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Vår vision
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Ledningsgruppen

 Ikraftträdandet av systemet för enhetligt patent som be-

retts inom eU fördröjdes, och systemet förväntas träda i kraft 

tidigast under den senare hälften av 2018. Ur PRs perspektiv 

kommer uteblivna publicerings- och årsavgiftsintäkter för 

patent att ha en betydande påverkan på finansieringen av 

patent- och varumärkesfunktionerna. Man har dock förberett 

sig på detta inom ramarna för den offentliga ekonomin.

 Under året bereddes PRs nya strategi för åren 2018–2022. 

strategin bygger på vår nya vision: ”Utmärkt kundupplevelse 

– bästa myndighetsservice i samverkan”. För att genomföra 

visionen har vi definierat fyra strategiska mål: våra kunder 

lyckas; våra data och informationstjänster är öppna och enkla 

att använda; vår verksamhet är verkningsfull och effektiv; vi 

är ett exempel på välfungerande samarbete. Utsikterna för 

PRs framtid är positiva.

antti Riivari

Generaldirektör

År 2017 var ett år med goda resultat för Patent- och regis-

terstyrelsen (PRs). 

 Det förbättrade allmänna ekonomiska läget kunde ses 

särskilt i att antalet inlämnade anmälningar och efterfrågan 

på våra tjänster ökade. Det är värt att notera att trots den 

ökade efterfrågan och förberedelserna inför bytet av lokaler 

uppnådde PRs de uppställda resultatmålen i nästan alla 

avseenden. 

 Vårt ekonomiska resultat uppvisade ett överskott som en 

kombination av ökade betalningsintäkter och små investe-

ringar. Betalningsintäkterna förväntas hållas på en bra nivå 

under de närmaste åren. 

 I slutet av året flyttade vi till Hagnäs i Helsingfors till 

adressen sörnäs strandväg 13. Under flytten fortsatte verk-

samheten oavbrutet och för kunderna syntes flytten endast 

i att kundtjänsten fick en ny adress. 

 Under det gångna året ökade personalens produktivitet 

fortfarande tydligt. För personalen innebar flytten till aktivi-

tetsbaserade lokaler att digitala arbetssätt måste antas. Trots 

förändringarna förbättrades personalens totala arbetstillfreds-

ställelse så att den nu var högst genom tiderna.

 Utvecklingen av PRs e-tjänster fortsatte. Vi införde en 

 e-anmälningstjänst för enskilda näringsidkare och påbörjade 

en reform av föreningsregistrets e-tjänster. andelen elektro-

niska ansökningar och anmälningar fortsatte att öka, men 

delvis långsamt.

 PRs och skatteförvaltningen avtalade om att överföra 

företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) till PRs ansvars-

område. Förberedelserna för och genomförandet av ans-

varsöverföringen fortsätter ännu under de närmaste åren. 

Generaldirektörens hälsning
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År 2017 samlade vi in allt mer kundfeedback. Utöver den 

allmänna enkäten om kundtillfredsställelse gjorde vi enkäter 

om enskilda tjänster och tog med kunderna mer i utveck-

lingen av tjänsterna. 

 I den traditionella enkäten om kundtillfredsställelse fick 

vi vitsordet 3,9 (skalan 1–5), när vi frågade om hur nöjda 

kunderna är med kvalitetsnivån på PRs tjänster. Precis som 

förut uppskattade kunderna särskilt personalens sakkunskap 

och tjänstvillighet, där vitsorden låg nära 4. För besökskund-

tjänstens del låg kundernas bedömning av kvalitetsnivån på 

servicen för andra året i följd på en utmärkt nivå på 4,7. 

 Kunderna ansåg att det fanns utrymme för utveckling 

av bland annat tydligheten och motiveringarna i besluten 

samt handläggningstiderna.

 Dessutom utredde vi genom tjänstespecifika enkäter vad 

våra kunder tänker om PRs e-tjänster men om de är enkla att 

använda. Resultaten varierade kring vitsordet 4 för de olika 

tjänsterna.

 enkäten gav oss värdefull information om vad kunderna 

uppskattar och hur de vill uträtta sina ärenden med oss. Den 

feedback vi fått hjälper oss att utveckla våra tjänster.

 Vid sidan av enkäterna tog vi med kunderna mer i ut-

vecklingen av tjänsterna. Läs mer på sidan 8.

antalet kundkontakter ökade
År 2017 ledde avregistreringsförfarandena ur föreningsregist-

ret och handelsregistret samt det ökade antalet LeI-nummer-

ansökningar till att kontakterna med vår kundtjänst ökade.  

 allt fler kunder frågade om råd per e-post eller i handels-

registerärenden via chattjänsten. antalet kontakter per 

telefon hölls oförändrat men besöken vid kundtjänsten i 

Helsingfors minskade. 

vi beviljade tusentals nya lei-nummer

Under det gångna året beviljade PRS 14 000 nya interna-
tionella identifieringsnummer (LEI-nummer, Legal Entity 
Identifier) till finländska företag och sammanslutningar. 
Ännu 2016 beviljades knappa 300 LEI-nummer. 
 Den dramatiska ökningen i antalet LEI-ansök ningar 
beror på förändringarna i EU:s värde papperslagstiftning. 

Från och med början av 2018 behöver företag och 
sammanslutningar ett LEI-nummer för att kunna 
handla med börsaktier och andra börs noterade finan-
siella instrument. 
 PRS gick igenom den internationella godkän-
nandeprocess som behövs för att man ska få bevilja 
LEI-nummer. I januari 2018 fick vi ett certifikat på att vi 
uppfyller kraven i det globala LEI-systemet. 
 Certifikatet innebär att PRS kan fortsätta att bevilja 
LEI-nummer till finländska företag och samman-
slutningar. Certifikatet beviljades av stiftelsen GLEIF 
 (Global Legal Entity Identifier Foundation) som förval-
tar det globala LEI-nummersystemet.

lei-nummer som prs bevilJat  

14 473

2016

2017

291

Vi fick stimulans och goda idéer
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Kundernas entusiasm gladde  
servicedesigner Kimmo Kena
”Jag har hållit fem olika workshoppar, genomfört webben-

käter och även djupintervjuat revisorer om de tjänster de 

behöver. all information jag fått anger att kunderna upp-

skattar möjligheten att kunna delta i planeringen av PRs 

tjänster. Vi har fått positiv feedback särskilt på utvecklingen 

av våra e-tjänster samt för att PRs ständigt vill utveckla 

kundupplevelsen”, berättar servicedesigner Kimmo Kena.

