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Kasvata ammatillisia 
valmiuksiasi
Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tukea eri rooleissa työskente
levien muotoilijoiden ja taiteilijoiden työarkeen. Opas julkaistiin vuonna 
2014. Olemme nyt päivittäneet sen työkalupakiksi eri tehtävissä toimi
ville luovan työn tekijöille. 

Muotoilijan ja taiteilijan työllä on useita muotoja: hän voi työskennellä 
palkansaajana työsuhteessa, itsenäisenä freelancerina tai yrittäjänä. 
Siinä missä yksi rakentaa uraansa yksinyrittäjänä tai muita työllistävänä 
työnantajayrittäjänä, toinen toteuttaa unelmiaan freelancerina ja 
kolmas inhousemuotoilijana isossa kansainvälisessä konsernissa tai 
pienessä ketterässä suunnittelutoimistossa. Taiteilija voi tehdä työtään 
esimerkiksi osana osuuskuntaa tai rahoittaa toimintaansa osaaikatyöllä 
tai nauttia taiteilijaapurahaa. Alalla on hyvin tyypillistä myös eri roolien 
sekoittuminen. 

Missä roolissa sitten toimitkin, on tärkeää ymmärtää, mitä vaikutuksia 
eri rooleilla on omiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Opas tarjoaa tuhdin tietopaketin muun muassa työsuhteen ehdoista, 
sopimuksista, työlainsäädännöstä ja yritystoiminnan rahoitusvaihto
ehdoista. Aineettomien oikeuksien suojaamista käsittelemme paitsi 
yrittäjän, myös palkansaajan kannalta. 

Toivomme, että opas toimii sinulle hakuteoksena, josta voit etsiä tietoa 
luovan työn eri käänteissä – olitpa sitten juuri siirtynyt työelämään, tai jo 
kaiken kokenut konkari. Oppaan sivuilta löytyy myös linkkejä hyödyllisen 
tiedon äärelle. Muista myös hyödyntää Ornamon monipuoliset jäsenpal
velut, joihin sisältyy muun muassa henkilökohtainen laki ja sopimusneu
vonta, työelämäneuvonta ja sopimuspohjat. Palvelut löydät osoitteesta 
www.ornamo.fi/jasenyys/jasenpalvelut. 

Toivotamme työn iloa! 

Ornamon toimiston väki

Ps. Muotoiluhankinnoista löydät kattavasti tietoa Ornamon vuonna 2016 
julkaistusta oppaasta Vaikuttavaa vuoropuhelua – opas tulokselliseen 
 muotoiluhankintaan. Hankinnat eivät siksi ole mukana Työn iloa -oppaan 
päivitetyssä versiossa.
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OSA I  

MUOTOILIJA 
JA TAITEILIJA 

PALKKATYÖSSÄ
Merkittävä osa Ornamon jäsenkunnasta työskentelee palkansaajina 
yritysten ja organisaatioiden palveluksessa in-house muotoilijoina, 
suunnittelijoina, muotoilujohtajina, tutkijoina, opettajina ja monissa 

muissa rooleissa.

Työsuhteessa työskentelevien on tärkeä tuntea omat oikeutensa 
ja velvollisuutensa. Lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan, 

samoin kuin esimerkiksi yleistymässä olevat kilpailukielto- ja 
salassapitosopimukset, asettavat työn tekemiselle raamit. Toisaalta 
työlainsäädäntö, työaikojen jousto, työttömyysturva ja monet muut 

työsuhteen edut varmistavat työn tekemisen edellytyksiä.

Luovaa suunnittelutyötä tekevänä työntekijänä tuotat työnantajallesi 
aineetonta omaisuutta, jonka arvo voi pitkällä aikavälillä muodostaa 
jopa huomattavan osan työnantajayrityksen arvosta. Aineettomien 

oikeuksien hyödyntämisen, suojaamisen ja korvaamisen periaatteet 
ovat siksi tärkeitä tuntea myös palkkatöissä.
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Työsuhteen 
pelisäännöt

Työsuhteen  
tunnusmerkit

Työtä tehdään

• työnantajan maksamaa palkkaa tai 
vastiketta vastaan 

• työnantajan johdon ja valvonnan 
alaisena 

• työnantajan tiloissa tai työnantajan 
osoittamissa tiloissa 

• työsopimuksen perusteella

Työntekijä toimii työantajan johdon ja 
valvonnan alaisena, ja saa tekemänsä työn 
vastineena palkkaa. Työnantaja huolehtii 
työntekijän puolesta monista sellaisista 
seikoista, joista yrittäjä ja freelancer 
vastaavat itse. Työnantaja mm. vastaa 
työntekijän eläke ja työttömyysmaksujen 
suorittamisesta.

Työnantajan ja työntekijän välisiä suh
teita säätelee työlainsäädäntö. Työntekijän 
tulee tuntea omat oikeutensa ja velvollisuu
tensa. Työntekijänä voit esimerkiksi joutua 
sosiaalista mediaa käyttäessäsi harkitse
maan, missä tilanteessa edustat työnanta
jaasi ja milloin esiinnyt yksityishenkilönä.  

Työn ehdoista sopiminen
Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työn
tekijä tekevät työsopimuksen. Työsopimus 
voi olla kirjallinen tai suullinen, mutta on 
suositeltavaa tehdä se kirjallisesti. Työsopi
muksessa työntekijä ja työnantaja sopivat 
työn tekemisestä, työstä maksettavasta 
palkasta sekä muista työsuhteen ehdoista.

Työntekijän asemaa säätelee lukuisa 
joukko lakeja: esimerkiksi työsopimuslaki, 
työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenver
taisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä, työehtosopimuslaki, vuo
rotteluvapaalaki, opintovapaalaki sekä 
palkkaturvalaki. 

Työlainsäädännön lähtökohtana on työn
tekijän suojelu. Tämän vuoksi työlainsää
dännössä on paljon säädöksiä, joista ei voi 
poiketa, jos ne vahingoittavat työntekijää. 
Kilpailukielto tai salassapitovelvoite voivat 
sisältyä työsopimukseen lausekkeena tai 
erillisenä liitteenä. 

Kilpailukieltosopimus
Työntekijän lojaliteettivelvollisuus eli 
työnantajan edun huomioiminen päättyy 
työsuhteen päättyessä. Työsopimusten 
yhteydessä laadittavat kilpailukielto
sopimukset, jotka estävät työntekijältä 
kilpailevan toiminnan työantajan kanssa 
tietyn määräajan työsuhteen päättymisen 
jälkeen, ovat kuitenkin yleistyneet. 

Kilpailukieltosopimus vaatii erityistä 
perustetta. Perusteita arvioitaessa otetaan 
huomioon työnantajan toiminnan laatu 
sekä suojan tarve, joka voi johtua liike tai 
ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai 
työnantajan järjestämästä erityiskoulu
tuksesta. Perusteisiin vaikuttavat myös 
työntekijän asema ja tehtävät.
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Kilpailukieltosopimus voi olla vuonna 
2021 voimaan astuneen lain mukaan enin
tään kuusi kuukautta pitkä, ellei työntekijän 
katsota saavan kohtuullista korvausta 
pidemmästä ajasta. Tällöinkin kielto voi olla 
enintään vuoden pituinen. 1.1.2022 alkaen 
voimassa on lakimuutos, jonka myötä myös 
lyhyemmistä kilpailukielloista on maksetta
va korvaus. 

Kilpailukieltosopimus 
ei sido työntekijää, jos 
työsuhde on päättynyt 
työnantajasta 
johtuvasta syystä.
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Salassapitosopimukset 
ovat yleistyneet osana 
työsopimuksia.

Jos TES:iä ei ole, 
työsopimuksessa 
tulee sopia laajasti 
työsuhteen ehdoista.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, 
jos työsuhde on päättynyt työnantajasta 
johtuvasta syystä.

Kilpailukieltosopimukseen voidaan vahin
gonkorvauksen sijaan ottaa sopimussakko, 
joka saa vastata korkeintaan työntekijän 
työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden 
kuukauden palkkaa.

Kilpailukieltosopimuksen sisällöstä ja 
kestosta säädetyt rajoitukset eivät koske 
työntekijää, jos hänen katsotaan tehtä
viensä ja asemansa perusteella tekevän 
johtamistyötä tai olevan tällaiseen johta
mistehtävään välittömästi rinnastettavassa 
itsenäisessä asemassa joko yrityksessä, 
yhteisössä tai säätiössä tai sen itsenäisessä 
osassa.

Salassapitosopimus
Työsopimukseen voidaan ottaa salassapi
tolauseke tai siihen voidaan liittää salassa
pitosopimus, joka velvoittaa työntekijän 
pitämään salassa työsuhteessa saamansa 
tiedot tietyn ajan. Myös salassapitosopi
mukset ovat yleistyneet osana työsopimuk
sia.

Työlainsäädäntö ja  
työehtosopimukset
Työsuhteissa sovellettavat vähimmäistyö
ehdot määräytyvät lain sekä mahdollisen 
työsuhteeseen sovellettavan työehtosopi
muksen eli TES:in mukaan. Monet suoma
laisen työelämän edut tulevat työehtosopi
muksista, eivät lainsäädännöstä. Tällaisia 
etuja on mm. lomaraha, jonka maksuvelvol
lisuus perustuu aina joko voimassa olevaan 
TES:iin tai siihen, että asiasta on muuten 
sovittu erikseen. Työntekijän kannalta 
on tärkeää tietää, mitä työehtosopimusta 
omaan työsuhteeseen sovelletaan ja mitä 
merkitsee, jos työehtosopimusta ei ole. 

Ongelmatilanteissa on hyvä aluksi tarkis
taa sovellettavasta työehtosopimuksesta, 
onko siellä mainintaa asiasta. Työehtosopi

mus voi olla ns. normaalisitova tai yleissi
tova. Normaalisitovat työehtosopimukset 
sitovat niitä yhdistyksiä ja työnantajia, jotka 
ovat osallistuneet kyseisen sopimuksen 
laatimiseen. Normaalisitovaan työehto
sopimukseen voi liittyä myös sen laatimisen 
jälkeen.

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa 
valtakunnallista, asianomaisella alalla 
edustavana pidettävää työehtosopimusta. 
Työnantajan on noudatettava sen määräyk
siä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, 
jotka koskevat työntekijän tekemää tai 
siihen lähinnä rinnastettavaa työtä.

Muotoilualalla ei ole yleissitovaa 
työehtosopimusta. Tällöin sovelletaan 
työlainsäädäntöä ja osapuolten välistä 
sopimusta tai mahdollista normaalisitovaa 
työehtosopimusta. 

Monet työelämän edut on sovittu TES:ssä 
lainsäädännön sijaan. Näitä ovat mm. loma
rahat ja äitiysloman palkka. Työsopimusta 
laadittaessa kannattaa selvittää, mitä 
TES:iä sovelletaan. Osa muotoilijoista voi 
työllistyä esimerkiksi ylempänä toimihenki
lönä arkkitehti, konsultti tai tekstiilialan 
yrityksessä, jolloin heidän työsopimuksis
saan sovelletaan lähtökohtaisesti näiden 
alojen yleissitovaa TES:iä. Jos mitään 
TES:iä ei sovelleta, tulee työsopimuksessa 
sopia laajasti työsuhteen ehdoista.

Työaika
Työaikaa on työn tekemiseen käytetty aika 
sekä se aika, kun työntekijä on velvollinen 
olemaan työantajan käytettävissä. Lainmu
kainen säännöllinen työaika voi perustua 
joko lain yleissääntöön 8 tunnin työpäivästä 
tai 40 tunnin työviikosta, työehtosopimuk
sen määräyksiin tai työpaikkakohtaiseen 
sopimukseen. 

Tietyissä rajoissa myös työnantaja ja 
yksittäinen työntekijä voivat sopia sään
nöllisestä työajasta. Säännöllisen työajan 
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Ylityön teettämiseen 
vaaditaan työntekijän 
suostumus.

Koeaikana sekä 
työntekijä että työn-
antaja voivat purkaa 
työsopimuksen.

järjestelyt voivat perustua keskimääräisen 
työajan käyttöön, jolloin vuorokautinen 
ja viikoittainen säännöllinen työaika voi 
vaihdella, kunhan työaika tasoittuu keski
määrin 40 viikkotyötuntiin ennalta tiedetyn 
tasoittumisjakson aikana. Tämä jakso voi 
olla enintään 52 viikkoa.

Ylityötä on työnantajan aloitteesta 
säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Siihen 
vaaditaan työntekijän suostumus. Laissa 
on erityisiä säädöksiä siitä, kuinka paljon 
ylitöitä saa kertyä. Ylitöistä maksetaan 
ylityökorvauksia laissa määriteltyjen 
kertoimien mukaan.

Koeaika
Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työn 
alkaessa koeajasta. Se voi olla enintään 
neljä kuukautta. Koeaikana työnantaja voi 
arvioida työntekijän soveltuvuutta työhön. 
Koeajalla myös työntekijä voi arvioida 
kiinnostustaan jatkaa työssä. 

Koeaika voi olla poikkeuksellisesti enin
tään kuusi kuukautta, jos työsuhteeseen 
sisältyy työnantajan järjestämä erityinen 
yli neljä kuukautta kestävä koulutus. 
Kahdeksan kuukautta lyhyemmässä mää
räaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla 
enintään puolet työsopimuksen kestosta. 
Jos työehtosopimuksessa on määräys 
koeajasta, työnantajan on ilmoitettava siitä 
työntekijälle työsopimusta tehtäessä.

Koeaikana sekä työntekijä että työnanta
ja voivat purkaa työsopimuksen. Koeaika
purku ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan 
tarkoitukseen nähden epäasiallisilla 
perusteilla. Syiden tulee liittyä työntekijään 
henkilönä ja tämän työsuoritukseen. 
Epäasiallisia syitä ovat mm. ikä, kansal
linen tai etninen alkuperä, sukupuolinen 
suuntautuneisuus, poliittinen toiminta tai 
muu näihin verrattavissa oleva syy.

Jos työsuhde puretaan koeaikana, 
irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa. 
Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä 

taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Mikäli 
näin tehdään, irtisanomiseen sovelletaan 
irtisanomisaikaa myös koeaikana. 

Vuosiloma ja lomaraha
Työntekijä on oikeutettu laissa säädet
tyyn, palkalliseen vuosilomaan. Tällaista 
lakisääteistä lomaa ei ole yrittäjällä tai 
freelancerilla, vaan heidän tulee itse sopia ja 
huolehtia vapaistaan.

Työntekijän vuosilomasta säädetään 
vuosilomalaissa. Työntekijä ansaitsee 
vuosilomansa työskentelemällä lomanmää
räytymiskaudella. Lomanmääräytymis
kausi on 1. päivän huhtikuuta ja 31. päivän 
maaliskuuta välinen aika.

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi 
ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä loman
määräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde 
on lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle 
vuoden, työntekijällä on kuitenkin oikeus 
saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin 
täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. 
Loman pituutta laskettaessa päivän osa 
pyöristetään täyteen lomapäivään.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on 
kalenterikuukausi, jolloin työntekijälle on 
kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää 
tai tietyissä tapauksissa vähintään 35 
työtuntia. Työssäoloksi lasketaan myös 
poissaoloaika, jolta työnantaja on lain 
mukaan velvollinen maksamaan työnteki
jälle palkan. Lisäksi työssäoloksi lasketaan 
aika, jolloin työntekijä on poissa työstä 
sellaisen työajan tasaamiseksi annetun 
vapaan vuoksi, jolla hänen keskimääräinen 
viikkotyöaikansa tasataan laissa säädettyyn 
enimmäismäärään.

Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitet
tava lomakaudelle (kesäloma). Lomakausi 
on 2.5.–30.9. välinen aika. Muu osa lomasta 
(talviloma) on annettava viimeistään 
seuraavan lomakauden alkuun mennessä.  
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Kesäloma ja talviloma on annettava yhtä
jaksoisena, ellei työn käynnissä pitämiseksi 
ole välttämätöntä jakaa sitä osiin. Tällöin se 
osa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, 
voidaan antaa pidettäväksi useammassa 
osassa. 

Työntekijällä on oikeus saada vuosilo
mansa ajalta vähintään säännönmukainen 
tai keskimääräinen palkka. Vuosilomapalk
ka on maksettava ennen loman alkamista. 
Enintään kuuden päivän pituiselta lomajak
solta lomapalkka saadaan maksaa työsuh
teessa tavanmukaisesti noudatettavana 
palkanmaksupäivänä.

Vuosipalkka muulle kuin viikko tai 
kuukausipalkalla työskentelevälle työnteki
jälle, joka sopimuksen mukaan työskentelee 
vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudes
sa, lasketaan kertomalla hänen keskipäivä
palkkansa lomapäivien määrän perusteella 
määräytyvällä kertoimella. Kertoimet 
ja niiden suhde lomapäiviin säädetään 
vuosilomalaissa.

Lomarahan maksaminen ei perustu 
vuosilomalakiin vaan työehtosopimukseen 
tai työpaikalla noudatettuun käytäntöön 
tai työsopimukseen. Työntekijällä ei siis 
automaattisesti ole oikeutta lomarahaan, 
ellei siitä ole erikseen sovittu. Myös työnan
tajan vakiintunut tapa maksaa lomarahaa 
luo työntekijälle oikeuden lomarahaan. 
Lomarahan suuruus on yleensä 50 prosent
tia vuosilomapalkasta.

Osa-aikaiset ja määräaikaiset 
työntekijät
Määräaikaisessa työsuhteessa on määritel
ty työsuhteen alkamis ja päättymispäivä. 
Työsuhde on osaaikainen, jos työtä 
tehdään alle 30 tuntia viikossa tai alle 
75 prosenttia työpaikan säännöllisestä 
työajasta. 

Työntekijä on 
oikeutettu laissa 
säädettyyn, 
palkalliseen 
vuosilomaan.

Osa-aikatyötä tekeviin 
on sovellettava 
samoja käytäntöjä 
kuin kokoaikaisiin 
työntekijöihin.

Määräaikaisissa ja osaaikaisissa työ
suhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen 
kestoajan tai työajan pituuden vuoksi 
soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin 
muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua 
asiallisista syistä.

Osaaikatyötä tekeviin on sovellettava 
samoja käytäntöjä kuin kokoaikaisiin 
työntekijöihin. Jos työnantaja tarvitsee 
lisää työntekijöitä tehtäviin, jotka sopivat 
sen palveluksessa työskenteleville osaai
katyöntekijöille, työnantajan on tarjottava 
näitä töitä osaaikatyöntekijöille. Lisäksi 
työnantajan on tiedotettava vapautuvista 
uusista työpaikoista tasavertaisesti sekä 
kokoaikaisille, osaaikaisille että määräai
kaisille työntekijöille.

Työnantajalla tulee olla perusteltu syy 
solmia määräaikainen työsopimus. Tällai
nen syy voi olla mm. vanhempainvapaan 
sijaisuus. Saman henkilön palkkaaminen 
useisiin peräkkäisiin määräaikaisiin työ
suhteisiin voi saada aikaan tilanteen, jossa 
työsuhde katsotaan toistaiseksi voimassa 
olevaksi.

Työntekijän aloitteesta solmittavaan 
määräaikaiseen työsopimukseen ei tarvita 
erityistä syytä. Määräaikainen työsopimus 
päättyy automaattisesti sinä päivänä, jona 
se on työsopimuksessa määritelty päätty
mään. Määräaikaisessa työsopimuksessa 
voi olla irtisanomisehto, jolloin määräaikai
nenkin työsuhde voidaan irtisanoa ennen 
määräaikaisuuden päättymistä. Tällöin 
noudatetaan irtisanomisaikaa.

Vaihteleva työaika
Vaihteleva työaika tarkoittaa työsuhteen 
järjestelyä, jossa työaika vaihtelee sovitun 
enimmäis ja vähimmäistyömäärän välillä. 
Vaihteleva työaika voi olla esimerkiksi 0–40 
tuntia viikossa tai 10–30 tuntia viikossa. Jos 
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Vaihtelevasta  työajasta 
ei ole kyse seuraavissa 
 tilanteissa:

• keskimääräinen työaika 

• liukuva työaika (työsopimuksella 
tai muussa yhteydessä on  sovittu, 
että työntekijä voi aloittaa ja lopet-
taa päivittäiset työnsä tietyllä aika-
välillä, esim. aloitus klo 6–10 ja 
 lopetus klo 14–18) 

• järjestely, jossa työntekijä saa itse 
päättää työaikansa pituudesta, 
esim. provisio- tai muuhun suorite-
palkkaukseen perustuva työ 

• järjestely, jossa kukin työsken-
telykerta muodostaa erillisen 
 määräaikaisen työsuhteen  
(ns. puitesopimus, käytössä  
mm.  terveydenhuoltoalalla)

 
Lähde: Työsuojeluhallinto,   
www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ 
tyoaika/vaihteleva

on sovittu työmäärän minimi tietyllä tar
kastelujaksolla, puhutaan myös ”nollatun
tisopimuksista”. Myös työsuhteessa, jossa 
työntekijä kutsutaan töihin tarvittaessa, on 
kyse vaihtelevasta työajasta; säännöllisestä 
työajasta ei ole sovittu. 

