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Lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksiin
usein enemmän kuin ne itse aavistavatkaan. Uusia säädöksiä tulee
jatkuvasti ja voimassa olevia lakeja tarkistetaan säännöllisesti. Yhä
suurempi osa sääntelystä on peräisin Euroopan unionista, mikä tuo
oman haasteensa juridiikan seuraamiseen. Yritysten kannalta keskeisiä ratkaisuja antavat puolestaan useat eri instanssit, kuten tuomioistuimet ja erilaiset lautakunnat.
Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä juridiikkakatsaus tuo esille keskeisimmät uudet säännökset ja sääntelyn muutokset sekä muut
ajankohtaiset juridiikkaan liittyvät asiat. Katsauksessa arvioidaan
myös, miten sääntely vaikuttaa yrityksiin. Seuraava juridiikkakatsaus
ilmestyy alkusyksystä 2020.

1. LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET
1.1. LAKI IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROTETUISTA
POISTOISTA TULI VOIMAAN TAMMIKUUSSA
• Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen voi
vähentää koneiden, kaluston ja muun irtaimen käyttöomaisuuden
poistamattomasta hankintamenosta korkeintaan 50 %:n suuruiset
poistot verovuosina 2020-2023.
• Korotetut poistot koskevat aikaisintaan 1.1.2020 käyttöön otettuja
uusia koneita ja kalusteita.
• Poiston vähentäminen elinkeinonharjoittajan verotuksessa edellyttää
samansuuruisen poiston vähentämistä kirjanpidossa.
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Elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käytettävän irtaimen käyttöomaisuuden
poistamattomasta hankintamenosta saa vähentää verotuksessa korotetut
poistot verovuosina 2020-2023. Irtaimeen käyttöomaisuuteen luetaan koneet,
laitteet ja kalusto. Edellytyksenä korotetun poiston vähentämiselle on, että
poistettava hyödyke kuuluu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:n tai
maatilatalouden tuloverolain 8 §:n soveltamisalaan.
Määräaikaisen lain tarkoituksena on yksityisten investointien lisääminen.
Korotettuna poistona voi vähentää korkeintaan 50 % hyödykkeen
poistamattomasta hankintamenosta, joten verovelvollinen saa halutessaan
vähentää hyödykkeen käyttöönottovuonna jo puolet hyödykkeen
hankintamenosta verotuksessa.

”Elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käytettävän
irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomasta hankintamenosta
saa vähentää verotuksessa korotetut poistot verovuosina 2020-2023.”
Korotetun poiston vähentäminen irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvasta
hyödykkeestä edellyttää, että hyödyke on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020
ja verovelvollinen on hankkinut hyödykkeen uutena. Mahdollisuus korotettujen
poistojen vähentämiseen ei siten koske käytettynä hankittuja hyödykkeitä.
Elinkeinotoimintaa harjoittavan verovelvollisen tulee vähentää korotettu poisto
kuluna myös kirjanpidossa. Korotetun poiston vähentäminen pienentää siten
yrityksen tilikauden tulosta ja vähentää osakeyhtiön jakokelpoisia voittovaroja,
mikä on hyvä ottaa huomioon poistoja vähennettäessä. Sen sijaan maatalouden
verotuksessa korotetun poiston tekeminen ei edellytä poiston vähentämistä kuluna
verovelvollisen kirjanpidossa.
Korotetuista poistoista annettua lakia voidaan soveltaa kaikkien elinkeinotoimintaa
tai maataloutta harjoittavien verovelvollisten verotuksessa toimialasta ja
toimintamuodosta riippumatta. Korotettuja poistoja voivat siten vähentää
yhteisöjen lisäksi esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt ja
kommandiittiyhtiöt.
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2. EU:SSA TAPAHTUU
2.1. Tietosuojasakkoja lähes viikoittain – Keskuskauppakamari kehottaa yrityksiä kiinnittämään huomiota
tietosuojakäytäntöihin
• Euroopan unionin alueella annetaan lähes joka viikko tietosuojasakkoja tietosuoja-asetuksen vastaisista toimista.
• Myös Suomessa tietosuojaviranomainen on kiinnittänyt yritysten
huomiota tietosuojatoimiin.
• Riittävä tietoturvan taso, rekisteröityjen informointi ja oikeuksien
toteuttaminen sekä henkilökunnan kouluttaminen on syytä ottaa vakavasti jokaisessa yrityksessä.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, tuli voimaan vajaa kaksi vuotta
sitten. Oikeusministeriön syksyllä 2019 keräämän palautteen perusteella tietosuojakysymykset ovat aiheuttaneet haasteita varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
Tietosuoja-asetusta voidaan pitää varsin monimutkaisena sääntelykokonaisuutena,
eikä pk-sektorin yrityksissä ole aina riittävästi osaamista ja resursseja GDPR:n asettamien vaatimusten täyttämiseen.
EU-alueella annetut useat tietosuojasakot osoittavat, että monissa suurissakin
yrityksissä on ollut ongelmia asetuksen velvoitteiden täyttämisessä. Myös Suomen
tietosuojaviranomaisen antamien huomautusten perusteella voidaan todeta, että
yritysten on tärkeää kiinnittää huomioita niihin toimintatapoihin, jotka liittyvät
henkilötietojen käsittelyyn.
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Suomessa apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt yritystä muuttamaan tietosuojakäytäntöjä muun muassa sillä perusteella, että rekisteröidyllä ei ole ollut
mahdollisuutta vastustaa suoramarkkinointia jo silloin, kun hänen henkilötietojaan
on kerätty. Lisäksi puutteita on ollut siinä, että yrityksen asiakkaita ei ole informoitu
asiakaspuheluiden nauhoittamisesta.
Euroopan unionin alueella on annettu jo yli 200 sakkoa tietosuojaloukkauksista.
Sakkoja on määrätty esimerkiksi siitä, että yritys ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta nimittänyt organisaatioon tietosuojavastaavaa sekä siitä, että yritys ei ole
poistanut henkilötietoja asetuksen edellyttämällä tavalla. Sakkoja on määrätty myös
siitä, että yrityksen työntekijä on lähettänyt erehdyksessä henkilötietoja sisältäneen
sopimuksen väärälle henkilölle.

