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Pääjohtajan katsaus
Vuosi 2017 oli Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tulok
sellinen vuosi.
Yleisen taloustilanteen kohentuminen näkyi erityisesti
ilmoitusaktiivisuuden ja palvelujen kysynnän kasvuna. Huo
mionarvoista on, että kysynnän kasvusta ja toimitilamuuton
valmistelusta huolimatta PRH täytti toiminnalle asetetut
tulostavoitteet lähes kaikilta osin.
Taloudellinen tuloksemme oli ylijäämäinen maksutulojen
kasvun ja investointien alhaisen tason yhteisvaikutuksena.
Maksutulojen odotetaan pysyvän lähivuosina hyvällä tasolla.
Muutimme loppuvuodesta Helsingin Hakaniemeen,
osoitteeseen Sörnäisten rantatie 13. Muuton aikana toimin
tamme jatkui keskeytyksettä, ja asiakkaalle muutto näkyi vain
käyntiasiakaspalvelun uutena osoitteena.
Kuluneena vuonna henkilöstön työn tuottavuus kasvoi
edelleen selvästi. Henkilöstölle muutto monityötiloihin tar
koitti digitaalisuuteen perustuvien työtapojen omaksumista.
Muutoksista huolimatta henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys
nousi kaikkein aikojen korkeimmaksi.
PRH:n sähköisten palveluiden kehittäminen jatkui. Yksi
tyisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus tuli mah
dolliseksi tehdä netissä ja yhdistysrekisterin sähköisen
asioinnin uudistaminen käynnistettiin. Sähköisesti tehtyjen
hakemusten ja ilmoitusten osuus kasvoi edelleen, mutta
osin hitaasti.
PRH ja Verohallinto sopivat yritys- ja yhteisötietojärjes
telmän (YTJ) siirtämisestä PRH:n vastuulle. Vastuunsiirron
valmistelu ja toteutus jatkuvat vielä lähivuosina.
	EU:n puitteissa valmistellun yhtenäispatenttijärjestel
män voimaantulo lykkääntyi, ja sen arvioidaan toteutuvan
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a ikaisintaan vuoden 2018 jälkipuoliskolla. PRH:n näkökul
masta patenttien julkaisu- ja vuosimaksutulojen menetyksellä
on merkittävä vaikutus patentti- ja tavaramerkkitoimintojen
rahoitukseen. Tähän on kuitenkin valmistauduttu julkisen
talouden kehyksissä.
Vuoden aikana valmisteltiin PRH:n uusi strategia vuosille
2018–2022. Strategian perustana on uusi visiomme: ”Erin
omainen asiakaskokemus – parasta viranomaispalvelua
yhdessä”. Vision toteuttamiseksi on määritetty neljä strate
gista päämäärää: asiakkaamme onnistuvat; tietomme on
avointa ja helppokäyttöistä; toimintamme on vaikuttavaa ja
tehokasta; olemme yhdessä tekemisen esimerkki. Näkymä
PRH:n tulevaisuuteen on positiivinen.

pääjohtaja
Antti Riivari

ylijohtaja
Eero Mantere
Yhteiset palvelut

johtaja
Jorma Hanski
Patentit ja tavaramerkit

johtaja
Riikka Harjula
Tilintarkastusvalvonta

johtaja
Liisa Räsänen
Yritykset ja yhteisöt

johtaja
Anna Lauttamus-Kauppila
Asiakaspalvelut ja viestintä

henkilöstöpäällikkö
Nina Haavisto

talouspäällikkö
Pekka Heikkinen
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ICT-kehitysjohtaja
Sari Kuisma-Kari
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Saimme kannustusta ja hyviä ideoita
Vuonna 2017 keräsimme entistä enemmän asiakaspalautetta.
Yleisen asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi teimme palvelu
kohtaisia kyselyjä ja otimme asiakkaat tiiviimmin mukaan
palvelujen kehittämiseen.
Perinteisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä saimme ar
vosanaksi 3,9 (asteikko 1–5), kun kysyimme asiakkaiden
tyytyväisyyttä PRH:n palvelujen laatutasoon. Entiseen tapaan
asiakkaat arvostivat erityisesti henkilöstön asiantuntemusta
ja palvelualttiutta, joissa arviot olivat lähellä 4:ää. Käyntiasia
kaspalvelussa asiakkaiden arvio palvelun laadusta pysyi toista
vuotta peräkkäin erinomaisella tasolla 4,7:ssä.
Kehittämistarpeita asiakkaat näkivät muun muassa pää
tösten selkeydessä ja perusteluissa sekä käsittelyajoissa.
Lisäksi selvitimme palvelukohtaisilla kyselyillä, mitä asi
akkaamme ajattelevat käyttämistään PRH:n nettipalveluista
ja niiden helppokäyttöisyydestä. Tulokset vaihtelivat palve
luittain 4:n molemmin puolin.
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	Saimme kyselyillä arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaamme
arvostavat ja miten he esimerkiksi haluaisivat asioida kans
samme. Saamamme palaute on suureksi avuksi palvelujen
kehitystyössä.
Kyselyjen lisäksi otimme asiakkaat entistä tiiviimmin mu
kaan uusien palvelujen kehittämiseen. Lue lisää sivulta 8.
Yhteydenottojen määrä kasvoi
Vuonna 2017 poistomenettelyt yhdistys- ja kaupparekiste
reistä sekä kasvaneet LEI-tunnusten hakemusmäärät lisäsivät
yhteydenottoja asiakaspalveluumme.
Yhä useampi asiakas kysyi meiltä neuvoa sähköpostitse
tai kaupparekisteriasioissa chat-palvelussa. Puhelimitse tul
leiden yhteydenottojen määrä pysyi ennallaan, ja käynnit
asiakaspalvelupisteessämme Helsingissä vähenivät.

CASE
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Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

Myönsimme tuhansia uusia LEI-tunnuksia
Kuluneena vuonna PRH myönsi yli 14 000 uutta kansainvälistä yhteisötunnusta (LEI, Legal Entity Identifier)
suomalaisille yrityksille ja yhteisöille. Vielä vuonna 2016
niitä myönnettiin vajaat 300.
LEI-hakemusten määrän raju kasvu johtuu EU:n
arvopaperilainsäädännön muutoksista. Vuoden 2018

PRH:n myöntämät LEI-tunnukset
2016

291
14 473

2017

PRH lukuina

Kaupparekisteri

Tavaramerkit
ja mallit

CASE

Keksijänero

alusta alkaen yritys tai yhteisö tarvitsee LEI-tunnuksen,
jotta se voi käydä kauppaa pörssiosakkeilla ja muilla
pörssinoteeratuilla rahoitusvälineillä.
PRH kävi läpi LEI-tunnusten myöntäjiltä vaadittavan
kansainvälisen hyväksymisprosessin. Sen päätteeksi
tammikuussa 2018 saimme sertifikaatin maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän vaatimusten täyttämisestä.
Sertifikaatti tarkoittaa, että PRH voi jatkaa LEI-tunnusten myöntämistä suomalaisille yrityksille ja yhteisöille. Sertifikaatin myönsi maailmanlaajuista LEI-tunnusjärjestelmää hallinnoiva säätiö GLEIF (Global Legal Entity
Identifier Foundation).
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Case