Vaihtelevasta työajasta säädetään 
työaikalaissa ja työsopimuslaissa, joten 
työnantaja ja työntekijä eivät voi täysin 
vapaasti sopia siitä. Vaihteleva työaika on 
lain nojalla pätevä järjestely työnantajan 
aloitteesta silloin, kun työmäärän tarve ei 
ole kiinteä eli kun työntarve on aidosti enna
koimaton tai epäsäännöllinen. Työaikaa ei 
saa sopia työnantajan aloitteesta todellista 
tarvetta pienemmäksi. Tulkinnanvaraisissa 
tilanteissa tulee ensisijaisesti tarkastella 
toteutunutta työmäärää viimeisen 6 

kuukauden ajalta, ja neuvotella tarvittaessa 
työaikaehdon muuttamisesta. 

Vaihtelevan työajan järjestelyssä 
työntekijää on kuultava, jos työnantaja 
aikoo teettää hänellä työtä yli sovitun 
minimituntimäärän. Työntekijällä tulee olla 
mahdollisuus ilmoittaa viikkoa aiemmin 
tai työnantajan määräämään lyhyempään 
määräaikaan mennessä, onko hän valmis 
ottamaan työtä vastaan.

Joustotyöaika
Vuoden 2020 lakimuutoksen jälkeen on 
ollut mahdollista esimerkiksi tietotyön 
osalta sopia myös ns. joustotyöajasta. Jous
totyöaika voi järkevästi mitoitettuna paitsi 
tehostaa työntekoa, myös vähentää työn
tekijöiden kuormittuneisuutta ja helpottaa 
työn ja muun arjen yhteensovittamista. 
Joustotyöaika tarkoittaa järjestelyä, jossa 
työntekijä saa itse päättää työaikansa ajoit
tumisesta ja työntekopaikasta vähintään 
50 prosentin osalta. Loppuosa työajasta 
voi olla kiinteää työaikaa tai/ja tiettyyn 
paikkaan sidottua työtä. Joustotyöajasta 
on sovittava kirjallisesti. Sopimukseen on 
kirjattava ainakin
• päivät, joille työntekijä saa itse sijoittaa 

työaikaa,
• viikoittainen vapaaaika,
• mahdollinen kiinteä työaika (ma–to 

kolme tuntia, jonka on sijoituttava 06–23 
väliselle ajalle), 

• sovellettava työaika joustotyöaikaa kos
kevan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Joustotyöajassa työntekijän viikoittainen 
työaika ei saa olla keskimäärin enempää 
kuin 40 tuntia viikossa neljän kuukauden 
aikana (ns. tasoittumisjakso).  Jousto
työaikaa tekevä työntekijä on velvollinen 
toimittamaan työnantajalle palkkakausit
tain luettelon toteutuneista työtunneista. 
Luettelosta on ilmettävä myös viikoittainen 
työaika ja viikkolepo.
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Työoikeudelliset 
periaatteet

Lojaliteettivelvollisuus
Työntekijällä on työantajaa kohtaa myös 
muita velvoitteita kuin työntekovelvoite. 
Yksi näistä on lojaliteettivelvollisuus. 
Työntekijän on toiminnassaan vältettävä 
kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen ase
massaan olevalta työntekijältä kohtuuden 
mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. 
Työntekijä ei saa työsuhteen aikana har
joittaa kilpailevaa toimintaa työnantajansa 
kanssa eikä toimia muutoinkaan vastoin 
työnantajansa etua.

Työnantajan julkinen kritisointi voi antaa 
perusteen työsuhteen irtisanomiselle. 
Työntekijän on siksi muistettava sosiaalista 
mediaa käyttäessään, että häntä sitoo 
lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan 
myös vapaaajalla. Työnantaja voi periaat
teessa irtisanoa työsuhteen esimerkiksi 
Facebookkirjoittelun perusteella. Tällöin 
arvioidaan työntekijän esittämien kom
menttien totuudenmukaisuutta, toiminnan 
toistuvuutta, kielenkäytön asiallisuutta 
sekä työntekijän perimmäistä tarkoitusta 
eli sitä, onko tavoitteena työnantajan va
hingoittaminen vai onko kyse vilpittömästä 
oman mielipiteen esilletuomisesta.

Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä 
käyttää hyödykseen tai ilmaista muille 
työnantajan ammatti ja liikesalaisuuksia. 
Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudet
tomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen 
päättymisen jälkeen. Työntekijä ei saa 
tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa 
sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen 
työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti 
vahingoittaa hänen työnantajaansa ja on 
tulkittavissa työsuhteissa noudatettavan 

hyvän tavan vastaiseksi kilpailuteoksi. 
Työntekijä ja työnantaja voivat sopia 
keskenään sivutyöluvasta.

Syrjimättömyyden periaate
Työnantaja ei saa työsuhteen aikana tai 
työhönotossa asettaa työntekijöitä eri 
asemaan, ellei sille ole hyväksyttäviä syitä. 
Työnantajan tulee muutoinkin kohdella 
työntekijöitä tasapuolisesti, ellei siitä poik
keaminen ole perusteltua työntekijöiden 
tehtävien ja aseman perusteella.

Työntekijä ja 
työnantaja voivat 
sopia keskenään 
sivutyöluvasta.

     Työn iloa       Opas muotoilijan työhön 16

T YÖ S U H D E



Rinnakkain palkkatyössä  
ja yrittäjänä – mitä on hyvä 
 huomioida?
Olen neuvottelemassa työsuhteen aloittamisesta muotoilualan 
yrityksessä. Haluaisin kuitenkin jatkossakin tehdä työajan ulkopuolella 
yrittäjänä projekteja muille asiakkaille. Mitä tässä tulee huomioida?  
Entä mikä olisi sopiva palkka työsuhteisesta muotoilijan työstä - 
määräytyykö se jonkin TES:n mukaisesti?

Työntekijää sitoo kilpailevan työn kielto suhteessa työnantajaan. 
Työntekijä ei siis saa vapaa-ajallaan harjoittaa työnantajan kanssa 
kilpailevaa toimintaa. Jos toimeksiantosi ovat sellaisia, että saatat 
kilpailla työnantajasi kanssa tai sivutoimet voivat vaikuttaa päätoimesi 
hoitamiseen, on tärkeä keskustella työantajasi kanssa ja sopia asiasta. 
Asiat on aina helpompi selvittää etukäteen kuin jälkikäteen. Myös 
esimerkiksi osallistumisoikeudesta suunnittelukilpailuihin voidaan sopia 
joko yleisesti työsopimuksessa tai erikseen tapauskohtaisesti.

Alalla ei ole taulukkopalkkoja, joten palkkatason tulee perustua alan 
tyypilliseen palkkaukseen. Saat tietoa alasi yleisestä palkkatasosta 
Ornamon työmarkkinatutkimuksista, joissa käsitellään palkka- ja 
palkkiokysymyksiä. Kun neuvottelet palkasta työnantajasi kanssa, tuo 
yleisen palkkatason lisäksi selkeästi esiin koulutuksesi, kokemuksesi 
ja erityisosaamisesi. Palkkaneuvotteluissa tähdätään aina molempia 
osapuolia tyydyttävään lopputulokseen.

Työsopimuksessa voidaan sopia, että työsuhteeseen sovelletaan jotain 
työehtosopimusta, jos alalla ei ole sellaista jo olemassa. Ornamon 
suosituksena on SKOL:n työehtosopimus eli Teknologiateollisuuden 
suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus.

Monista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä on sovittu TES:ssä. Se 
kannattaa siksi aina tarkistaa ensimmäisenä, jos jokin asia askarruttaa, ja 
jos työsuhteeseen sovelletaan työehtosopimusta.
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Työsuhteen 
päättäminen ja 
päättyminen

Työsuhde voi päättyä monesta eri syys
tä. Työntekijä voi jäädä eläkkeelle tai 
määräaikainen työsopimus voi päättyä 
automaattisesti työsopimuksessa määri
teltynä päivänä. Työsuhde voidaan myös 
työsuhteen osapuolten toimesta päättää 
joko irtisanomalla tai purkamalla työsuhde. 
On tärkeää tunnistaa erot työsuhteen eri 
päättymismuotojen välillä, sillä lainvastai
nen työntekijän irtisanominen tai työsuh
teen purkaminen aiheuttaa lähtökohtaisesti 
korvausvastuun. Sekä työnantajan että 
työntekijän tulee tietää, millä perusteilla 
työsuhde voi missäkin tilanteessa päättyä, 
ja miten silloin tulee toimia.

Työsopimuksen irtisanominen
Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa ole
va tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa 
oleva työsuhde on voimassa siihen asti, 
kunnes työnantaja tai työntekijä irtisanoo 
työsopimuksen. Tällöin työsopimus päättyy 
irtisanomisajan jälkeen. Mikäli työntekijä 
irtisanoo työsopimuksen, irtisanomisaika 
on 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt 
alle 5 vuotta. Irtisanomisajan pituus on 
yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 

viisi vuotta. Työnantajan on noudatettava 
seuraavia irtisanomisaikoja:

• 14 päivää jos työsuhde on jatkunut 
enintään yhden vuoden

• 1 kuukausi jos työsuhde on jatkunut  
yli vuoden mutta enintään neljä vuotta

• 2 kuukautta jos työsuhde on jatkunut  
yli neljä vuotta mutta enintään kahdek
san vuotta

• 4 kuukautta jos työsuhde on jatkunut  
yli kahdeksan vuotta mutta enintään  
12 vuotta

• 6 kuukautta jos työsuhde on jatkunut  
yli 12 vuotta

Lakisääteisistä irtisanomisajoista voidaan 
poiketa sopimuksella. Irtisanomisaika ei 
kuitenkaan saa ylittää kuutta kuukautta. 
Sopimus, jossa sovitaan tämän ajan 
ylittävästä irtisanomisajoista, on tehoton. 
Työsuhde päättyy vasta irtisanomisajan 
päätyttyä. Siihen asti työnantaja on vel
vollinen maksamaan työntekijälle palkkaa 
ja työntekijä on velvollinen tekemään 
töitä tavanomaiseen tapaan. Työantaja 
voi vapauttaa työntekijän irtisanomisajan 
työvelvoitteesta, mutta tämä ei vaikuta 
hänen velvollisuuteensa maksaa kyseiseltä 
ajalta palkkaa.

Työsuhteen purkaminen
Työsuhteen purkaminen vaatii aina erittäin 
painavia syitä. Tällaisena syynä voidaan 
pitää työntekijän työsopimuksesta tai 

Laissa säädellään 
tilanteet, jolloin 
työnantaja 
on oikeutettu 
lomautuksiin.
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laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti 
vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rik
komista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta 
ei voida kohtuudella edellyttää sopimus
suhteen jatkamista edes irtisanomisajan 
pituista aikaa.

Työntekijä saa vastaavasti purkaa 
työsopimuksen heti, jos työnantaja rikkoo 
tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista 
johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vai
kuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että 
työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää 
sopimussuhteen jatkamista edes irtisano
misajan pituista aikaa. Tällöin työsuhde 
päättyy välittömästi sen purkamiseen. 
Tämä tarkoittaa, ettei kumpikaan osapuoli 
ole velvoitettu irtisanomisaikaan.

Jos työntekijä on ollut poissa työstä 
vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta 
sinä aikana työnantajalle pätevää syytä 
poissaololleen, työnantaja voi katsoa 
sopimuksen purkautuneen poissaolon al
kamisesta lukien. Jos työnantaja on poissa 
työpaikalta vähintään seitsemän päivää 
ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle 
pätevää syytä poissaololleen, työntekijä voi 
katsoa työsopimuksen purkautuneen.

Lomautus
Lomautus tarkoittaa työnteon ja pal
kanmaksun väliaikaista keskeyttämistä 
työnantajan päätökseen tai hänen aloittees
taan tehtävään sopimukseen perustuen.  
Työsuhde pysyy muutoin voimassa. 

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu 
viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivä
nä paikalliseen työ ja elinkeinotoimistoon. 
Olet oikeutettu työttömyysturvaan 
lomautuksen keston ajalta. Lomautetulla 
työntekijällä on myös oikeus ottaa vastaan 
muuta työtä lomautuksen aikana.

Laissa säädellään tarkasti ne tilanteet, 
jolloin työnantaja on oikeutettu lomau
tuksiin. Hänellä tulee jo olla perusteet 
työsuhteen irtisanomiseen taloudellisilla 
ja tuotannollisilla syillä tai siksi, että työ tai 
työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat 
vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi 
kohtuudella järjestää työntekijälle muuta 
sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita 
vastaavaa koulutusta. Työnantaja saa 

lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa 
olevan työntekijän vain, jos tämä tekee 
työtä vakituisen työntekijän sijaisena 
ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa 
vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Työnantajan on ilmoitettava lomautta
misesta työntekijälle henkilökohtaisesti 
viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen 
alkamista. Työnantajan on työntekijän 
pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjalli
nen todistus, josta käyvät ilmi lomautuksen 
syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu 
kesto. 

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, 
työnantajan on ilmoitettava työn alkamises
ta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, 
ellei toisin ole sovittu. Työntekijällä on 
oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen 
työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus 
sen kestosta riippumatta viiden päivän 
irtisanomisaikaa noudattaen.

Työntekijä saa lomautuksen aikana 
irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta 
riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos 
lomautuksen päättymisaika on työntekijän 
tiedossa, edellä kuvattua irtisanomisoi
keutta ei ole lomautuksen päättymistä 
edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun 
työntekijän työsopimuksen päättymään 
lomautuksen aikana, työntekijällä on 
oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. 
Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan 
palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on 
lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 
14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.
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Työttömyysturva 
työsuhteessa

Jos jäät työttömäksi, kannattaa ilmoittau
tua ensimmäisenä työttömyyspäivänä tai 
jo tätä ennen työ ja elinkeinotoimistoon 
(TEtoimisto) työttömäksi työnhakijaksi. 
Ilmoituksen voi tehdä netissä. TEtoi
misto selvittää tämän jälkeen oikeutesi 
työttömyysturvaan ja antaa lausunnon 
työttömyysetuutesi maksajalle, joka voi 
olla työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos 
(Kela). Ornamon palkansaajajäsenet voivat 
liittyä korkeasti koulutettujen työttömyys
kassaan KOKOon (entinen IAETkassa) ja 
saada sieltä ansiosidonnaista työttömyys
korvausta.  

Mikäli et ole työttömyyskassan jäsen tai 
ansiosidonnaiseen päivärahaan vaadittava 
työssäoloehto ei täyty, voit olla oikeutettu 
Kelan maksamaan peruspäivärahaan. 
Mikäli peruspäivärahan ehdot eivät täyty, 
voit hakea harkinnanvaraista Kelan mak
samaa työmarkkina tai toimeentulotukea. 
Lisätietoa Kelan maksamista työttömyyse
tuuksista löydät Kelan sivuilta. 

KOKO-kassa
Ornamon palkansaajajäsenet voivat liittyä 
korkeasti koulutettujen työttömyyskassaan 
KOKOon (entinen IAETkassa).  Kassaan 
voivat liittyä Ornamon kautta kaikki toisen 
palveluksessa olevat jäsenet, jotka työsken
televät Suomessa tai ulkomailla suoma
laisen työnantajan palveluksessa. Myös 
opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi 
tehdessään kesätöitä. Palkattoman jakson 
aikana − esimerkiksi työttömänä, kokonaan 
lomautettuna, hoitovapaalla tai pitkän 
sairausloman aikana − kassaan ei kuiten
kaan voi liittyä.

Työttömyyskassan jäsenellä on oikeus 
ansiosidonnaiseen päivärahaan esimerkiksi 
työttömyyden tai lomautuksen aikana, 
jos palkansaajan työssäoloehto sekä 
työttömyyskassan jäsenyysehto täyttyvät. 
Työssäoloehtoon vaikuttavat työssäoloaika 
ja kuukausipalkka sekä palkansaajaasema. 
Kannattaa aina tarkistaa työssäoloehtojen 
täyttyminen. Älä maksa kassan maksuja 
turhaan!

TEK – Tekniikan akateemiset
Ornamon jäsenet ovat voineet vuodesta 
2013 lähtien liittyä rinnakkaisjäseneksi 
Tekniikan akateemiset TEKiin. Esimerkiksi 
teollisuudessa ja suunnittelutoimistoissa 
palkansaajaasemassa työskentelevät voi
vat olla sekä Ornamon että TEKin jäseniä. 
Myös yrittäjille TEK tarjoaa hyödyllisiä 
etuja. Ornamon opiskelijajäsenille TEKrin
nakkaisjäsenyys on maksuton.

Jos jäät työttömäksi, voit hyödyntää 
 TEKin urapalvelua, josta saat apua 
esimerkiksi työnhakuun ja uran jatkon 
suunnitteluun.  TEKin jäsenenä saat 
käyttöösi myös muut TEKin työmarkki
naedunvalvonnan palvelut ja edut, kuten 
lakipalvelut. Jäsenyyteen kuuluu myös 
neuvonta sopimusasioissa sekä vastuu ja 
oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeuden
käyntikuluja työsuhderiidoissa, henkilö ja 
esinevahinkoja sekä varallisuusvahinkoja. 

Lisätietoa saat Ornamon toimistolta ja 
verkkosivuilta.
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Aineettomat oikeudet 
työsuhteessa

Aineettomilla oikeuksilla eli esimerkiksi 
tekijänoikeudella ja mallioikeudella on 
tyypillisesti suurin merkitys yrittäjille ja 
freelancereille. Jokaisen aloittelevankin 
muotoilualan yrittäjän kannattaa kiinnittää 
tarkkaan huomiota aineettomiin oikeuksiin 
ja niiden hyödyntämiseen liiketoiminnan 
rakentamisessa. Aineettomia oikeuksia 
yritystoiminnassa käsitellään tarkemmin 
oppaan sivuilla 50–67. 

Tämä luku keskittyy aineettomiin oikeuk
siin työntekijän näkökulmasta. Aihe on 
tärkeä, mutta jää helposti vähälle huomiolle. 

Paitsi yrittäjänä, myös työsuhteessa 
tehdyn työn osalta on tärkeä pysähtyä 
pohtimaan, tulisiko muotoilijalle maksaa 
korvaus immateriaalioikeuksien luo
vutuksesta. Pohdinta on parasta tehdä 
ennen työsuhteen alkamista. Molempia 
osapuolia miellyttävä johtopäätös on hyvä 
kirjata työsopimukseen. Työsopimuksessa 
voidaan esimerkiksi sopia, että työnteki
jälle maksetaan rojaltikorvaus työsuhteen 
aikana tuotettujen aineettomien oikeuksien 
hyödyntämisestä.

Muotoilijana tuotat työnantajallesi 
aineetonta omaisuutta, jota on mahdol
lista suojata lakisääteisin yksinoikeuksin. 
Aineettoman omaisuuden arvo voi pitkällä 
aikavälillä muodostaa jopa huomattavan 
osan työnantajayrityksen arvosta. 

On valitettavan tavanomaista, että nämä 
oikeudet siirtyvät työsopimuksen ehtojen 
mukaisesti tai ilman sopimuksia työnan
tajalle täysin korvauksetta. Käytäntöä 
on aiheellista kyseenalaistaa esimerkiksi 
tilanteessa, jossa suunnittelija on muuta
man kuukauden työsuhteessa ja luo tänä 

aikana useamman tuotemallin, joita yritys 
voi esimerkiksi tekijänoikeuden turvin 
hyödyntää tehokkaasti kymmeniä vuosia. 
Tilanne on työntekijälle hyvin epäedullinen, 
mikäli hänelle maksetaan kompensaatio vain 
tehdystä työstä, ja työsuorituksiin liittyvät 
aineettomat oikeudet jäävät korvaamatta. 

