteritieto muodostuu yritysten itsensä ilmoittamista tiedoista ja vastuu tiedon oikeellisuudesta on tiedon ilmoittajalla. Rekisterin
hyödyllisyys on ainoastaan niin hyvä, kuin
sen sisältämien tietojen oikeellisuus. Rekisteritiedon ajantasaisuus, kattavuus ja oikeellisuus tekevät tiedosta laadukkaan.
Rekisteritiedon tarve ei tunne kansallisia rajoja. Sijoittajat vaativat aiempaa enemmän, että kohdemaan yrityksen tiedot ovat
luotettavia. Jos yritystoiminnan kannalta
olennaisten tietojen saaminen on hankalaa, esimerkiksi manuaalista, saattaa sijoitus
jäädä tekemättä. Esimerkiksi EU:n sisällä tapahtuva kehitys tietojen saamisen ja käytön
lisäämiseksi yhteisillä tietojenvaihtoportaaleilla ja tietopalveluilla tehostavat rekisteritietojen käyttöä.

Rekisteri-ilmoitusten käsittelyn automatisointi, sähköinen asiointi, tiedon tarjoaminen avoimena datana ja rajapintojen
kautta, uuden teknologian hyödyntäminen,
tiedon maksuttomuus, tiedon yhteentoimivuus muiden rekisteriviranomaisten tietojen kanssa lisäävät tiedon käytettävyyttä ja
luovat mahdollisuuksia uusille tavoille hyödyntää tietoa. Rekisteritiedon hyödyntäminen ja käytettävyys vaikuttavat keskeisesti
myös eri maiden rekisterien toimivuuteen
ja tehokkuuteen.
Pidämme PRH:ssa tärkeänä, että rekistereissämme oleva tieto ajantasaista, oikeaa ja
luotettavaa. Tavoitteenamme on, että tietomme on tulevaisuudessa entistä helpommin saatavissa, paremmin hyödynnettävissä ja elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan
tehokkaassa käytössä.

i

i
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Yrityksen rekisteröinti luo
varmuutta ja näkyvyyttä
Rekisteröinnillä on oikeutta luova vaikutus. Osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät rekisteröinnillä eli niistä tulee rekisteröinnin myötä oikeushenkilöitä, jolla
on oikeuksia ja johon voi kohdistua velvollisuuksia. Oikeushenkilöt voivat tehdä oikeustoimia ja esiintyä tuomioistuimessa,
oikeushenkilön nimiin voi hankkia omaisuutta ja se on verovelvollinen saamastaan voitosta.
Rekisteröinnillä on myös julkisuusvaikutus. Rekisteröity
yritys voidaan löytää ja tunnistaa. Esimerkiksi kaupparekisteriin merkitty ja kuulutettu seikka katsotaan olevan yleisesti tiedossa. Julkisuusvaikutus on merkittävä asia yrityksen toiminnan kannalta.

Kaupparekisteristä avointa tietoa yrityksistä
Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä.
Kaupparekisteriin merkitään yrityksiä koskevia tietoja yritysten tekemien ilmoitusten ja tuomioistuinten ja muiden viranomaisten tiedonantojen perusteella. Rekisterin tietosisältö vaihtelee yritysmuodoittain, mutta kaikista rekisteröidään
yleensä ainakin yrityksen nimi, kotipaikka, toimiala, osoite
ja tieto siitä, kenellä on oikeus edustaa yritystä ja tehdä sopimuksia yrityksen nimissä. Useimmat yritykset ilmoittavat
kaupparekisteriin myös tilinpäätöksen.
Kaupparekisteri on julkinen, yleiseen käyttöön tarkoitettu
rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Tiedon avoimuus ja helppo saatavuus on olennaista, jotta talous toimisi tehokkaasti.

Kirjoittaja toimii PRH:ssa yritykset ja yhteisöt -tulosalueen johtajana.
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Oivalluksista onnistumisiin
– tarinoita matkamme varrelta

10

Luovuus, into keksimiseen, määrätietoinen tutkimustyö ja asiantuntemus luovat perustan innovaatioille
ja brändeille. Oman ydinosaamisen
suojaamismahdollisuudet teollisoikeuksin kannattaa kartoittaa – AINA.
Esimerkkejä historian varrelta kokosivat Mirja Lehikoinen, Tuulimarja Myllymäki ja Olli Sievänen.
Lähteinä: PRH:n tavaramerkki- ja patenttitietokannat, oikeuksien omistajien verkkosivut, Wikipedia, YLE, MTV ja Tekniikan historia
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Valmistusmenetelmiä
maailmalle
Vuorineuvos Petri Bryk ja yli-insinööri Johan Ryseli
kehittivät liekkisulatusmenetelmän, joka patentoitiin
vuonna 1947. Pyriittinen sulatusmenetelmä käyttää
hyväksi raaka-aineen omaa sulamislämpöä. Menetelmällä saadaan rikkidioksidi talteen. Menetelmä on
ollut yksi Suomen taloudellisesti merkittävimmistä
innovaatioista.
Myös muun muassa lentokentiltä tuttu turvaportti perustuu Outokumpu Oy:n patentteihin nro
40646 ja 74822. Tekniikka keksittiin jo 60-luvulla, mutta kun kaivoskuljettimien metallin-ilmaisimet nostettiin pystyyn portiksi parikymmentä vuotta myöhemmin, oli tekniikka hyödynnettävissä myös turvatehtävissä. Vuonna 1967 haetussa patentissa keksijöinä
ovat Kai Fallenius ja Keijo Varmola ja 1987 haetussa patentissa keksijöinä ovat Kari Aittoniemi, Erkki
Kiuru, Aatu Lappalainen ja Kalevi Savolainen.