PRH haluaa asiakkaidensa onnistuvan
Viestintäasiantuntija
Päivi Rauhala ja palvelu
muotoilija Kimmo Kena

Palvelumuotoilija Kimmo Kena
Vuonna 2017 ryhdyimme entistä systemaattisemmin kuun
ilahtui asiakkaiden innostuksesta
telemaan asiakkaidemme näkemyksiä jo nettipalvelujemme
”Olen pitänyt viisi erilaista työpajaa, toteuttanut nettikyselyitä
suunnittelu- ja testausvaiheissa. Kuuntelimme asiakkaiden
ja myös syvähaastatellut tilintarkastajia heidän tarvitsemis
näkemyksiä kehitteillä olevista palveluista, jotta niistä tulee
taan palveluista. Kaikki saamani viestit kertovat, että asiakkaat
mahdollisimman käyttäjäystävällisiä heti ensijulkaisusta
arvostavat mahdollisuutta päästä suunnittelemaan PRH:n
lähtien.
palveluita. Tunnustusta on satanut erityisesti sähköisten
PRH on kerännyt jo kauan asiakaspalautetta olemassa
palvelujen kehittämisestä sekä siitä, että PRH haluaa kehittää
olevista palveluistaan. Pidämme entistä asiakasystävällisem
jatkuvasti asiakaskokemustaan”, palvelumuotoilija Kimmo
pien palvelujen kehittämistä tärkeänä, koska visiomme on
Kena kertoo.
erinomainen asiakaskokemus ja päämäärämme asiakkaiden
Työpajoissa on käyty hyvin eritasoisia keskusteluja PRH:n
onnistuminen tavoitteissaan.
brändistä ja palvelulupauksesta alkaen ja päästy mikrotasolle
Kuluneena vuonna otimme asiakkaat entistä tiiviimmin
asti analysoimaan sähköisten palveluiden
mukaan yhdistysrekisteripalvelujen ja pa
Asiakkaat ovat
painikkeiden kokoa ja väriä sekä tekstin
tenttirekisterin tietopalvelujen uudistami
huomanneet, että
erottuvuutta.
seen sekä tilintarkastusvalvonnan sähköisten
PRH:lla
on
kehitysvaihde
Kehittämiskohteitakin löytyi. Asiakkaat
palvelujen kehittämiseen.
päällä”, palvelumuotoilija
kaipasivat selkeämpiä käyttöohjeita. Ryh
”Asiakkaat pitäisi saada mukaan kehit
Kimmo Kena ja
missä keskusteltiin paljon, millainen kieli
tämiseen mahdollisimman aikaisessa vai
viestintäasiantuntija
on ymmärrettävää ja selkeää. Osallistujat
heessa, mutta se on tehokkaampaa, kun
Päivi
Rauhala
sanovat.
ovat kokeneet satunnaiset lomakkeet liian
on jo jotain näytettävää ja testattavaa. Toki
tunnemme asiakkaamme ja kuuntelemme
heidän palautettaan olemassa olevista palveluista. On kuiten
kin vielä parempi, jos saamme asiakasnäkemyksen vahvemmin
mukaan jo ennen kuin uusi tai uudistettu palvelu on otettu
käyttöön”, viestintäasiantuntija Päivi Rauhala PRH:sta kertoo.
	Asiakaskohtaamisissa kuulimme asiakkaiden odotuksista,
ideoista ja näkemyksistä erityisesti palvelun käytettävyydestä.
Kohtaamisiin osallistui sekä ammattilaisia, kuten patenttiasia
miehiä että muita asiakkaitamme. Pyysimme asiakkaitamme
kommentoimaan käyttöliittymän luonnoksia, teimme kyselyjä
ja käytettävyystestejä sekä järjestimme ideointitilaisuuksia ja
haastatteluja.
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pitkiksi ja osan pakollisista lomakkeista jopa
turhiksi.
”Ideoimme yhdessä myös personoitua reaaliaikaista hä
lytyspalvelua kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tietotulvan
keskellä asiakkaat kaipasivat laadukkaan uutiskirjeen ohella
myös personoituja herätteitä arjen kiireissä. He toivoivat
PRH:n helpottavan vielä aktiivisemmin heidän arkeaan.”
Kimmo Kena on esitellyt kaikki palvelumuotoilun avulla
saavutetut tulokset ja löydökset asiakaspalvelujen ja vies
tinnän tulosalueen johtajalle sekä palvelujen asiantuntija
tiimeille. PRH on kokenut saaneensa polttoainetta viedä
palvelukehitystä eteenpäin.

CASE

Asiakaslähtöisyys

Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

PRH lukuina

Kaupparekisteri

Tavaramerkit
ja mallit

CASE

Keksijänero

Yhdistykset ja
säätiöt

Digitalisaatio ja
tapahtumat

Henkilöstö

Talous

Yhtenäispatentin voimaantuloon valmistauduttiin
EU:n puitteissa valmistellun yhtenäispatenttijärjestelmän
voimaantulo viivästyi edelleen. Yhtenäispatentin arvioidaan
toteutuvan aikaisintaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.
Yhtenäispatentti on tärkeä uudistus yrityksille, jotka tarvit
sevat EU-alueen laajuista patenttisuojaa tarvitseville. Uudistus
alentaa patentoinnin kustannuksia, mutta tuo samalla haasteita
PRH:n patenttitoiminnon rahoitukselle tulevaisuudessa. Siihen
on kuitenkin valmistauduttu julkisen talouden kehyksissä.

Patenttien hakemusmäärät
vihdoin nousuun
Patenttihakemusten määrä on ollut laskussa useita vuosia.
Vuonna 2017 sekä kansallisten että kansainvälisten patent
tihakemusten määrä kääntyi viimein nousuun.
Hakemusmäärien kasvu johtuu taloudellisen elpymisen
ohella PRH:n vuonna 2015 käyttöön ottamasta isojen IPRasiakkaiden hoitomallista.

PCT-viranomaisena myös seuraavan kymmenvuotiskauden
2018–2027. Yli puolet yrityksistä ohjaa PCT-hakemuksensa
PRH:n tutkittaviksi, mikä on osoitus luottamuksesta tutki
mustyömme laatua kohtaan.
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Kaivoksista lentokentille
Turvaportti perustuu Outokumpu Oy:n
patentteihin. Kun 1960-luvulla kehitetyt
kaivoskuljettimien metallinilmaisimet nostettiin
pystyyn portiksi, oli tekniikka hyödynnettävissä
1980-luvulta lähtien esimerkiksi lentokenttien
turvatarkastuksissa.

CASE
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Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

1 368
1 529

2016
2017

Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset
1 852
1 678

2016
2017

Kansainväliset patenttiasiat
Käsitellyt PCT-hakemukset (PCT/RO)
970
977

2016
2017

Tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA)
2016
2017

458
466

Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit (EPO)
5 956
7 065

2016
2017

Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset
Suomalainen patentti 175 v.

2017

470
478

Yhdistykset ja
säätiöt

Digitalisaatio ja
tapahtumat

2016

Kolesterolin kimppuun
Suomalainen patentti 175 v.