Sopimukset avainroolissa
Eri aineettomia oikeuksia säätelevät lait 
suhtautuvat eri lailla aineettomien oikeuk
sien siirtymiseen työsuhteessa. Työntekijän 
ja antajan väliset neuvottelut ja sopimuk
set näyttelevät siksi tärkeää roolia. 

Lähtökohtaisesti aineettomat oikeudet 
syntyvät tekijälleen, mutta työoikeus lähtee 
siitä lähtökohdasta, että työn tulokset 
kuuluvat työnantajalle. Asiasta ei juurikaan 
löydy säädöksiä, vaan oikeustilanne riippuu 
hyvin pitkälle osapuolten välisestä sopi
muksesta.

Poikkeus tähän on työ tai virkasuhteessa 
luodun tietokoneohjelman ja tietokannan 
tekijänoikeus, joka siirtyy tekijänoikeuslain 
mukaan automaattisesti työnantajalle.

Tekijänoikeus syntyy lähtökohtaisesti 
luonnolliselle henkilölle. Se voidaan 
sopimuksin siirtää oikeushenkilölle, kuten 
yritykselle. Työnantaja ei saa tekijän
oikeutta teokseen, jonka työntekijä luo 
työajallaan, jos teoksen luominen ei liity 
työntekijän työtehtäviin.

Muotoilijana tuotat 
työnantajallesi 
aineetonta omaisuutta.

21

T YÖ S U H D E



Tekijänoikeus syntyy 
lähtökohtaisesti 
luonnolliselle 
henkilölle.

Työsuhteessa syntyneiden tekijänoi
keuksien siirtyminen on oikeudellisesti 
tarkasteltuna epäselvää. Tekijänoikeus 
ei voi kokonaisuudessaan siirtyä ilman 
sopimusta tai nimenomaista lain säännöstä, 
kuten esim. tietokoneohjelmien suhteen 
on tehty. Työnantajalle voi sen sijaan 
siirtyä oikeus käyttää teosta normaalin 
toimialansa edellyttämässä laajuudessa. 
Tähän liittyy kuitenkin tulkintakysymyksiä. 
Esimerkiksi tekniikan kehitys voi muuttaa 
käsitystä teoksen tavanomaisesta käytöstä. 
Suositeltavaa on sopia jo työsopimuksessa, 
miten työsuhteessa luotujen teosten 
tekijänoikeuksien kanssa menetellään, ja 
mikä on tekijänoikeuksien laajuus. 

Mallisuojan suhteen tilanne on 
myös epävarma. Laissa ei määritellä 
työsuhteessa luodun mallin siirtymistä 
työnantajalle, joten asian tarkka sopiminen 
on suositeltavaa.  Ainoastaan EU:n mallioi
keusasetuksessa säädetään, että oikeus 
ns. yhteisömalliin eli EUmallioikeuteen 
siirtyy työnantajalle. Tämä jättää kuitenkin 
kysymyksen esimerkiksi kotimaisesta 
mallioikeudesta avoimeksi. Siksi on tärkeää 
sopia mallisuojan ja muiden aineettomien 
oikeuksien siirtymisestä mahdollisine 
korvauksineen jo työsopimuksessa.
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OSA II  

MUOTOILIJA 
JA TAITEILIJA 

YRITTÄJÄNÄ JA 
FREELANCERINA

Yrittäjyys on yhdistelmä vapautta ja riskinottoa. Ornamon 
jäsenkunnasta yli 40 prosenttia toimii yrittäjinä, ja monille yrittäjyys 

onkin paras ja joskus myös ainoa vaihtoehto päästä tekemään 
omannäköistä työtä, omilla ehdoilla. 

Kannattavan liiketoiminnan suunnittelu ja pyörittäminen vaatii paljon 
tietoa ja osaamista. Yritysmuodon valinta, yrityksen perustaminen 

ja erilaisten sopimusten huolellinen hoitaminen luovat perustan 
onnistuneelle liiketoiminnalle. Laskutuksen rutiinit, kirjanpidon 

järjestäminen sekä yrittäjien vakuutusten ja arvonlisäverotuksen 
hoitaminen ovat tärkeitä asioita hallita yrittäjän arjessa. Yritystoiminnan 

rahoitus ja kehittäminen ovat lisäksi oma keskeinen osaamisalueensa, 
joihin useat eri tahot tarjoavat tukea ja neuvontaa.
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Mitä free-työ 
oikein on?

Vapaus tehdä työtä haluamallaan tavalla 
muodostaa perustan freelancerin työlle. 
Freelancerit tekevät työtä projektiluontoi
sesti yhdelle tai useammalle työn tarjoajalle. 
He sijoittuvat palkkatyön ja yrittäjyyden 
välimaastoon, sillä periaatteessa he voivat 
jopa yhtäaikaisesti toimia yrittäjänä ja teh
dä työtä esim. osaaikaisessa työsuhteessa.  
Luovalle tekijälle freetyö on usein houkut
televa vaihtoehto, sillä hän voi itse säädellä 
työtään suunnitteluprojektista toiseen. 
Parhaassa tapauksessa freelancer kehittää 
työssään sellaista erityisosaamista, jolle 
löytyy jatkuvaa kysyntää.

Vapauteen liittyy kuitenkin myös 
vastuuta ja huolenpitoa. Freelancerin 
on lähtökohtaisesti itse huolehdittava 
toimeksiantojen hankkimisesta, oman työn 
markkinoinnista, hinnoittelusta, lasku
tuksesta sekä sopimusten tekemisestä. 
Hyvillä sopimuskäytännöillä ja sopivalla 
hinnoittelulla freelancer paitsi arvostaa 
omaa ammattitaitoaan ja saa kohtuullisen 
korvauksen työstään, myös ylläpitää alansa 
arvostusta.

Freelancerin työ edellyttää kykyä sietää 
epävarmuutta. Toisinaan freelancerilla 
voi olla työn alla liikaakin projekteja, jotka 
täyttävät viikonloput ja suunnitellut lomat. 
Hänen on omalla työllään turvattava ja 
ennakoitava myös hiljaiset ajat sekä huoleh
dittava omasta työttömyysturvastaan, ellei 
kyse ole työsuhteisesta freelancetyöstä.

Freetyön ongelmat liittyvät lainvalvojan 
silmissä hankalaan rajanvetoon työnteki
jä ja yrittäjäaseman välillä. Freelancerin 
asema voi vaihdella työntekijästä yrittäjäksi 
eri toimeksiantosuhteissa samanaikaisesti. 

Tulkinta on merkityksellinen, sillä se vai
kuttaa freelancerin suorittamiin veroihin, 
hänen velvollisuuksiinsa suorittaa eläke ja 
työttömyysmaksuja sekä työttömyyse
tuuksiin. Päätös perustuu viranomaisen 
tai tuen myöntäjän kokonaisarviointiin lain 
puitteissa jokaisen yksilöllisen tilanteen 
kohdalla.

Jos freelancer laskuttaa asiakkaita 
laskutusosuuskunnan kautta (nk. kevyt
yrittäjyys, esim. Ukko, Eezy, OP), asiakasyri
tyksen kanssa voi syntyä joko työsuhde tai 
toimeksiantosuhde. Rajanveto on tällaisissa 
tilanteissa joskus hankalaa. Viime kädessä 
on tapauskohtaisesti arvioitava, täyttyvät
kö tapauksessa niin sanotut työsuhteen 
tunnusmerkit, kuten työn tekeminen 
työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. 
Jos freelancer on työsuhteessa, hänen 
tulee olla tarkkana, ettei tule muissa työ ja 
toimeksiantosuhteissaan vahingossa rik
koneeksi työntekijän lojaliteettivelvoitetta 
sekä mahdollisia työsopimukseen sisältyviä 
kilpailukieltoehtoja. Työsuhteen ehdoista 
tarkemmin oppaan osassa I.

Verooikeudellisesta näkökulmasta 
freelancerin ”palkaksi” luetaan kaikki kor
vaukset tehdystä työstä: palkka, palkkio, 
etuus ja korvaus, jotka saadaan työ tai 
virkasuhteessa. ”Työkorvausta” puolestaan 
on työstä, tehtävästä tai palveluksesta 
muuna kuin palkkana maksettava korvaus.  

Lue lisää: 
Palkka ja työkorvaus verotuksessa, 
 verottajan ohjeistus, www.vero.fi/syven-
tavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/
palkka-ja-työkorvaus-verotuksessa/
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Yrittäjyyden 
askeleet

Yrittäjyys on yhdistelmä vapautta ja 
riskinottoa. Toiminnan aloittaminen vaatii 
alkuinvestointeja. Tasaisen kassavirran 
jo saavuttaneet joutuvat hekin tarkasti 
puntaroimaan liiketoimintaansa esimer
kiksi harkitessaan uusien työntekijöiden 
palkkaamista.

Verrattuna verokortilla työskentelevään 
freelanceriin, yritysmuodossa toimiminen 

helpottaa työn laskuttamista sekä mahdol
listaa arvonlisäveroon liittyvien vähennys
ten tekemisen. 

Myös taiteen parissa toimiville yrittäjyys 
on varteenotettava työn tekemisen muoto 
– varsinkin niille, jotka tekevät piensarja
tuotantoa. Ornamon jäsenkunnasta yli 40 
prosenttia toimii yrittäjinä.

Kun harkitset yrittäjäksi ryhtymistä, 
kannattaa tutustua esimerkiksi erilaisiin 
kannattavuuslaskelmapohjiin, joita löytyy 
netistä. Niiden avulla voit pohtia oman 
yritysideasi ja liiketoimintasuunnitelmasi 
kannattavuutta. Tarjolla on myös monia 
muita työvälineitä, jotka auttavat yrityside
an arvioinnissa. 

Kannattaa myös pohtia, mitkä toiminnot 
voisi ulkoistaa, jotta omalle luovalle työlle 
jää riittävästi aikaa. Tutustu myös yrittä
jäjärjestöjen ja erilaisiin yritysneuvontaa 
antaviin tahoihin, kuten julkisiin työ ja 
elinkeinopalveluihin (TEpalvelut). Myös 
verkostoituminen muiden alan yrittäjien 
kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Kirjanpidon järjestäminen on yksi 
yrityksen toiminnan tärkeimmistä asioista. 
Kirjanpitäjän valintaan kannattaakin 
käyttää aikaa. Huolehdi aina, että kaikki 
yrityksen taloudenpitoon liittyvät asiakirjat 
ja tositteet ovat järjestyksessä. Lisätietoa 
kirjanpidosta löytyy sivulta 35–36. 

Puhtaasti yrittäjänä 
 toimivan freelancerin 
tunnusmerkit:

• Saa palkkioita, joihin on sisällytettä-
vä työn kaikki kulut 

• Laskuttaa asiakkaitaan itse, tai saa 
palkkiot verokorttia vastaan ns. 
työkorvauksena 

• Suorittaa työn yleensä omilla lait-
teilla ja omissa tiloissaan 

• Ei työajan valvontaa 

• Ei rajoituksia muille työskentelyn 
osalta 

• Freelancer kustantaa itse lomansa 

• Freelancer huolehtii itse sosiaali-
turvastaan
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Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yksityiseen elinkeinoharjoittajaan vii
tataan puhekielessä usein toiminimellä 
tai muodoissa ”Tmi” tai ”yksityisliike”. 
Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan 
yrityksen nimeä. Tämä yritysmuoto koetaan 
usein matalan kynnyksen keinoksi kokeilla 
yrittäjyyttä, sillä sen hallinnointi on yksin
kertaisempaa ja myös hieman edullisempaa 
kuin muiden yritysmuotojen. Yksityisenä 
elinkeinonharjoittajana aloittaminen on 
helppoa, ja yrityksen voi perustaa verkossa. 
Muotoilualalla toiminimen perustaminen 
on tavallista: Ornamonkin yrittäjistä miltei 
puolet toimii yksityisinä elinkeinonharjoit
tajina (”toiminimi”). 

Toimiminen yksityisenä elinkeinon
harjoittajana sisältää samat yrittäjyyden 
riskit ja velvollisuudet, kuin muissakin 
yritysmuodoissa. Yksityinen elinkeinon
harjoittaja vastaa yrityksen veloista ja 
velvoitteista yritykseen kuuluvalla sekä 
henkilökohtaisella omaisuudellaan. Se 
on niin sanottu henkilöyhtiö ja poikkeaa 
tässä osakeyhtiöstä, joka on oma erillinen 
oikeushenkilönsä. Osakeyhtiön omaisuus 
on eri kokonaisuus, kuin sen omistajan 
henkilökohtainen omaisuus. Tässä mielessä 
osakeyhtiö on toiminimiyritystä turvalli
sempi yritysmuoto. 

Toiminimi, osuuskunta 
vai osakeyhtiö?

Toiminimiyrityksen perustamiseen 
riittää ilmoitus kaupparekisteriin. Yksityi
sen elinkeinonharjoittajan (”toiminimen”) 
on tehtävä perustamisilmoitus kauppa
rekisteriin, jos
• hän harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa
• hänellä on elinkeinotoimintaa varten 

pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta 
erillinen liiketila tai

• hänellä on palveluksessa muita henkilöitä 
kuin yrittäjän aviopuoliso tai alaikäinen 
tai muuten holhouksenalainen lapsi tai 
lapsenlapsi.

Elinkeinonharjoittaja voi tehdä kauppa
rekisteriilmoituksen, vaikka hänellä ei 
olisi velvollisuutta siihen. Tämä suojaa 
yrityksen toiminimen ja luo sille yksinoikeu
den. Yksinoikeus tarkoittaa, ettei toinen 
elinkeinonharjoittaja saa Suomessa käyttää 
rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavissa 
olevaa toiminimeä, ellei näytetä, ettei tästä 
aiheudu vahinkoa. 

On kuitenkin tärkeä muistaa, että jos 
haluat suojata yrityksen toiminimen tava
ramerkkinä, tavaramerkkihakemus tulee 
tehdä erikseen. Kaupparekisteriilmoitus 
mahdollistaa myös luoton vakuutena käy
tettävän yrityskiinnityksen vahvistamisen, 
sillä se on mahdollista vain rekisteröidyn 
yrityksen omaisuuteen. Tarvittaessa 
yritysmuoto voidaan muuttaa myöhemmin 
osakeyhtiöksi toiminnan vakiintuessa ja 
laajentuessa.

Osuuskunta
Osuuskunta on hyvä vaihtoehto silloin, 
jos haluaa toimia yrittäjämäisesti, mutta 

Yksityinen 
elinkeinonharjoittaja 
vastaa yrityksen 
veloista ja velvoitteista 
omaisuudellaan.
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kaihtaa riskejä. Se on hyvä vaihtoehto 
yksinyrittäjyydelle myös siksi, että jäsenet 
voivat yhdessä hyödyntää osuuskunnan 
tarjoamia palveluita. Osuuskunta soveltuu
kin usein erityisen hyvin sellaisten luovien 
alojen tekijöille, jotka eivät tavoittele suuria 
voittoja, mutta kaipaavat samanhenkisen 
porukan tukea.

Osuuskunnan omistavat ja sen päätös
valtaa käyttävät jäsenet. Osuuskunnista 
säädetään osuuskuntalaissa.

Osuuskunnan jäsenmäärä, osuuksien 
lukumäärä ja osuuspääoma ovat vaihtuvia. 

Osuuskunnassa voi 
toimia yrittäjämäisesti, 
mutta kaihtaa riskejä.

Näiden lisäksi osuuskunnalla voi olla 
osakkeenomistajia ja osakepääomaa.

Osuuskunta syntyy rekisteröimisellä. 
Rekisteröinnin jälkeen osuuskunta voi 
hankkia oikeuksia ja sitoumuksia sekä olla 
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Mikä kaupparekisteri?
• Patentti- ja rekisterihallituksen 

 ylläpitämä rekisteri 

• Virallinen ja julkinen rekisteri 
 yrityksistä 

• Merkitään myös eräät muut yhtei-
söt, kuten asunto-osakeyhtiöt ja 
asumisoikeusyhdistykset. 

• Osakeyhtiö ja osuuskunta syntyvät 
rekisteröinnillä 

• Yrityksen on tärkeä kuulua 
kauppa rekisteriin, sillä se suojaa 
yrityksen nimen ja luo sille yksin-
oikeuden.

asianosaisena muun muassa tuomioistui
messa. Tämä tarkoittaa, että osuuskunnan 
nimissä voidaan tehdä sopimuksia. Kun 
osuuskunnat perustamisasiakirja on 
alle kirjoitettu, se on ilmoitettava rekiste
röitäväksi kolmen kuukauden kuluessa 
kaupparekisteriin. Muutoin perustaminen 
raukeaa. 

Osuuskunnan jäsenet eivät ole hen
kilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan 
velvoitteista. Tässä se eroaa yksityisenä 
elinkeinonharjoittajana toimimisesta.

Työosuuskunta on yksi osuustoiminnan 
muoto: se on liiketoimintaa harjoittava 
yritys, joka on perustettu muodostamaan 
puitteet palkkatyölle johdon ja valvonnan, 
taloushallinnon, markkinoinnin ja asi
akkuuksien hoitamisen sekä tuotannon 
muodossa. Työosuuskunnan omistavat sen 
jäsenet eli työntekijät. He tekevät työt ja 
sopimukset aina osuuskunnan lukuun. 

Laskutusosuuskunnalla tarkoitetaan 
yritystä, joka huolehtii työntekijän puolesta 
työhön liittyvistä laskuista, veroista ja mak
suista. Toimeksiannon saajalla ei ole varsi
naista työsuhdetta laskutusosuuskuntaan. 
Toimeksiannon saaja tekee työn ja ilmoittaa 
siitä laskutusosuuskunnalle, joka saatujen 
tietojen perusteella laskuttaa työnteettäjää 
ja tilittää maksun työn suorittajalle.

Laskutusosuuskunnan kautta tehty työ ei 
ainakaan toistaiseksi kerrytä työssäoloeh
toa. Toimeksiannon tekijä voi kuitenkin olla 
oikeutettu soviteltuun päivärahaan, jos hän 
työllistyy sivutoimisesti. 

 Osuuskunnan päätäntävaltaa käyttävät 
osuuskunnan jäsenet sekä hallitus, jonka 
osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskun
nalla voi olla myös toimitusjohtaja. Vähin
tään seitsemän jäsenen osuuskunnassa 
jäsenet ovat lähtökohtaisesti palkansaajan 
asemassa työttömyysturvan näkökulmasta. 
He ovat siis oikeutettuja työttömyysturvaan 
esimerkiksi tilanteessa, jossa eivät heti 
löydä itsellesi sopivaa työtä. Jos osuuskun
nassa on vähemmän kuin seitsemän jäsentä 
ja he työskentelevät osuuskunnan lukuun, 
heidät katsotaan yrittäjiksi. Myös yrittäjänä 
voit olla oikeutettu työttömyysetuuteen, 

jos yrittäjyys voidaan osoittaa sivutoimi
seksi, eli jos se ei estä kokopäiväisen työn 
vastaanottamista. 

Lue lisää: 
Osuuskunnan perustajan opas (Pellervo),
perustajanopas.pellervo.fi/

Osakeyhtiö
Osakeyhtiö on yksi yleisimpiä yhtiömuotoja 
Suomessa. Sen etuna on mm. se, etteivät 
yrityksen perustajat ole henkilökohtaisesti 
vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista. 
Osakeyhtiön hallinnoiminen voi kuitenkin 
olla monimutkaisempaa kuin henkilöyhtiön. 
Osakeyhtiöstä säädetään osakeyhtiölaissa. 
Laki on hyvin pitkälle tahdonvaltainen yri
tyksen toiminnan järjestämisen suhteen eli 
halutessaan osakkaat voivat sopia asioista 
toisin kuin mitä laissa säädetään. Ornamon 
jäsenten yrityksistä n. 40 prosenttia on 
osakeyhtiöitä.

Osakeyhtiön perustaminen
Osakeyhtiön perustaminen vaatii kirjallisen 
perustamissopimuksen sekä kaupparekis
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Osakeyhtiön osakkaat 
vastaavat yhtiön 
velvoitteista vain 
sijoittamallaan 
pääomalla.