Kasvistanoliesteri ja
Benecol
Vuonna 1989 Raisiossa keksittiin, miten kolesterolia
alentavista kasvistanoleista voidaan valmistaa elintarvikkeiden valmistukseen soveltuvaa rasvaliukoista kasvistanoliesteriä. Keksintö patentoitiin. Patentin
hakijana oli Raision margariini Oy ja keksijöinä Tatu
Miettinen, Hannu Vanhanen ja Ingmar Wester.
Valmistusmenetelmään perustuva Benecol-margariini lanseerattiin markkinoille vuonna 1995. Kasvistanoliesteriä pidetään yhtenä kymmenestä tärkeimmästä ravitsemusinnovaatiosta maailmassa.
Benecol on Raisio Oyj:n omistama rekisteröity tavaramerkki.

Kiss-Kiss ja Fazerin Sininen
Vanhin suomalainen Suomessa voimassa oleva tavaramerkki, Fazerin Kiss-Kiss, on merkitty rekisteriin
15.11.1901 numerolla 443. Monille sukupolville karamelleista tutuiksi tulleet kolme kissanpentua löytyvät myös vuonna 1991 julkaistusta Suomen makeisteollisuuden 100-vuotisjuhlapostimerkistä.
Fazerilla on hallussaan myös Suomen ensimmäinen väritavaramerkki – suklaalevyn sininen rekisteröitiin vuonna 2001.
Vuonna 1903 rekisteröity Rönnbär Pihlajanmarja
on kansan suussa saanut nimen ”kettukarkki”. Tavaramerkin omistaa nykyisin Fazer Invest Oy.

PRH |
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Alvar Aallon innovaatiot
Vuonna 2003 PRH:n galleriassa oli esillä kaikki Alvar
Aallon seitsemän patentoitua ratkaisua. Kekseliään
arkkitehdin kiinnostus tyyppihuonekalujen suunnitteluun ja ongelmien ratkaisemiseen uudella tavalla
näkyy maailmalla edelleen.
Aalto-huonekalut perustuvat muutamaan perusoivallukseen. Ensimmäinen Aallon patenteista
oli pinottava metallijalkatuoli, mutta jo toinen koski
puuntaivuttamista. Puuntaivutusmenetelmiä koskevia patentteja oli kaikkiaan neljä.
Vuonna 1935 perustettu Oy Artek Ab huolehti tuotteiden suojaamisesta myös kansainvälisesti.
Aallon tuottamista ratkaisuista L-jalka on tunnetuin
ja myös laajimmin jäljitelty. Lisäksi Aalto oli kehittämässä teräsbetonista porraselementtiä.
Aallon viimeinen patenttihakemus vuonna 1961
sisälsi valaisimen häikäisysuojan. Valaisin A111, jossa
ratkaisua on käytetty, on saanut muotonsa vuoksi
lempinimen käsikranaatti.

12
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Spede innovaattorina
Elokuvistaan ja TV-urastaan tunnettu Pertti ”Spede”
Pasanen muistetaan PRH:ssa luovana ja idearikkaana keksijänä. Hän teki elämänsä aikana kaikkiaan
49 patenttihakemusta, joista kymmenelle myönnettiin patenttisuoja.
Mäkihyppyyn ja veneilyyn liittyvien keksintöjensä lisäksi hän kehitti myös eri paksuuksille sopivan kynttilänjalan, joka jäi hänen viimeiseksi patentoiduksi keksinnökseen. Hylättyjen hakemusten
joukosta löytyy ratkaisuja jätepussitelineestä aaltovoimalaan ja miettipä hän tupakan savuhaittojen
poistamistakin, idea kuitenkin oli ennätetty Australiassa keksimään jo muutamaa vuotta aiemmin.
Elokuvassa Professori Uuno D. G. Turhapuro esitelty
Spede-linko tuottaa lumilautailijoille iloa vieläkin.

Ikiliikkuja 3/2017

Tuulivoimaa
Insinööri Sigurd J. Savonius valitsi keksijän uran.
Hän oli erityisen kiinnostunut ilman virtauksesta ja
tuulivoimasta. Hän rakensi muun muassa Suomen
ensimmäisen tuulitunnelin, mutta hänen tunnetuin keksintönsä on huiman yksinkertainen savonius-roottori.
Roottori muuntaa tuulen ja veden liike-energian
pyörimisliikkeeksi ja sitä kautta vaikkapa sähköksi.
Roottoreita näkyy tänäkin päivänä muun muassa
vesipumpuissa ja katoilla ilmanvaihtoputkien
päissä. Tuuliturbiinien käynnistämisessäkin
siitä on hyötyä.
Savonius haki patenttia mainiolle
keksinnölleen vuonna 1924 ja se
myönnettiin hänelle huhtikuussa 1926.
Roottorin voi nikkaroida kokeeksi itsekin: putkenpätkä halkaistaan ja halkaistut osat kiinnitetään päistään limittäin melkein S-kirjaimen muotoon. Roottori pyörii vähäiselläkin
tuulella. Tarkemmat nikkarointiohjeet löytyvät espacenet-palvelusta
julkaisunumerolla FI11121.