Suomen tietosuojaviranomaiselle tulee varmistaa riittävät resurssit
On todennäköistä, että myös Suomessa määrätään vuoden 2020 aikana ensimmäiset GDPR-sakot. Moni yritys käsittelee suurta määrää henkilötietoja. Sellaiset
kokonaisuudet, kuten riittävä tietoturvan taso, rekisteröityjen informointi ja oikeuksien toteuttaminen sekä henkilökunnan kouluttaminen, on syytä ottaa vakavasti
jokaisessa yrityksessä, joka jollain tavalla käsittelee henkilötietoja.
Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että kansallisella tietosuojaviranomaisella on
riittävät resurssit toteuttaa yhteistyötä eri toimialojen edustajien kanssa sekä tarjota
neuvontaa asetuksen tulkintaan liittyen.

”On todennäköistä, että myös Suomessa määrätään vuoden 2020
aikana ensimmäiset GDPR-sakot. ”
Oikeusministeriön keräämä palaute GDPR:n kansallisesta soveltamisesta osoittaa
esimerkiksi sen, että yritysten tavat ilmoittaa tietosuojaloukkauksista ovat hyvin
poikkeavat. Jotkut toimijat ilmoittavat varmuuden vuoksi kaikista mahdollisista
poikkeamista, kun taas osa yrityksistä ei välttämättä ilmoita loukkauksista lainkaan.
Tältä osin on tärkeää, että viranomainen panostaisi erityisesti ennakolliseen ohjeistukseen ja neuvontaan.
Myös tietosuojavaltuutetun toimiston pitkät käsittelyajat ovat aiheuttaneet jossain
määrin ongelmia. Viranomaisen asiamäärät ovat kasvaneet asetuksen voimaantulon myötä ja rekisteröidyt ovat aikaisempaa tietoisempia omista oikeuksistaan.
Varsinkin sellaisten pienempien toimijoiden, joilla ei ole laajaa tietosuojaosaamista,
kannalta on olennaista, että viranomaisen neuvonta on helposti saavutettavissa.
Valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksessa määrättyjen tehtävien hoitaminen
voi vaarantua, jos käytettävissä ei ole riittäviä resursseja.
LUE LISÄÄ: Keskuskauppakamarin ja Microsoftin Tietosuojaopas (2018)
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2.2. Kuinka Brexit vaikuttaa aineettomiin oikeuksiin?
• Ison-Britannian EU-ero astui voimaan 1.2.2020. Erosta on alkanut vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi.
• Brexitillä on vaikutuksia myös aineettomiin oikeuksiin, joiden osalta
IPR:ien haltijoiden on syytä olla perillä erityisesti määräajoista.
• Keskeisiä ovat erityisesti tilanteet, joissa EU-tavaramerkki tai
-mallioikeus on vielä hakemusvaiheessa.