Osakeyhtiön hallinto
Yhtiökokous
• käyttää ylintä päätösvaltaa yrityk-

sessä
• osakkeen omistajien muodostama
• hallitus kutsuu koolle
• varsinainen yhtiökokous pidettävä 

kuuden kuukauden kuluessa tili-
kauden päätöksestä

• vahvistaa tilinpäätöksen
• päättää voiton käyttämisestä
• päättää johdon vastuuvapauden 

myöntämisestä
• päättää hallituksen jäsenten ja tilin-

tarkastajien valinnasta
• pidetään yrityksen kotipaikassa

Hallitus
• huolehtii yhtiön hallinnosta ja toi-

minnan asianmukaisesti järjestä-
misestä

• yhtiökokous valitsee

Toimitusjohtaja
• hallitus valitsee
• ei ole työsuhteessa yritykseen
• hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa 

hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että 
 yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja 
varainhoito on järjestetty luotettaval-
la tavalla.

teriin rekisteröinnin. Osakeyhtiö syntyy 
kaupparekisteriin rekisteröimällä, minkä 
jälkeen sen nimissä voidaan tehdä sopimuk
sia. Osakeyhtiö on rekisteröitävä kolmen 
kuukauden kuluessa perustamissopimuk
sen allekirjoittamisesta. Perustamissopi
mukseen on otettava tai siihen on liitettävä 
yhtiöjärjestys, josta on ilmettävä ainakin 
yrityksen toiminimi, kotipaikkana toimiva 
Suomen kunta sekä toimiala.

Osakeyhtiön osakkaat vastaavat yhtiön 
velvoitteista vain sijoittamallaan pääomalla. 
He eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa 
yhtiön velvoitteista, vaan osakeyhtiö 
on omistajistaan erillinen ja itsenäinen 
oikeushenkilö. Sen varat ja velat ovat eri 
kokonaisuus kuin osakkaiden oma henki
lökohtainen omaisuus. Yhtiön osakas ei 
esimerkiksi omista henkilökohtaisesti osaa 
yrityksen tiloihin ostetusta taiteesta, vaan 
se on osakeyhtiön omaisuutta.

Osakassopimus
Osakassopimus on osakeyhtiön osakkai
den välinen sopimus. Siinä määritellään 
osakkaiden suhde toisiinsa sekä yhtiöön. 
Osakassopimuksesta ei ole säädöksiä 
osakeyhtiölaissa. Se on luottamuksellinen 
osakkaiden väliseksi jäävä asiakirja. 
Osakassopimuksessa voidaan siis sopia 
sellaisista asioita, joita ei haluta julkisesti 
nähtäville kaupparekisteriin. Osakassopi
muksessa voidaan sopia mm. osakkaiden 
työvelvoitteista, heidän kilpailukielloistaan 
sekä salassapitovelvoitteestaan. Osakas
sopimuksen sisältö riippuu aina yhtiön 
tilanteesta ja tarpeista sekä osakkaiden 
tavoitteista ja heidän välisestä työnjaostaan 
yrityksessä. Osakassopimus kannattaa 
nähdä keinona ennaltaehkäistä mahdollisia 
ristiriitoja sekä mahdollisuutena päättää ja 
sopia ennakkoon potentiaalisten ristiriita
tilanteiden ratkaisukeinoista.

Osakassopimuksesta sinällään ei ole 
säädöksiä laissa, mutta sitä sitovat yleiset 
sopimusoikeudelliset periaatteet sekä 
ns. oikeustoimilaki (laki varallisuusoikeu
dellisesta oikeustoimista). Se ei saa olla 
kohtuuton eikä pakottavan lainsäädännön 
vastainen.
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Laskutus
Laskutus aiheuttaa usein paljon kysymyksiä 
aloittelevalle yrittäjälle. Miltä laskun pitäisi 
näyttää? Mitä siinä pitää muistaa mainita? 
Mikä on sopiva maksuaika? Miten määritte
len laskun loppusumman? 

Luo laskutukseen ja laskujen maksami
seen rutiinit, jotta muistat hoitaa ne! Voit 
esimerkiksi jo asiakkaasi kanssa tehdyssä 
sopimuksessa määritellä, milloin laskutat.

Lain silmissä lasku on paperimuodossa 
tai sähköisessä muodossa oleva tosite tai 
ilmoitus, joka täyttää arvonlisäverolaissa 
asetetut vaatimukset. Laskutukseen 
sovelletaan Suomen arvonlisäverolain 
säännöksiä aina, kun Suomeen sijoittautu
neen verovelvollisen myytävän tavaran tai 
palvelun myyntimaa on Suomi.

Verottaja edellyttää, että laskuun on 
sisällyttävä tietyt merkinnät. Nämä niin 
kutsutut laskumerkintävaatimukset 
helpottavat verovalvontaa sekä mahdol
listavat sen, että ostaja vähentää veron 
oikeansuuruisena ja oikeana ajankohtana 
tai mahdollisesti suorittaa ostosta veron. 

Arvonlisäverolain nojalla myyjän on 
annettava verollisesta tavaran tai palvelun 
myynnistä ostajalle lasku, jos ostaja on 
elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, 
joka ei ole elinkeinonharjoittaja. Tämän 
perussäännön ohella on erilaisia muitakin 
tilanteita, joissa lasku on annettava – 
lisätietoa Verohallinnon ohjeessa. 

Laskusta tulee ilmetä arvonlisäverolain 
mukaan
• laskun antamispäivä
• juokseva tunniste, jonka avulla lasku 

voidaan yksilöidä
• myyjän arvonlisäverotunniste (Ytunnus)

• ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn 
verovelvollisuuden tilanteissa, tai kun on 
kyse tavaroiden yhteisömyynnistä

• myyjän ja ostajan nimi ja osoite
• tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen 

laajuus ja laji
• tavaroiden toimituspäivä, palvelujen 

suorituspäivä tai ennakkomaksun 
maksupäivä

• veron peruste verokannoittain, yksikkö
hinta ilman veroa sekä hyvitykset ja 
alennukset, jos niitä ei ole huomioitu 
yksikköhinnassa

• verokanta
• suoritettavan veron määrä.

Tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi 
arvonlisäverottomaksi luokiteltujen palve
lujen, käytetyn tavaran tai taiteen myynnin 
osalta, laskussa on oltava mukana myös 
seuraavia merkintöjä:
• merkintä myynnin verottomuudesta tai 

viittaus arvonlisäverolain tai arvonlisä
verodirektiivin kyseiseen säännökseen

• tarvittaessa ostajan verovelvollisuudesta 
merkintä ”käännetty verovelvollisuus”

• ostajan laatimaan laskuun merkintä 
 ”itselaskutus”

• tiedot uusista kuljetusvälineistä
• merkinnät ”voittomarginaalijärjes

telmäkäytetyt tavarat”, ”voittomar
ginaalijärjestelmätaideesineet” tai 
”voitto marginaalijärjestelmäkeräily ja 
antiikkiesineet”

• merkintä ”voittomarginaalijärjestelmä 
matkatoimistot”

• merkintä verollisen sijoituskullan 
myynnistä

• jos laskulla muutetaan aikaisempaa 
laskua muutoslaskussa viittaus aikaisem
paan laskuun
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Kevennetyt laskumerkinnät 
Arvonlisäverolaissa säädetään myös 
kevennetyistä laskumerkintävaatimuksista. 
Joissakin tilanteissa laskun sisältö voi olla 
edellä mainittua kevyempi. Kevennettyjä 
sisältövaatimuksia ei sovelleta tavaroiden 
yhteisömyyntiin tai tavaroiden kaukomyyn
tiin eikä sellaiseen toisessa EUmaassa 
tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, 
josta ostaja suorittaa veron käännetyn 
verovelvollisuuden perusteella. Kevennetyt 
laskumerkinnät riittävät myös silloin, jos 
laskun loppusumma on enintään 400 euroa.

Lisäksi kevennettyjä sisältövaatimuksia 
sovelletaan vähittäiskaupassa tai muussa 
siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan 
yksityishenkilöille tapahtuvassa myynti
toiminnassa. Tässä tapauksessa laskun 
loppusummalla ei ole merkitystä ja se voi siis 
ylittää 400 euroa (verollinen loppusumma). 
Vähittäiskauppaan rinnastettavaa myynti
toimintaa harjoittavat esimerkiksi kioski, 
suutari, kampaamo tai hautaustoimisto.

Laskuissa, joihin sovelletaan kevennettyjä 
laskumerkintöjä, täytyy olla seuraavat 
tiedot:
• laskun antamispäivä
• myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste 

(Ytunnus)
• myytyjen tavaroiden määrä ja palvelujen 

laajuus sekä näiden laji
• suoritettavan veron määrä verokannoit

tain tai veron peruste verokannoittain
• muutoslaskujen osalta viittaus alkuperäi

seen laskuun sekä ne tiedot, joita laskulla 
muutetaan

Kevennetyn sisältövaatimuksen laskuissa 
on mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäve
rollisina, jos suoritettavan veron määrä on 
merkitty laskuun. Veron perustetta ei siis 
tarvitse ilmoittaa. Laskuissa saa myös olla 
enemmän tietoa, kuin mitä arvonlisävero
lain säännökset edellyttävät.

Laskutukseen liittyvistä käytännöistä 
saat lisätietoa esimerkiksi yrittäjäjärjestöis
tä sekä yritysneuvontaa antavilta tahoilta. 
Monilla niistä on valmiita mallilaskupohjia. 
Näihin perehtymällä voit luoda itsellesi 
omat laskutuspohjat ja käytännöt.

Lue lisää:
Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa, 
verottajan ohjeistus,
www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ ohje-
hakusivu/48090/laskutusvaatimukset- 
arvonlisäverotuksessa

Laskujen säilytys
Verovelvollisen myyjän on säilytettävä 
liiketoiminnan muodossa Suomessa 
tapahtuneiden hyödykkeiden myyntilas
kujen jäljennökset ja vastaanottamansa 
tähän toimintaan liittyvien hyödykkeiden 
ostolaskut. Huomaa, että laskujen säily
tyksestä tulee huolehtia, vaikka joku muu 
lähettäisikin laskut.

Verovelvollisen täytyy säilyttää laskujen 
lisäksi kaikki tositteet, joihin suoritettavan 
ja vähennettävän veron määrään vaikut
tavat liiketapahtumat perustuvat, myös 
esimerkiksi yksityishenkilöille annetut 
laskut.  Lisäksi on säilytettävä ostolaskut 
liittyen ostoihin, joista elinkeinonharjoittaja 
on käännetyn verovelvollisuuden perusteel
la verovelvollinen Suomessa.

Laskut on säilytettävä vähintään kuusi 
vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka 
aikana tilikausi on päättynyt, ja johon 
tilikauteen liiketoimi sisältyy. Laskut ja muu 
kirjanpitoaineisto kannattaa arkistoida loo
gisesti, jotta tarvittavat asiakirjat löytyvät 
mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Säilytä laskut 
vähintään kuusi 
vuotta tilikauden 
päättymisvuoden 
lopusta.
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Kuinka hinnoittelen työni?
”Asiakas pyysi lähettämään tarjouksen, ja kaipaan apua toimeksiannon hinnan määrittelyyn. 
Osaan kyllä tehdä itse työn todella hyvin, mutta työn hinnan määrittely tuntuu hankalalta. Mistä 
tiedän, paljonko minun pitäisi saada työstäni korvausta?”

Oman työn hinnoittelu koetaan usein hyvin vaikeaksi. On tärkeää muistaa, että laskutus on 
korvausta tehdystä työstä, ei mitään sen mystisempää. Arvioi kuinka paljon sinulla menee aikaa 
toimeksiannon tekemiseen. Olet oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen tästä työstä. 

Tuntihintaa miettiessä kannattaa muistaa, että yrittäjä maksaa kaikki ammattitoimintaansa 
liittyvät kulut saamastaan korvauksesta. Näitä ovat pakolliset vakuutukset, työhuoneen vuokra, 
välineistö, sähkö, netti, puhelinmaksu, ammatillinen kirjallisuus ym. Paljonko tarvitset tuloja, että 
selviät näistä kaikista? Entä paljonko sinulle tulisi jäädä tuloa näiden menojen jälkeen? Muun 
muassa näitä kysymyksiä kannattaa miettiä sopivaa korvaustasoa miettiessään. 

Hintaa miettiessä kannattaa realistisesti laskea, mitä kaikkea työtä tulet tekemään toimeksiannon 
puitteissa. Muista sisällyttää myös kokouksiin ja matkoihin menevä aika toimeksiantoosi. 
Sopimukseen kannattaa selkeästi kirjata, mitä tulet tekemään sovitusta hinnasta. Jos asiakas 
haluaa sinun tekevän lisätyötä, tästä tulee sopia erikseen. Sisällytä maininta lisätyöstä sekä sen 
hinnasta sopimukseen. Vältä ilmaisen työn tekemistä.

Muista, että alihinnoittelemalla työsi vaikeutat omaa toimeentuloasi sekä poljet alan yleistä 
arvostusta. Jos aloitat yhteistyön alihinnalla, voi korvausten nostaminen myöhemmin olla vaikeaa. 
Toisinaan voi olla perusteltua tarjota työtä väliaikaisesti edullisesti, esimerkiksi jos lyhyempi 
projekti toimii käyntikorttina isommalle projektille. Tällöinkin on usein järkevää laskea työlle 
normaalitasoinen hinta, johon voi poikkeuksellisesti myöntää alennuksen, kuin laskea työn hinta 
jo valmiiksi liian alhaiselle tasolle.

Työn hinnoittelussa on lisäksi tärkeä muistaa, että työn tulos ei synny vain käytetyistä 
työtunneista, vaan myös asiakkaan saamasta arvosta. Työn tuloksiin mahdollisesti liittyvät 
aineettomat oikeudet (esim. tekijänoikeus, mallioikeus ja patentti) voivat olla hyvinkin arvokas 
omaisuuserä ajan kuluessa, ja osa tuotosta kuuluu työn tekijälle. Jos työn oikeuksia luovutetaan 
tai lisensoidaan asiakkaalle, olet työn tekijänä oikeutettu saamaan korvauksen. Se  voi olla 
myynnin mukaan maksettavia rojalteja tai kertakorvaus oikeuksiesi kokonaisluovutuksesta. 
Sopimusehdot ovat työn tekijän ja tilaajan sovittavissa. Lisätietoa aineettomista oikeuksista 
oppaan osassa III. 

Voit tarvittaessa pyytää apua hinnoitteluun myös Ornamon asiantuntijoilta.
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Kirjanpito
Kirjanpidon järjestäminen on jokaisen aloit
tavan yrittäjän ensimmäisiä toimia. Hyvin 
hoidettu kirjanpito mahdollistaa yrityksen 
menestyksen ja se kannattaakin antaa 
ammattilaisen hoidettavaksi. Jokaisen yrit
täjän on silti tärkeää hahmottaa kirjanpidon 
perusperiaatteet ja seurata kirjanpidon 
tapahtumia säännöllisesti. Näihin kysymyk
siin ei voi koskaan perehtyä liikaa.

Yritykset ja yhdistykset ovat aina toi
minnastaan kirjanpitovelvollisia. Jokainen 
ammatti tai liiketoimintaa harjoittava on 
siis toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. 
Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon 
järjestämisestä.

Kirjanpidossa 
• kerätään ja järjestetään yrityksen toimin

taan liittyvät tositteet 
• rekisteröidään niihin sisältyvät tiedot 

tietyin menetelmin ja
• saadaan tulokseksi laskelmat yrityksen 

taloudesta. 

Omat rahat ja oma talous kannattaa pitää 
erillään yrityksen rahoista ja taloudesta. 
On myös tärkeä tarkistaa, kuinka oma 
kirjanpito tulee järjestää. Lähtökohtaisesti 
kirjanpito tulee tehdä kahdenkertaisena, 
mutta esimerkiksi ammatinharjoittajalle 
riittää yksinkertainen kirjanpito.

Kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjan
pitoonsa liiketapahtumina 
• menot
• tulot
• rahoitustapahtumat
• niiden oikaisu ja siirtoerät. 

Kirjanpitotilit 
Liiketapahtumat merkitään asian mukaan 
eri kirjanpitotileille. Kirjanpitovelvollisella 
tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitoti
leistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, 
joka selittää tilien sisällön (tililuettelo). 
Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja 
numeroituun tositteeseen, joka todentaa 
liiketapahtuman. Jos peruskirjanpidosta ei 
ilmene eikä muutoinkaan ole selvää, miten 
liiketapahtuma on kirjattu, tositteessa on 
oltava merkintä käytetyistä tileistä.

Kaikki kirjanpitoaineisto tulee koota 
ja säilyttää. Kirjanpitoaineisto voi olla 
paperisessa tai sähköisessä muodossa.  
Kirjanpitoaineisto jaetaan tositteiksi ja lii
ketapahtumia koskevaksi kirjeenvaihdoksi.

Tositteet
Tositteesta tulee ilmetä minkälainen liiketa
pahtuma on kyseessä, ja sen perusteella 
tulee olla mahdollista laatia kirjanpito
merkintä. Tositteiden tietosisällön tulee 
olla pysyvällä tavalla tehtyjä, selkeitä ja 
yksiselitteisiä. Tositteen sisällöstä voi olla 
tapauskohtaisesti laissa erityissäädöksiä.

Kirjeenvaihto
Kirjeenvaihtoa ovat ne kirjanpitoaineistoon 
kuuluvat asiakirjat, jotka eivät ole tositteita. 
Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi 
• kirjanpidon perusteella tehdyt viran

omaisilmoitukset (esimerkiksi veroilmoi
tukset) 

• eläkevakuutusta hoitaville yhteisöille tai 
muille yhteisöille annetut ilmoitukset

• muut lainsäädännön nojalla annettavat 
ilmoitukset. 

• yhtiökokouksen ja hallituksen pöytä
kirjat, jos niiden perusteella ei tehdä 
kirjauksia.

35

F R E E-T YÖ



Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin 
merkinnöin varustettu tililuettelo on 
säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikau
den päättymisestä. Tilikauden tositteet, 
liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja ko
neellisen kirjanpidon täsmäytysselvitykset 
sekä muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä 
vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, 
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Toiminnan loppuessa kirjanpitoaineiston 
säilytys on hoidettava edellä määritellyillä 
tavoilla ja ilmoitettava sille rekisteriviran
omaiselle, jolle aineiston säilyttäminen on 
uskottu.

Lue lisää: 
Kirjanpidon ABC, Taloushallintoliiton opas, 
www.taloushallintoliitto.fi/tilitoimistot/ 
kirjanpidon_abc/

Kirjanpidon 
perusteiden hallinta 
mahdollistaa oman 
yrityksen talouden 
seurannan ja 
kehittämisen.
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Arvonlisävero
Arvonlisävero on vero, joka ei välttämättä 
ole ajankohtainen heti yritystoiminnan 
alkaessa. Aloittelevan yrittäjän kannattaa 
seurata liikevaihtonsa kehitystä ja varautua 
arvonlisäverovelvollisuuteen hyvissä ajoin, 
sillä rajan ylittyessä arvonlisävero tulee 
maksaa takautuvasti tilikauden alusta.

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka 
myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun 
myyntihintaan. Arvonlisävero on tarkoi
tettu kuluttajan maksettavaksi. Yrittäjien 
välisissä liiketoimissa ostava yrittäjä voi 
vähentää arvonlisäveron, jonka toinen ar
vonlisäverovelvollinen yrittäjä on laskutta
nut häneltä. Edellytyksenä on, että tavaraa 
tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa 
liiketoiminnassa.

Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, 
jotka liiketoiminnan muodossa harjoitta
vat tavaroiden tai palveluiden myyntiä. 
Suunnittelu ja konsultointipalvelut ovat 
palvelun myyntiä.

Arvonlisäverovelvollisuuden raja 
Jos yrityksen liikevaihto 12 kuukauden 
pituisen tilikauden aikana jää alle 15 000 
euron (alaraja ennen vuotta 2021 oli 10 000 
euroa), sen ei tarvitse ilmoittautua arvon
lisäverovelvolliseksi. Yrityksen liikevaihdon 
suuruutta arvioitaessa kannattaa olla 
realistinen. Jos 15 000 euron raja ylittyy, 
yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisä
verovelvollisten rekisteriin, ja se joutuu 
maksamaan arvonlisäveron takautuvasti 
tilikauden alusta. Tämän takia oman 
liikevaihdon kehitystä tulee seurata tarkasti 
ja sen kehitykseen tulee suhtautua realis
tisesti. Mahdolliseen ALVrajan ylitykseen 
kannattaa varautua jo etukäteen.

Kannattaa myös huomioida arvonlisäve
ron alarajahuojennukset. Arvonlisäveron 

alarajahuojennukseen ovat oikeutettuja 
verovelvolliset, joiden liikevaihto ilman 
arvonlisäveroa on alle 30 000 euroa. 
Huojennus pienenee asteittain liikevaihdon 
kasvaessa ja se poistuu kokonaan 30 000 
euron liikevaihdon kohdalla. Arvonlisävero
velvolliseksi voi hakeutua, vaikka liikevaihto 
olisikin alle 15 000 euroa tilikaudessa.