13
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Sähköistäminen
tuo tehoa
tilintarkastusvalvontaan
TEKSTI: Marjo Rautvuori, KUVA: Juha Rahkonen

Tilintarkastusvalvonnalla on PRH:ssa takanaan ensimmäinen vuosi. Kehittämällä
valvonnan sähköistä asiointia ja automatisoimalla ilmoitusten käsittelyä luodaan
aikaa analysoivaan työhön.

V
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uoden 2016 alussa voimaan tullut
uusi tilintarkastuslaki uudisti tilintarkastusvalvontaa ja tilintarkastajien
tutkintoja. Valvonta siirtyi silloin kokonaan
PRH:n uudeksi tehtäväksi. Yksikkö vastaa
muun muassa tilintarkastuksen yleisestä
ohjauksesta ja kehittämisestä, hyväksyy tilintarkastajat ja valvoo tilintarkastuksen laatua. Päällimmäisiksi haasteiksi tulosalueen
johtaja Riikka Harjula kokee toiminnan
sähköistämisen ja uuden, kaikkiin tilintarkastajiin kohdistuvan laaduntarkastustavan
juurruttamisen.
Uudessa tutkintojärjestelmässä on HTperustutkinto, jonka suorittanut voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilintarkastukseen suorittamalla KHTerikoistumistutkinnon tai julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastukseen suorittamalla
JHT-erikoistumistutkinnon. Siirtymäaikana
voidaan täydentää vanhoja tutkintoja, siksi
tänä vuonna on seitsemän erilaista tutkintoa. Kun siirtymäaika on ohi, erilaisia tutkintoja on kolme. Tutkinnon suorittajia on vuosittain 400–500.
– Ensimmäinen tutkintovuosi jännitti
meitä vähän, mutta osallistujat olivat palautteensa mukaan varsin tyytyväisiä. Tilintarkastusyhteisöt ovat toivoneet tutkintoajankohtaa aikaistettavan syyskuulta elokuulle, mutta toteutus ei ole käytännössä
ihan helppo, kertoo Harjula.
Ikiliikkuja 3/2017

Pieni asiantuntijayksikkö
Tilintarkastusvalvonnassa työskentelee tällä
hetkellä viisitoista asiantuntijaa, joista pääosa siirtyi PRH:hon Keskuskauppakamarista. Työntekijät ovat sopeutuneet Harjulan
mielestä hyvin aiempaa suurempaan työyhteisöön.
– Olemme toki vähän erilainen yksikkö.
Mittakaava on monessa mielessä toinen, jos
vertaa vaikka meidän 1 500–1 600 tilintarkastajan rekisteriämme kaupparekisteriin.
Kaikki PRH:n laatumääritteet, kuten läpimenoaikojen mittaus, eivät myöskään sovi meidän toimintaamme. Kaiken kaikkiaan
olemme varmasti voiton puolella. Pääsemme hyötymään yhteisistä palveluista, kuten
IC:stä, HR:stä sekä viestinnästä. Viime vuosi
kului paljolti toiminnan aloittamiseen. Muutoksia tehtiin lähinnä laaduntarkastukseen.

Sähköistä asiointia viedään
eteenpäin
Tämän ja lähivuosien merkittävä projekti on
tilintarkastusvalvonnan sähköisen asiointija käsittelyjärjestelmän rakentaminen. Ensimmäisenä päästään automatisoinnin ansiosta eroon tilintarkastajien valvontatietojen
manuaalisesta uudelleentallentamisesta ja
ilmoitusten käsittelyä pystytään osin automatisoimaan. Seuraavaksi viedään sähköiseen järjestelmään tutkintoihin ilmoittautumiset.

Laadunvalvonnassa sähköiset kanavat
tulevat Harjulan mukaan tarjoamaan tilintarkastajille muun muassa tietoa siitä, mitä
asioita on kulloinkin menossa.
– Sähköistäminen tuo tehokkuutta ja
vapauttaa aikaa analysoivaan työhön. Haasteena suhteellisen pienessä organisaatiossa on kuitenkin aina ajan löytäminen kehitystyölle.

Laaduntarkastusta
painopistealueittain
PRH:n tilintarkastusvalvonta tarkastaa yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, kuten pörssiyhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden, tilintarkastajien työn laatua vähintään kolmen vuoden välein. Näitä ns. PIE-yhteisöjä tarkastavat työskentelevät yleensä suurissa tilintarkastusyrityksissä.
Muiden tilintarkastajien laadunvarmistuksesta vastaavat PRH:n kouluttamat ammatissa toimivat tilintarkastajat. Tarkastus tehdään vähintään kerran kuudessa vuodessa.
– Uuden laaduntarkastustavan myötä laaduntarkastettavien tilintarkastajien
määrä kasvaa huomattavasti aikaisempaan
verrattuna. Keinot, joilla pystymme selviämään tilanteesta ilman resurssilisäyksiä, ovat
muun muassa se, että saamme tilintarkastuskansiot virastolle ja tarkastamme niitä läpi vuoden ja toisaalta se, että keskitymme
vuosittain tiettyjen painopistealueiden tar-