 I workshopparna diskuterades allt från PRs varumärke 

och servicelöfte till ”mikronivån” där man analyserar storle-

ken och färgen på knapparna i e-tjänsterna samt hur texten 

framträder. 

     Det fanns även sådant som kunde ut-

vecklas. Kunderna önskade tydligare bruks-

anvisningar. I grupperna diskuterades det 

mycket hurdant språk man borde använda 

med avseende på förståelse och tydlighet. 

Deltagarna har upplevt att vissa blanketter 

är för långa och att en del av de obligatoriska 

blanketterna är rentav onödiga. 

 ”Vi diskuterade även en personlig påminnelsetjänst som 

fungerar i realtid och enligt vad man är intresserad av. Mitt i 

informationsflödet önskade kunderna vid sidan av högklas-

siga nyhetsbrev även personliga påminnelser i vardagens 

brådska. De önskade att PRs mer aktivt skulle underlätta 

deras vardag.”  

 Kimmo Kena har presenterat alla resultat och fynd som 

uppnåtts med hjälp av servicedesign för direktören för 

kundservice och kommunikation samt expertteamen för 

tjänsterna. PRs upplever att man fått bränsle för att vidare-

utveckla tjänsterna. 

År 2017 började vi allt mer systematiskt att lyssna på våra 

kunders åsikter redan vid planering och testning av våra 

e-tjänster. Vi tog till oss kundernas åsikter om de tjänster vi 

utvecklar, för att de ska bli så användarvänliga som möjligt 

från första början. 

 PRs har redan länge samlat in kundfeedback på sina be-

fintliga tjänster. Vi vill utveckla allt användarvänligare tjänster, 

eftersom vår vision är en utmärkt kundupplevelse och vårt 

syfte är att kunderna ska lyckas med sina mål. 

 Under det gångna året tog vi med kunderna mer i re-

formen av föreningsregistrets tjänster och patentregistrets 

informationstjänster samt i utvecklingen av revisionstillsynens 

e-tjänster. 

 ”Man borde få med kunderna i utveck-

lingsarbetet så tidigt som möjligt, men det 

blir effektivare om man redan har något att 

visa upp och testa. Vi känner naturligtvis 

våra kunder och lyssnar på deras feedback 

på våra befintliga tjänster. Det är dock ännu 

bättre om vi får med kundernas åsikter redan 

innan vi inför en ny eller reformerad tjänst”, 

säger kommunikationsspecialist Päivi Rauhala på PRs. 

 Vid kundmötena lyssnade vi på kundernas förväntningar, 

idéer och åsikter särskilt beträffande tjänstens användbarhet. 

I mötena deltog både experter, bland annat patentombuds-

män, och andra kunder. Vi bad kunderna att kommentera 

utkasten till användargränssnitt, vi genomförde enkäter och 

användbarhetstester samt organiserade brainstormingtillfäl-

len och intervjuer.  

PRS vill att kunderna ska lyckas
Case

”

”Våra kunder har märkt 
att PRS håller på att 
utvecklas med fart”, 

säger service designer 
Kimmo Kena och 

kommunikations specialist 
Päivi Rauhala.

Kommunikations
specialist Päivi Rauhala 
och servicedesigner 
Kimmo Kena
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antalet patentansökningar har sjunkit under flera års tid. År 

2017 började antalet av både nationella och internationella 

patentansökningar äntligen öka. 

 Ökningen i antalet ansökningar berodde utöver den 

ekonomiska återhämtningen på den modell för skötsel av 

relationerna med stora IPR-kunder som PRs införde 2015.

PRS fortsätter som granskande PCT-myndighet
PRs har sedan 2005 verkat som granskande PCT-myndighet 

enligt den internationella konventionen om patentsamar-

bete (Patent Cooperation Treaty, PCT). PCT-systemet gör 

det möjligt för patentsökande att inleda en internationell 

patentprocess med en enda ansökan. 

 PCT-systemet hanteras av Världsorganisationen för 

intellektuell äganderätt, WIPO, som i oktober beslutade att 

PRs fortsätter som granskande PCT-myndighet även under 

följande tioårsperiod, 2018–2027. Över hälften av företagen 

lämnar in sina PCT-ansökningar till PRs för granskning, vilket 

visar deras förtroende för kvaliteten på vårt granskningsarbete.

1 529
2016

2017

1 368

nationella patentansökningar

1 678
2016

2017

1 852

slutbehandlade nationella patentansökningar

977
2016

2017

970

Handlagda pct-ansökningar (pct/ro)

466
2016

2017

458

utförda nyhetsgranskningar (pct/isa)

internationella patentärenden

7 065
2016

2017

5 956

europeiska patent validerade i finland (epo)

478
2016

2017

470

slutbehandlade nyttighetsmodellansökningar

Från gruvor till flygplatser

Säkerhetsgrinden baseras på Outokumpu Ab:s 
patent. När metalldetektorerna som utvecklats på 
1960-talet för gruvtransportörer tillämpades som 
en grind, kunde tekniken från och med 1980-talet 
utnyttjas till exempel för säkerhetskontroller på 
flygplatser.

Finländskt patent 175 år
Uppfinning som angriper kolesterol

År 1989 kom man vid Raisio på hur 
kolesterolsänkande växtstanoler kunde användas 
för att framställa fettlösliga växtstanolestrar 
som lämpar sig för livsmedelstillverkning. 
Detta anses vara en av världens viktigaste 
näringsinnovationer. Benecol-margarinet, som 
baseras på den patenterade uppfinningen, kom 
till butikerna 1995. Benecol är ett registrerat 
varumärke som ägs av Raisio Abp. 

Finländskt patent 175 år

Antalet patentansökningar  
har äntligen börjat öka 
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Förberedelser för införandet av enhetligt patent
Införandet av systemet för enhetligt patent som beretts 

inom eU fördröjdes ytterligare. Det enhetliga patentet torde 

förverkligas tidigast under andra hälften av 2018. 

 Det enhetliga patentet är en viktig reform för företag som 

behöver patentskydd inom hela eU-området. Reformen sänker 

kostnaderna för patentering, men utgör samtidigt en utmaning 

för finansieringen av PRs patentfunktion i framtiden. Man har 

dock förberett sig på detta inom ramarna för den offentliga 

ekonomin.