Vähennysoikeus
Arvonlisäverovelvollinen yrittäjä voi 
vähentää valtiolle tilitettävästä verosta 
ne arvonlisäverot, jotka ovat sisältyneet 
toiselta verovelvolliselta ostettujen tavaroi
den tai palveluiden hintaan. Edellytyksenä 
on se, että kyseiset tavarat tai palvelut on 
hankittu vaihto tai käyttöomaisuudeksi 
tai muuten verollisessa liiketoiminnassa 
käytettäväksi. Vähennyksen saadakseen 
yrittäjällä täytyy olla ostoista laskut, joista 

Vuoden 2021  
arvonlisäverokannat

• 24 % useimmat tavarat ja palvelut 

• 14 % elintarvikkeet, rehu, ravintola- 
ja ateriapalvelut 

• 10 % mm. taide-esineiden ensi-
myynti, kirjat, lääkkeet, kulttuuri- ja 
viihdetilaisuuksien sisäänpääsy 

• 0 % mm. tekijänoikeuden luovutta-
minen tai sen perusteella saatava 
korvaus
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käyvät selville niihin sisältyneet arvon
lisäverot. Jos ostojen arvonlisävero on 
suurempi kuin myynnin, verottaja palauttaa 
negatiivisen arvonlisäveron yrittäjälle.

Kausiveroilmoitus annetaan kohdekau
sittain. Kohdekausi on pääsääntöisesti 
kuukausi. Kausiveroilmoitus annetaan siis 
kuukausittain, myös silloin kun toiminta on 
ollut keskeytynyttä.

Verohallinto on suunnitellut alvilmoitus
ten uudistusta, jolla helpotettaisiin ennen 
kaikkea pkyritysten alvhallinnoimista. 
Päätöstä uudistuksen aikataulusta ei vielä 
vuoden 2021 lopulla ole. 

Taideteosten arvonlisävero
Taidemyyntien arvonlisäverokohtelu 
vaihtelee sen mukaan, tulkitaanko taide
teos arvonlisäverolaissa (AVL) määritellyksi 
taideesineeksi. Arvonlisäverolain 79 c §:ssä 
määritellään lain tarkoittamat taideesi
neet. Määritelmän täyttäviin taideesinei
siin sovelletaan alennettua arvonlisäve
rokantaa 10 prosenttia. Muihin teoksiin 
sovelletaan tavanomaista 24 prosentin 
arvonlisäverokantaa. 

Lain tulkinnan mukainen taideteoksen 
määritelmä ei välttämättä vastaa sitä, 
mitä taideesineellä arkikielessä tarkoi
tetaan. Oikeus ja verotuskäytännössä 
taideesineiksi ei ole katsottu muun muassa 
käyttöesineiksi tarkoitettuja taidekäsityön 
tuotteita. Taiteilijan kannattaa aina 
varmistaa oman teoksensa arvonlisävero
kanta etukäteen. Myös taiteilijan antamaan 
konsultaatioon, opetukseen ja kuratointiin 
sovelletaan 24 prosentin arvonlisäverokan
taa.

Tekijänoikeuskorvausten  
arvonlisävero
Tekijänoikeudesta ja muista tekijänoikeus
lakiin perustuvista oikeuksista saatavat 
korvaukset ovat arvonlisäverosta vapaita, 
AVL 45 §:ssä määritetyissä rajoissa. 
Verottomuus on selkein tilanteissa, joissa 
ei ole epäselvyyttä siitä, nauttiiko teos 
tekijänoikeussuojaa. On syytä huomioida, 
että tekijänoikeuden syntyminen suunnit
telutyön kohteeseen ei aina ole varmaa, sillä 
käyttötaiteen ns. teoskynnys on Suomessa 

korkealla. Mikäli teoskynnys ei ylity, on 
olemassa riski, että verottaja puuttuu jälki
käteen kyseiseen yrittäjän ALVvapaaksi 
ilmoittamaan myyntiin. Tarpeen vaatiessa 
tekijä voi ennen myyntiä pyytää lausuntoa 
teoskynnyksen ylittymisestä opetus ja 
kulttuuriministeriön alaiselta tekijänoi
keusneuvostolta tai maksutonta ohjausta 
arvonlisäverotukseen Verohallinnosta. 

On hyvä muistaa, että arvonlisäverosta 
erillinen asia on joka tapauksessa tulovero
tus: sekä tekijän että teollisoikeuksista saa
tavat korvaukset ovat saajalleen tuloveron 
alaista ansio tai pääomatuloa tuloverolain 
52 §:n mukaisesti.

Lue lisää: 
Arvonlisäverotus, verottajan ohje,
www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-
maksut/arvonlisaverotus 

Taide-esineiden arvonlisäverotus, verottajan 
ohje,  www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/
ohje-hakusivu/48086/kuvataiteilijoiden-
arvonlisaverotuksesta/

Aineettomista oikeuksista saatavien tulojen 
verotus, verottajan ohje, www.vero.fi/syven-
tavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48945/ 
aineettomista_oikeuksista_saatavien_tul
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Laissa on säädetty pakollisia vakuutuksia, 
joista yrittäjän tulee huolehtia. Lisäksi 
on vapaaehtoisia vakuutuksia. Niihin 
kannattaa perehtyä rauhassa ja miettiä 
omaan tilanteeseen parhaiten soveltuva 
kokonaisuus.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on 
lakisääteinen ja pakollinen, jos vuotuinen 
YELtyötulon alaraja ylittyy (vuonna 2021 
8063,57 euroa). YELvakuutuksesta sää
detään yrittäjän eläkelaissa, jonka mukaan 
Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on 
vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyt
tömyyden ja kuoleman varalta.

YEL:n määritelmän mukaan yrittäjänä 
pidetään 
• avoimen yhtiön yhtiömiestä
• muun yhteisön tai yhtymän osakasta tai 

yhtiömiestä, joka on henkilökohtaisessa 
vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoit
teista ja sitoumuksista

• osakeyhtiön johtavassa asemassa työs
kentelevää henkilöä, joka omistaa yksin 
yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäse
nensä kanssa yli 30 prosenttia yrityksen 
osakkeista, tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä.

YEL-työtulo
Yrittäjä on velvollinen ottamaan YELva
kuutuksen kuuden kuukauden kuluessa 
yrittäjätoiminnan alkamisesta. Eläkkeen 
määrä määräytyy työtulon perusteella. 
Työtulo on se palkka, joka olisi maksettava, 
jos tilallesi olisi palkattava yhtä ammattitai
toinen henkilö tai korvaus, joka keskimäärin 
vastaa työtäsi. Vuosittaisen eläkemaksun 

Yrittäjän 
vakuutukset

suuruus lasketaan yrittäjälle vahvistetun 
työtulon perusteella. Työtulo ei välttämättä 
vastaa rahapalkkaa. Esimerkiksi verotuk
sellisista syistä yrittäjä voi ottaa palkan 
pääomatuloina.

Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, 
hänen työtulonsa lasketaan näihin yritystoi
mintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen 
perusteella. 

Jos työtuloon vaikuttavat seikat 
myöhemmin muuttuvat, voit hakea 
työeläkelaitoksesta työtulon tarkistusta. 
Eläkelaitos voi myös omasta aloitteestaan 
tarkistaa työtulon. Työtuloa ei saa muuttaa 
takautuvasti. Poikkeuksen tähän muodos
taa työkyvyttömyys. Eläkelaitos vahvistaa 
yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän 
työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. 
Työtulon yläraja on vuoden 2021 tasossa 
183 125,00 euroa.

YEL:n lisäksi yrittäjä voi ottaa vapaa
ehtoisia eläkevakuutuksia. Tällaisia ovat 
esimerkiksi yrittäjän työttömyysvakuutus, 
joka on vapaaehtoinen ja jolla yrittäjä 
saa ansiosidonnaisen työttömyysturvan. 
Yrittäjäkassan jäseneksi voi liittyä Suomes
sa vakituisesti asuva alle 65vuotias yrittäjä, 
jolla on vähintään 8 520 euron vuosituloon 
perustuva lakisääteinen eläkevakuutus 
(YEL, työnantajan eläkevakuutus TyEL tai 
maatalousyrittäjien eläkevakuutus MYEL). 
Muita vapaaehtoisia vakuutuksia ovat mm. 
oikeusturvavakuutus, tapaturmavakuutus, 
omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, 
vastuuvakuutus sekä ajoneuvovakuutukset. 
Tarvittavat vakuutukset riippuvat yrityksen 
toiminnan luonteesta.
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Yrittäjät ja freelancerit voivat vakuuttaa 
itsensä työttömyyden varalta Yrittäjäkas
sassa. Ilman työttömyyskassan jäsenyyttä 
työtön yrittäjä on KELAn maksamien työt
tömyysetuuksien varassa. Voit liittyä yrit
täjien työttömyyskassaan, jos YELvakuu
tuksessa vahvistettu vuotuinen työtulosi 
on riittävän suuri (v. 2021 tasossa vähintään 
13 247 euroa). Yrittäjien ansiopäivärahaan 
olet oikeutettu, kun olet ollut Yrittäjäkassan 
jäsenenä 15 kuukautta ja täyttänyt tältä ajal
ta yrittäjien työssäolo ehdon. Palkansaajana 
toimivan sivutoimisen yrittäjän kannattaa 
pääsääntöisesti järjestää työttömyystur
vansa jonkin palkansaajien työttömyyskas
san kautta (esim. KOKOkassa).

Lue lisää: 
Yrittäjän ja omassa työssä työllistyvän 
 työttömyysturva, TE-palveluiden ohje,  
www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/
jos-jaat-tyottomaksi/tyottomyysturva/ 
yrittaja-tyottomyysturva

Yrittäjien ja 
freelancerien  
työttömyysturva
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Yrityksen rahoitus 
ja kehittäminen

Yrityksen perustamisen ja kehittämisen 
tueksi on olemassa monenlaisia rahoitus
muotoja. Niitä kannattaa hyödyntää aktii
visesti. Rahoituksen turvin voit toteuttaa 
sellaisia hankkeita, joihin resurssisi eivät 
muuten riittäisi. Yritysrahoitusta myön
tävillä tahoilla on usein myös neuvontaa ja 
muita asiantuntijapalveluita, joita kannat
taa käyttää hyödyksi. 

Jokaisen kannattavaa liiketoimintaa 
tavoittelevan yrittäjän on hyvä mahdollisim
man varhaisessa vaiheessa laittaa paukkuja 
toiminnan strategiseen suunnitteluun sekä 
pohtia kasvun mahdollisuuksia ja riskejä 
yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 

Mahdollisuuksia on paljon! Tutustu alla 
listattuihin tahoihin ja selvitä aktiivisesti 
myös muita vaihtoehtoja.

Elinkeino,- liikenne- ja ympäristö-
keskukset
ELYkeskukset tukevat pkyritysten perus
tamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla 
neuvonta, koulutus ja kehittämispalve
luja sekä rahoitusta. Tukea voivat saada 
yhtiöiden ohella myös toiminimiyrittäjät 
(mm. yritysten kehittämisavustus, maa
seudun yritysrahoitus). ELYkeskusten 
innovaatioasiantuntijat palvelevat yrityksiä 
ja yksityisiä henkilöitä myös mm. immateri
aalioikeusasioissa ja keksintötoiminnassa. 

Lue lisää: www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus 

Business Finland
Business Finland tarjoaa monenlaista 
yritysrahoitusta (mm. innovaatiosetelit, 
Temporahoitus) sekä neuvontaa kasvu ja 

kansainvälistymishakuisille yrityksille. Yri
tyksen on toimittava yhtiömuodossa (esim. 
osakeyhtiö) eli oltava Suomeen rekisteröity 
yritys.

Eri rahoitusten ehdot vaihtelevat, joten 
kannattaa tarkistaa tiedot Business Finlan
din nettisivuilta. Joitakin yleisiä ehtoja on 
kuitenkin kaikissa rahoituksissa: 
• Yrityksessä tulee olla vähintään kaksi 

kokoaikaista työntekijää, jotka työs
kentelevät liiketoiminnan kehittämisen 
parissa. 

• Yrityksellä tulee olla riittävä oma rahoitus 
sekä kilpailuetu ja halu kasvaa kansainvä
lisillä markkinoilla.  

• Yksinyrittäjä voi hakea innovaatioseteliä, 
kun hän on työskennellyt täysipäiväisesti 
yrittäjänä vähintään kolme kuukautta, tai 
hänellä on työntekijä, joka täyttää samat 
ehdot. Innovaatiosetelin arvo on korkein
taan 6  200 euroa (5  000 euroa + alv.) Sillä 
pkyritys voi hankkia asiantuntijapalvelua 
sellaisen uuden tuote ja/tai palveluidean 
kehittämiseen, jolla on potentiaalia kan
sainväliseen kasvuun. Innovaatiosetelissä 
on 1  000 euron (+ alv.) suuruinen omara
hoitusosuus, joka yrityksen tulee maksaa 
palveluntarjoajalle projektin päätyttyä. 

• Rahoitus on harkinnanvaraista. Business 
Finlandin sivuilla yritys voi vastata 
kartoitukseen ja selvittää, täyttyvätkö 
rahoituksen ehdot.

Lue lisää: www.businessfinland.fi/suomalai-
sille-asiakkaille/etusivu
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Finnvera
Valtionyhtiö Finnvera tarjoaa pankki
takauksia, lainoja ja rahoitusneuvontaa 
erilaisiin kasvu ja investointitarpeisiin 
yhtiömuotoisille yrityksille. 

Lue lisää: www.finnvera.fi/tuotteet/lainat 

Julkiset työ- ja elinkeinopalvelut
TEpalvelut järjestävät yrittäjyyden uraval
mennuksia ja yrittäjäkoulutuksia. Tepalve
luiden kautta voi myös ilmoittaa avoimista 
työpaikoista tai etsiä töitä. Työttömälle 
työnhakijalle TEpalvelut tarjoavat tukea 
työllistymiseen ja työttömyysturvaan. 

Aloittavat yrittäjät voivat hakea TEpal
veluiden kautta starttirahaa. Starttirahaa 
voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle 
ja muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta 
tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi 
siirtyvälle henkilölle.

Ennen starttirahan myöntämistä työ ja 
elinkeinotoimisto selvittää starttirahan 
myöntämisedellytykset ja sen, että yrit
täjyys on starttirahan hakijalle sopiva 
työllistymisvaihtoehto.

Lue lisää: www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/
yrittajalle/aloittavan-yrittajan-palvelut/
starttiraha

Tukea rekrytointiin
Yrittäjä voi hakea työvoimaa TEtoimiston 
työllistämispalveluiden kautta. Yrittäjä voi 
saada palkkatukea, jos hän palkkaa:
• työttömän, joka tarvitsee tavallista 

enemmän apua työllistymiseen
• nuoren, joka hakee ensimmäistä työ

paikkaansa
• osittain työkykyisen, joka haluaa käyttää 

kykyjään työelämässä.

Lainat
Tyypillinen tapa yritystoiminnan rahoit
tamiseen on pankkilaina. Pankkilainaa 
voi hakea yrityksen perustamisvaiheessa 
tai toiminnan laajentuessa. Rahoituksen 
saaminen vaatii uskottavan liiketoiminta
suunnitelman. Yrittäjä voi myös hankkia 
ulkopuolisia sijoittajia yritykseensä.
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Pääomasijoitukset  
(venture capital)
Voimakkaasti kasvuhakuisille startupeille 
ja kasvuyrityksille on Suomessa tarjolla 
yhä enemmän pääomasijoitusrahoitusta. 
Pääomasijoituksen etuja voivat olla paitsi 
yrityksen saama pääoma, myös osaaminen 
ja verkostot, joita pääomasijoittajat tuovat 
yritykseen. Tyypillisesti pääomasijoitta
minen tapahtuu joko osakesijoituksena tai 
vaihtovelkakirjalainana. Yrityksen strate
giassa pääomasijoittamisen odotusarvona 
on usein voimakas kasvu sekä yrityksen 
myyminen suurella voitolla (exit).

Lue lisää: Mitä on pääomasijoittaminen? 
 Pääomasijoittajat ry:n info paaomasijoittajat.
fi/yrittajille/mita-on-paaomasijoittaminen/ 

Joukko- eli yhteisörahoitus
Joukkorahoitus eli yhteisörahoitus on 
maailmalla ja myös Suomessa yleistynyt 
tapa hakea rahoitusta erilaisille hankkeille. 
Rahoituksenhakija voi olla kuka tahansa: 
esimerkiksi yksityishenkilö, yhtiö tai 
yhteisö. Hankkeelle asetetaan alku ja loppu, 
tavoitteet sekä haettava rahoitussumma. 
Joukkorahoitus voi olla vastikkeellinen tai 
vastikkeeton, mutta vastikkeeton rahoitus 
vaatii rahankeräysluvan. Vastike voi olla esi
merkiksi tavara, palvelu, jäsenyys tai osuus. 
Käytännön ohjeita löytyy eri palveluntarjo
ajien sivuilta, joita on sekä kotimaisia että 
ulkomaisia.

Joukkorahoitusalustoja ja palveluja: 
• mesenaatti.me/info/
• www.fundedbyme.com/en/
• www.invesdor.com/fi-fi/
• www.springvest.fi/
• www.groundfunding.fi/ (kiinteistöjen 

joukkorahoitus) 
• www.ehtaraha.fi/ehta-raha/
• www.fellowfinance.fi
• vauraus.fi/ ( joukkorahoitteisten yhteisö

lainojen välittäjä)

Kasvua maailmalta?
Kaikki yrittäjät ja freelancerit eivät 
tavoittele kasvua, vaan riittävä toimeentulo 
ja antoisa työ yksinyrittäjänä täyttää heidän 

toiveensa. Ornamon tutkimusten mukaan 
yli puolet yrittäjinä ja freelancereina toi
mivista Ornamon jäsenistä ovat kuitenkin 
halukkaita kasvattamaan yritystoimintaan
sa mahdollisuuksien salliessa. 

Myyntisuunnitelmien ulottaminen Suo
men rajoja laajemmalle alueelle on kasvuun 
tähtäävän yritystoiminnan ytimessä. 
Nopeasti kehittyneet verkkokauppaeko
systeemit, somealustat ja kansainväliset 
toimitusketjut tuovat kansainvälisen 
kaupan myös pienempien yritysten ja 
yksinyrittäjien ulottuville. Kotimaata 
laajemmat markkinat kannattaa aina käydä 
läpi potentiaalisena mahdollisuutena, sillä 
ne voivat helpottaa juuri sinun yrityksesi 
tuotteista kiinnostuneen asiakaskunnan 
löytämistä. Useat eri tahot tarjoavat apua 
yritysten kansainvälistymiseen. 

Aineettomien oikeuksien suojaaminen 
on tärkeää suunnitella huolellisesti ennen 
kansainvälisille markkinoille laajentumista. 
Esimerkiksi omien tuotteiden, palveluiden 
tai brändin lisensointi voi olla yksi avain
tekijä uusille markkinoille pääsyssä. Myös 
paikallista markkinaa ja potentiaalisia 
kumppaneita tuntevasta agentista tai 
muusta välittäjästä voi olla hyötyä uusien 
asiakkuuksien löytämisessä.

Lue lisää: 
Perustietoa yritystoiminnan suunnittelusta, 
suomi.fi-verkkopalvelu www.suomi.fi/
yritykselle/yrityksen-perustaminen/
yritystoiminnan-suunnittelu

Perustietoa rahoituksen suunnittelusta, 
suomi.fi-verkkopalvelu www.suomi.fi/
yritykselle/yrityksen-rahoitus-ja-tuet/
rahoituksen-suunnittelu

Lisätietoa aineettomien oikeuksien suojaami-
sesta aineetonansainta.fi/.

Yrityksen 
perustamisen ja 
kehittämisen tueksi on 
olemassa monenlaisia 
rahoitusmuotoja.
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Apurahat
Taitelijoille ja muotoilijoille on tarjolla useita 
erilaisia apurahoja. 