PRH jatkaa tutkivana PCT-viranomaisena
PRH on toiminut kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuk
sen (Patent Cooperation Treaty, PCT) mukaisesti tutkivana
PCT-viranomaisena vuodesta 2005 alkaen. PCT-järjestelmä
mahdollistaa, että patentin hakija voi aloittaa kansainvälisen
patentinhaun yhdellä hakemuksella.
PCT-järjestelmää hallinnoiva Maailman henkisen omaisuu
den järjestö WIPO päätti lokakuussa, että PRH jatkaa tutkivana

Suomalainen patentti 175 vuotta
Vuonna 2017 vietettiin suomalaisen patentin historian merkki
vuotta.
	Suomalaisen patenttijärjestelmä sai alkunsa vuonna 1842,
kun Keisarillinen Suomen senaatti myönsi patentin nro 1
ruotsalaiselle mekaanikolle L. G. Ståhlelle. Hän sai patentin
”rautaiseen puhallinkoneeseen”, joka on rautamasuunin lisä
laite.
	Aluksi patentteja myönnettiin harvakseltaan. Vauhtiin pääs
tiin teollistumisen alkaessa 1880-luvun lopulla. Kaiken kaikkiaan
175 vuoden aikana suomalaisia patentteja on myönnetty yli
125 000.
Vietimme myös PRH:n 75-vuotisjuhlavuotta. Lue lisää
sivulta 28.

Kansalliset patenttihakemukset

Vuonna 1989 Raisiossa keksittiin, miten
kolesterolia alentavista kasvistanoleista voidaan
valmistaa elintarvikkeiden valmistukseen
sopivaa rasvaliukoista kasvistanoliesteriä.
Tätä pidetään yhtenä maailman tärkeimmistä
ravitsemusinnovaatioista. Patentoituun
keksintöön perustuva Benecol-margariini tuli
kauppoihin vuonna 1995. Benecol on Raisio Oyj:n
omistama rekisteröity tavaramerkki.
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Aineettomille oikeuksille suojaa useilla tavoilla
Jospak on brändännyt pakkausratkaisun yrityksen nimen
mukaisesti ja suojannut tavaramerkin ja verkkotunnuksia.
”Olemme hakeneet useita patentteja, ja ensimmäinen on
jo hyväksytty. Patenteilla pyrimme suojaamaan vuoanvalmis
tusprosessia, käytettyjä raaka-aineita ja pakkausrakenteita.
Pyrimme patenttisalkkuun, joka suojaa osaamisemme mah
dollisimman kattavasti”, Lehikoinen sanoo.
Yrityksen työntekijöillä on salassapitosopimukset. Niitä sol
mitaan myös kaikkien raaka-ainetoimittajien, alihankkijoiden
sekä muiden kumppaneiden, ja jopa asiakkaiden, kanssa.

Jospak Oy:n
toimitusjohtaja
Tarja Heikkilä

Case
Pakkausyritys Jospak:

Pienelle yritykselle
IPR-strategia on elintärkeä
Euroopassa käytetään 85 miljardia vuokaa vuodessa, ja
vuokien kulutus on kasvamassa. Forssalainen Jospak on ke
hittänyt ympäristöystävällisemmän vuoan, johon voi pakata
valmisruokia ja erilaisia elintarvikkeita.
”Tuotteessamme on yhdistetty kartonkia ja muovia.
Kartongin etu on sen painettavuus ja jäykkyys, ja ohuella
muovipinnoitteella luodaan tiiviysominaisuudet. Kartongin
avulla pystymme vähentämään pakkauksien muovista yli 85
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prosenttia”, Jospakin projektipäällikkö Ari Lehikoinen kertoo.
Muovipinnoite poistetaan vetämällä muovikalvon reu
nasta, ja sen voi lajitella muovinkeräykseen. Loput pakkaus
materiaalista voi kierrättää kartonkijätteeseen.
Jospak on startup-vaiheessa, ja ensimmäinen prototyyppi
tuotettiin 2016. Tuotteiden saaminen markkinoille on vaatinut
paljon kehitystä teknologian, käytettävien raaka-aineiden ja
pakkausrakenteiden parissa.

CASE
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Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

Patentointia harkiten
Jospak on saanut Tekesiltä (nykyinen Business Finland) ke
hityslainaa, josta osa on budjetoitu suoraan aineettomien
oikeuksien (IPR) suojaamisen kuluihin.
”Käytämme immateriaalioikeuksiin liittyvissä asioissa ja
patentointiprosesseissa patenttiasiamiestä, jonka palveluihin
olemme erittäin tyytyväisiä. Pa
tentointi on pienelle yritykselle
varsin kallista, joten kannattaa
harkita tarkasti, mitä, milloin ja
missä pyrkii suojaamaan.”
Ari Lehikoisen mielestä pie
nessä yrityksessä toimintatavat
ovat erilaisia kuin isoissa yrityksis
sä, mutta IPR-strategian tärkeys
Jospak Oy:n tuotteessa
korostuu pienessä yrityksessä.
on kartonkia ja muovia.
Isot yritykset, joilla on enemmän
Tuotetta esittelee
resursseja, voivat muuten kiilata
projektipäällikkö Ari
Lehikoinen.
ohi saman tien.

Case

Sulapac®-pakkaukset sulavat kokonaan
Sulapac Oy valmistaa sataprosenttisesti biohajoavia ja
mikromuovittomia pakkauksia, ja yrityksen tavoitteena
on puuttua muoviongelmaan tuomalla markkinoille
muoville korvikkeita.
”Tällä hetkellä teemme kosmetiikka-, lahja- ja
korupakkauksia brändeille. Uuden materiaalin ja
teknologian tuominen markkinoille on kallista. Hinnat
saadaan laskemaan heti, kun pystymme tuottamaan
isompia määriä ja kun siirrymme lisenssimalliin”,
Sulapacin Technology and Innovation Director Antti
Pärssinen kertoo.
Yritys aloitti toimintansa vasta 2016. Pärssisen
mielestä aineettomien oikeuksien (IPR) kanssa ei silti
kannata aikailla.
”IPR-asioita pitää alkaa ajatella sillä samalla minuutilla,
kun syntyy idea tuotteesta. Startup-yritykset tarvitsevat
rahaa, ja rahoitusta on helpompaa saada, kun päästään
patentoimaan eli suojaamaan omaa teknologiaa.”
Pärssinen neuvoo miettimään ensin tuotteiden
ja prosessien suojaamista ja vasta sitten niiden
toteuttamista:
”Ei kannata lähteä toteuttamaan mitään sellaista,
minkä kilpailija voi kopioida heti siltä istumalta.”
Sulapac-tavaramerkki on rekisteröity Suomessa ja
EU-maissa. Yrityksellä on haussa myös tavaramerkki
useisiin Aasian maihin ja Pohjois-Amerikkaan.
Ensimmäisen patenttihakemuksen PRH:een Sulapac
jätti maaliskuussa 2017.
”Mitä paremmin asiat tekee heti alussa ja luo vakaat
perustukset, sitä varmemmalla pohjalla yritys on
jatkossa”, Antti Pärssinen kiteyttää.

info

info

Jospak Oy on perustettu vuonna 2014. Yrityksen
tavoite on kehittää ja kaupallistaa uusia kuitu
pohjaisia pakkausratkaisuja elintarviketeollisuudelle.
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Sulapac valmistaa biohajoavia ja
mikromuovittomia pakkauksia.
Antti Pärssinen, Technology and Innovation Director,
Sulapac Oy
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Tilintarkastusvalvontaan uusi
laaduntarkastustapa