Ison-Britannian eroaminen Euroopan unionista astui voimaan helmikuun alussa. EU
ja Iso-Britannia ovat sopineet vuoden 2020 loppuun asti ulottuvasta siirtymäkaudesta, jonka aikana Ison-Britannian ja EU:n välinen suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä. Brexitillä on luonnollisesti vaikutuksia myös IPR:iin eli aineettomiin oikeuksiin.
EU-tavaramerkit ja -mallioikeudet
Siirtymäajan päättyessä eli 31.12.2020 voimassa olevat rekisteröidyt EU-tavaramerkit tullaan muuntamaan automaattisesti ja ilman virallisia maksuja uusiksi
kansallisiksi rekisteröinneiksi. Muuntamisesta vastaa Ison-Britannian tavaramerkkivirasto.
Rekisteröinti ei vaadi tavaramerkin tai mallioikeuden haltijalta toimenpiteitä.
			
Iso-Britannia on luvannut EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien haltijoille EU-tasoisen suojan.

”Brexitillä on vaikutuksia myös aineettomiin oikeuksiin,
joiden osalta IPR:ien haltijoiden on syytä olla perillä erityisesti
määräajoista.”

Mikäli EU-tavaramerkki tai -mallioikeus on hakemusvaiheessa ja vielä vireillä
siirtymäajan päättyessä, se ei automaattisesti siirry kansalliseksi UK-hakemukseksi.
Hakijalla on mahdollisuus muuntaa hakemus kansalliseksi hakemukseksi yhdeksän
kuukauden kuluessa siirtymäajan päättymisestä. Kustannukset ovat samat kuin
kansallisella hakemuksella.
Eurooppapatentit
Eurooppapatenttien osalta brexit ei tuo muutoksia, sillä Euroopan patenttisopimus
on Euroopan unionista erillinen kansainvälinen sopimus. Eurooppapatenttijärjestelmä ei perustu EU:n lainsäädäntöön. Kyseiseen sopimukseen on sitoutunut myös
muita unioniin kuulumattomia maita, kuten Norja.
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3. MUITA AIHEITA
3.1. Kyberturvallisuus tulee ottaa vakavasti
• Kyberturvallisuuteen liittyvät uhat koskettavat nykyään lähes jokaista
yritystä.
• Yritysten on tärkeää varmistaa, että kyberuhkien torjuminen on osa
yritysten päivittäistä riskienhallintaa.
• Liikenne- ja viestintävirasto on julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena
on auttaa pienten ja keskisuurten yritysten hallituksia varautumaan
mahdollisiin kyberuhkiin.

Kyberturvallisuudesta puhutaan nykyään entistä enemmän. Digitalisaatiokehitys on
tuonut yritysten arkeen uusia turvallisuushaasteita. Esimerkkeinä kyberturvallisuuteen liittyvistä uhkista voidaan mainita erilaiset haittaohjelmat, tietojen kalastelu
sekä palvelunestohyökkäyset.

”Organisaatioiden on tärkeää varmistaa,
että kyberuhkien torjuminen on osa päivittäistä riskienhallintaa ”

Koska yritykset ovat nykyään enenevässä määrin riippuvaisia käytössään olevista digitaalisista järjestelmistä, organisaatioiden on tärkeää varmistaa, että kyberuhkien
torjuminen on osa päivittäistä riskienhallintaa. Tehokas varautuminen uhkiin turvaa
yrityksen toiminta-kyvyn ja mahdollistaa liiketoiminnan häiriöttömyyden.
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Yrityksen hallituksen tehtävänä on edistää yrityksen etua. Näin ollen hallituksen
jäsenten on syytä olla perillä kyberturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Liikenneja viestintävirasto Traficom on julkaissut helmikuussa 2020 oppaan koskien
kyberturvallisuutta ja yrityksen hallituksen vastuuta.
Jokaisen yrityksen on syytä määritellä aluksi organisaation lähtötilanne. Mitkä
järjestelmät ja prosessit ovat yrityksen kannalta kriittisiä ja mitä mahdollisia riskejä
niihin liittyy? Kun kokonaiskuva on selvillä, yrityksen johdon on helpompi laatia
suunnitelma esimerkiksi tarpeista, toimenpiteistä ja reagointikeinoista.
Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas sisältää kymmenen osaa.
Oppaassa kerrotaan tarkemmin muun muassa eri toimintamalleista, suunnitelmien
laatimisesta sekä uhkiin varautumisesta. Opas muodostaa hyödyllisen apuvälineen,
kun yritykset lähtevät valmistelemaan omia kyberturvallisuusstrategioitaan. Eri
osioihin sisältyvät kysymyslistat auttavat kiinnittämään huomiota olennaisimpiin
asioihin.
LUE LISÄÄ: Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu (Traficom, 2020)