kastamiseen. Näin saamme enemmän tietoa, jota voimme viedä eteenpäin ja hyödyntää laajasti.
Emme etsi erityisesti virheitä, vaan asioita, joita tilintarkastuksessa tilintarkastusvalvonnan näkemyksen mukaan tulee kehittää tilintarkastuksen laadun parantamiseksi.
Harjula pitää myös tärkeänä mukana
oloa kansainvälisessä yhteistyössä. Siinä
voidaan oppia isommilta toimijoilta järkeviä tekemisen tapoja.
– Mielenkiintoista on, että havainnot
ympäri maailmaa ovat hyvin samantapaisia.
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PRH:n ja
uusyrityskeskusten
yhteistyö
tasoittaa
yrittäjän
alkutaivalta

TEKSTI: Marjo Rautvuori, KUVA: Juha Rahkonen

PRH ja uusyrityskeskusten
avoin yhteistyö ruohonjuuritasolla tuo hyötyä ja iloa
niin yhteisille asiakkaille kuin
työntekijöillekin.

U

usyrityskeskuksen yritysneuvoja
on monen yritystoimintaa harkitsevan ensi kontakti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana maamme kolmessakymmenessä uusyrityskeskuksessa kävi yli neljä tuhatta uutta asiakasta. Yrityksiä neuvonnan kautta perustettiin reilut kaksi tuhatta.
Uusyrityskeskuksen tyypillinen asiakas
on oman alansa asiantuntija, jolle yrittäjyys
on uutta.

PRH |
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– Meillä jokaista asiakasta neuvotaan
henkilökohtaisesti ja keskitytään juuri hänen tarpeisiinsa. Ajankäyttö on asiakkaan
kannalta tehokasta, ja luottamuksen rakentaminen on äärimmäisen tärkeää, sanoo yritysneuvoja Laura Manner-Raappana Vantaan Uusyrityskeskuksesta eli YritysVantaalta.
Uusyrityskeskusten toiminta keskittyy
konkreettisesti yrityksen perustamis-vaiheeseen ja vahvan pohjan luomiseen yrityksen menestykselle. Asiakasta spar-rataan:
häntä autetaan suunnitelmien teossa, tehdään laskelmia ja kaikkea muuta, mikä auttaa yrittäjyyden alkuun. Yritysneuvojien pitää tuntea koko yrit-täjyyden polku, johon
PRH:n toimialasta kuuluvat kaupparekisteriin liittyvät asiat ja aineettomien oikeuksien suojaus.

Asiakkaiden herättelyä
PRH:n ja uusyrityskeskusten yhteistyö sai
uutta pontta viime vuonna perustetusta yhteistyöryhmästä, johon kuuluu sekä
PRH:n että uusyrityskeskusten edustajia.
Tiiviimpi yhteistyö ja aktiivinen tiedonjako kartuttavat yritysneuvojien osaamista
ja auttavat heitä ohjaamaan asiakkaansa
askeleen pidemmälle.
PRH:n esitteet ja monipuolistuneet sähköiset palvelut ovat osa yritysneuvojien arkea. PRH:n asiantuntijat osallistuvat myös
uusyrityskeskusten Yrityksen perustamisoppaan sisällöntuotantoon.
– Moni asiakkaamme hämmästyy esimerkiksi sitä, että netissä Y-tunnuksen saa
heti. PRH:n viime syksynä lanseeraama
Yrityksen nimipalvelu on tehokas väline yrityksen nimen tutkimiseen, kaupparekisterin chatista saa nopean vastauksen
kysymykseen kuin kysymykseen, ja yksityisen elinkeinonharjoittajan sähköinen perustamispalvelu oli odotettu lisä, MannerRaappana luettelee.

Asiakkaiden kielten ja kulttuurien kirjo on yhteinen haaste, sanovat YritysVantaan yritysneuvoja
Laura Manner-Raappana ja PRH:n asiakaspalveluesimies Marja Hakkarainen.
Erityisesti palvelualojen aloittavia yrittäjiä pitää Manner-Raappanan mukaan
herätellä pohtimaan aineettomien oikeuksien suojaamista. Heitä on suurin osa
Vantaan uusista yrittäjistä.
– Tuotteistaminen ja tavaramerkki
ovat aika tuntemattomia. Aputoiminimen
käyttöönotto olisi jo kätevä tapa aloittaa
suojaus.