Valvoimme tehokkaasti
Yhtenä tavoitteenamme vuodelle 2017 oli kaupparekisterissä
olevien tilinpäätöstietojen mahdollisimman hyvä kattavuus.
Tähän pyrittiin tehokkaammalla valvonnalla. Osittain valvon
nan tehostamisen vuoksi tilinpäätöksiä toimitettiin kauppa
rekisteriin selvästi edellisvuotta enemmän.
PRH kehotti tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänei
tä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia toimittamaan tilinpäätös
kaupparekisteriin ensi tilassa. Uhkana oli toimivankin yrityksen

Kaupparekisteriin toimitetut tilinpäätösasiakirjat
178 485
183 075

2016
2017

poistaminen rekisteristä. Tammikuuhun 2018 mennessä
kaupparekisteristä poistettiin 2 173 yritystä, jotka eivät toi
mittaneet tilinpäätöstietojaan kehotuksista huolimatta.
	Säätiöitä valvovan viranomaisen ominaisuudessa PRH
kehotti säätiöitä toimittamaan vuosiselvitys säätiörekiste
riin. Uhkasakkoja asetettiin sellaisille säätiöille, jotka eivät
toimittaneet vuosiselvitystä saamastaan kehotuskirjeestä
huolimatta. Vuosiselvityksensä toimittaneista säätiöistä
neljännes sai kehotuksen korjata selvityksen puutteita.
PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo, että tilintarkastajat
toimivat lain mukaisesti. Tilintarkastajien toimintaa valvotaan
ennakolta laaduntarkastuksilla ja jälkikäteen yksittäistapauksia
koskevina tutkinta-asioina.

PRH:ssa kaksi vuotta toiminut tilintarkastusvalvonta jatkoi
toiminnan kehittämistä.
Tilintarkastuksen laadun parantamiseksi määriteltiin ja
julkaistiin laaduntarkastuksen painopistealueet tuleville vuo
sille. Uusi laaduntarkastustapa on jalkautettu onnistuneesti
tilintarkastajakunnalle. Vuoden 2017 laaduntarkastuksen
tuloksista laadittiin vuosiraportti.

Tilintarkastajatutkinnot
HT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien ja
tilintarkastusyhteisöjen hyväksymiset

60
59

2016
2017

Kauppalehti 30.11.2017

PRH:lta raju teko: Poisti kaupparekisteristä
600 yritystä
Pääjohtaja Antti Riivarin mukaan
kaupparekisteristä poistamisesta päätettiin
keväällä 2017, kun lähes 70 000 yrityksellä
oli tilinpäätökset lähettämättä yli kahden
vuoden ajalta. Riivarin mukaan PRH:ssa
turhauduttiin siihen, että pehmeämmät
keinot eivät toimineet, ja siksi haluttiin
näyttää, että asiassa ollaan tosissaan.
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2016

PRH.n tehtäväksi tuli vuoden 2017 alussa
valvoa, että tekijänoikeuksia Suomessa
hallinnoivat organisaatiot noudattavat
yhteishallinnointilakia.
Yhteishallinnoinnin kehittämisen tueksi
valtioneuvosto asetti myös neuvottelukunnan.
PRH:n yhteydessä toimivan neuvottelukunnan
kolmivuotiskausi alkoi joulukuussa.

CASE

Patentit

CASE

Start up ja IPR

2017

2017

Tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevat
laaduntarkastuspäätökset
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157

2016

16
10

229

2017

Aiemman tutkintojärjestelmän mukaisissa
keskeneräisissä suorituksissa hyväksytyt
28
2016
16
2017

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

158

2017

3
4

Siirtymäkokeessa hyväksytyt
2016

87

2016

JHT-tutkinnossa hyväksytyt

PRH valvomaan tekijänoikeusjärjestöjä

Asiakaslähtöisyys

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen
hyväksymisen lakkauttamiset

36

2017

128

2017

27

2016

62

2016

KHT-tutkinnossa hyväksytyt
Mediaosumat

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvontatie
toilmoitukset tuli mahdolliseksi tehdä netissä uuden asi
ointipalvelun kautta. Lähes kaikki valvontatietoilmoitukset
saatiin käsittelyyn uuden palvelun kautta.
Uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän mukaiset
tutkinnot järjestettiin toista kertaa. Tutkinnot pidettiin Hel
singissä syyskuussa. Yhteensä 125 henkilöä suoritti hyväk
sytysti jonkun nykyisen tutkintojärjestelmän tutkinnoista,
siirtymävaiheen kokeista tai aiempien tutkintojärjestelmän
mukaisista keskeneräisistä tutkinnoista.

Tavaramerkit
ja mallit

Päätökset tutkinta-asioissa
2016
2017

CASE

Keksijänero

Yhdistykset ja
säätiöt

33
43

Digitalisaatio ja
tapahtumat
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PRH lukuina 2017
Vuoden lopussa voimassa oli

Sähköisen asioinnin osuus

50 315

2 789

2 111

100 098

PRH:n myöntämää ja
voimaan saattamaa
patenttia

hyödyllisyysmallia

mallioikeutta

tavaramerkkiä

96 %

Patenttihakemukset

Vuoden lopussa oli

613 713 105 005
yritystä
kaupparekisterissä

yhdistystä
yhdistysrekisterissä

74 %

2 717

1 486

säätiötä
säätiörekisterissä

tilintarkastajaa ja
-yhteisöä tilintarkastaja
rekisterissä

Yksityisten
elinkeinonharjoittajien
(”toiminimi”)
perustamisilmoitukset

Asiakaspalvelu

140 000

saapunutta puhelua asiakas
neuvontaamme
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23 000

käyntiä asiakaspalvelu
pisteessämme

Asiakaspalvelu

CASE

Asiakaslähtöisyys

86 %

43 %

Tavaramerkki
hakemukset

Kaupparekisterin
muutosilmoitukset

53 %

Osakeyhtiöiden
perustamisilmoitukset

Verkkosivustojen
käynnit

96 %

Yritysten osoiteja yhteystietojen
muutokset

82 %

prh.fi

2,3

Yhdistysrekisteriilmoitukset

miljoonaa

ytj.fi

6,7

miljoonaa

Seuraajat sosiaalisessa mediassa

5 571

20 000

chat-neuvonta kauppa
rekisteriasioissa

Patentit

CASE

Start up ja IPR

1 168

Twitter

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta
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Kaupparekisterin vilkas vuosi
Yleisen taloustilanteen kohentuminen näkyi kaupparekisteriin
tehtyjen ilmoitusten määrässä. Uusia yrityksiä rekisteröitiin
useita tuhansia edellisvuotta enemmän. Niistä suurin osa oli
yksityisiä elinkeinonharjoittajia (”toiminimi”). Myös muutos
ilmoitusten määrä kasvoi huomattavasti.
Netissä asioinnin osuus kasvoi
Kaupparekisteri-ilmoitusten tekeminen netissä YTJ-asiointi
palvelussa kasvoi merkittävästi kuluneena vuonna. Hieman

yli 51 prosenttia ilmoituksista tehtiin netissä, kun vastaava
luku edellisvuonna oli 40 prosenttia.
Yksityisen elinkeinonharjoittajan (”toiminimi”) perus
tamisilmoitus tuli mahdolliseksi tehdä netissä maaliskuun
alussa. Asiakkaat ottivat palvelun heti hyvin vastaan, ja nyt
suuri osa eli yli 80 prosenttia tekee ”toiminimen” perusta
misilmoituksen netissä.
	Sähköisten kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaika
lyheni edellisvuodesta. Netissä tehdyt ilmoitukset käsiteltiin
keskimäärin jo alle kahdessa työpäivässä.