Finländskt patent 175 år 
År 2017 var ett jubileumsår i det finländska patentets historia. 

 Det finländska patentsystemet fick sin början 1842 när 

Kejserliga senaten för Finland beviljade patent nummer 1 

till L.G. ståhle, en svensk mekaniker. Han fick patent på en 

”blåsmaskin av järn”, som är en extrautrustning till en masugn.

 I början beviljades patent ganska sällan. Takten tilltog i och 

med industrialiseringen i slutet av 1880-talet. sammanlagt har 

över 125 000 finländska patent beviljats under de 175 åren. 

 Vi firade även PRs 75-årsjubileum. Läs mer på sidan 28.



Flera sätt att skydda de immateriella rättigheterna
Jospak har utvecklat ett varumärke för förpackningslösningen 

enligt företagets namn och skyddat flera varumärken och 

domännamn. 

 ”Vi har ansökt om flera patent och det första har redan god-

känts. Med patenten vill vi skydda formtillverkningsprocessen, 

de använda råmaterialen och förpackningskonstruktionerna. 

Vårt mål är att ha en patentportfölj som skyddar vår kompetens 

så mycket som möjligt”, säger Lehikoinen. 

 Företagets anställda har tecknat sekretessavtal. avtal teck-

nas även med alla råmaterialleverantörer, underleverantörer 

och andra partner, och rentav med kunderna.  

Övervägd patentering
Jospak har beviljats utvecklingslån från Tekes (numera Busi-

ness Finland), och av lånet har en del budgeterats direkt till 

kostnader för skydd av immateriella rättigheter (IPR). 

 ”I frågor som rör immateriella rättigheter och patentproces-

sen använder vi ett patentombud 

vars tjänster vi är mycket belåtna 

med. Patentering är väldigt dyrt 

för ett litet företag, så det lönar 

sig att noga överväga vad man 

vill skydda samt var och när.”

 enligt ari Lehikoinen avvi-

ker arbetssätten i ett litet företag 

från dem i stora företag, men 

IPR-strategins roll betonas i ett 

litet företag. stora företag med 

mer resurser kan annars rusa förbi 

i ett huj. 

För ett litet företag är  
en IPR-strategi livsviktig

Jospak Oy grundades 2014. Företagets målsättning 
är att utveckla och kommersialisera nya fiberbase-
rade förpackningslösningar till livsmedelsindustrin.

info

Tarja Heikkilä, 
verkställande 
direktör, Jospak Oy

Kartong och plast i 
Jospak Oy:s produkt. 
Projektchef  
Ari Lehikoinen visar 
produkten.

Förpackningsföretaget Jospak: 

Case

I europa används 85 miljarder livsmedelsformar om året och 

användningen av formar ökar. Jospak i Forssa har utvecklat 

en miljövänligare form för färdigmat och diverse livsmedel. 

 ”I produkten har vi kombinerat kartong och plast. Fördelen 

med kartong är att det går att trycka på den och den är styv, 

medan den tunna plastbeläggningen ger täthetsegenskaper. 

Med kartongen kan vi minska mängden plast i förpackning-

arna med över 85 procent”, berättar projektchef ari Lehikoinen 

på Jospak. 

 Plastbeläggningen dras av genom att dra i kanten av 

filmen och den kan slängas i blandavfallet. Resten av för-

packningsmaterialet kan återvinnas som kartong.  

 Jospak är i startupskedet, och den första prototypen togs 

fram 2016. Man har varit tvungen att satsa mycket på utveck-

lingen av teknik, råmaterial och förpackningskonstruktioner 

för att få ut produkterna på marknaden.  

Sulapac®-förpackningarna bryts ned helt 

Sulapac Oy tillverkar hundraprocentigt bionedbrytbara 
och mikroplastfria förpackningar, och företagets 
målsättning är att ta tag i plastproblemet genom att 
införa ersättare för plast på marknaden. 
 ”För tillfället gör vi kosmetik-, present- och 
smyckesförpackningar åt olika varumärken. Det har 
varit dyrt att lansera det nya materialet och den nya 
tekniken på marknaden. Priserna fås ner genast när 
vi kan producera större mängder och övergår till 
en licensmodell”, säger Technology and Innovation 
Director Antti Pärssinen på Sulapac.
 Företaget inledde verksamheten först 2016. Enligt 
Pärssinen ska man ändå inte dra ut på tiden med 
immateriella rättigheter (IPR). 
 ”I samma ögonblick som man har en produktidé 
ska man börja fundera på IPR-frågor. Startupföretag 
behöver pengar, och det är enklare att få finansiering 
när man kan patentera, det vill säga skydda, sin teknik.”
 Pärssinen uppmanar företag att först fundera på 
hur de skyddar sina produkter och processer och först 
sedan hur de ska genomföras: 
 ”Det lönar sig inte att börja genomföra något sådant 
som konkurrenterna kan kopiera omedelbart.”
Varumärket Sulapac har registrerats i Finland och 
inom EU. Företaget ansöker även om varumärke i 
flera asiatiska länder och Nordamerika. Den första 
patentansökan till PRS lämnade Sulapac in i mars 2017.
 ”Ju bättre man gör saker genast i början och skapar en 
bra grund, desto stadigare står företaget längre fram”, 
sammanfattar Antti Pärssinen sina tankar.

Case

Sulapac®-förpackningarna är 
en kombination av trä och bio-
nedbrytbart bindemedel samt 
nordisk design. 

info

Antti Pärssinen, Technology and Innovation Director,  
Sulapac Oy
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ett av våra mål för 2017 var att göra de bokslutsuppgifter som 

finns i handelsregistret så omfattande som möjligt. Detta 

ville vi nå genom effektivare övervakning. Delvis till följd av 

den effektiviserade övervakningen lämnades betydligt fler 

bokslut in till handelsregistret än året innan.

 PRs uppmanade de aktiebolag och andelslag som inte 

lämnat in sitt bokslut att så fort som möjligt lämna in det till 

handelsregistret. Hotet var att även verksamma företag skulle 

 Det blev möjligt för revisorer och revisionssamman-

slutningar att anmäla sina tillsynsuppgifter på nätet i en ny 

e-tjänst. Nästan alla anmälningar om tillsynsuppgifter kom 

in för handläggning genom den nya tjänsten.

 examina enligt det nya revisorsexamenssystemet ord-

nades för andra gången. examina ordnades i Helsingfors i 

september. sammanlagt 125 personer avlade med godkänt 

resultat någon av examina enligt det nuvarande examens-

systemet, övergångsperiodens examina eller ofullbordade 

examina enligt det tidigare examenssystemet.