”Yrityksen hallituksen tehtävänä on edistää
yrityksen etua. Näin ollen hallituksen jäsenten
on syytä olla perillä kyberturvallisuuteen
liittyvistä seikoista.”
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3.2. Tavarantarkastus – valvottua ja vahvistettua
asiantuntemusta
• Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat suorittavat
palvelun tai tavaran teknisiä tarkastuksia.
• Tavarantarkastajan puolueeton näkemys auttaa usein osapuolia pääsemään sovintoon ja näin voidaan välttää kallis ja pitkä oikeusprosessi.
• Tavarantarkastajien keskuudesta löytyy monipuolista asiantuntemusta
usealta alalta, rakentamisesta ja remontoinneista ajoneuvoihin sekä
ohjelmistoista kankaisiin.

Mikä neuvoksi, jos tuotantolinja ei toimikaan tilauksen mukaisesti? Mitä tehdä,
jos tilatut tuotteet eivät vastaa hyvää laatua? Kuka voisi määritellä konepajan
kaluston käyvän arvon yrityskauppatilanteessa? Erimielisyydet työsuoritteissa
eivät ole harvinaisia ja suuret näkemyserot voivat vaikeuttaa sovinnon syntymistä.
Näissä tilanteissa on hyvä pitää mielessä Keskuskauppakamarin hyväksymät
tavarantarkastajat (HTT).
Luotettava ja puolueeton selvitys kiistanalaisiin kysymyksiin
Tavarantarkastaja tilataan paikalle usein silloin, kun kaivataan objektiivista
näkemystä kiistanalaiseen tilanteeseen. Vaikka tavarantarkastajan tehtäviin
ei kuulukaan tuomarina toimiminen, saa vastuukysymysten selvittely usein
merkittävää lisäapua tavarantarkastuksesta. Puolueeton näkemys auttaa
usein osapuolia pääsemään sovintoon ja näin voidaan välttää kallis ja pitkä
oikeusprosessi.

”Tavarantarkastajan puolueeton näkemys auttaa
usein osapuolia pääsemään sovintoon ja näin voidaan välttää
kallis ja pitkä oikeusprosessi. ”