Kokeiluja matalalla kynnyksellä
PRH:n asiakaspalveluesimies Marja
Hakkarainen kiittelee uusyrityskeskusten
yritysneuvojia aktiivisesta ja luontevasti
sujuvasta yhteistyöstä.
– Teemme kaikki työtämme innolla ja
suurella sydämellä voidaksemme palvella
yhteistä asiakaskuntaamme mahdollisimman hyvin. Jotta saavutetut hyödyt eivät

jäisi vain yhteistyöryhmässä mukana
olevien käyttöön, pitää ajankohtaisista
asioista tiedottaa aktiivisesti omissa
organisaatioissa. Me PRH:ssa lähdemme
mielellämme kouluttamaan ja kertomaan
palveluistamme.
Hakkaraisen mukaan yhteistyössä
erityisen mielekästä on joustava ideointi
ja rohkeus kokeiluihin. Esimerkiksi
tänä keväänä hyvää kokemusta saatiin
yritysneuvojan viikoittaisesta kahden tunnin
työskentelystä PRH:n asiakaspalvelussa.
Suuri osa kävijöiden kysymyksistä oli
ihan oikeita, mutta osa ei erottanut yritysneuvojaa PRH:n asiakasneuvojista. Kahden
ja puolen kuukauden kokeilun aikana PRH
sai noin kolmekymmentä asiakasta.
– Moni meille tuleva asiakas on jo
käynyt yritysneuvojan luona ja tietää, mitä

tehdä. Koska me annamme vain rekisteröinnin vireilletuloon liittyvää neuvontaa,
ohjaamme laajempaa opastusta tarvitsevat uusyrityskeskuksiin. Niiden esitteitä ja julkaisuja on myös jaossa käyntiasiakaspalvelussamme, Hakkarainen kertoo.
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Kielten kirjo askarruttaa
Yhteisenä haasteena Manner-Raappana
ja Hakkarainen näkevät yhä kasvavan
monikulttuuristen asiakkaiden määrän.
Vantaan uusyrityskeskuksen asiakkaista
lähes 40 prosenttia on maahanmuuttajia,
PRH:ssa vastaava luku on 25.
Yrityksen perustamisoppaasta tehdään toistakymmentä kieliversiota, mutta
tärkeä kasvotusten kohtaaminen rajoittuu
valtakieliin. Pääkaupunkiseudulla neuvotaan myös viron, venäjän ja arabian kielillä.

Suomen 30 uusyrityskeskusta neuvovat aloittelevia yrittäjiä. Keskusten yritysneuvojat auttavat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Alueellisten uusyrityskeskusten katto-organisaationa on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

PRH |
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Patentti- ja rekisterihallituksen

PÄ Ä L Lv.I1942–2017
KÖ T
TEKSTI: Tuula Hirvonen

Valtiokonttori esittää selvityksessään muun muassa lainsäädännön ja hallintorutiinien
keventämistä. Selvitystä varten haastateltiin johtajia 39 virastosta – myös PRH:sta.

P

atentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin vuonna 1941 ja sitä koskeva laki ja asetus tulivat voi-maan
1.1.1942. Nykyinen pääjohtaja OTK Antti
Riivari aloitti virassaan 1.3.2017. Häntä
ennen PRH-laivan kapteenina on ollut
viisi henkilöä.
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PRH:n ensimmäinen pääjohtaja Paavo
Ant-Wuorinen johti virastoa 1942–1962.
Erkki Tuuli (keskellä) läksiäisissään. Kuvassa
vasemmalla ylijohtaja Erkki Wuori ja oikealla
osastopäällikkö Pentti Sysiö.

PRH |
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Paavo Ant-Wuorinen

Erkki Tuuli

Lakitieteen tohtori Paavo Ant-Wuorinen
oli viraston ylijohtaja vuodesta 1942 vuoteen 1959, jolloin virkanimike muutettiin
asetuksella pääjohtajaksi. Hän johti virastoa
kuolemaansa vuonna 1962 saakka. Vastaperustettuun PRH:een hän tuli kauppaministeriön patenttiasiain osastopäällikön virasta.
Ant-Wuorinen loi suuntaviivat viraston toiminnalle, kehitti organisaatiota ja
oli mukana alan sekä kotimaisessa että
pohjoismaisessa lainsäädäntötyössä.
Paavo Ant-Wuorista on luonnehdittu
hieman aristokraattiseksikin johtajaksi.
Pikkutarkkuudesta kertonee, että hän
halusi itse luonnostella ja stilisoida kaikki
antamansa lausunnot ja muistiot.

Varatuomari Erkki Tuuli siirtyi PRH:n pääjohtajaksi Kouvolan kaupunginjohtajan virasto vuonna 1963. PRH:n päällikkönä hän
jatkoi eläkkeelle jäämiseensä vuonna 1978
asti.
Tuuli oli myös vuodet 1954–1966 eduskunnan jäsen kokoomuksen mandaatilla.
Erkki Tuuli jatkoi edeltäjänsä työtä
kehittäen viraston organisaatiota, lainsäädäntöä ja osallistuen yhä laajenevaan
kansainväliseen yhteistyöhön.
Kuriositeettina kerrottakoon lukusalin
naisvirkailijoille tullut kielto käyttää pitkiä
housuja, kun eräs sijainen oli erehtynyt
pukemaan päälleen polvista risaiset farkut
uusitun lukusalin avajaisiin.
Erkki Tuuli kuoli 19.1.1994.

WIPOn pääjohtaja Arpad Bogsch (vasemmalla) Suomessa keväällä 1992. Häntä isännöivät PRH:n silloinen pääjohtaja Martti Enäjärvi (keskellä) ja hänen edeltäjänsä Timo Kivi-Koskinen (oikealla).
Rauni Hagman aloitti pääjohtajana vuonna 2010.