Kaupparekisterin kehittäminen jatkui
	Saatoimme kaupparekisterin tietoja ajan tasalle pois
tamalla rekisteristä vajaat 14 000 yritystä, jotka eivät olleet
tehneet ilmoitusta kaupparekisteriin kymmeneen vuoteen
ja jotka olivat Verohallinnon mukaan toimimattomia.

Mediaosumat
Taloussanomat / Ilta-Sanomat 28.8.2017

Nousun enteitä? Uusia yrityksiä perustetaan
nyt ruuhkaksi asti
Kaupparekisteriin tehtiin tammi-heinäkuussa
noin 21 250 yrityksen perustamisilmoitusta,
mikä on 19 prosenttia enemmän kuin
vuotta aiemmin. Jouko Koitto PRH:sta
sanoo lukujen kertonevan taloudellisen
toiminnan viriämisestä ja taloustilanteen
paranemisesta. Lukuisien ilmoitusten myötä
käsittelyajat ovat venyneet 22 työpäivään.
PRH aikoo purkaa ruuhkan syyskuun
puoliväliin mennessä.
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Uudistettu Virre-tietopalvelu julkaistiin
Kuluneena vuonna uudistimme Virre-tietopalvelua paranta
malla sen käytettävyyttä. Kaupparekisterin, säätiörekisterin
ja yrityskiinnitysrekisterin tietoja sisältävä uudistettu Virre
julkaistiin huhtikuussa.
PRH ja Verohallinto sopivat yritys- ja yhteisötietojärjes
telmän (YTJ) siirtämisestä PRH:n vastuulle. Vastuunsiirron
valmistelu ja toteutus jatkuvat vielä lähivuosina. Tämä avaa
mahdollisuuden kehittää yritys- ja yhteisötietojärjestelmää
yritysten sähköisen asioinnin ja yritystiedon kotipaikaksi.

Perustamisilmoitukset
31 904
37 481

2016
2017

Muutosilmoitukset
165 065
180 993

2016
2017

Katso opasvideomme
ilmoittamisesta netissä

Yrityskiinnitysasiat
2016
2017

CASE

www.youtube.com/PRHvideot

4 555
4 477

Asiakaslähtöisyys
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CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta
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Kaupparekisterilain uudistamista pohtiva työryhmä jatkoi
työtään, ja PRH osallistui tiiviisti työryhmän työhön.
Työryhmä julkaisi kesällä muistion ehdotuksista kaup
parekisterin kehittämiseksi. Muistiosta saadun palautteen
pohjalta valmistellaan hallituksen esitys, josta järjestetään
erillinen lausuntokierros. Lakimuutokset voisivat tulla voimaan
aikaisintaan 1.1.2019.

Asunto-osakeyhtiön voi tulevaisuudessa
perustaa netissä
PRH on mukana usean viranomaisen
ASREK-yhteishankkeessa, jossa luodaan uusi
osakehuoneistorekisteri. Rekisterin avulla
voidaan rekisteröidä osakehuoneistoja
koskevat tiedot ja omistajamerkinnät
sekä tehdä sähköisesti asunto-osakkeiden
omistuksen siirto ja panttaus.
Osana hanketta PRH toteuttaa
mahdollisuuden tehdä asunto-osakeyhtiön
ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön
perustamisilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa.
Sähköinen ilmoittaminen on tämänhetkisten
suunnitelmien mukaan käytössä vuoden 2019
alusta lähtien.

Yhdistykset ja
säätiöt

Digitalisaatio ja
tapahtumat

Henkilöstö

Talous

Tavaramerkin sai aiempaa nopeammin
Kansallisia tavaramerkkejä rekisteröitiin edellisvuotta enem
män. Sen sijaan kansainvälisten tavaramerkkien rekisteröin
timäärät kääntyivät laskuun.
Kansallisia tavaramerkkihakemuksia jätettiin hieman
vähemmän kuin vuonna 2016 mutta kuitenkin enemmän
kuin vuonna 2015. Kuten edellisenäkin vuonna, eniten tava
ramerkkihakemuksia jätettiin koulutus- ja ajanvietepalveluihin
liittyvään luokkaan.

Kuluneena vuonna tavaramerkkihakemus käsiteltiin
keskimäärin 2,6 kuukaudessa eli peräti kuukautta nopeam
min kuin vuonna 2016. Käsittelyn nopeutuminen johtuu
hakemusten käsittelyprosessin jatkuvasta parantamisesta ja
uudesta käsittelyjärjestelmästä.
Tavaramerkkiä ja mallia on voinut hakea sähköisesti netissä
jo useita vuosia. Kuluneena vuonna siirryimme käsittelemään

hakemukset sähköisesti. Asiakkaalle päätökset lähtevät
edelleen paperilla, mutta päätöksessä käsittelijän omakätisen
allekirjoituksen on korvannut koneellinen allekirjoitus.
PRH oli mukana työ- ja elinkeinoministeriön työryh
mässä, joka valmisteli tavaramerkkilain kokonaisuudistusta.
Työryhmä sai valmiiksi lakiehdotuksen maaliskuussa 2018.
Uudistetun tavaramerkkilain on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2019 alussa.

Ratkaistut kansalliset
tavaramerkkihakemukset

Tavaramerkkien suojaa Suomessa 126 vuotta
Suomen tavaramerkkirekisterin historia alkoi 1889, jolloin rekisteriin tehtiin ensimmäiset merkinnät.
Esittelimme suomalaisia ja Suomessa rekisteröityjä tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä 1900-luvulta
alkaen. Kampanja oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

KISS-KISS on vanhin suomalainen,
edelleen voimassa oleva
tavaramerkki. Se rekisteröitiin 1901.
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Swan-purjeveneet valmistetaan
Pietarsaaressa. Tavaramerkin ne
saivat 1973.

Nykytaiteen museo Kiasman uusi
rakennus otettiin käyttöön ja
tavaramerkki rekisteröitiin 1998.

Jääkiekon toiseksi ylin sarjataso
Mestis sai suojan sana- ja
kuviomerkilleen 2004.
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johtoryhmä
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CASE
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Yhteisessä osassa hyväksytyt

Kansainväliset tavaramerkkiasiat
Käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi)

Siporex on suomalaisen Lennart
Forsénin 1930-luvulla kehittämä
kevytbetoni.

Pulloista lamppuihin laajentaneen
Airamin logo rekisteröitiin
tavaramerkiksi 1952.