Revisionstillsynen, som verkat i två år inom PRs, fortsatte att 

utveckla sin verksamhet. 

 För att förbättra kvaliteten på revisionsarbetet definierade 

och publicerade revisionstillsynen kvalitetsgranskningens 

fokusområden för de kommande åren. Det nya kvalitets-

granskningssättet har framgångsrikt förankrats hos reviso-

rerna. en årsrapport upprättades över kvalitetsgranskningens 

resultat 2017.

Revisionstillsynen kom ut med 
ett nytt kvalitetsgranskningssättVi övervakade effektivt

Kauppalehti 30.11.2017

PRH tog i med hårdhandskarna: Strök över 
600 företag ur handelsregistret 

Beslutet om att stryka företag ur handels-
registret fattades enligt generaldirektör 
Antti Riivari på våren 2017, då nästan 70 000 
företag hade låtit bli att lämna in sina bokslut 
under mer än två års tid. Enligt Riivari blev 
man på PRS frustrerade över att mjukare 
metoder inte fungerade, och därför ville man 
visa att man menar allvar. 

Träffar i media

PRS börjar övervaka 
upphovsrättsorganisationer 

I början av 2017 fick PRS i uppgift att ha tillsyn 
över att de organisationer som förvaltar 
upphovsrätter i Finland följer lagen om 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 
 För att utveckla den kollektiva förvaltningen 
av upphovsrätter tillsatte statsrådet även 
en delegation som verkar i anknytning till 
PRS. Delegationen inledde sin treårsperiod i 
december. 

183 075
2016

2017

178 485

bokslutshandlingar som lämnats in till handelsregistret 

strykas ur registret. Till och med januari 2018 avregistrerades 

2 173 företag som trots uppmaningarna inte hade lämnat 

in sina bokslutsuppgifter.

 I egenskap av den myndighet som övervakar stiftelser 

uppmanade PRs stiftelserna att lämna in sin årsrapport till 

stiftelseregistret. Vite förelades sådana stiftelser som trots 

PRs uppmaningsbrev inte lämnade in sin årsrapport. av de 

stiftelser som lämnade in sin årsrapport uppmanades en 

fjärdedel att avhjälpa brister i rapporten. 

 PRs revisionstillsyn övervakar att revisorerna följer lagen. 

Revisorernas verksamhet övervakas på förhand genom kvali-

tetsgranskningar och i efterskott som undersökningsärenden 

som berör enskilda fall. 2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

revisorsexamina

godkända i gr-examen 

godkända i cgr-examen

godkända i ofgr-examen

godkända i kompletteringsprovet

2016

2017

godkända i ofullbordade prestationer enligt  
det tidigare examenssystemet

59
60

36
27

4
3

10
16

16
28

2016

2017

godkännanden av revisorer och 
revisionssammanslutningar

2016

2017

avbrutna godkännanden av revisorer och 
revisionssammanslutningar

2016

2017

Kvalitetsgranskningsbeslut rörande revisorer och 
revisionssammanslutningar

2016

2017

beslut i undersökningsärenden

128
62

158
87

229
157

43
33
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PRS i siffror 2017

Kundservice

inkomna samtal till vår 
kundrådgivning

140 000 
besök i vår 
kundtjänst

23 000
chattsamtal för rådgivning i 
handelsregisterärenden

20 000 

giltiga patent som PRS 
beviljat och validerat

2 789
giltiga 

nyttighetsmodeller

2 111
giltiga  

mönsterskydd

100 098
giltiga 

varumärken

i slutet av året fanns det 

50 315 

företag i 
handelsregistret

105 005 
föreningar i 

föreningsregistret

2 717 
stiftelser i 

stiftelseregistret

i slutet av året fanns det 

613 713 1 486
revisorer och 

revisorssamfund i 
revisorsregistret

andel e-tJänster

96 %
Patent-
ansökningar 

86 %
Varumärkes-
ansökningar 

53 %
Etableringsanmäl-
ningar för aktiebolag 

96 %
Ändringar i 
företagens adress- 
och kontaktuppgifter

82 %
Anmälningar till 
föreningsregistret

Besök på webb-
platserna 

2,3
prh.fi

miljoner 
6,7
ytj.fi

miljoner 

43 %
Ändringsanmälningar 
till handelsregistret 

74 %
Etableringsanmäl-
ningar för enskilda 
näringsidkare 
(”firma”)

fölJare i sociala medier

Twitter
5 571

Facebook
1 168

LinkedIn
1 203
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Den förbättrade ekonomiska situationen kunde ses i antalet 

anmälningar som lämnades in till handelsregistret. Jämfört 

med året innan antecknades flera tusen fler företag i registret. 

största delen av dessa var enskilda näringsidkare (”firmor”). 

antalet ändringsanmälningar ökade också markant. 

Användningen av e-tjänster ökade
antalet handelsregisteranmälningar som lämnades in i 

e-tjänsten på ytj.fi ökade märkbart under det gångna året. 

Drygt 51 procent av anmälningarna lämnades in på nätet, 

medan den motsvarande siffran året innan var 40 procent.

 I början av mars blev det möjligt att lämna in en etable-

ringsanmälan för enskild näringsidkare (”firma”) på nätet. 

Kunderna tog genast till sig tjänsten, och nu lämnar en stor 

del, över 80 procent, in sin etableringsanmälan för ”firma” på 

nätet. 

 Handläggningstiden för elektroniska handelsregisteran-

mälningar förkortades från året innan. Handläggningen av 

anmälningar som lämnats in på nätet tog nu i genomsnitt 

mindre än två arbetsdagar. 

 

Handelsregistret hade ett aktivt år 

I framtiden kan man starta ett 
bostadsaktiebolag på nätet

PRS deltar i ett för flera myndigheter 
gemensamt projekt ASREK där man skapar 
ett nytt aktielägenhetsregister. Med hjälp av 
registret kan man registrera uppgifter om 
aktielägenheter och ägare samt elektroniskt 
pantsätta och överföra ägandet av 
bostadsaktier. 
 Som ett led i projektet genomför PRS 
möjligheten att lämna in en etablerings-
anmälan för bostadsaktiebolag och 
ömsesidiga fastighetsaktiebolag i e-tjänsten 
på ytj.fi. Tanken är att anmälningarna kan 
lämnas in på elektronisk väg från och med 
början av 2019.