Timo Kivi-Koskinen

Martti Enäjärvi

Rauni Hagman

Varatuomari Timo Kivi-Koskinen nimitettiin PRH:n pääjohtajaksi vuoden 1979
alusta. Tuolloin hän 36-vuotiaana oli valtion
keskusvirastojen nuorin pääjohtaja. Ennen
PRH:een tuloaan hän oli Keskuskauppakamarin apulaistoimitusjohtajana.
Kivi-Koskinen jäi vuonna 1982 PRH:sta
virkavapaalle kahdeksi vuodeksi toimiakseen Pariisissa kansainvälisen kauppakamarin toimiston johtajana. Suomeen paluunsa jälkeen Kivi-Koskinen hoiti pääjohtajan virkaansa vielä kaksi vuotta, jonka
jälkeen hän siirtyi Oy Partek Ab:n yhteiskuntasuhteiden johtajaksi. PRH-uran jälkeen etenkin suomalaisten keksijöiden
asema on ollut lähellä hänen sydäntään.
Kivi-Koskinen muuten kumosi edeltäjänsä antaman lukusalin virkailijoiden
pukeutumisohjeen.

Varatuomari Martti Enäjärvi seurasi Timo
Kivi-Koskista PRH-laivan ruorissa. Hänen virkauransa on viraston pääjohtajista pisin, ura
alkoi vuoden 1986 alussa ja päättyi eläkkeeseen elokuussa 2010. Martti Enäjärvi tuli taloon Kymi Strömbergin yhteiskuntasuhdejohtajan paikalta.
Hän veti läpi uudistusohjelman, jonka
avulla PRH:n organisaatiota uudistettiin,
käsittelyaikoja lyhennettiin sekä neuvontaa ja asiakaspalvelua kehitettiin. Virasto
siirtyi tulosbudjetointiin, tulosjohtamiseen ja tulosohjaukseen. Työn tuottavuus
nousi huomattavasti ja asiakastyytyväisyys koheni. Uusina toimintoina PRH:een
siirtyivät oikeusministeriöstä yhdistys- ja
säätiöasiat.
Enäjärvi toimi WIPOn yleiskokouksen
puheenjohtajana vuosina 1989–1991
ja EU:n sisämarkkinoiden harmoni-sointiviraston OHIMin johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2005–2007. Luottamustoimet jatkuvat eläkkeelläkin, sillä hän on
vanhempana neuvontajana EU:n teollisoikeuksien viraston EUIPOssa (entinen
OHIM).

Varatuomari Rauni Hagman nimitettiin
viraston pääjohtajaksi Martti Enäjärven jälkeen. Hän aloitti virastossa lokakuussa 2010
ja johti sitä eläkkeelle jäämiseensä saakka helmikuuhun 2017. PRH:een Hagman
tuli Viestintäviraston pääjohtajan tehtävästä.
Hagmanin aikana PRH:n strategia uusittiin ja johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin. Myös asiakaspalvelua ja tietojärjestelmiä kehitettiin. Vuosina 2010–2016
koko organisaatio uudistettiin ja tilintarkastusvalvonta tuli osaksi organisaatiota.
Työnteon tapoja muutettiin, ja työn tuottavuus virastossa kohosi edelleen.
Muutoksista huolimatta työtyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla, asiakastyytyväisyydestä puhumattakaan. Hagmanin aikana myös kynnys lähestyä ylintä johtoa
madaltui.
Puutarhanhoidon ohella Hagman harrastaa leivontaa, ja johtoryhmä ja allekirjoittanut saivat monesti nauttia hänen
maukkaista leivonnaisistaan. Myös käsityöihmisenä hänet tunnetaan: itseäni
pääjohtajan kutomat villasukat lämmittävät vielä pitkään.

19

Kirjoittaja on työskennellyt PRH:ssa yli 40-vuotta, josta pääjohtajan
sihteerinä vuodesta 1987 lähtien.
PRH |
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Verkkoasioinnilla vaikuttavuutta
TEKSTI: Kirsi Lahtinen

Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten tekeminen sekä rekisteritietojen omatoiminen haku
verkkopalveluidemme kautta ovat selkeästi suosituin tapa asioida kanssamme.

Satsaamme palveluiden
jatkuvaan kehittämiseen
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Sähköisen asioinnin suosio on kasvanut
vuosi vuodelta. Valtaosan meille tehtävistä
ilmoituksista ja hakemuksista voi tehdä netissä. Tänä vuonna esimerkiksi jo 96 % yritysten ja yhteisöjen tekemistä osoitteen ja
yhteystietojen muutoksista YTJ-tietoihin on
tehty sähköisesti.
Tavoitteenamme on tarjota kaikki tietomme koko yhteiskunnan tehokkaaseen
käyttöön ja olla julkishallinnon sähköisen
asioinnin edelläkävijä. Kehitämme olemassa olevia palveluitamme asiakaspalautteiden perusteella ja avaamme uusia sähköisiä palveluita vuosittain.
Kevättalvella avasimme yksityisille
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden
tehdä perustamisilmoitus netissä. Asiakkaat siirtyivät nopeasti paperiasioinnista uuteen palveluun: sähköisen kanavan
kautta on tehty nyt näistä perustamisil-