Ne voivat olla 
• Yksityisiä apurahoja, joita jakavat mm. 

säätiöt 
• Julkisia apurahoja, joita jakavat erilaiset 

julkisyhteisöt, kuten Taiteen edistämis
keskus

Säätiöt jakavat Suomessa vuosittain 
lukuisia apurahoja. Tarkempaa tietoa löytyy 
apurahoja jakavien säätiöiden verkkosivuil
ta. Laajasti tunnettuja apurahoja jakavia 
säätiöitä ovat Suomen kulttuurirahasto, 
Svenska Kulturfonden ja Koneen säätiö. 
Myös Ornamolla on oma säätiö, joka jakaa 
jäsenille apurahoja. Lisätietoja säätiöistä ja 
niiden hakuajoista löytyy Ornamon jäsen
palveluista sekä Auroratietokannasta. 

Apurahat voivat olla mm. kohde tai 
työskentelyapurahoja. Kohdeapuraha 
myönnetään tiettyä työtä varten ja työsken
telyapuraha on tarkoitettu elinkustannus
ten kattamiseen.

Taiteilijaapuraha on tarkoitettu am
matilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Se 
myönnetään määräajaksi hakijan elinkus
tannusten kattamiseksi. Taiteilijaapu
rahoja jakavat Taiteen edustamiskeskus 
Taike sekä säätiöt. Taikessa apurahoista 
päättävät taidetoimikunnat. Taikessa 
on myös erityisesti muotoilualaa tukeva 
arkkitehtuuri ja muotoilutoimikunta. 

Apurahan verotus harkitaan aina 
tapauskohtaisesti. Apurahan saajan tulee 
tarvittaessa esittää selvitys apurahan 
verovapaudesta. Jos saat apurahan, selvitä 
sen verokohtelu sekä suhde mahdollisiin 
muihin tuloihisi tarkasti.

Ajankohtaiset rahoitus ja apurahahaut 
löydät Ornamon jäsenkirjeestä sekä 
verkkosivuilta. Ornamo tarjoaa myös 
henkilökohtaista muotoilun ja taiteen 
rahoitusneuvontaa jäsenilleen. 

Lue lisää: 
Apurahojen, stipendien ja tunnustus-
palkintojen verotus, verottajan ohje
vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje- 
hakusivu/48885/apurahojen-stipendien-ja- 
tunnustuspalkintojen-verotus/

Ornamon apurahakalenteri Ornamon 
 jäsensivuilla: www.ornamo.fi/login-
kirjaudu- sisaan/

Ornamo-säätiön apurahat
www.ornamosaatio.fi

Käynnissä olevat apurahahaut Aurora-tieto-
kannassa www.aurora-tietokanta.fi
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Sopiminen 
kannattaa aina

Sopimukset muodostavat selkeän pohjan 
ammattimaiselle liiketoiminnalle. Hyvällä 
sopimuksella turvaat oikeutesi ja mahdol
listat hyvän yhteistyön. Miltei kaikkeen 
yritystoimintaan liittyy sopimuksia tavalla 
tai toisella. Siksi yrittäjän on hyvä tuntea 
sopimuksiin liittyvät perusperiaatteet, 
kuten sitovan sopimuksen tunnusmerkit. 

Sopimukset määrittelevät yhteistyön 
suuntaviivat ja sisällön. Hyvin tehty sopi
mus helpottaa yhteistyötä ja antaa selkeän 
kuvan siitä, mikä on yhteistyön sisältö, 
tavoite ja laajuus. Sopimuksen laatiminen 
ei ole epäluottamuksen osoitus, vaan 
keino kirjata ylös yhteinen tahto. Sopimus 
on laajempi käsite, kuin vain osapuolten 
tulostama ja allekirjoittama paperi. 

Sopimus syntyy vastaustarjousme
kanismilla eli kun annettuun tarjoukseen 
vastataan hyväksyvästi. Se voi syntyä kirjal
lisesti, suullisesti tai hiljaisesti. Selkeimmin 
tämä tapahtuu, kun kirjallisesti toimitet
tuun tarjoukseen vastataan kirjallisella 
hyväksynnällä. Myös sähköpostitse voidaan 
solmia päteviä sopimuksia. Suullisesti 
tehdyt sopimukset ovat yhtä päteviä kuin 
kirjalliset, mutta niiden ongelmana ovat 
näyttökysymykset.

Jälkikäteen on vaikea selvittää, mitä on 
tarkkaan ottaen sovittu vai onko koko sopi
musta olemassa. Siksi kirjallinen sopimus 
on aina suositeltava elinkeinotoiminnassa. 
Hiljainen sopimus voi syntyä osapuolten 
käyttäytymisen perusteella. Esimerkiksi 
bussiin astuminen luo matkustajalle 
velvollisuuden maksaa matkalippu.

Laissa voi olla muotomääräyksiä, 
joiden laiminlyönti johtaa sopimuksen 
pätemättömyyteen. Tietyt sopimukset 
tulee esimerkiksi tehdä kirjallisesti, ja niistä 
tehty suullinen sopimus on pätemätön. 

Sopimus syntyy sitten, 
kun toinen osapuoli 
antaa hyväksyvän 
vastauksen 
tarjoukseen – myös 
sähköpostilla!

Sopimuksen  
vaaran paikat

• Olethan ymmärtänyt kaiken mitä 
sopimuksessa lukee? 

• Jos et ymmärtänyt, kysy! 

• Onhan osapuolten oikeudet ja 
 velvoitteet määritelty tarkasti? 

• Olethan rajannut velvoitteesi niin, 
että asiantuntijuutesi riittää? 

• Tiedäthän mitä teet, jos tulee 
 ongelmia? 

• Onhan aineettomien oikeuksien 
omistajuus määritelty selkeästi?
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Sähköpostitse toimitetut tarjoukset ja 
niiden selkeät hyväksynnät ovat nykyään 
tavanomainen tapa sopia toimeksiannoista.  
Osapuolten käymä sähköpostikeskustelu 
voi luoda sopimuksen tai sitä voidaan 
käyttää apuna syntyneen sopimuksen 
tulkinnassa.

Miten luen sopimusta?
Kun sopimus on syntynyt, sitä tulkitaan läh
tökohtaisesti sopimuksen sisällön mukaan. 
Sovituksi katsotaan se, mitä sopimuksessa 
lukee. Jos sopimuksen sisällöstä syntyy 
epäselvyyttä, tulkintaapua voidaan hakea 
tarjouksesta ja tarjouspyynnöstä. Jos 
mikään sopimuksen valmisteluun tähdän
nyt asiakirjakaan ei ratkaise ongelmaa, 
apua voidaan hakea myös sopimukseen 
mahdollisesti sovellettavista alan yleisistä 
sopimusehdoista. Ornamon sopimuspohjia 
käytettäessä tämä tarkoittaa konsulttitoi
minnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013).

Jos osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että so
pimus ei vastaa heidän tahtoaan, sopimusta 
voidaan aina jälkikäteen muuttaa. Sopimuk
seen kannattaakin määritellä se, miten sitä 
voidaan muuttaa jälkikäteen. Selkeimmin 
tämä tapahtuu kirjallisesti sopimalla. 
Sopimukseen voidaan lisätä liite, jossa jokin 
sopimuskohta määritellään uudelleen.

Hyvät sopimuskäytännöt alalla
Sopimuksia laadittaessa on tärkeä tunnis
taa ja huomioida toimintaympäristöön ja 
yksittäiseen tilanteeseen liittyvät omi
naispiirteet. Esimerkiksi luovassa työssä 
aineettomiin oikeuksiin liittyvät kysymyk
set tulee aina huomioida sopimusta laadit
taessa. Liikehuoneiston vuokrasopimusta 
laadittaessa taas tulee tuntea sitä koskeva 
lainsäädäntö.

Sopimusta laadittaessa on hyvä mää
ritellä kummankin osapuolen oikeudet 
ja velvollisuudet sekä tilauksen kohde 
mahdollisimman tarkasti. Sopimuksessa 
kannattaa mainita, moneenko kokoukseen 
tarjoaja sitoutuu osallistumaan maksettua 
korvausta vastaan, ja kuuluvatko mat
kakulut kokonaan tai osittain erikseen 
korvattaviksi. 

Ilmaista työtä ei pidä tehdä. Jos toimek
siantaja haluaa lisätöitä, työn sisällöstä 
ja korvauksesta tulee sopia erikseen. 
Lisätöistä laskutetaan erikseen ja tämän 
tulee selkeästi ilmetä sopimuksesta. Suo
siteltavaa on sopia kirjallisesti mahdollisen 
lisätyön tuntihinnasta.

Suunnittelutyötä tehtäessä syntyy 
erilaisia aineettomia oikeuksia, joista on 
tärkeä sopia tarkasti. Lisätietoa oppaan 
osassa III.

Hinnoittelua sopiessa tulee huomioida 
mahdollinen aineettomien oikeuksien 
siirtyminen sekä toimeksiannon vaatima 
työmäärä. Pelkästään rojalteihin perustu
viin korvauksiin ei kannata suostua. Tekijän 
on saatava tilatusta työstä selkeä korvaus, 
minkä lisäksi voidaan suorittaa myyntiin 
perustuvia rojalteja.

Ornamon sopimuspohjat  
työn tukena
Ornamon jäsenet voivat ladata Ornamon 
sopimuspohjia työnsä tueksi. Niihin on 
koottu suunnittelijan kannalta hyviä 
sopimuskäytäntöjä. Sopimuspohjat on 
tarkoitettu avuksi kaikkien tarpeellisten 
sopimuskohtien muistamiseen. Sopimus
pohjia voi ja tuleekin muokata omaan 
tarkoitukseen soveltuviksi.

Sopimuskohdista voi valita itselleen 
parhaiten soveltuvat kohdat. Omaan 
tarpeeseen sopimattomia kohtia voi poistaa 
tai kirjoittaa toisin. 

Ornamon sopimuspohjissa viitataan 
useasti konsulttitoiminnan yleisiin sopimu
sehtoihin (KSE 2013). Ne ovat saatavissa 
Rakennustieto Oy:n julkaisemasta tietoko
koelmasta, niin sanotusta RTkortistosta. 
KSE 2013 sopimusehtoja sovelletaan, 
jos osapuolten välisestä sopimuksesta, 
tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä ei 
löydy ratkaisua ongelmaan. Sopimusehdot 
kannattaa aina liittää mukaan tarjoukseen 
ja sopimukseen, jotta molemmilla sopimus
osapuolilla on tasavertainen mahdollisuus 
tutustua sopimuksen sisältöön.

Sopimuspohjat ja ohjeet Ornamon jäsenille:
www.ornamo.fi/jasenyys/jasenpalvelut/ 
sopimukset/
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Ensisijainen 
riidanratkaisukeino 
on aina osapuolten 
välinen neuvottelu.

Ehkäise riidat ajoissa
Yhteistyötä suunnitellessa ei useinkaan 
haluaisi miettiä mahdollisia riitatilanteita. 
Sen koetaan pilaavan hyvän yhteishengen.  
Asioista on kuitenkin helpompi sopia silloin, 
kun mitään akuuttia ongelmaa ei ole. Jos 
ongelmia ei tule, sopimuksella ei tarvitse 
vaivata päätään, mutta ongelmatilanteessa 
selkeät toimintamallit säästävät aikaa ja 
vaivaa.

Siksi sopimusta laadittaessa on kiinni
tettävä erityistä huomiota siihen, miten 
mahdolliset ristiriitatilanteet ratkaistaan. 
Ensisijainen riidanratkaisukeino on aina 
osapuolten välinen neuvottelu. Vasta 
tämän jälkeen siirrytään muihin keinoihin. 
Kansainvälisissä sopimuksissa on tärkeää 
ristiriitatilanteiden varalta sopia siitä, min
kä maan lakia sopimukseen sovelletaan, ja 
missä mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan.

Ornamon sopimuspohjissa käytetään 
lähtökohtaisena riidanratkaisukeinona 
yleistä tuomioistuinta. Sopimusosapuolet 
voivat itse määritellä, minkä paikkakunnan 
käräjäoikeudessa he haluavat asiansa 
käsiteltävän. Tuomioistuinmenettely on 
julkinen.

Konsulttitoiminnan yleisissä sopimus
ehdoissa (KSE 2013) lähtökohtainen 
riidanratkaisukeino on välimiesmenettely. 
Välimiesmenettely on liiketoiminnassa 
yleisesti käytetty riidanratkaisukeino. Sen 
etuina tuomioistuinkäsittelyyn verrattuna 
pidetään nopeutta, joustavuutta ja luotta
muksellisuutta.

Välimiesmenettely ei ole julkinen, kuten 
tuomioistuinmenettely, joten yritykset 
valitsevat usein sen yrityssalaisuuksien 
suojaamiseksi. Huomaa, että luottamuksel
linen ei vielä välttämättä tarkoita salaisesti 
käsiteltävää. Välityslauseke on tehtävä 
kirjallisesti. Välimiesmenettelyn heikkoute
na taas pidetään usein sitä, että välimiesme
nettelystä aiheutuvat kustannukset jäävät 
monesti kummankin osapuolen omaksi 
maksettavaksi, mikä monesti heikentää 
pienen toimijan asemaa.

Välimiesmenettelyn tuomio on usein 
lopullinen. Yritystoiminnassa on usein 
katsottu tarkoituksenmukaisemmaksi 
ratkaista riita mahdollisimman pian sen 

sijaan, että asiaan pyrittäisiin ratkaisemaan 
pitkähköissä tuomioistuinkäsittelyissä. 
Tavanomaisen välimiesmenettelyn 
lisäksi on mahdollista sopia nopeutetusta 
välimiesmenettelystä, jossa välitystuomio 
on annettava 3 kuukaudessa. Se soveltuu 
parhaiten selväpiirteisten ja pienehköjen 
riitojen ratkaisemiseen.
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OSA III  AINEETTOMAT OIKEUDET:

LUOVAN TYÖN 
TURVAA JA 

SKAALAUTUVAA 
ANSAINTAA

Muotoilijan ja taiteilijan ydintyötä on aineettomilla oikeuksilla 
suojattujen teosten ja tuotteiden luominen. Aineettomien oikeuksien 

tunteminen auttaa hahmottamaan, mitä oikeuksia oman työn tuloksena 
syntyy ja miten niitä voi hyödyntää. 

Aineettomat oikeudet tarjoavat monipuolisesti keinoja muotoilun 
suojaamiseen, joten on tärkeää tuntea eri suojamuodot ja osata 

hyödyntää niitä tehokkaasti. Immateriaalioikeuksia (IPR, intellectual 
property rights) ovat mm. tekijänoikeus, mallioikeus, tavaramerkki 

sekä keksintöjä suojaavat patentti ja hyödyllisyysmalli. Yrityksen 
aineettoman varallisuuden suojaaminen käsittää laajasti ymmärrettynä 

myös esimerkiksi liikesalaisuuksien ja ideoiden suojaamisen.  
Sopimuksilla on niiden suojaamisessa tärkeä rooli. 

IPR-salkun hallinta ja aineettomien oikeuksien luovuttaminen ovat 
lisäksi tärkeä osa ammattimaista luovaa työtä. 
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Aineettomat oikeudet kannattaa nähdä 
työkaluina oman ansaintalogiikan kehit
tämisessä. Pelkkä oikeuksien rekisteröinti 
itsessään ei vielä riitä, vaan oikeuksia tulee 
valvoa ja tarvittaessa puolustaa. Omassa 
toiminnassa tulee rutiininomaisesti 
analysoida syntyviä aineettomia oikeuksia 
sekä keinoja niiden hyödyntämiseen ja 
suojaamiseen. Aineettomien oikeuksien 
potentiaalista hyötyy parhaiten, kun niitä 
suojaa ja hyödyntää aktiivisesti.

On tärkeää arkistoida ja dokumentoida 
oman luovan työn prosessi. Jos kopioin
tiepäilyjä myöhemmin syntyy, tekijällä on 
tärkeää olla todisteita omasta työprosessis
tansa ja inspiraationlähteistäänsä. Näin hän 
voi osoittaa työn tulosten syntyneen luovan 
työn tuloksena.

Aineettomat oikeudet: 
monipuolisia keinoja 
muotoilun suojaamiseen

Muotoilijat ovat perinteisesti suojanneet 
tuotemuotoilua melko harvoin, mikä on 
omiaan aiheuttamaan oikeudenmenetyksiä 
ja taloudellisia riskejä. Tietoisuus im
materiaalioikeuksista alan keskuudessa  
on etenkin viime vuosina kuitenkin 
kasvanut.

Aineettomat oikeudet tarjoavat moni
puolisesti keinoja muotoilun suojaamiseen, 
joten on tärkeää tuntea eri suojamuodot ja 
osata hyödyntää niitä tehokkaasti.

Immateriaalioikeudet antavat haltijalleen 
yksinoikeuden sen kohteen käyttöön. 
Huomioonotettavaa on, että eri suojamuo
dot eivät ole toisensa poissulkevia. Samaan 
tuotteeseen voi saada mallioikeuden ja 
tekijänoikeuden. Tekniselle keksinnölle 
voidaan hakea mallioikeutta, patenttia ja 
hyödyllisyysmallia.

Rekisteröitäviä suojamuotoja hakiessa on 
tärkeä huomioida lakisääteiset rekisteröin
tiedellytykset ja suojan ala, jotka vaihtelevat 
jonkin verran suojamuodosta ja myös 
rekisteröinnin kohdemaasta riippuen.

Aineettomien oikeuksien  
valvonta 
Mikään viranomainen ei valvo ja estä eri 
immateriaalioikeuksien loukkauksia, vaan 
se on oikeudenhaltijan itsensä vastuulla. 
Kuten alussa todettiin, rekisteröinnin 
lisäksi on oltava valmis valvomaan sekä tar
vittaessa puolustaman omia oikeuksiaan. 
Omassa toiminnassa on varottava, ettei 
loukkaa kenenkään toisen oikeuksia.

Patentti- ja rekisteri-
hallitus (PRH)

• Kuuluu työ- ja elinkeinoministeriö 
(TEM) hallinnonalaan.

• Tutkii ja myöntää patentit, mallisuo-
jat, tavaramerkit ja hyödyllisyys-
mallit.

• Rekisteröi yritykset, yhdistykset ja 
säätiöt. Antaa neuvonta-, tieto-, ja 
koulutuspalveluja.
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Lakisääteisten suojamuotojen lisäksi 
yrityksen toimintaan liittyy joukko 
aineettomia arvonluojia. Ne ovat yrityksen 
toimintaan liittyvää aineetonta osaamista ja 
verkostoja, joita ei voida suojata sellaisinaan 
lakisääteisillä suojamuodoilla. Tällöin 
puhutaan mm. työntekijöiden osaamisesta 
ja verkostoista.

Euroopan unionin teollis-
oikeusvirasto (EUIPO)

• EU-laajuisten tavaramerkkien ja 
mallisuojien rekisteröinti ja niitä 
koskevat valitusasiat.

• EUIPO tarjoaa myös muun muas-
sa tuomioistuinkäsittelylle vaihto-
ehtoisia riidanratkaisu palveluita 
 (alternative dispute resolution, 
ADR), kuten sovittelua EU-tavara-
merkki- ja mallioikeuskiistoissa.

Markkinaoikeus 

• On Suomen IPR-tuomioistuin.
• Kaikki immateriaalioikeuksia kos-

kevat riita-, hakemus- ja valitus asiat 
käsitellään markkinaoikeudessa.

• Sen sijaan niitä koskevat rikos asiat 
käsitellään yleisissä tuomioistui-
missa (käräjäoikeudet).

Lisätietoa:

Aineettomat oikeudet, Ornamon infosivu,
www.ornamo.fi/fi/ajankohtaista/ipr- 
haltuun/

Ornamon IPR-opas  kansainvälistyville 
muotoilijoille, ornamo.fi/fi/artikkeli/ipr-
opas-kansainvalistymista- suunnitteleville-
muotoiljoille/ 

Aineettomat oikeudet ja IPR-strategian laati-
minen, Ornamon ja Akavalaiset Yrittäjät ry:n 
infosivu, www.aineetonansainta.fi

Patentti- ja rekisterihallituksen infosivu, 
 yksityiskohtaista tietoa mm. aineettomien 
 oikeuksien rekisteröinneistä Suomessa, 
www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/palvelut/prh_
koulutuspalvelut/ipr-tietoa_pk-yrityksille.
html

Euroopan unionin teollisoikeusvirasto  
EUIPO:n sivusto, laajasti tietoa mallien ja 
 tavaramerkkien suojaamisesta EU:ssa,  
euipo.europa.eu/ohimportal/fi
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Millaisia asioita PRH:n asiakas-
neuvonnasta yleensä kysytään? 
Hyvin usein hakemuksen tekemistä suunnit-
televat kysyvät meiltä sitä, onko jokin tava-
ramerkki tai malli rekisteröitävissä.  Tähän 
emme valitettavasti pysty vastaamaan, koska 
vastaaminen edellyttäisi perusteellista tut-
kimusta ja sellainen voidaan tehdä vain var-
sinaisille hakemuksille - tai erillisestä mak-
susta ennakkotutkimuksille. Mutta pyrimme 
aina tarjoamaan kysyjälle tietoa rekisteröin-
nin edellytyksistä kuten erottamiskyvystä, 
uutuudesta, yksilöllisyydestä tai sekaannus-
vaarasta. Lisäksi ohjaamme hänet relevan-
tin tiedon ja maksuttomien tietopalveluiden 
lähteille.