Tavarantarkastusmenettelyä voidaan käyttää myös ennakoivasti, potentiaalia riitoja
ehkäisten. Esimerkiksi ulkomaankaupan yhteydessä HTT voi tarkastaa tavaraerän tai
sen pakkaamisen oikeellisuuden jo lähtömaassa.
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Mitä tavarantarkastuksessa tapahtuu?
Tarkastustilaisuuteen kutsutaan paikalle kaikki välittömät osapuolet. Tilaisuudessa
tavarantarkastaja tutkii kohteen toimeksiannossa määritellyn laajuisena, ja
osapuolet voivat esittää näkemyksensä tarkastuksen kohteesta. Tavarantarkastaja
vertaa tarkastuksen kohdetta sitä koskeviin normistoihin, sopimuksiin tai muihin
vertailuperusteisiin ja suorittaa asianmukaiset mittaukset.
Tehdyn tarkastuksen perusteella tavarantarkastaja laatii määrämuotoisen
tarkastuskertomuksen, jonka hän toimittaa kaikille osapuolille ja
Keskuskauppakamariin. Tarkastuspalkkiosta vastaa lähtökohtaisesti
tavarantarkastajan tilaaja, mutta osapuolet voivat myös sopia kustannusten
jakamisesta.
Milloin käyttää tavarantarkastajaa ja mistä hänet löydän?
Tavarantarkastajien keskuudesta löytyy monipuolista asiantuntemusta usealta
alalta. Rakentamiseen ja remontointiin, ajoneuvoihin sekä koneisiin tehdyt
tarkastukset ovat yleisimpiä. Osaamista löytyy kuitenkin myös esimerkiksi itlaitteistoihin ja ohjelmistoihin, kankaisiin, muoviin, taiteeseen ja kuljetusvahinkoihin
liittyen. Tarkastuksen tilaajina voivat toimia niin kuluttajat, elinkeinonharjoittajat
kuin viranomaisetkin.
Tavarantarkastajajärjestelmä eroaa muista asiantuntijajärjestelmistä siinä,
että tavarantarkastajaksi hakeutumista, tavarantarkastajien toimintaa ja
tarkastusprosessia sääntelee kirjallinen ohjesääntö, jonka noudattamista valvoo
Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. Ohjesäännön vastaisesta
menettelystä on mahdollisuus valittaa kolmen kuukauden määräajassa
tarkastuskertomuksen allekirjoittamisesta. Tavarantarkastajien asiantuntemus
tarkastetaan järjestelmään hakeutum isen yhteydessä ja hyväksyntä pitää uusia
kolmen vuoden välein.
Tavarantarkastajien yhteystiedot löytyvät Keskuskauppakamarin verkkosivuilta
http://kauppakamari.fi/tavarantarkastus/.
Minustako tavarantarkastaja?
Haemme vuosittain uusia asiantuntijoita tavarantarkastajiksi! Tavarantarkastajana
toimiminen on ammatillisesti antoisaa ja antaa mahdollisuuden lisäansioihin
- lähes kaikki tarkastajamme tekevät tavarantarkastusta oman työnsä ohessa.
Tavarantarkastajia yhdistää halu selvittää ja ratkaista pulmallisia tilanteita, halu
kehittää omaa asiantuntemustaan, rauhallinen ja analyyttinen toimintatapa
sekä selkeä ulosanti. Jos sinulla on alaasi soveltuva tutkinto sekä yli 10 vuoden
työkokemus ja koet olevasi rautainen ammattilainen, voit olla juuri sopiva
hyväksytyksi tavarantarkastajaksi!

10

4. LYHYESTI
Pk-sektorin yrityksissä usein vähän tietoa IPRkysymyksistä – IPR Help Desk tarjoaa maksutonta
neuvontaa
• Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n mukaan tietoisuuden puute IPR-asioista on suuri haaste pk-sektorin yrityksissä.
• Pahimmassa tapauksessa tietoisuuden puute estää yrityksiä rekisteröimästä tärkeitä aineettomia oikeuksia.
• Euroopan komission rahoittama IPR Help Desk tarjoaa yrityksille
maksutonta neuvontaa IPR-kysymyksissä.

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n loppuvuodesta 2019
julkaisema selvitys osoittaa, että varsinkin pk-sektorin yrityksiä vaivaa usein
tietoisuuden puute IPR-asioista. Yrityksille on epäselvää esimerkiksi se, mistä IPRasioihin liittyvää tietoa kannattaa etsiä. Pahimmassa tapauksessa tietoisuuden
puute estää yrityksiä rekisteröimästä tärkeitä aineettomia oikeuksia.

”Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n
mukaan tietoisuuden puute IPR-asioista on
suuri haaste pk-sektorin yrityksissä. ”

IPR-oikeuksien nykyistä tehokkaampi suojaaminen tarjoaa yrityksille tärkeää
taloudellista hyötyä. Aineettomien oikeuksien merkitys on kasvanut, ja nykyään
IPR-kysymykset koskettavat lähes jokaista yritystä. IPR:t ovat merkittävä osa yritysten
kilpailukykyä.
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Euroopan komission rahoittama IPR Help Desk tarjoaa yrityksille maksutonta
neuvontaa IPR-asioissa. Selvitysten perusteella harva yritys tietää tästä
mahdollisuudesta. Help Desk -palvelu tarjoaa yleisneuvontaa konkreettisissa IPRkysymyksissä Helpline-palvelun kautta. Neuvonta on englanninkielistä.