Asioinnin nopeus
ja helppous tärkeää

Sähköisen asioinnin osuus patenttihakemuksia oli viime vuonna 94 %. Patenttihakemuksia on voinut lähettää PRH:lle sähköisesti vuodesta 2001 Epoline Online filing-ohjelmalla, jota ovat käyttäneet paljon
hakemuksia tekevät asiamiestoimistot ja
muut ammattilaiset. Viime vuonna julkistimme tämän ammattilaiskäytössä olevan
palvelun lisäksi uuden sähköisen patenttihakemuksen, jonka voi tehdä pankkitunnisteella netissä
SÄHKÖISEN ASIOINNIN OSUUS
ja johon ei tarviVerkko sivustojen
ta enää erillisen
käynnit
ohjelman asentamista.
Kotimaisista
Patenttihakemukset
Kotimaiset tavaramerkkihakemukset
miljoonaa
miljoonaa
tavaramerkkihakemuksista tehtiin viime vuonna 86 % sähköisesti. Tavaramerkin voi myös uuOsakeyhtiöiden
Yritysten osoiteYhdistysrekisteriperustamisja yhteystietojen
ilmoitukset
distaa sähköisesilmoitukset
muutokset
ti uuden palve-

94 %

46 %
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moituksista yli 80 %. Viime vuonna julkaisimme uuden Yrityksen nimipalvelun,
jonka avulla asiakas voi etukäteen tutkia yritykselle suunnittelemansa nimen
rekisteröintimahdollisuutta. Kaupparekisteriasioissa asiakkaamme saavat neuvontaa myös Chat-palvelun kautta. Palvelua suositteli 97 % asiakaskyselyymme
vastanneista.
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86 %

87 %

2,2

78 %

6,3

lumme kautta. Myös tuotteen muotoilulle
voi hakea sähköisesti mallisuojaa.
Yhdistysrekisterin ilmoituksista on tänä vuonna tehty 81 % sähköisesti. Yhdistysrekisterin palveluiden uudistaminen on
käynnistynyt, ja vuoden 2019 aikana julkaisemme uudistetut palvelut asiakkaille.
Palveluiden kehittämistoiveista on kerätty
asiakkailta tietoa ja kehittämistyön edetessä testaamme uusittavia palveluita yhteistyössä asiakaspilotointiin ilmoittautuneiden
kanssa.

Tiedot omatoimisesti verkosta
PRH:n patentti-, tavaramerkki-, malli-, tilintarkastaja-, yhdistys-, säätiö-, yrityskiinnitys- ja kaupparekisterin tiedot ovat helposti saatavilla netissä. Suuri osa tiedoista on
selattavissa maksutta ja yhdistys- tai kaupparekisteriotteet voi ostaa kätevästi verkkokaupasta.
Palvelumme ovat suosittuja. Esimerkiksi
PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa tehtiin viime vuonna 22 miljoonaa
yrityshakua. Asiakkaat antoivat asiakaskyselyssämme arvosanan 4,2 (asteikolla 1-5) YTJyrityshaun helppokäyttöisyydestä. Saimme
myös hyviä kehittämisehdotuksia ja suunnittelemme niiden pohjalta parannuksia
palveluun.

Avointa tietoa, jaettua iloa
Yritys- ja yhteisötiedot ovat saatavilla myös
teknisten rajapintojen kautta suoraan niin
elinkeinoelämän palveluihin kuin toisten
viranomaisten järjestelmiin muun muas-
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sa kaupparekisteristä. Ensimmäisten viranomaisten joukossa PRH julkaisi viime vuonna palvelujaan kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) palvelukokonaisuuteen.
Kaupparekisteri- ja YTJ-tiedot ovat
saatavilla Suomi.fi-palveluväylän kautta ja
henkilöt voivat tarkastaa sähköisesti, onko heidät rekisteröity ja mihin kaupparekisteriin merkittyihin rooleihin yrityksessä
suomi.fi- verkkopalvelun kehitysversiossa
(beta.suomi.fi).

Tule ja onnistu!
Tänä vuonna uudistimme kokonaisuudessaan myös Virre-tietopalvelumme,
josta saa helposti viralliset rekisteritiedot
yrityksistä, säätiöistä ja yrityskiinnityksistä.
Myös tämän palvelun kehittämisessä hyödynnettiin asiakkailta kerättyjä toiveita ja
palautteita.
Yritysten ja säätiöiden perustiedot
ovat maksuttomia ja muut tuotteet, kuten
rekisteriotteet, voi maksaa pankkitunnuk-

silla tai luottokortilla. Palvelusta voi seurata helposti myös ilmoituksen käsittelyn
etenemistä.
Kaikki sähköiset palvelumme löydät
verkkosivuiltamme: www.prh.fi. Samalla voit tutustua myös verkko-oppaisiin ja
opasvideoihin tai tilata haluamasi PRH:n
uutis- ja teemakirjeet omaan sähköpostiisi.

Kirjoittaja työskentelee asiakas- ja tietopalvelupäällikkönä PRH:ssa.