Taloussanomat / Ilta-Sanomat 28.8.2017

Tecken på uppgång? Nya företag startas nu i 
mycket hög takt 

Under januari–juli lämnades det 
in till handelsregistret cirka 21 250 
etableringsanmälningar för företag, vilket är 19 
procent mer än året innan. Jouko Koitto på PRS 
säger att siffrorna torde tala för en uppgång i den 
ekonomiska verksamheten och en förbättrad 
ekonomisk situation. På grund av det stora antalet 
anmälningar har handläggningstiderna förlängts 
till 22 arbetsdagar. PRS har som mål att avveckla 
anhopningen till mitten av september.

Mediaosumat

Förnyade informationstjänsten Virre infördes
Under det gångna året förnyade vi informationstjänsten Virre 

genom att förbättra dess användbarhet. Den förnyade Virre 

med information från handelsregistret, stiftelseregistret och 

företagsinteckningsregistret infördes i april. 

 PRs och skatteförvaltningen avtalade om att över-

föra företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) till PRs 

ansvars område. Förberedelserna för och genomförandet 

av ansvarsöverföringen fortsätter ännu under de närmaste 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

etableringsanmälningar

ändringsanmälningar

företagsinteckningsärenden

37 481
31 904

180 993
165 065

4 477
4 555

åren. Detta öppnar en möjlighet att utveckla företags- och 

organisationsdatasystemet till en portal för företagsinforma-

tion och e-tjänster för företag.

Utvecklingen av handelsregistret fortsatte
Vi uppdaterade uppgifterna i handelsregistret genom att 

stryka ur registret knappt 14 000 företag som inte hade 

lämnat in någon anmälan till handelsregistret på tio år och 

som enligt skatteförvaltningen var icke-verksamma. 

 Den arbetsgrupp som diskuterar en reform av handels-

registerlagen fortsatte sitt arbete, och PRs deltog aktivt i 

arbetet. 

 Under sommaren offentliggjorde arbetsgruppen ett PM 

om förslag till utveckling av handelsregistret. Utifrån den 

respons som fås på PM:et bereds en regeringsproposition 

som skickas ut för remiss. Lagändringarna kan träda i kraft 

tidigast den 1 januari 2019. 
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Snabbare att få varumärke än tidigare 

Det registrerades fler nationella varumärken än året innan. 

Däremot började antalet internationella varumärken sjunka.

 Det lämnades in färre nationella varumärkesansökningar 

än 2016, men dock fler än 2015. Precis som under föregående 

år lämnades det in flest varumärkesansökningar i klassen 

för utbildning och tidsfördriv. 

 Under det gångna året handlades en varumärkesansökan 

i genomsnitt på 2,6 månader, det vill säga en hel månad 

snabbare än under 2016.  Den snabbare handläggningen 

beror på att handläggningsprocessen för ansökningar ständigt 

förbättras och att vi har ett nytt handläggningssystem. 

 Man har redan under flera års tid kunnat ansöka om varu-

märke och mönster elektroniskt på nätet. Under det gångna 

året började vi handlägga ansökningarna elektroniskt. Kunderna 

får fortfarande besluten på papper, men i beslutet har handläg-

garens underskrift ersatts med en maskinell underskrift.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

avgJorda nationella 
varumärKesansöKningar

behandlade madrid-ansökningar (ursprungsland finland)

avgjorda madrid-ansökningar (målland finland)

registrerade mönster

internationella varumärKesärenden

3 687
3 556

138
175

1 207
1 423

120
146

Ombudsexamina ordnades för andra gången

Nämnden för ombud för industriellt 
rättsskydd, som är verksam i anslutning 
till PRS, arrangerade ombudsexamen 
för andra gången. Examen bestod av ett 
avsnitt som är gemensamt för alla och ett 
eller flera industrirättsspecifika avsnitt som 
examensdeltagaren väljer själv. 

7
2016

2017

6

4
2016

2017

5

16
2016

2017

20

godkända i varumärkesrätt

godkända i patenträtt

godkända i det gemensamma avsnittet 

examina för ombud för 
industriellt rättssKYdd

 PRs var med i arbets- och näringsministeriets arbets-

grupp som beredde en totalreform av varumärkeslagen. 

arbetsgruppen fick sitt lagförslag klart i mars 2018. Tanken 

är att den reformerade varumärkeslagen ska träda i kraft i 

början av 2019.

KISS-KISS är det äldsta finländska 
varumärket som fortfarande är i 
kraft. Det registrerades 1901.

Siporex är lättbetong som 
utvecklades av finländaren 
Lennart Forsén på 1930-talet.

Airam som utökade sin verksamhet 
från flaskor till lampor registrerade 
sin logotyp som varumärke 1952.

Swan-segelbåtarna tillverkas 
i Jakobstad. Varumärket fick 
de 1973.

Kiasma, museet för samtidskonst, 
tog i bruk sin nya byggnad och 
registrerade sitt varumärke 1998. 

Den näst högsta ishockeyserien 
Mestis fick skydd för sitt ord- 
och figurmärke 2004. 

126 år av varumärkesskydd i Finland

Historien för det finländska varumärkesregistret började 1889, då man gjorde de första anteckningarna 
i registret. Vi presenterade finländska varumärken och varumärken som registrerats i Finland under 
olika årtionden sedan 1900-talet. Kampanjen var ett led i Finlands hundraårs jubileum. 
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en Torneå-uppfinnares reglerbara värmedräkt KuumaKalle, 

där man skulle kunna reglera dräktens temperatur på de 

ställen man fryser. 

 Hyyppä kommer särskilt ihåg ett bidrag, en insiktsfull 

spelstol som skakar om spelaren när speltiden är slut. spel-

stolen vann namntävlingen i Keksijänero med sitt roliga 

namn: piip-tuoli (pip-stolen). 

PRs och tidningen aku ankka (Kalle anka) ville tillsammans 

uppmuntra barn och unga till uppfinningsrikedom och lära 

målgruppen om immateriella rättigheter på ett intressant 

sätt. Tävlingen Keksijänero ordnades 2017 för andra gången 

för unga under 16 år. Det fanns tre åldersgrupper i tävlingen. 