”Varsinkin pk-sektorin yritykset tarvitsevat säännöllisesti
ajantasaista informaatiota IPR-oikeuksista. ”

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että tietoisuuden lisääminen otetaan vakavasti
myös valmisteilla olevassa Suomen kansallisessa IPR-strategiassa. Varsinkin
pk-sektorin yritykset tarvitsevat säännöllisesti ajantasaista informaatiota IPRoikeuksista. Tutkimusten mukaan yritykset, jotka hyödyntävät aineettomia oikeuksia
säännöllisesti liiketoiminnassaan ja joilla on prosessien tukena organisaation oma
IPR-strategia, ovat useammin myös nopean kasvun yrityksiä.
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Muista varoa sähköpostihuijauksia
• Alkuvuonna 2020 on ollut liikkeellä useita huijausviestejä, joissa yritysten työntekijöitä on kehotettu muun muassa maksusuorituksiin.
• Huijausviesteissä olevia linkkejä ei tule avata, vaan viestit on syytä
poistaa välittömästi.
• Keskuskauppakamari kehottaa tarkkaavaisuuteen ja huolellisuuteen
sähköpostien ja maksatusten suhteen.

Useat taloushallinnon työntekijät saivat vuoden 2019 aikana huijausviestejä, joissa
on kehotettu tekemään erinäisiä maksusuorituksia. Myös alkuvuodesta 2020 on
ollut liikkeelle muun muassa pankkien ja Patentti- ja rekisterihallituksen nimissä
lähetettyjä huijausviestejä. Huijausviestin lähettäjän osoite muistuttaa usein
esimerkiksi pankin osoitetta, ja sähköposti näyttää muutenkin aidolta.
Yrityksissä ja organisaatioissa on paljon luottamuksellista tietoa, johon
liittyen on myös tarvetta huolehtia sähköpostiliikenteen turvallisuudesta.
Keskuskauppakamari kannustaa varmistamaan, että yrityksissä on hyvät käytännöt,
joilla tarkistetaan, kuka pyytää maksamaan, kenelle ja millä perustein.

”Huijausviesteissä olevia linkkejä ei tule avata,
vaan viestit kannattaa poistaa välittömästi .”

Huijausviesteissä olevia linkkejä ei tule avata, vaan viestit kannattaa poistaa
välittömästi. Pankit muistuttavat usein, että ne eivät koskaan pyydä asiakasta
lähettämään sähköpostilla verkkopankki- tai muita tunnuksia.
Keskuskauppakamari kehottaa tarkkaavaisuuteen ja huolellisuuteen sähköpostien
ja maksatusten suhteen. Viestin lähettäjän osoite kannattaa tarkistaa huolellisesti.
Monesti huijausviestit saattavat tulla ylemmän johdon nimissä. Tällaiseen
sähköpostiin ei tule vastata. Järkevämpää on esimerkiksi soittaa viestin
lähettäneelle henkilölle ja varmistaa, onko henkilö todella lähettänyt kyseisen
viestin.
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Yhteenveto
•

•

•

•

•
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Laki irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista tuli
voimaan 1.1.2020. Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava
verovelvollinen voi vähentää koneiden, kaluston ja muun irtaimen
käyttöomaisuuden poistamattomasta hankintamenosta korkeintaan 50 %:n suuruiset poistot verovuosina 2020-2023.
Euroopan unionin alueella annetaan lähes viikoittain tietosuojasakkoja. Jokaisen henkilötietoja käsittelevän organisaation on syytä
huolehtia muun muassa riittävästä tietoturvan tasosta, rekisteröityjen informoinnista sekä henkilökunnan kouluttamisesta.
Kyberturvallisuuteen liittyvät uhkat koskettavat nykyisin lähes
jokaista yritystä. Liikenne- ja viestintävirasto on julkaissut oppaan,
jonka tarkoituksena on auttaa yritysten hallituksia varautumaan
mahdollisiin kyberuhkiin.
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n selvitysten
mukaan tietoisuuden puute IPR-oikeuksista on suuri haaste pkyrityksissä. Euroopan komission rahoittama IPR Help Desk tarjoaa
yrityksille maksutonta neuvontaa IPR-asioissa.
Alkuvuoden 2020 aikana on ollut useita sähköpostihuijausviestejä.
Keskuskauppakamari kehottaa tarkkaavaisuuteen sähköpostien ja
maksatusten suhteen.

Erkko Meri
lakimies
Keskuskauppakamari
@ErkkoMeri

Raisa Harju
lakimies
Keskuskauppakamari
@RaisaHarju

Emmiliina Kujanpää
johtava veroasiantuntija
Keskuskauppakamari
@KEmmiliina
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