PRH |
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Va

Me muutamme
TEKSTI: Päivi Männikkö, KUVAT: Arja Leikas ja Senaattikiinteistöt

PRH siirtyy uusiin tiloihin Helsingin Hakaniemeen marras-joulukuussa
22

T

änä syksynä PRH on uuden edessä. Muutamme
Helsingin ydinkeskustasta Kampista pari
kilometriä itään Hakaniemeen. Uusi toimitilamme sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Samassa rakennuksessa toimii jo Valtiokonttori,
jonka naapureiksi muutamme. Valtiokonttorin kanssa
jaamme sisääntuloaulan, kokouskeskuksen, ruokalan
ja sosiaalitilat.
Muutamme uusiin tiloihin vaiheittain, tulosalue
kerrallaan. Kokousvieraidemme kannattaakin
varmistaa etukäteen, pidetäänkö kokous vanhassa
vai uudessa osoitteessa. Tarkoituksena on, että kaikki
prh:laiset työskentelevät uusissa tiloissa joulukuun
puoleenväliin mennessä.
Puhelinnumeromme säilyvät ennallaan. Sen sijaan
käynti- ja postiosoitteemme muuttuvat.

Koppikonttorista monitilaan
PRH:n työntekijöille muutto tarkoittaa siirtymistä
perinteisestä huonetoimistosta valtionhallinnon
toimitilastrategian mukaiseen monitilaan.
Uusissa tiloissamme työntekijöillä ja esimiehillä
ei pääsääntöisesti ole nimettyjä työpisteitä vaan

PRH |
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työtila valitaan kunkin päivän tehtävien luonteen
mukaan. Kahden ja neljän hengen työpisteryhmien
lisäksi tarjolla on tauko-, vetäytymis- ja tiimitiloja.
Päivän päätteeksi omat tavarat ja kannettava työkone
viedään lukittavaan lokeroon.
Työtilat on jaettu vyöhykkeisiin tulosalueittain.
Näin varmistetaan, että lähimmät työtoverit ovat
tavoitettavissa helposti.
Sisustuksesta vastaa KVA Arkkitehdit yhteistyössä
henkilöstön kanssa. Kaikkien tilojen suunnittelussa
on kiinnitetty huomiota esteettömyyteen, hyvään
akustiikkaan ja valaistukseen sekä vähäpäästöisiin
materiaaleihin. Kalustevalinnoissa on painotettu
ergonomiaa ja muunneltavuutta.

Uusia työtapoja
Monitilassa työskentely on vielä useimmille meistä
tuntematonta. Se on kuitenkin jo nyt selvää, että oman
korvamerkityn työpisteen puuttuessa asiakirjojen
tulostamista on pakko vähentää.
Uudet toimitilat tukevat työn tekemistä
paikasta riippumatta ja virtuaalisesti kasvokkaisten
tapaamisten asemesta. Toisaalta korvamerkittyjen

alitut moodmapit
1. Värien sinfonia – useita kirkkaita värejä

3. Herkullisia sävyjä hallitusti

1. Krs Aula

Epämuodolliset
työtilat

Työtilat
rauhallisempia

4

työpisteiden puuttuminen voi lisätä työntekijöiden
vain
13.2.2017
vuorovaikutusta muidenkin
kuin Valtiokonttorin
aivan Luottamuksellinen,
lähimpien
5
ja PRH:n sisäiseen käyttöön
kollegojen kesken.
Uusien tilojen työtavoista ja pelisäännöistä
sovimme tänä syksynä. Pelisääntökeskustelua tukevat
vuokranantajamme Senaatti-kiinteistöjen järjestämät
Käyntiasiakaspalvelussamme Arkadiankadulla asioivien
työpajat.
on hyvä pitää mielessä, että asiakaspalvelu muuttaa
joulukuun puolessavälissä. Kanssamme voi kuitenkin
Siivousta ja uuden odotusta
asioida koko muuttoprojektin ajan keskeytyksettä
Koska uusissa tiloissa on neliöitä nykyistä vähemmän,
puhelimitse ja netissä osoitteessa www.prh.fi.
mittavia arkistojamme täytyy supistaa. Arkistossamme
Myös uudessa toimipisteessä asiakaspalveluon vuoden alusta asti urakoitu tarpeettomiksi käyneiden
tilamme on katutasossa, ja sinne on oma sisäänkäynti
asiakirjojen hävittämisessä, arkiston tiivistämisessä ja
osoitteessa Sörnäisten rantatie 13 C.
tarpeellisten asiakirjojen skannaamisessa digitaaliseen
muotoon.
Ennen muuttoa prh:laisia odottaa myös
henkilökohtainen siivousprojekti, sillä jokaisen
työntekijän muutettavan omaisuuden pitää mahtua
yhteen laatikkoon.
Muuttoomme liittyy monenlaista ponnistelua ja
haikeutta menneistä vuosista. Samalla moni jo odottaa
siirtymistä nykyaikaisiin tiloihin ja uuteen ympäristöön.
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Asiakaspalvelumme
muuttaa joulukuussa
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Viralliset kaupparekisteritiedot
nyt vaivattomasti

VIRRE-TIETOPALVELUMME UUDISTUI
Saat rekisteri- ja
tilinpäätöstietoja yrityksistä
tai säätiöistä.
Voit ostaa otteita, todistuksia,
sääntöjä sekä tietoja
vastuuhenkilöistä.
Voit seurata omia
rekisteritietoja ilmoitusten
käsittelystä ja päätöksistä.

TUTUSTU NYT

v i r r e.f i

www.virre.fi