Denna gång var det övergripande temat digitalt i vardagen. 

 ”Den ursprungliga idén kom från PRs experter som gillar 

tidningen aku ankka. särskilt historierna om Oppfinnar-Jocke 

och Medhjälparen har utbildat våra läsare i immateriella rät-

tigheter så länge tidningen har utkommit, och vi var stolta över 

att bli utvalda som samarbetspartner”, berättar chefredaktören 

aki Hyyppä på aku ankka. 

Kalleankamässig utopi och vardagsinnovationer
I tävlingen Keksijänero 2017 kom det in 42 tävlingsbidrag och 

bland de unga fanns det både flickor och pojkar ensamma, 

i team eller par. 

 allehanda uppfinningar anmäldes med i tävlingen, och vissa 

av dem var genuint Kalle anka-mässiga utopier. Tävlandena 

hade med alla typer av metoder i sina tävlingsbidrag, bland 

annat artificiell intelligens, tyngdkraft och evighetsmaskiner. 

 Många uppfinningar skulle underlätta vardagen, till exempel 

Nya ”Oppfinnar-Jocke” söktes i Aku 
Ankka-tidningens tävling Keksijänero 
(Uppfinnargeni)

Case

Immateriella rättigheter har blivit bekanta i smyg
enligt aki Hyyppä är patent ett evighetsämne i aku ankka. 

I tidningen har man många gånger talat om olika slags 

patenttvister eller förkastade patent.

 ”Vi försäkrar oss om att alltid ge rätt bild av patenterings-

processen och att fakta är korrekta.” 

 aku ankka lär sina unga läsare att skydda sina immateriella 

rättigheter. 

 ”När tävlingen Keksijänero publicerades i spalten Oma 

nurkka, publicerade vi flera historier om Oppfinnar-Jocke. 

Också Joakim von anka, som är känd för sin snålhet, samlar 

gärna på sig varumärken för att hålla kvar sina rättigheter 

och göra pengar på dem, och Jva-bolagen har sitt eget 

varumärke. Ofta finns det sådant som man inte genast 

märker i serierutorna, bland annat patentnummer och dolda 

varumärken, som till exempel Peloton TM.”

 Många av uppfinningarna i tävlingen hade potential 

för registrering av åtminstone en nyttighetsmodell och ett 

varumärke. 

 ”Det finns gott om uppfinnare i Finland, men det är inte 

alla unga uppfinnare som vågar be om hjälp”, sammanfattar 

aki Hyyppä diskussionen. 

Varumärket Donald Duck, Kalle Anka och 
Aku Ankka registrerades i Finland den 14 
december 1959. Varumärkesinnehavaren är 
The Walt Disney Company. 
 Det är många som prenumererar på Aku 
Ankka för att inspirera barnen att läsa, och den 
ivrigaste läsargruppen är 7–13-åringar. Aku 
Ankka har även väldigt många vuxna läsare. 
Aku Ankka är den största veckopublikationen i 
Finland, med över en miljon läsare varje vecka.

Info
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”Uppfinningar och patent 
hör till evighetsämnen i 
Kalle Ankas värld. Därför 
var vi stolta över att bli 
utvalda som samarbets
partner för uppfinnings
genitävlingen (Keksijäne
ro)”, säger chefredaktören 
Aki Hyyppä.
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Uppgifterna i föreningsregistret uppdaterades i början av 

januari 2017. Då avregistrerades 35 000 icke-verksamma 

föreningar som inte hade uppgett att de fortsätter med sin 

verksamhet.

 Nya föreningar bildades i samma takt som under de se-

naste åren. som vanligt var de populäraste branscherna för 

nya föreningar kultur, idrott och motion samt fritid. 

 Under det gångna året lämnade föreningar in rikligt med 

anmälningar till föreningsregistret. av alla anmälningar lämna-

des hela 82 procent in på nätet via e-tjänsten för föreningar. 

 Handläggningen av föreningarnas anmälningar var snab-

bare än förut och tog i genomsnitt fyra arbetsdagar. 

Föreningsregistret uppdaterades 

Antalet anmälningar till stiftelseregistret 
jämnades ut

Antalet anmälningar och ansökningar som 
lämnades in till stiftelseregistret minskade 
något jämfört med föregående år.  
År 2016 var antalet anmälningar särskilt 
stort till följd av den nya stiftelselagen,  
som trädde i kraft i december 2015. I den 
nya stiftelselagen finns paragrafer som 
gör att en del stiftelser måste ändra sina 
stadgar. 

Vi utvecklar e-tjänsterna
Vi påbörjade arbetet för att förnya föreningsregistrets hand-

läggningssystem, anmälningstjänsten och informations-

tjänsten. Målet är att få snabbare handläggningstider och 

erbjuda föreningarna ett allt enklare sätt att anmäla sina 

ändrade uppgifter till föreningsregistret. 

 avsikten är att införa de nya tjänsterna under 2019.

Bokslut lämnades in till föreningsregistret  
för första gången 
Under det gångna året lämnade en del föreningar för första 

gången in sina bokslut till föreningsregistret. 

 skyldigheten att lämna in bokslut gäller föreningar som är 

större än småföretag och vars omsättning, balansomslutning 

och antal anställda överskrider vissa gränser. anmälnings-

skyldigheten baseras på en ändring av bokföringslagen.

2016

2017

registrerade nya föreningar

2016

2017

registrerade nya stiftelser

2016

2017

registrerade årsrapporter

2 170
2 302

2016

2017

ändringar och upplösningar i föreningsregistret

24 342
27 306

32
29

2 874
2 939
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 Modellen infördes i den nya nätbetalningstjänsten för 

den offentliga förvaltningen, suomi.fi-betalningar. suomi.

fi-betalningarna ersatte Vetuma i slutet av 2017. 

Centraliserad lösning producerar  
och koordinerar information
I den totalmodell som PRs skapat beskrivs det hurdana 

datatekniska element och dataströmmar mellan dem som 

behövs för att ett ämbetsverk ska kunna automatisera 

skapandet och arkiveringen av bokföringshandlingar och 

motsvarande bilagedokument. 

 Modellen har flera aktörer och datatekniska faktorer. en 

centraliserad teknisk lösning skapar ekonomiadministrativ 

information för olika system samt koordinerar och anpassar 

processer och dataströmmar. 