Tehtävät ja
tavoitteet

2017

2016
2017

175
138

1 423
1 207

2017

20

2016

16

2017

Patenttioikeudessa hyväksytyt
5

2016
2017

Ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa suomi)
2016

PRH:n yhteydessä toimiva
teollisoikeusasiamieslautakunta järjesti
asiamiestutkinnon toista kertaa. Tutkinto
koostui kaikille kokelaille yhteisestä osasta
sekä kokelaan valitsemasta yhdestä tai
useammasta teollisoikeuskohtaisesta osasta.
Teollisoikeusasiamiestutkinnot

3 556
3 687

2016

Asiamiestutkinnot järjestettiin toista kertaa

4

Tavaramerkkioikeudessa hyväksytyt
2016
2017

6
7

Rekisteröidyt mallit
2016
2017

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta
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”Keksinnöt ja patentit
ovat Aku Ankan
ikuisuusaiheita.
Olimmekin ylpeitä
valikoituessamme
Keksijänero-kilpailun
yhteistyökumppaniksi”,
lehden päätoimittaja
Aki Hyyppä sanoo.

Case

Aku Ankan Keksijänero-kilpailussa
etsittiin uusia Pelle Pelottomia

PRH ja Aku Ankka -lehti halusivat yhdessä kannustaa lapsia ja
nuoria kekseliäisyyteen ja opettaa aineettomien oikeuksien
suojaamista kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Keksijänerokilpailu järjestettiin vuonna 2017 toista kertaa alle 16-vuotiaille
nuorille. Kilpailussa oli kolme ikäryhmää. Tällä kertaa kokoa
vana teemana oli digitaalisuus arjessa.
”Alkuperäinen idea lähti PRH:n asiantuntijoilta, jotka pitävät
Aku Ankka -lehdestä. Erityisesti tarinat Pelle Pelottomasta ja
Pikku apulaisesta ovat opettaneet lukijoillemme aineettomista
oikeuksista niin kauan kuin lehti on ilmestynyt, ja olimme
ylpeitä valikoituessamme yhteistyökumppaniksi”, Aku Ankkalehden päätoimittaja Aki Hyyppä kertoo.

KuumaKalle, jossa pystyi säätelemään asun lämpötiloja sen
mukaan, mistä palelee.
Hyypän mieleen jäi erityisesti kilpailuun osallistunut
oivaltava pelituoli, joka ravistaa pelaajaa peliajan päätyttyä.
Pelituoli voitti myös Keksijäneron nimikilpailun hauskalla
nimellään: piip-tuoli.

Info

Tavaramerkki Donald Duck, Kalle Anka ja Aku
Ankka on rekisteröity Suomessa 14.12.1959.
Tavaramerkin haltija on The Walt Disney
Company.
Aku Ankkaa tilataan paljon kannustamaan
lukemaan oppijoita, ja ahkerin lukijaryhmä on
7–13-vuotiaat. Aku Ankalla on myös valtavasti
aikuislukijoita. Aku Ankka on Suomen suurin
viikkojulkaisu, jota lukee viikoittain yli
miljoona ihmistä.

Akumaista utopiaa ja arjen innovaatioita
Keksijänero 2017 -kilpailuehdotuksia saatiin 42, ja nuorten
keksijöiden seassa oli sekä tyttöjä että poikia yksin, tiimeinä
tai pareittain.
Kilpailuun ilmoitettiin keksintöjä laidasta laitaan, ja osassa
oli aitoa akuankkamaista utopiaa. Kilpailijat käyttivät kilpailu
töissä apunaan kaikki mahdollisia keinoja, kuten keinoälyä,
painovoimaa ja ikiliikkujoita.
Moni keksintö oli suunniteltu helpottamaan arkea, ku
ten esimerkiksi torniolaisen keksijän säädettävä lämpöasu
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Aineettomat oikeudet vaivihkaa tutuiksi
Aki Hyypän mukaan patentit ovat Aku Ankan ikuisuusaiheita.
Lehdessä on käsitelty useastikin erilaisia patenttikiistoja tai
patenttien hylkäämistä.
”Tarkistamme, että patentointiprosessista annetaan aina
oikea kuva ja faktat ovat oikein.”
	Aku Ankka opettaa aineettomien oikeuksien suojaamista
nuorille lukijoilleen.
”Kun Oma nurkka -palstalla julkaistiin Keksijänero-kilpailu,
julkaisimme useita tarinoita Pelle Pelottomasta. Myös ah
neena tunnettu Roope Ankka kahmii itselleen mielellään

PRH lukuina

Kaupparekisteri

Tavaramerkit
ja mallit

CASE

Keksijänero

tavaramerkkejä pitääkseen oikeudet itsellään ja tienatakseen
niillä rahaa, ja RA-yhtiöillä on oma tavaramerkkinsä. Usein
sarjakuvaruuduista usein löytyy asioita, joita ei huomaa heti,
kuten esimerkiksi patenttinumeroita ja piilotettuja tavara
merkkejä, kuten Peloton TM.”
Monissa keksinnöissä oli mahdollisuuksia vähintään
hyödyllisyysmalliin ja tavaramerkin rekisteröimiseen.
”Suomessa riittää keksijöitä, mutta on eri asia, kuinka
rohkeasti nuori keksijä uskaltaa lähteä pyytämään apua”, Aki
Hyyppä summaa.
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tapahtumat
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Talous

Yhdistysrekisteri ajan tasalle
Yhdistysrekisterin tietoja ajantasaistettiin tammikuun alussa
2017. Silloin rekisteristä poistettiin 35 000 toimimatonta yh
distystä, jotka eivät olleet ilmoittaneet jatkavansa toimintaa.
Uusia yhdistyksiä perustettiin viime vuosien tahtiin.
Tuttuun tapaan uusien yhdistysten suosituimmat alat olivat
kulttuuri, urheilu ja liikunta sekä vapaa-aika.
Yhdistykset tekivät vilkkaasti ilmoituksia yhdistysrekiste
riin. Kaikista ilmoituksista peräti 82 prosenttia tehtiin netissä
yhdistysten sähköisen ilmoittamisen palvelussa.
Yhdistysten ilmoitukset käsiteltiin entistä nopeammin,
keskimäärin neljässä työpäivässä.
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Kehitämme sähköistä asiointia
Aloitimme työn yhdistysrekisterin käsittelyjärjestelmän,
ilmoittamisen palvelun ja tietopalvelun uudistamiseksi.
Tavoitteena on nopeuttaa ilmoitusten käsittelyaikoja ja tarjota
yhdistyksille entistäkin helpompi tapa ilmoittaa muuttuneet
tietonsa yhdistysrekisteriin.
Uudet palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019
aikana.
Ensimmäistä kertaa tilinpäätöksiä yhdistysrekisteriin
Kuluneena vuonna osa yhdistyksistä ilmoitti ensimmäistä
kertaa tilinpäätöksensä yhdistysrekisteriin.
Tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuus koskee pienyritystä
suurempia yhdistyksiä, joiden liikevaihto, taseen loppusumma
ja työntekijämäärä ylittävät tietyt rajat. Ilmoittamisvelvollisuus
perustuu kirjanpitolain muutokseen.

CASE

Asiakaslähtöisyys

Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

Rekisteröidyt uudet yhdistykset
2 302
2 170

2016
2017

Säätiörekisterin ilmoitusmäärä tasaantui
Säätiörekisteriin tehtyjen ilmoitusten ja
hakemusten määrä väheni jonkin verran
edellisvuodesta. Vuonna 2016 ilmoitusten
määrä oli poikkeuksellisen suuri johtuen
vuoden 2015 joulukuussa voimaan tulleesta
uudesta säätiölaista. Uudessa säätiölaissa
on pykäliä, joiden takia osa säätiöistä joutuu
muuttamaan sääntöjään.

Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin
27 306
24 342

2016
2017

Rekisteröidyt uudet säätiöt
2016
2017

29
32

Rekisteröidyt vuosiselvitykset
2016
2017

PRH lukuina

Kaupparekisteri

Tavaramerkit
ja mallit

CASE

Keksijänero

2 939
2 874

Yhdistykset ja
säätiöt

Digitalisaatio ja
tapahtumat

Henkilöstö

Talous

Digiloikka PRH:n malliin
Useimmissa valtion ja kuntien verkkopalveluissa asiakas voi
suorittaa mahdollisen maksun verkkopankkitunnuksilla tai
luottokortilla. Raha siirtyy viraston pankkitilille automaattisesti.
	Saatu maksu täytyy myös käsitellä viraston kirjanpidossa,
ja maksusta pitää tuottaa vaaditut asiakirjat. Nämä vaiheet
tehdään useissa virastoissa yhä manuaalisesti.
Manuaalinen työ vähenee
PRH:ssa kehitetty verkkomaksupalvelujen kokonaismalli
automatisoi maksamisen lisäksi kirjanpidon prosessit. Hyöty
syntyy yhteisestä mallista ja sen tuottamasta kustannuste
hokkuudesta.

PRH isäntänä ja mukana tapahtumissa

Malli otettiin käyttöön uudessa julkishallinnon verkko
maksupalvelussa, Suomi.fi-maksuissa. Suomi.fi-maksut
korvasi Vetuman 2017 lopussa.
Keskitetty ratkaisu tuottaa ja koordinoi tietoja
PRH:n luomassa kokonaismallissa kuvataan, millaiset tieto
tekniset elementit ja niiden väliset tietovirrat tarvitaan,
jotta virasto voi automatisoida kirjanpidon ja vastaavien
liiteasiakirjojen luonnin ja arkistoinnin.
Mallissa on useita toimijoita ja tietoteknisiä osatekijöitä.
Keskitetty tekninen ratkaisu tuottaa taloushallinnollista tie
toa eri järjestelmille sekä koordinoi ja tahdistaa prosesseja
ja tietovirtoja.

Yhteiset tunnistus- ja maksupalvelut käyttöön

Tehtävät ja
tavoitteet

Pääjohtaja ja
johtoryhmä

Asiakaspalvelu

Helmikuu

Fennia Prize -kilpailun palkinto
tilaisuudessa kunniamainintojen
jakajana

IPR-yhteisseminaari
Tilintarkastusseminaari yhdessä
Aalto-yliopiston kanssa

Maaliskuu

Huhtikuu

Mukana TID Business Forumissa
Seminaarimme USA:n tavaramerkeistä
ja patenteista
IPR-yhteisseminaari

Toukokuu

Suomi.fi-palvelut ovat julkishallinnon yhteisiä
verkkoasioinnin palveluita. PRH aloitti Suomi.fi-palvelujen
käytön sähköisessä asioinnissa vuonna 2017.
Nyt PRH:n asiakas tunnistautuu Suomi.fi-tunnis
tuspalvelun kautta yritys- ja yhteisötietojärjestelmän
sähköiseen asiointiin, patentin, tavaramerkin ja
mallin hakemiseen sekä tavaramerkin uudistamiseen.
Asiointimaksu suoritetaan Suomi.fi-maksut-palvelussa,
jota käytetään edellä lueteltujen palvelujen lisäksi Virretietopalvelussa.
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Tammikuu

Toukotyötseminaarimme
teemana oli
kasvuyritykset

Elokuu

Marraskuu

PRH:n
75-vuotisjuhla

VUOTTA
ÅR

CASE

Asiakaslähtöisyys

Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

PRH lukuina

Kaupparekisteri

Tavaramerkit
ja mallit

Yrityksen nimipäivä -tapahtuma
yhdessä Viestintäviraston ja NewCo
YritysHelsingin kanssa
Mukana Maailman henkisen omaisuuden
päivän Suomen päätapahtumassa

CASE

Keksijänero

Mukana IPR-teemapäivässä
Yrityksen nimipäivä -tapahtuma
yhdessä Viestintäviraston, YritysEspoon
ja Espoon Yrittäjien kanssa
Mukana Slush Founders’ Day
-tapahtumassa

Yhdistykset ja
säätiöt

Digitalisaatio ja
tapahtumat

Henkilöstö

Talous

Henkilöstön näkökulmasta kulunutta vuotta leimasi
valmistautuminen muuttoon sekä totuttelu monitoimitilan
pelisääntöihin. Luopuminen nimetyistä työpisteistä merkitsi
koko henkilöstölle uusien digitaalisuuteen perustuvien työn
tekemisen tapojen omaksumista.

Työtyytyväisyys ennätystasolla
Henkilöstön tyytyväisyys työhönsä saavutti kaikkien aikojen
ennätyksen, lukeman 3,79. Työtyytyväisyyttä arvioitiin val
tionhallinnon yhteisellä VM Baro -kyselyllä, (asteikko 1–5).
Myös tyytyväisyys johdon toimintaan nousi edellisvuodesta.
PRH:n vahvuuksina kyselyssä nousivat esiin muun muassa
toimintakulttuuri, työn sisältö ja työnantajakuva. Vastaajista
78 prosenttia piti PRH:ta hyvänä työpaikkana. Kyselyyn vastasi
henkilöstöstämme ennätysmäärä.

Muutimme uusiin tiloihin
PRH muutti loppuvuodesta Hakaniemeen osoitteeseen
Sörnäisten rantatie 13. Kiinteistö kunnostettiin PRH:n ja
kiinteistön toisen vuokralaisen Valtiokonttorin tarpeita vas
taavaksi monitilaratkaisuksi.
Muutto oli kaikkiaan hyvin suunniteltu ja toteutettu
hanke, jonka aikana viraston toiminta sujui keskeytyksettä.
Asiakkaalle muutto näkyi ainoastaan käyntiasiakaspalvelun
siirtymisenä uusiin tiloihin.

Valmistelimme uutta strategiaa
Kuluneena vuonna laadimme PRH:lle uutta strategiaa. Stra
tegiatyö käynnistettiin maaliskuun alussa pääjohtajana
aloittaneen Antti Riivarin johdolla, ja uusi strategia julkistettiin
talvella 2018.
Vuoteen 2022 ulottuva strategia muodostuu yhteisestä
visiosta, strategisista päämääristä ja niiden tavoittelemisessa
tarvittavista menestystekijöistä. Strategian toimeenpanoa
tullaan seuraamaan ja mittaamaan säännöllisesti.
PRH:n uusi visio on: Erinomainen asiakaskokemus – parasta
viranomaispalvelua yhdessä.

Henkilöstön määrä
henkilötyövuosina 2017

Työilmapiirikyselyn tulokset 2016–2017,
VM Baro, asteikko 1–5
Kokonaistyötyytyväisyys
3,74
3,79

2016
2017

Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä

Yhteensä
392,28 htv

3,30
3,50

2016
2017

Johdon onnistuminen töiden organisoinnissa

Patentit ja tavaramerkit 168,28 htv

3,25
3,41

2016
2017

Yritykset ja yhteisöt 125,53 htv
	Asiakaspalvelut ja viestintä 44,85 htv
Tilintarkastusvalvonta 14,90 htv

3,98
4,06

2016
2017

Tehtävät ja
tavoitteet

1942

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustetaan.