Tavaramerkkien osalta kysytään paljon 
luokituksesta eli siitä, mitä tavaroita tai palve-
luita hakemukseen tulisi laittaa. Tavaroiden 
ja palveluiden valitseminen tavaramerkkiha-
kemukseen on hakemuksen haastavin osuus 
ja siihen kannattaa paneutua, koska tämä ta-
vara- ja palveluluettelo määrittää sen, mille 
 yksinoikeuden saa. 

Meihin ollaan paljon yhteydessä myös 
mahdollisissa loukkaus- ja riitatilanteissa. 
Annamme yleistä neuvontaa siitä, mitä vaih-
toehtoja on olemassa ja missä riita-asioi-
ta voidaan käsitellä. Emme kuitenkaan pysty 
toimimaan osapuolen asiamiehenä tai ratkai-
semaan heidän kiistojaan.

Tavaramerkin tai mallioikeuden suojaa-
minen ulkomailla on aihe, mikä kiinnostaa 
asiak kaita. 

 
Mitä asioita muotoilijan  kannattaa 
tiedostaa, kun hän miettii 
 oikeuksiensa suojaamista? 
Mallioikeushakemus kannattaa tehdä vasta 
sitten, kun tuotteen muotoilu on valmis ja tie-
detään, millaisena tuotetta myydään ja mark-

kinoidaan. Lisäksi on hyvä muistaa marssijär-
jestys: ensin tehdään rekisteröintihakemus ja 
sitten vasta julkaistaan malli. Tämä johtuu sii-
tä, että rekisteröitävän mallin pitää olla UUSI 
eikä sitä olisi saanut millään tavalla julkaista 
aiemmin.

Rekisteröinti antaa hyvän työkalun louk-
kaustilanteisiin. Rekisteröinti antaa muo-
toilijalle jotain mustaa valkoisella, johon voi 
vedota. Ilman rekisteröintiä suunnittelija on 
käytännössä täysin aseeton. Kaiken lisäksi 
rekisteröinti voi ennaltaehkäistä riitoja, koska 
rekisteröity malli näkyy kaikille rekisteriä tut-
kiville tietopalveluissa. 

Mikäli tuotetta aiotaan myydä ja markki-
noida myös ulkomailla, tulee myös malli suo-
jata siellä. Kun malli halutaan rekisteröidä ul-
komailla, valittavana on erilaisia vaihtoehtoja, 
joihin kannattaa tutustua ajoissa.

Toisinaan haasteena on se, että muotoili-
ja haluaisi suojata tuotteensa mahdollisim-
man laajasti, mutta se onkin liian kallista. Sil-
loin kannattaa keskittyä olennaiseen ja siihen, 
mikä on kaikkein tärkeintä lähivuosina. 

Tuulimarja Myllymäki
toimii PRH:ssa johtavana  
neuvontalakimiehenä IPR-asioissa.
Kuva: prh
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Mallioikeus, jota myös hyvin tavanomaisesti 
kutsutaan mallisuojaksi, suojaa tuotteen 
tai sen osan ulkomuotoa. Yleisesti ottaen 
voidaan sanoa, että se on muotoilun 
ensisijainen suojamuoto. Mallioikeudella 
voidaan suojata lukuisia erilaisia tuotteita 
aina kuoseista tuoleihin, auton osiin tai 
pakkauksiin. Suojaa eivät saa tavanomaiset 
ja yksinkertaiset muodot, kuten erilaiset 
yksinkertaiset geometriset muodot. Suojat
tavalta mallilta ei vaadita taiteellisuutta.

Mallioikeus ei pääasiassa synny auto
maattisesti, vaan se on rekisteröitävä. 
Poikkeuksen tähän pääsääntöön tekee 
EUalueella voimassa oleva rekisteröimätön 
mallioikeus (unregistered community 
design UCD). Rekisteröimätön mallioikeus 
on voimassa kolme vuotta siitä päivästä 
lähtien, kun se on ensimmäistä kertaa tullut 
tunnetuksi EUalueella.

UCDsuoja on suppeampi kuin rekis
teröity mallioikeus ja antaa suojaa vain 
jäljentämistä vastaan. Rekisteröimätön 
mallioikeus on käyttökelpoinen etenkin 
sellaiseen yritystoimintaan, jossa luodaan 
nopeassa tahdissa uusia malleja, joista 
lopulta vain osa kaupallistetaan. Tällaisia 
aloja ovat mm. muotiteollisuus, jossa tulee 
useita mallistoja vuodessa. Tällöin kaikkien 
mallien suojaaminen rekisteröinnillä ei ole 
tarkoituksenmukaista. 

Koska EU:n rekisteröimätön yhteisömal
lioikeus on voimassa vain kolme vuotta, 
rekisteröinnin laiminlyönti voi johtaa 

Mallioikeus
muotoilun suojan menettämiseen. Tällöin 
muotoilijalla ei välttämättä ole mitään 
yksinoikeutta työnsä tulokseen, vaan sitä 
saa kuka tahansa hyödyntää vapaasti. 
Onkin tärkeää toimia ennakoiden, ja 
suunnitella oma IPRstrategia valmiiksi jo 
ennen tuotteen julkistusta.

Uutuusvaatimus ja julkistus
Mallioikeus tulee rekisteröidä rekisteri
viranomaisille, joita ovat mm. Patentti ja 
rekisterihallitus (PRH) ja EU:n teollisoike
usvirasto (EUIPO). Suomessa ja monessa 
muussakin maassa mallioikeus on voimassa 
viisi vuotta rekisteröimisestä ja se voidaan 
uusia neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan, 
joten se voi olla voimassa maksimissaan 25 
vuotta.

Mallioikeuden rekisteröiminen edellyttää, 
että suojattava malli on uusi ja yksilöllinen. 
Mallia pidetään uutena, jos samanlainen 
malli ei ole tullut julkiseksi ennen rekis
teröintihakemuksen tekemispäivää tai 
etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoike
uspäivää. Malleja pidetään samanlaisina, 
jos niiden piirteet eroavat toisistaan vain 
epäolennaisilta yksityiskohdiltaan.

Malli tulee julkiseksi
• kun se julkaistaan rekisteröinti

menettelyssä 
• kun se on asetettu näytteille
• kun sitä on käytetty liiketoiminnassa tai 
• kun se on tullut muulla tavoin tunnetuksi. 

Mm. mallin esittely messuilla voi tehdä sen 
julkiseksi. Julkiseksi tulemiselta vaaditaan, 
että edellä mainitut toimet olisivat kohtuu
della voineet tulla alalla toimivien tietoon 
tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. 
Mallin esittely kolmannelle taholle salassa

Ilman mallioikeuden 
rekisteröintiä  
työ voi jäädä kokonaan 
ilman suojaa.
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pitoa edellyttäen ei aiheuta mallin julkiseksi 
tuloa.

Poikkeuksen edellä esiteltyyn uutuusvaa
timukseen tekee ns. grace period säännös 
eli armonaika. Mallin ei katsota tulleen 
julkiseksi mallirekisteröinnin estävällä 
tavalla, jos se on tullut julkiseksi 12 kuukau
den aikana ennen rekisteröintihakemuksen 

Muista: älä julkaise 
mallista kuvaa somessa 
ilman harkintaa.
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Mallisuoja on 
muotoilun ensisijainen 
suojamuoto.

tekemispäivää. Säännös pätee myös tilan
teessa, jossa etuoikeutta vaaditaan ennen 
etuoikeuspäivää muun kuin mallin luojan 
toimesta, tai mallin luojaan kohdistuneen 
väärinkäytöksen seurauksena.

Grace period mahdollistaa mallin 
testaamisen markkinoilla ennen lopullista 
rekisteröintihakemusta. Siihen liittyy 
kuitenkin riskejä. Kaikissa maissa ei ole 
grace period säännöstä, jolloin mallin 
käyttö julkisesti voi estää rekisteröinnin 
näissä maissa. Lisäksi grace periodin 
käyttöön liittyy riski siitä, että joku toinen 
hakee mallille rekisteröintiä ensin. PRH 
suosittelee, ettei mallia julkisteta missään 
muodossa ennen mallioikeushakemuksen 
tekemistä.

Mallia pidetään yksilöllisenä, jos asiaan 
perehtyneen käyttäjän siitä saama 
kokonaisvaikutelma eroaa aikaisemmin 
tunnetuksi tulleiden mallien kokonais
vaikutelmasta. Harkinta tehdään aina 
tapauskohtaisesti.

Rekisteröinti ulkomailla
Mallioikeutta haettaessa on aina mietittävä 
myös mahdollista mallin kohteen kansain
välistä hyödyntämistä. Koska ensimmäinen 
rekisteröinti tekee mallista julkisen, 
kannattaa malli heti rekisteröidä niissä 
maissa, joissa uskoo sitä taloudellisesti hyö
dyntävänsä. Kansallinen rekisteröinti antaa 
suojaa vain Suomessa. Suomen ulkopuolella 
mallisuojaa hakeva voi valita kolmen eri 
vaihtoehdon välillä:  
1. EU:n laajuinen yhteisömalli,  
2. Kansainvälisen ns. Haagin järjestelmän 

kautta tapahtuva rekisteröinti  
3. Kansallinen rekisteröinti kussakin 

kohdemaassa erikseen 

Lisätietoa:
Kansainvälinen mallioikeusrekisteröinti, 
www.prh.fi/fi/mallioikeudet/haltijalle/
rekisterointi_ulkomailla.html

Yhteisömalli (registered community design, 
RCD) perustuu EU:n yhteisömalliasetuk
seen. Sillä voidaan yhdellä hakemuksella 
saada mallisuoja koko Euroopan yhteisön 
alueelle. Rekisteröinti tapahtuu EU:n 

teollisoikeusvirasto EUIPO:ssa. Yhtei
sömalliasetus sisältää säännökset myös 
rekisteröimättömästä yhteisömallisuojasta 
(unregistered community design, UCD). 
Rekisteröitävää yhteisömallia voi hakea 
suoraan EUIPO:sta tai PRH:n kautta, jolloin 
PRH perii hakemuksesta toimitusmaksun.

Mallin voi rekisteröidä myös Haagin 
sopimuksen Geneven asiakirjan mukaisesti. 
Tällöin kyseessä on Mallien kansainvälinen 
rekisteröinti. 

Sopimukseen liittyy jatkuvasti uusia 
maita, eikä se ole rajattu maantieteellisesti. 
Hakemuksen voi tehdä suoraan Maailman 
henkisen omaisuuden järjestön (World 
Intellectual Property Organization WIPO) 
kansainväliseen toimistoon tai PRH:n 
kautta. Hakemuksessa tulee eritellä ne 
maat, joissa hakija haluaa mallisuojansa 
tulevan voimaan. Mallisuoja tulee voimaan 
nimetyissä maissa, ellei niiden kansallisessa 
lainsäädännössä ole kyseisen mallin rekiste
röintiä koskevaa estettä.

Kansalliset rekisteröinnit
Mallioikeutta voi hakea erikseen eri maiden 
kansallisilta viranomaisilta. Tämä vastaa 
Suomessa tehtyä kansallista rekisteröintiä. 
Kansalliset rekisteröinnit kattavat ainoas
taan kyseisen maan, eivätkä anna suojaa 
niiden ulkopuolella. Kansallinen rekiste
röinti on kuitenkin käyttökelpoinen tapa 
suojata mallioikeutta esimerkiksi yhteisö
mallin ja Haagin sopimuksen ulkopuolisissa 
maissa tai silloin, kun malli halutaan suojata 
mahdollisimman vahvasti.

Rekisteröimätön mallisuoja
Yhteisömalliasetus sisältää säännökset 
rekisteröimättömästä mallisuojasta. Se on 
poikkeus mallisuojan yleensä vaatimaan re
kisteröintiin. Mallin tulee kuitenkin täyttää 
tietyt yhteisömalliasetuksessa tarkemmin 
säädetyt edellytykset.
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Luovan työn tuloksena syntyy teoksia. 
Usein teosten tekeminen on vaikeampaa 
ja työläämpää kuin niiden hyödyntäminen 
ja kopioiminen. Jotta kuka tahansa ei voisi 
hyödyntää luovan työn tuloksia alkupe
räisestä tekijästä riippumatta, on luotu 
tekijänoikeus. Taiteilijan ja muotoilijan on 
tärkeä tuntea tekijänoikeuden eri piirteet, 
jotta hän tietää, mitä oikeuksia hänellä on 
ja kuinka hän voi niitä hyödyntää. Tämä 
auttaa esimerkiksi sopimusten laatimista.

Muotoilun tulokset voivat tulla suojatuksi 
tekijänoikeudella, jos ne ovat tarpeeksi 
omaperäisiä; tekijänoikeussuojaa saadak
seen työn tulee olla niin omaperäinen, että 
oletettavasti kukaan muu samaan työhön 
ryhtynyt ei olisi päätynyt samaan lopputu
lokseen. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan 
teoskynnyksen ylittymisestä. 

Tekijänoikeus suojaa eri teostyyppejä. 
Tekijänoikeuden suojan voi saada valokuva, 
maalaus, musiikkiteos, tietokoneohjelma, 
kirja tai lehtijuttu. Teoskynnys vaihtelee 
eri teosmuotojen välillä. Kirjalliset teokset 
saavat tekijänoikeussuojaa verrattain 
helposti, kun taas Suomessa muotoilun 
teoskynnys on perinteisesti ollut korkea. 
Suojaa eivät saa ratkaisut, jotka juontuvat 
tuotteen käyttötarkoituksesta, kuten tuolin 
jalat. Tuotteen sellainen muotoilu, joka ei 
johdu suoraan sen käyttötarkoituksesta, voi 

Tekijänoikeus

kuitenkin ylittää teoskynnyksen. Tällaiseksi 
muotoiluksi luetaan esimerkiksi Aaltomal
jakon aaltomaiset muodot, jotka eivät johdu 
tuotteen käyttötarkoituksesta. Omaperäi
set ratkaisut käyttöesineissä voivat johtaa 
tekijänoikeuden syntymiseen.

Toisin kuin useimmat muut imma
teriaalioikeudet, tekijänoikeus syntyy 
automaattisesti teoksen syntyessä, eikä se 
vaadi rekisteröintitoimenpiteitä, julkistusta 
tai copyrightmerkkiä. Tekijänoikeus on 
voimassa Suomessa ja useissa muissa 
maissa 70 vuotta tekijän kuolemasta. 

Omaperäiset ratkaisut 
käyttöesineissä voivat 
johtaa tekijänoikeuden 
syntymiseen.

Tekijänoikeusneuvosto
• Opetus- ja kulttuuri ministeriön 

alainen tekijänoikeusneuvosto 
 antaa lausuntoja tekijänoikeuslain 
soveltamisesta. 

• Kuka tahansa voi pyytää siltä lau-
suntoa. 

• Tekijänoikeusneuvoston lausun-
not eivät ole juridisesti sitovia vaan 
suositusluonteisia. 

• Tavallisesti tekijänoikeusneuvos-
tolta kysytään eri teosten teos-
kynnyksen ylittämisestä.

Lisätietoa: 
Tekijänoikeusneuvoston lausunnot 
opetus- ja kulttuuriministeriön sivuil-
la, minedu.fi/tekijanoikeusneuvosto

     Työn iloa       Opas muotoilijan työhön 58

A I N E E T TO M AT O I K E U D E T

http://minedu.fi/tekijanoikeusneuvosto


Tekijänoikeus on niin sanotusti luovan 
ilmaisumuodon suojaa. Se suojaa teoksen 
ilmenemismuotoa, mutta ei siinä ilmenevää 
ideaa, teemaa, ajatuksia tai tietoja.

Tekijänoikeus jaetaan taloudellisiin ja 
moraalisiin oikeuksiin. Taloudellisilla oi
keuksilla tarkoitetaan oikeutta teoskappa
leiden valmistamiseen sekä teoksen yleisön 
saataville saattamiseen. Tekijä voi luovuttaa 
taloudellisia oikeuksiaan kokonaan tai osit
tain. Taloudellisia oikeuksia hyödynnetään, 
kun teoksesta otetaan kopioita, teos tai sen 
kopioita myydään tai käytetään muutoin. 
Kopiointia on esimerkiksi postikorttien 
tekeminen taiteellisesta teoksesta ja niiden 
myyminen. Teosten käyttöön tarvitaan 
alkuperäisen tekijänoikeuden haltijan lupa 
eli lisenssi.

Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus, 
respektiooikeus ja luoksepääsyoikeus. 
Näistä tunnetuin on isyysoikeus, joka takaa 
tekijälle oikeuden tulla mainituksi teoksen 
käytön yhteydessä, niin kuin hyvä tapa 
vaatii. Moraaliset oikeudet ovat luovutta
mattomia, eli tekijä ei voi luopua niistä kuin 
hyvin rajatuissa tilanteissa.

Lähioikeudet
Tekijänoikeuslaissa säädetään tekijän
oikeuden lähioikeuksista. Ne takaavat suo
jaa mm. esittävälle taiteilijalle, äänitallen
teen tuottajalle, kuvatallenteen tuottajalle, 
radio ja televisioyrityksen oikeuksille sekä 
valokuvaajan oikeuksille. Lähioikeudet ovat 
voimassa 50 vuotta esitys, tallentamis, jul
kaisemis, lähetys tai valmistamisvuodesta. 
Ne antavat oikeudenhaltijalle yksinoikeu
den päättää oikeuksien kohteiden käytöstä 
suojan voimassaoloaikana. Lähioikeudet 
vastaavat hyvin pitkälle tekijänoikeuden 
antamaa suojaa, mutta ovat rajatumpia.

Valokuvaa suojataan aina
• Valokuva voi saada joko tekijän-

oikeussuojaa tai tekijänoikeuden 
lähioikeussuojaa.

• Kaikki valokuvat saavat suojaa jom-
mastakummasta suojamuodosta.

• Jos valokuva ylittää teoskynnyksen, 
saa se tekijänoikeussuojaa kuten 
mikä tahansa muukin teos. 

• Jos valokuva ei ylitä teoskynnys-
tä, saa se tekijänoikeuden lähisuo-
jaa. Tällöin valokuvaajalla on yksin-
oikeus määrätä valokuvan käytöstä 
50 vuoden ajan kuvan ottamis-
hetkestä.

Tekijänoikeusneuvosto on ottanut 
kantaa valokuvan teoskynnyksen 
mm. lausunnossaan 2003:06. Ky-
seessä on kuuluisa valokuva Helsin-
gin olympialaisista, jossa Paavo Nurmi 
sytyttää olympiatulen. Kuva on ainoa 
kyseisestä tilanteesta otettu valoku-
va. Neuvosto katsoi, että kyseessä on 
historiallisesta merkittävyydestään 
huolimatta tavanomainen, ajankoh-
taisesta tapahtumasta kertova valo-
kuva. Se ei erityisesti ilmennä valoku-
van ottaneen henkilön omaperäistä 
ja persoonallista panosta ja jää näin 
ollen teoskynnyksen alle. Valokuva sai 
lähioikeussuojaa 50 vuotta ottami-
sestaan.

Lisätietoa valokuvien suojasta ja 
 käyttöoikeuksista Kuvaston sivuilla:  
www.kuvasto.fi
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Tavaramerkki
Tavaramerkki erottaa tuotteen tai palvelun 
kilpailevista tuotteista. Se voi olla sana, 
merkki, väri, ääni, kuvio tai lause. Myös 
tavaran tai sen pakkauksen muoto voi saa
da suojaa tavaramerkkinä. Tavaramerkki 
tulee olla esitettävissä graafisena merkkinä, 
kuten nuotteina tai kuvana, jos kyseessä on 
pakkauksen ulkomuoto. 

Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta ja 
sen voi uusia kymmenen vuoden välein niin 
monta kertaa kuin halutaan. Rekisteröidyn 
tavaramerkin antama suoja ei siis pääty 
viimeistään tietyn määräajan jälkeen, kuten 
esimerkiksi mallioikeuden, vaan se voi 
olla periaatteessa ikuinen. Tavaramerkin 
rekisteröinti voidaan kuitenkin menettää, 
jos merkkiä ei ole käytetty viimeisen viiden 
vuoden aikana eikä tavaramerkin haltija 
osoita siihen hyväksyttävää syytä. Ikuinen 
uusimismahdollisuus ja toisaalta kääntö
puolena vaatimus ns. käyttönäytöstä ovat 
merkittäviä eroja tavaramerkin ja esimer
kiksi mallioikeuden tai tekijänoikeuden 
välillä.

Tavaramerkin antama yksinoikeus pätee 
ainoastaan niihin tavaroihin ja palveluihin, 
joille se on rekisteröity. Hakemuksessa 
tulee mainita ne luokat, joihin suojaa haluaa. 
Myös suojan rajautuvuus vain tiettyihin 
luokkiin on merkittävä ero mallioikeuteen 
ja tekijänoikeuteen nähden. Yritykset, jotka 
ovat tunnistaneet immateriaalioikeudet 
tärkeiksi kilpailuetutekijöiksi itselleen, 
pohtivatkin usein eri suojamuotojen 
eroavaisuuksia esimerkiksi osana IPRstra
tegiaansa, tai yksittäisen tuotteen tai 
palvelukonseptin suojaamista suunnitelles
saan. 

Tavaramerkin tulee olla erottamiskykyi
nen eikä se saa olla sekoitettavissa toiseen 
tavaramerkkiin. Erottamiskyky tarkoittaa 

sitä, että tavaramerkin sanat eivät ole ylei
siä kyseistä tuotetta tai palvelua kuvaavia 
sanoja. Applesana on erottamiskykyinen, 
kun puhutaan tietokoneista, mutta omeniin 
liitettäessä se lähinnä kuvaisi tuotetta eikä 
olisi erottamiskykyinen.

Tavaramerkkien katsotaan olevan 
toisiinsa sekoitettavissa, jos merkit ovat 
samoja tai samankaltaisia ja sen lisäksi ne 
käsittävät samoja tai samankaltaisia tava
roita / palveluita. Eri luokkiin rekisteröidyt 
samat tavaramerkit eivät siis välttämättä 
ole sekoitettavissa.

Tavaramerkin vakiintuminen
Rekisteröimisen lisäksi yksinoikeuden 
tavaramerkkiin voi saada vakiintumisella. 
Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, 
jos se on tässä maassa asianomaisissa 
elinkeino tai kuluttajapiireissä yleisesti 
tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä 
merkkinä. Tavaramerkki voi siis syntyä 
myös ilman rekisteröintiä.

PRH ylläpitää laajalti tunnettujen 
tavaramerkkien luetteloa. Luetteloon 
merkityt tavaramerkit eivät sinällään ole 
este myöhemmän tavaramerkkihakemuk
sen hyväksymiselle, mutta PRH ilmoittaa 
mahdollisesta sekaantumisvaarasta 
laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle 
sekä uuden tavaramerkin hakijalle. 
Luetteloon merkitään ne tavarat ja palvelut, 
joille tavaramerkin katsotaan olevan laajalti 
tunnettu. Lisäksi tehdään merkintä siitä 

Tavaramerkin voi 
uusia kymmenen 
vuoden välein. Se on 
periaatteessa ikuinen.
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kohderyhmästä tai niistä kohderyhmistä, 
joissa merkin tunnettuus on todettu. 
Päästäkseen luetteloon tavaramerkin tulee 
olla tunnettu merkittävässä osassa Suomea.

Yhteismerkit 
Yhteismerkit ovat tavaramerkkien erityis
tyyppejä. Niitä voivat olla yhteisömerkit 
ja tarkastusmerkit. Yhteisömerkki on 
tavaramerkki, jota aiotaan käyttää yhteisön 
jäsenten elinkeino tai ammattitoiminnassa. 
Yhteisömerkin haltijana oleva yhteisö 
myöntää jäsenilleen oikeuden käyttää 
kyseistä merkkiä elinkeinotoiminnassa. 
Yksinoikeuden yhteisömerkkiin voi saada 
rekisteröinnillä tai vakiintumisen kautta.

Tarkastusmerkki on merkki, jota 
käytetään yksilöimään tavaroita tai 
palveluita, jotka täyttävät tarkastusmerkin 
haltijan asettamat tietyt laatuvaatimukset. 
Tarkastusmerkin haltijana voi olla viran
omainen, yhteisö tai säätiö, jonka tehtävänä 
on tavaroiden tai palveluiden tarkasta
minen tai valvominen tai niitä koskevien 
määräysten antaminen. Tarkastusmerkkiä 
ei voi vakiinnuttaa.

Kansainvälinen rekisteröinti
Tavaramerkin hakijan tulee kansainvälistä 
toimintaa harkitessaan ennakoida myös 
muissa maissa mahdollisesti tarvitse
maansa suojaa. Hän voi hyödyntää muiden 
maiden kansallisia rekisteröintejä tai 
kansainvälisiä järjestelmiä, kuten Madridin 
Pöytäkirjan mukainen rekisteröinti tai 
Yhteisön tavaramerkki.

Madridin pöytäkirjan mukainen 
 rekisteröinti
Kansainvälistä tavaramerkkirekisteriä yllä
pitää World Intellectual Property Organiza

tion (WIPO). Hakemus tehdään PRH:hon, 
joka toimittaa sen eteenpäin. PRH tutkii ja 
vahvistaa kansainvälisen hakemuksen sekä 
suomalaisen perusrekisteröinnin tai perus
hakemuksen vastaavuuden. Hakemus tulee 
tehdä englanniksi ja siinä tulee mainita ne 
maat, joissa suojaa haetaan.

Suojan maantieteellistä kattavuutta on 
myöhemmin mahdollista laajentaa

Yhteisön tavaramerkki
Yhteisön tavaramerkillä on mahdollista 
hakea tavaramerkkisuoja yhdellä hake
muksella koko Euroopan unionin alueelle. 
Yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä 
ainoastaan koko EU:n alueelle ja oikeus
vaikutukset koko tällä alueella ovat samat. 
Rekisteröinti tapahtuu EU:n teollisoikeusvi
rasto EUIPO:ssa. 

Kansallinen rekisteröinti
Tavaramerkkejä on mahdollista hakea eri 
maiden kansallisilta viranomaisilta. Tällöin 
hakemukseen sovelletaan kyseisen maan 
kansallista tavaramerkkilainsäädäntöä. 
Usein haku edellyttää paikallisen asiamie
hen käyttöä.
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Ota vaikutteita rehdisti!
Luovaan työhön kuuluu inspiroitu-
minen omasta ympäristöstä ja ai-
emmista teoksista. Oman työn tulee 
kuitenkin olla itsenäinen ja omaperäi-
nen tulkinta. Kun noudatat seuraavia 
nyrkkisääntöjä, toimit ammattimai-
sesti ja vältyt myöhemmiltä harmeilta.

1. Pyydä lupa tekijältä, jonka työstä 
otat vaikutteita.

2. Tee kirjallinen sopimus, jossa sovit 
mahdollisesta korvauksesta tekijän 
kanssa.

3. Ilmoita lähteesi avoimesti. – Voit 
hyödyntää tietoa markkinoinnissa.

Huomaa, että tekijänoikeus päättyy 
70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. 
Tätä vanhempia teoksia voit hyödyn-
tää vapaasti!

Tiedon tai ideoiden 
suojaaminen

Yrityksen aineettoman varallisuuden 
suojaaminen on laajempi käsite kuin vain 
erilaiset rekisteröitävät suojamuodot.

Laajassa mielessä myös esimerkiksi 
laissa määritellyt liikesalaisuudet voidaan 
lukea immateriaalioikeuksiin. Liikesalai
suuden oikeudeton käyttö voidaan kieltää 
ja liikesalaisuuksien käyttöoikeudesta 
voidaan sopia, mutta liikesalaisuudet eivät 
ole varsinaisesti yksinoikeuksia eikä niitä 
voida rekisteröidä viranomaisrekisteriin. 
Liikesalaisuudet yhdessä salassapito
sopimusten kanssa tarjoavatkin hyvää 
lisäturvaa esimerkiksi sellaisten tietojen 
suojaamiseen, joihin mikään muu immate
riaalioikeus ei tarjoa suojaa. Tyypillisesti 
esimerkiksi puhtaat ideat ovat tällaisia. 
Liikesalaisuudesta voi olla hyvä sopia myös 
tilanteissa, joissa strategisista syistä tietyt 
liiketoiminnalle arvokkaat tiedot halutaan 
esimerkiksi pitää kilpailijoilta salassa 
päättymättömän ajan.

Yrityksen tulee huolehtia erilaisten 
toimintaansa liittyvien tietojen salaami
sesta ja saatavuudesta. Liikesalaisuudet ja 
muu luottamuksellinen tieto eivät saa olla 
liian helposti paljastettavissa. Toisaalta 
tiedon tulee olla hyvin raportoituna niin, 
ettei se ole yrityksen sisällä vain yhden 
henkilön tiedossa. Tämä tekee toiminnasta 
haavoittuvaa.

Yrityksen avainhenkilöiden salassapito
velvollisuudet tulee sopia tarkasti ja 
toisaalta heidät tulee saada sitoutumaan 
yritykseen, jos heidän henkilökohtainen 
työpanoksensa on sille arvokas.

Myös yrityksen toiminnan ja palveluiden 
kehittäminen voi olla tietoinen osa sen 

aineettoman varallisuuden hallintaa, sillä 
jatkuva innovointi paitsi mahdollistaa 
toimimisen jatkuvasti kehittyvillä markki
noilla, myös antaa kilpailuetua kilpailijoihin 
nähden.
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Sitaattioikeus 

• Tarkoittaa oikeutta ottaa lainauksia 
toisen tekijän teoksista. 

• Sitaattioikeudesta säädetään 
tekijän oikeuslain 22 §:ssä. 

• Julkistetusta teoksesta on lupa 
 hyvän tavan mukaisesti ottaa lai-
nauksia tarkoituksen edellyttä-
mässä laajuudessa.

Teoksen lainmukaiseen siteeraami-
seen ei tarvita teoksen tekijän lupaa. 
Hyvän tavan mukaisuus viittaa mm. 
siihen, että tekijä on ilmoitettava si-
taatin käytön yhteydessä. Sitaatin 
käytölle tulee olla hyväksyttävä syy. 
Pelkkä oman esityksen kuvitus ei vie-
lä anna oikeutta lainata toisen teosta. 
Sitaattioikeuden nojalla toisen teosta 
voi hyvän tavan mukaisesti hyödyntää 
vain tarpeellisissa määrin.
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Aineettomien 
oikeuksien 
luovutus

Tekijänoikeuden taloudelliset oikeudet 
sekä tavaramerkki ja mallioikeudet ovat 
luovutettavissa. Aineettomat oikeudet 
voi luovuttaa kokonaisuudessaan tai 
rajoitettuina käyttöoikeuksina. Oikeuksien 
kokonaisluovutus tarkoittaa, että oikeu
denhaltija myy aineettoman oikeutensa 
kokonaisuudessaan pysyvästi toiselle. 
Suositeltavaa on myöntää rajoitettuja 
käyttö oikeuksia eli lisenssejä. Käyttöoikeu
det voivat olla yksinomaisia tai eiyksin
omaisia, ja ne voivat olla maantieteellisillä 
tai ajallisilla perusteilla rajoitettuja.

Yksinomainen käyttöoikeus tarkoittaa, 
että oikeudenhaltija sitoutuu olemaan 
luovuttamatta vastaavaa käyttöoikeutta 
kenellekään toiselle. Eiyksinomainen 
käyttöoikeuden luovutus tarkoittaa, että 
oikeudenhaltija voi myöntää vastaavan 
käyttöoikeuden myös jollekin muulle. 
Maantieteellinen rajaus tarkoittaa, että 
käyttöoikeus myönnetään vain tiettyyn 
maahan.

Oikeudenhaltija voi esimerkiksi myöntää 
yksinomaisen levitysoikeuden vain tiettyyn 
maahan ja pidättää itsellään levitysoikeu
den muihin maihin. Maailmanlaajuinen 
käyttöoikeus ei ole maantieteellisesti 
rajattu.

Edelleen luovutus ja 
 muunteluoikeus
Aineettomia oikeuksia luovuttaessa 
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota 
edelleen luovutusoikeuden ja muunteluoi
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Näin toimit kun koet,  
että tekijänoikeuksiasi  
on loukattu

• Jos olet suojannut tuotteesi, vaadi 
loukkaajaa kunnioittamaan tekijän-
oikeuksiasi, tarvittaessa lakimiehen 
avustuksella. 

• Jos et ole varma, ylittääkö tuottee-
si teoskynnyksen ja nauttiiko se te-
kijänoikeussuojaa, pyydä lausun-
to opetus- ja kulttuuriministeriön 
alaiselta Tekijänoikeusneuvostolta. 
Käsittely on ilmainen. 

• Myönteisen päätöksen saatuasi 
voit vaatia loukkaajaa kunnioitta-
maan tekijänoikeuksiasi, tarvittaes-
sa lakimiehen avustuksella.

keuden määrittelyyn. Usein alkuperäisen 
oikeudenhaltijan kannalta on järkevää 
pidättää edelleen luovutusoikeus itsellään, 
jolloin käyttöoikeuden tai kokonaisluovu
tuksen saaja ei saa luovuttaa saamaansa 
oikeutta eteenpäin ilman tämän nimen
omaista lupaa. Tällöin oikeudenhaltijalla 
pysyy määräysvalta siihen, miten oikeuden 
kohdetta hyödynnetään. 

Myöskin teoksen tai oikeuden kohteen 
muokkaamiseen kannattaa jättää yksinoi
keus. Tällöin mahdolliset muutokset tulee 
joko teetättää alkuperäisellä tekijällä tai ne 
pitää ainakin hyväksyttää hänellä.

Tekijänoikeuden luovutukseen sovel
letaan suppean tulkinnan periaatetta. 
Tämä tarkoittaa, että jos sopimuksessa 
ei nimenomaisesti ole mainittu jonkin 
oikeuden siirtymisestä, se katsotaan 
jääneeksi alkuperäiselle tekijälle. Jos jokin 
sopimuskohta on epäselvä, se tulkitaan 
alkuperäisen tekijän hyväksi.
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Työn dokumentointi muodostaa  
ipr-salkun rungon
Dokumentoi työsi päiväämällä ja allekirjoitta-
malla kaikki luonnokset. Tallenna ne selkeäksi 
kronologiseksi kertomukseksi muiden suun-
nitteluprosessiasi dokumentoivien asiakir-
jojen kanssa. Kronologian sisällä voit jakaa 
materiaalin vaikka asiakkuuksien tai tuote-
teemojen mukaan. Luomisprosessin huolel-
linen dokumentointi suojaa suunnitelmia ja 
auttaa mahdollisiin plagiointisyytöksiin vas-
taamisessa. Lisäksi on tärkeää huolehtia, että 
työhösi liittyvät malli oikeudet, tavaramerkit 
ja patentit ovat voimassa.

Luomisprosessin 
huolellinen 
dokumentointi suojaa 
suunnitelmia.

Kun teet salkulla kauppaa
Sovi kirjallisella sopimuksella mitkä oikeu-
det luovutat asiakkaalle. Pyri neuvottele-
maan rajatusta kaupallisesta käyttöoikeu-
desta rajatuksi ajaksi. Sovi, että vain sinä 
saat tehdä muutoksia suunnitelmaasi tai 
ainakin siitä, että mahdolliset muutokset 
on aina hyväksytettävä sinulla. Älä luovuta 
enempää oikeuksia tai laajemmassa luovu-
tusmuodossa kuin mistä sinulle maksetaan.Aktiivinen salkunhoitaja ottaa riskejä

Kun perusansaintalogiikka on kunnossa, on 
mahdollisuus ottaa riskejä. Kun todella uskot 
tuotteeseen, voit neuvotella itsellesi turvalli-
sen suunnittelupalkkion sijaan tavallista suu-
remman rojaltiprosentin. Hyvässä salkussa 
voi olla sekä tasaista tuottoa että riskivoitto-
ja. Kokonaiskuva on tärkeää pitää mielessä 
omaa ansaintalogiikkaa ja oman työn hinnoit-
telua rakentaessaan.

Hallinnoi tekijän- ja  
teollis oikeus salkkua
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Muotoilualalla tuotekopiointiepäilyt voivat 
aiheuttaa ongelmia. Erityisesti tulkinta
kysymykset siitä, onko loukkausta tapah
tunut, voivat vaatia kokeneen asiantuntijan 
näkemystä. Tuotekopiointia epäillessä 
kannattaa muistaa, että arviointi tapahtuu 
kokonaisvaikutelman perusteella. Muotoi
lun ja suunnittelun lopputuotokset voivat 

Tuotekopiointi  
ja sen  tunnistaminen

saada suojaa usein eri suojamuotojen kaut
ta. Esimerkiksi kuosien kohdalla voidaan 
mallisuojan lisäksi puhua myös tekijän
oikeudesta ja tekijänoikeusloukkauksista. 
Tuotekopiointia epäillessä kannattaa olla 
yhteydessä asiaan perehtyneisiin ammatti
laisiin.
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Työn tueksi
Ornamon sopimuspohjat ovat suunnit
telijoiden ja taiteilijoiden työkaluja, joita 
Ornamon jäsenet voivat ladata käyttöönsä 
jäsenpalvelusivuilta ja muokata omaan 
tarpeeseensa sopivaksi. 

Jäsensivuilta löytyvät tyypillisimmät 
muotoilijan ja taiteilijan sopimuspohjat, 
esimerkiksi 
• suunnittelusopimusmalli
• lisenssisopimusmalli
• salassapitosopimusmalli.

Ornamon jäsenpalveluista on hyötyä myös 
silloin, kun mietit esimerkiksi tekemäsi työn 
aineettomia oikeuksia, työsi hinnoittelua, 
palkkausta, työpaikan vaihtoa tai vaikkapa 
toimintasi rahoitusta. Jäsenpalvelusivuilta 
löytyvät muun muassa
• alan palkkatilastot
• koottua tietoa yritysrahoituksen mahdol

lisuuksista
• muotoilualan avoimia työpaikkoja
• Ornamon koulutusten tallenteet ja 

materiaalit
• messukalenteri
• tiedot residensseistä ja hakupäivistä 

kootusti
• apua ja ohjeet ATA Carnet tulliasiakirjan 

hakemiseksi, liittyen näyttelyesineiden 
vientiin ulkomaille 

Ornamon jäsenet voivat kirjautua jäsenpal
velusivuille omilla tunnuksillaan. Jos et ole 
vielä jäsen, saat tunnukset sähköpostiisi, 
kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty.

Tutustu palveluihin ja kirjaudu: 
www.ornamo.fi/jasenyys/jasenpalvelut

Hae jäsenyyttä: 
www.ornamo.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Lakipalvelu ja 
 ammatillinen neuvonta 

Lakineuvonnan  puhelinpalvelu 
on avoinna Ornamon jäsenille 
 maanantaisin ja torstaisin klo 9–16.  
P. 043 211 2723. 

Ornamon asiantuntijat opastavat ja 
neuvovat jäseniä oman uran edistä-
misessä tai liiketoiminnan kehittämi-
sessä. Voit ottaa asiantuntijoihimme 
yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. 
Henkilökohtaiset sparraus- ja neu-
vonta-ajat sovitaan erikseen.

Lue lisää: 
Asiantuntijoiden yhteystiedot,  
www.ornamo.fi/jasenyys/jasenpal-
velut/ammatillinen-neuvonta
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ORNAMO RY
Annankatu 16 B 35–36

00120 Helsinki

office@ornamo.fi

Työn iloa
Opas muotoilijan työhön 

Luova työ on tekijälleen palkitsevaa ja imaisee monet mukaansa. Opas toimii 
tietopakettina ja hakemistona eri rooleissa työskenteleville suunnittelijoille, 

taiteilijoille ja muille luovan työn tekijöille. Kun otat ajoissa haltuun työnteon ja 
yrittäjyyden pelisäännöt, säästyt myöhemmiltä harmeilta.

Mikä yritysmuoto sopii minulle?

Kuinka ottaa vaikutteita rehdisti?

Kuinka pidän freelancerina puoleni?

Kuinka teen liiketoimintaa aineettomalla pääomallani?

Kuinka hinnoittelen työni?