I de flesta av statens och kommunernas nättjänster kan 

kunden göra en eventuell betalning med sina nätbanksko-

der eller sitt kreditkort. Pengarna överförs automatiskt till 

ämbetsverkets bankkonto. 

 Den mottagna betalningen måste också handläggas i 

ämbetsverkets bokföring, och erforderliga dokument måste 

produceras för betalningen. Dessa steg görs fortfarande 

manuellt vid många ämbetsverk.

Mängden manuellt arbete minskar
PRs har utvecklat en totalmodell för nätbetalningstjänster 

som automatiserar betalandet och även bokföringsproces-

serna. Nyttan ligger i den gemensamma modellen och den 

kostnadseffektivitet som den medför. 

Gemensamma identifikations- och betalningstjänster infördes

Suomi.fi-tjänsterna är gemensamma webbtjänster för den 
offentliga förvaltningen. PRS började använda Suomi.fi-tjänsterna 
i sina e-tjänster under 2017. 
 Nu identifierar sig PRS kunder via Suomi.fi-identifieringstjänsten 
när de använder företags- och organisationsdatasystemets 
e-tjänster, ansöker om patent, varumärke och mönster samt 
förnyar varumärken. Ärendeavgiften betalas via Suomi.fi-
betalningstjänsten, som utöver de ovan nämnda tjänsterna 
används för informationstjänsten Virre.

 Utdelare av hedersomnämnanden 
vid prisutdelningen för Fennia Prize-
tävlingen

Januari

 Gemensamt IPR-seminarium
 Revisionsseminarium tillsammans 

med Aalto-universitetet

Februari

 Med i TID Business Forum 
 Vårt seminarium om varumärken  

och patent i USA 
 Gemensamt IPR-seminarium 

Mars April

Digitalt språng à la PRS PRS som värd för och deltagare 
i olika evenemang

 Temat för vårt 
seminarium 
Toukotyöt 
(Majarbeten) 
var tillväxt-
företag

Maj

 PRS 
75-årsjubileum 

Augusti

 Med på IPR-temadagen 
 Evenemanget Yrityksen 

nimipäivä (Företagets namnsdag) 
i Esbo tillsammans med 
Kommunikationsverket och 
FöretagsEsbo och Företagarna

 Med på Slush Founders’ Day 

November

VUOTTA
ÅR
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 Evenemanget Yrityksen nimipäivä 
(Företagets namnsdag) tillsammans 
med Kommunikationsverket och NewCo 
FöretagsHelsingfors

 Med på det finska huvudevenemanget för 
Världsdagen för intellektuell äganderätt 
(World Intellectual Property Day)



antal anställda  
i årsverKen 2017

  Patent och varumärken 168,28 åv
  Företag och sammanslutningar 125,53 åv
  Kundservice och kommunikation 44,85 åv
  Gemensamma tjänster 35,71 åv
  Revisionstillsyn 14,90 åv
  Ledning 3 åv

Totalt 
392,28 åv

Personalens arbetstillfredsställelse uppnådde alla tiders 

rekord, värdet 3,79. arbetstillfredsställelsen mättes med 

statsförvaltningens gemensamma VMBaro-enkät, på skalan 

1–5. Personalen var även nöjdare med ledningens verksam-

het än året innan.

 PRs starka sidor var enligt enkäten bland annat verksam-

hetskulturen, arbetsinnehållet och arbetsgivarbilden. av dem 

som svarade ansåg 78 procent att PRs är en bra arbetsplats. 

Det var en rekordstor andel av personalen som svarade.

3,50
2016

2017

3,30

ledningens verksamhet som föredöme och trendsättare

3,41
2016

2017

3,25

ledningens framgång i organiseringen av arbetet

4,06
2016

2017

3,98
prs är en bra arbetsplats

resultat från arbetsKlimatenKäten 2016–2017, 
vm baro, sKala 1–5

3,79
2016

2017

3,74

total arbetstillfredsställelse

Patent- och registerstyrelsen (PRS) grundas.

Det första finländska 
mönsterskyddet registreras.

Den första nyttighetsmodellen beviljas.

Stiftelse- och föreningsregistret överförs 
från justitieministeriet till PRS.

1942

1971

1992

1995

Finland ansluter sig till Europeiska 
patentkonventionen (EPC) och PRS blir fullvärdig 
medlem i Europeiska patentorganisationen (EPO).

Finland blir medlem i OHIM (nuv. EUIPO),  
EU-myndigheten för harmonisering inom  
den inre marknaden (varumärken och mönster).

1996

1997

PRS inleder sin verksamhet som 
granskande PCT-myndighet.2005

Revisionstillsynen överförs till PRS.

PRS börjar ansvara för tillsynen över den kollektiva 
förvaltningen av upphovsrätt.

2016

2017

 Ur personalens perspektiv präglades det gångna året av 

förberedelser för flytten samt av att vänja sig vid de spelregler 

som gäller för aktivitetsbaserade kontor. att avstå från de 

namngivna arbetsplatserna betydde att hela personalen 

måste anamma nya arbetssätt som baseras på digital teknik.  

Vi förberedde en ny strategi
Under det gångna året utarbetade vi en ny strategi för PRs. 

strategiarbetet påbörjades under ledning av antti Riivari, 

som tog vid som generaldirektör i början av mars, och den 

nya strategin offentliggjordes på vintern 2018.

 strategin sträcker sig till 2022 och utgörs av en gemensam 

vision, strategiska mål och de framgångsfaktorer som behövs 

för att uppnå målen. Verkställandet av strategin kommer att 

följas upp och mätas regelbundet.

 PRs nya vision är: Utmärkt kundupplevelse – bästa myn-

dighetsservice i samverkan.

De anställdas nöjdhet ligger på rekordnivå
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Vi flyttade till nya lokaler
I slutet av året flyttade PRs till Hagnäs till adressen sörnäs 

strandväg 13. Fastigheten renoverades till en aktivitetsbaserad 

lösning som uppfyller behoven hos PRs och statskontoret 

som är den andra hyresgästen i fastigheten.

 Flytten var överlag ett väl planerat och genomfört projekt, 

och ämbetsverkets verksamhet kunde fortlöpa utan avbrott 

under hela tiden. För kunderna syntes flytten endast i det 

att kundtjänsten flyttade till nya lokaler. 

75-åriga PRS
Det gångna året var förutom det finländska patentsystemets 

jubileumsår även ett jubileumsår för PRs. Det hade gått 75 år  

sedan PRs grundades. 