1971

Ensimmäinen suomalainen
mallisuoja rekisteröidään.

1992

Ensimmäinen hyödyllisyysmalli myönnetään.

1995

Säätiö- ja yhdistysrekisteri siirretään
oikeusministeriöstä PRH:een.

1996

Suomi liittyy Euroopan patenttisopimukseen (EPC),
ja PRH:sta tulee Euroopan patenttijärjestön (EPO)
täysjäsen.

1997

Suomesta tulee EU:n yhdenmukaistamisvirasto
(tavaramerkit ja mallit) OHIMin (nyk. EUIPO) jäsen.

2005

PRH aloittaa tutkivana PCT-viranomaisena.

2016

Tilintarkastusvalvonta siirtyy PRH:n tehtäväksi.

2017

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden
valvonta tulee PRH:n tehtäväksi.

Yhteiset palvelut 35,71 htv

PRH on hyvä työpaikka
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75-vuotias PRH
Kulunut vuosi oli paitsi suomalaisen patenttijärjestelmän,
myös PRH:n juhlavuosi. PRH:n perustamisesta tuli kuluneeksi
75 vuotta.
Viraston alkujuuret ovat vieläkin kauempana historiassa,
keisarillisen senaatin alaisessa Manufaktuurijohtokunnassa,
joka perustettiin 1835. Sittemmin PRH on kasvanut laajaalaisesti teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä edis
täväksi virastoksi.
Vietimme juhlavuotta etupäässä työn merkeissä, mutta
elokuussa järjestimme juhlan henkilöstölle ja sidosryhmien
edustajille.

Pääjohtaja ja
johtoryhmä

Asiakaspalvelu

Johto 3 htv

CASE

Asiakaslähtöisyys

Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

PRH lukuina

Kaupparekisteri

Tavaramerkit
ja mallit

CASE

Keksijänero

Yhdistykset ja
säätiöt

Digitalisaatio ja
tapahtumat

Henkilöstö

Talous

Talouden hyvä vire jatkui
PRH saavutti hyvin tulossopimuksessa työ- ja elinkeinominis
teriön kanssa vuodelle 2017 sovitut taloudelliset tavoitteet.
Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteen
sä 51,6 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan
maksullisen toiminnan tuotoista, joita oli 51,2 miljoonaa
euroa, sekä vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä
muista toiminnan tuotoista, joita oli noin 400 000 euroa.
Tuotot nousivat edellisestä vuodesta 700 000 euroa.
Euromääräisesti eniten tuotot nousivat yritykset ja yhteisöt

Tuottojen jakautuminen 2017

-tulosalueella. Tuottojen kasvu johtui kokonaiskysynnän kas
vusta sekä hinnoittelurakenteen muutoksesta. Sähköisestä
ilmoittamisesta on tehty edullisempaa, mutta asiakkaat eivät
ole siirtyneet sähköisen ilmoituksen käyttäjiksi ennakoidussa
laajuudessa. Muiden tulosalueiden tuotot pysyivät suunnilleen
ennallaan.
Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla laskivat
noin prosentin ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 50,5
miljoonaa euroa. Kokonaiskulut laskivat edelliseen vuoteen

Menorakenne 2017

Yritykset ja yhteisöt 29,2 milj. euroa

Henkilöstökulut 24,4 milj. euroa

Patentit ja tavaramerkit 22 milj. euroa

Palvelujen ostot 14,4 milj. euroa

Tilintarkastusvalvonta 0,18 milj. euroa

Poistot 5,9 milj. euroa

Tukipalvelut 0,1 milj. euroa

Vuokrat 4,3 milj. euroa
Muut kulut 0,7 milj. euroa

verrattuna noin 425 000 euroa. Sen sijaan palvelujen ostot
kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa, mikä johtui muun muassa
LEI-akkreditointikustannusten ja toimipaikan muutoksesta
aiheutuneista kuluista.
	Suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 24,4 miljoonaa euroa
eli 48,3 prosenttia kokonaiskuluista. Henkilöstökulut laskivat
edellisvuodesta noin 840 000 euroa. Lasku johtui lähinnä
lomapalkkavelkakirjauksen pienenemisestä ja lomarahojen
leikkauksista. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin
rahaa toiseksi eniten, 14,4 miljoonaa euroa. Vuokriin käytettiin
4,3 miljoonaa euroa.
Poistot laskivat noin 200 000 euroa, koska viraston inves
toinnit ovat olleet aiempina vuosina poikkeuksellisen matalla
tasolla. Aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin
käytettiin 170 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.
PRH on nettobudjetoitu virasto. Toimintavuonna tulot
olivat yhteensä 51,5 miljoonaa euroa ja menot 46,6 miljoonaa
euroa. Ylijäämä tuloista ja menoista laskien oli 5 miljoonaa
euroa.
PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha 1,2
miljoonaa euroa saatiin kattamaan yhdistysten ja uskonnollis
ten yhdyskuntien asioiden käsittelystä koituvia menoja, koska
niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä
alle omakustannusarvon. Lisäksi määrärahoja saatiin säätiö
valvontaan 650 000 euroa, tietoluovutusten kompensaatioi
hin 214 000 euroa, teollisoikeusrekisterin ylläpitoon 80 000

euroa sekä tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin valvontaan
120 000 euroa.
Määrärahana oli käytössä myös tilintarkastusvalvonnan
kattamiseen saatu 2,4 miljoonaa euroa.
Lisäksi saatiin kertaluontoisia määrärahoja 2,8 miljoonaa
euroa edunsaajarekisterin rakentamiseen ja LEI-tunnusten
myöntämiseen.
Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 22,7 miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma laski noin 2,8 miljoonaa euroa (poisto
jen verran), koska uusintainvestointeja tehtiin vain noin 3,3
miljoonan euron arvosta. Aktivoiduista käyttöomaisuusin
vestoinneista kirjattiin vuoden 2017 aikana poistoja yhteensä
5,9 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähes kokonaan PRH:n
tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämiseristä sekä niihin
liittyvistä it-ohjelmistoista.
Taseen vastaavaa -puolella aineettomat hyödykkeet
muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta,
yhteensä 22,0 miljoonaa euroa. Keskeneräisten investointien
arvo kasvoi 3,2 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana
yhteensä 3,3 miljoonaa euroa lähinnä tietojärjestelmiin.
Investointien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna
2,9 miljoonaa euroa.
Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset
saamiset sekä muut rahoitusvarat laskivat noin 576 000 euroa.
Tämä johtui lähinnä myynti- ja siirtosaamisten laskusta.

	Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,6 milj. euroa
	Sisäiset kulut 0,2 milj. euroa

30|31

Tehtävät ja
tavoitteet

Pääjohtaja ja
johtoryhmä

Asiakaspalvelu

CASE

Asiakaslähtöisyys

Patentit

CASE

Start up ja IPR

Valvonta ja
Tilintarkastusvalvonta

PRH lukuina

Kaupparekisteri

Tavaramerkit
ja mallit

CASE

Keksijänero

Yhdistykset ja
säätiöt

Digitalisaatio ja
tapahtumat

Henkilöstö

Talous
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