 Ämbetsverkets rötter ligger ännu längre tillbaka i historien, 

nämligen i kejserliga senatens Manufakturdirektion, som 

grundades 1835. sedan dess har PRs vuxit till ett ämbetsverk 

som på ett mångsidigt sätt stöder utvecklingen av teknik, 

ekonomi och samfundsverksamhet. 

 Vi firade jubileumsåret i huvudsak i arbetets tecken, men 

i augusti ordnade vi en fest för personalen och intressent-

gruppernas representanter.
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i euro ökade intäkterna mest inom resultatområdet företag 

och sammanslutningar. Intäktsökningen berodde på att den 

totala efterfrågan steg och prissättningsstrukturen ändrades. 

Det har blivit förmånligare att lämna in e-anmälningar, men 

kunderna har inte börjat använda dem i den omfattning som 

förutsågs. Intäkterna inom de övriga resultatområdena förblev 

på ungefär samma nivå som tidigare. 

 De totala kostnaderna för verksamheten i intäkts- och 

kostnadskalkylen minskade med cirka en procent och uppgick 

under verksamhetsåret till sammanlagt 50,5 miljoner euro. 

PRs uppnådde de ekonomiska målen som man kommit 

överens om i resultatavtalet med arbets- och näringsminis-

teriet för år 2017.

 Intäkterna för verksamheten i intäkts- och kostnadskal-

kylen uppgick till sammanlagt 51,6 miljoner euro. Intäkterna 

bestod nästan uteslutande av intäkter från avgiftsbelagd 

verksamhet, 51,2 miljoner euro, och av mindre hyror och 

bruksersättningar samt övriga intäkter från verksamheten, 

som uppgick till cirka 400 000 euro. 

 Intäkterna ökade med 700 000 euro från året innan. Räknat 

Den goda stämningen i ekonomin fortsatte

euro för underhåll av registret över ombud för industriellt 

rättsskydd samt 120 000 euro för tillsynen av den kollektiva 

förvaltningen av upphovsrätter.

 som anslag fanns även 2,4 miljoner euro som erhölls för 

att täcka kostnaderna för revisionstillsynen.

 Dessutom erhölls anslag av engångskaraktär på 2,8 

miljoner euro för utveckling av förmånstagarregistret och 

beviljande av LeI-nummer.

 Balansomslutningen den 31 december 2017 var 22,7 

miljoner euro. Balansomslutningen minskade med cirka 

2,8 miljoner euro (summan av avskrivningar), eftersom nya 

investeringar endast gjordes till ett värde av cirka 3,3 miljoner 

euro. av aktiverade investeringar i anläggningstillgångar 

bokfördes avskrivningar till ett värde av 5,9 miljoner euro 

under 2017. Balansräkningen består nästan uteslutande av 

PRs aktiverade utvecklingsposter för datasystem samt därtill 

hörande IT-program.

 På tillgångssidan i balansräkningen bildar immateriella till-

gångar den största delen av balansräkningens sammanlagda 

värde, 22,0 miljoner euro. Värdet på oavslutade investeringar 

ökade med 3,2 miljoner euro.

 Investeringar i anläggningstillgångar gjordes under året 

för totalt 3,3 miljoner euro, närmast för datasystem. Investe-

ringarna ökade med 2,9 miljoner euro jämfört med året innan. 

 Kortfristiga fordringar som hör till omsättnings  och finan-

sieringstillgångar samt övriga finansieringsmedel minskade 

med cirka 576 000 euro. Detta berodde främst på en sänkning 

av kundfordringar och resultatregleringar.

De totala kostnaderna sjönk med cirka 425 000 euro jämfört 

med året innan. Däremot ökade inköpen av tjänster med 1,1 

miljoner euro, vilket utgjordes av bland annat LeI-ackredite-

ringskostnader och kostnader för flytt av verksamhetsställe.

 Den största kostnadsposten var personalkostnaderna som 

uppgick till 24,4 miljoner euro, dvs. 48,3 procent av de totala 

kostnaderna. Personalkostnaderna sjönk med cirka 840 000 

euro jämfört med året innan. sänkningen berodde främst på 

en minskad bokning för semesterlöneskuld och nedskärningar 

av semesterpengen. För inköp av externa tjänster användes 

den näst största potten, 14,4 miljoner euro. Hyreskostnaderna 

uppgick till 4,3 miljoner euro.

 avskrivningarna minskade med cirka 200 000 euro, ef-

tersom ämbetsverkets investeringar har legat på en excep-

tionellt låg nivå under tidigare år. Kostnaderna för material, 

förnödenheter och varor samt övriga kostnader var 170 000 

euro större än året innan. 

 PRs är ett nettobudgeterat ämbetsverk. Intäkterna under 

verksamhetsåret uppgick till sammanlagt 51,5 miljoner euro 

och utgifterna till 46,6 miljoner euro. Överskottet räknat på 

intäkter och utgifter var 5 miljoner euro. 

 ett anslag på 1,2 miljoner euro enligt PRs normala ram-

budget erhölls för att täcka kostnader som uppstår vid 

handläggningen av ärenden rörande föreningar och religiösa 

samfund, eftersom deras avgifter av samhällspolitiska an-

ledningar har prissatts under självkostnadsvärde. Dessutom 

erhölls ett anslag om 650 000 euro för stiftelsetillsyn, 214 000 

för kompensationer för utlämning av information, 80 000 

fördelning av intäKter 2017

  Företag och sammanslutningar  29,2 miljoner euro 
  Patent och varumärken 22 miljoner euro
  Revisionstillsyn 0,18 miljoner euro
  stödtjänster 0,1 miljoner euro

utgifter 2017

  Personalkostnader 24,4 miljoner euro
  Inköp av tjänster 14,4 miljoner euro
  avskrivningar 5,9 miljoner euro
  Hyror 4,3 miljoner euro
  Övriga kostnader 0,7 miljoner euro
  Material, förnödenheter och varor 0,6 miljoner euro
  Interna kostnader 0,2 miljoner euro
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Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

00091 PRH 

Kundtjänst: 029 509 5040 • Växel: 029 509 5000

www.prh.fi

https://www.prh.fi/fi/index.html
https://twitter.com/prh_fi
https://www.youtube.com/user/PRHvideot
https://www.linkedin.com/company/prh
https://www.facebook.com/prh.fi?_rdr
https://www.prh.fi/sv/index.html

