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LIIKESALAISUUDET OSANA LIIKETOIMINTAA



Aamun agenda

• Mikä on liikesalaisuutta?

• Millä tavoin yrityksen liikesalaisuuksia voi suojata?

• Mitä tehdä loukkaustapauksissa?
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1. Mikä on liikesalaisuutta?



Liikesalaisuudet yritysten haastavasti hallittava osa

• Salassa pidettävän tiedon määrä ja merkitys kasvaa koko ajan enemmän ja 
enemmän

• Digitalisaatio luo haasteita sekä mahdollisuuksia salassa pidettävälle tiedolle
– Hakkerit, pilvipalvelut, erilaiset turvajärjestelyt

• Yritysten yksi merkittävin varallisuuserä ovat aineettomat oikeudet ja kaikkia ei 
voi suojata rekisteröinnein
– Patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit…

• Valtavia investointeja tuotteiden ja tuotantokoneistojen kehitykseen, 
asiakasrekisterien keräämiseen yms.

• Ei pelkästään investointeja, vaan myös dataa: miten joku toimii, mikä ei toimi, 
miten kehitetään lisää?

→ Yrityksessä valtava määrä tietoa, jonka joutuminen ulkopuolisten käsiin johtaa 
pahimmassa tapauksessa tappioihin tai ainakin investointien menettämiseen
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Globalisaatio luo myös haasteita…

• Työntekijät liikkuvat sekä työpaikasta toiseen että maasta toiseen
– Kuka vie mukanaan mitäkin vai onko tieto henkilön ammattitaitoa?

• Myös työnantajat kansainvälistyneet: alihankkijoina saattaa olla yrityksiä eri 
maista
– Miten alihankkijoiden kanssa varmistetaan salassapito?
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Uusi liikesalaisuuslaki voimaan 15.8.2018

• Aikaisemmin sääntely jakautunut useaan eri lakiin ja useita eri käsitteitä

• EU-maittain suojan taso vaihdellut suuresti

• EU:ssa direktiivi, jonka tavoitteena tarjota riittäviä ja yhtenäisiä 
oikeussuojakeinoja tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi

• Suomessa uusi liikesalaisuuslaki direktiivin johdosta
– Ennen lain voimaantuloa tehtyihin tekoihin sovelletaan vanhoja lakeja, ei siis uutta 

liikesalaisuuslakia
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Mitä on liikesalaisuus?

1. Liikesalaisuus on tietoa, joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä 
kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville 
henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa

• Oltava rajoitetun henkilöpiirin tiedossa
– Huom! Ei yksinoikeus

• Henkilön ammattitaito ei ole liikesalaisuutta
– Arvioidaan tapauskohtaisesti

– Muistinvaraisuus/tallennettu, yrityskohtaisuus

• Helposti selville saatavissa → reverse engineering
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Mitä on liikesalaisuus?

2. Liikesalaisuus on tietoa, jolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa.

• Salassapitointressi

• Taloudellinen arvo ilmenee siten, että ilmaiseminen on omiaan aiheuttamaan 
taloudellista vahinkoa
– Ilmaiseminen heikentää liikesalaisuuden haltijan kilpailuasemaa markkinoilla

– Ei koske siis vähäpätöisiä tietoja

– Taloudellinen arvo voi myös olla sidottu ajan kulumiseen

• Liikesalaisuuden haltija voi olla kuka tahansa, kunhan liikesalaisuus liittyy 
elinkeinotoimintaan
– Toisaalta myöskään kaikki yrityksen hallussa olevat yksityiset tiedot eivät ole 

liikesalaisuuksia, jos ei yhteyksiä elinkeinotoimintaan

• Ei edellytetä, että tietoa hyödynnetään, mutta oltava hyödynnettävissä
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Mitä on liikesalaisuus?

3. Liikesalaisuus on tietoa, jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin 
toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.

• Tietoa on pyrittävä pitämään salassa ja se mielletään salassa pidettäväksi

• Kohtuulliset toimenpiteet tapauskohtaisia: minkälaisia toimenpiteitä 
mahdollisia tehdä ja mitä tarpeita tiedon salassa pitämiseksi
– Fyysisten tilojen turvajärjestelyt, salassapitositoumukset…
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Liikesalaisuuksia voivat olla mm.

• Valmistustiedot

• Testitulokset

• Lähdekoodit

• Hinnoittelutiedot

• Asiakasrekisterit

• Yrityksen hallinnollis-organisatoriset 
tiedot

• Markkinaselvitykset

• Talousennusteet

• Kilpailija-analyysit

• Liikeideat

• Yrityskauppasuunnitelma

• Ns. negatiivinen tieto

• Taitotieto

• Palvelukonsepti

• ….
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Kuka voi olla liikesalaisuuden haltija?

• Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
– Siis käytännössä kuka tahansa

– Liikesalaisuuden luonut, hankkinut, lisensoinut…

• Olennainen tunnistaa, sillä vain liikesalaisuuden haltija voi esittää vaatimuksia 
liikesalaisuutta koskien
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2. Millä tavoin yrityksen liikesalaisuuksia voi suojata?



Liikesalaisuuksien oikeudeton hankkiminen, käyttäminen ja 
ilmaiseminen

• Laissa suoraan säädetään kielto kaikkiin
– Ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia.

– Ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista, jos saanut liikesalaisuuden laittomasti TAI 
laillisesti
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Mikä on oikeudetonta hankkimista?

• anastaminen, luvaton kopiointi, jäljentäminen, havainnointi… 
– Kohdistuu fyysiseen esineeseen (sähköinen tiedosto muistitikulla, asiakirja…)

– Kuitenkin havainnointi myös oikeudetonta hankkimista, jos siihen ei ole lupaa

• Hyvän liiketavan vastainen menettely

• Kolmannen henkilön oikeudeton hankkiminen: jos henkilö on liikesalaisuuden 
hankkiessaan tiennyt tai olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan 
tai välillisesti siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta tai 
ilmaissut sen
– Seuraavan portaan liikesalaisuuden oikeudeton hankkiminen

– Pelkästään se, että vastaanottaa tiedon taholta, jonka tämä taho on saanut hankkimalla 
oikeudettomasti toisen liikesalaisuuden, on kiellettyä liikesalaisuuden hankkimista

• Oikeudettomasti hankittua liikesalaisuutta ei saa käyttää tai ilmaista
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Mikä ei ole oikeudetonta hankkimista?

• Itsenäinen keksiminen tai luominen
– Liikesalaisuus ei ole yksinoikeus ja jollain toisella voi olla sama liikesalaisuus, joka on 

itsenäisesti keksitty

– Yhtiöt eivät tietoisia toistensa liikesalaisuuksista eikä niitä löydy mistään 
viranomaisrekisteristä (vrt. mm. patentti)

• Sellaisen tuotteen havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai testaaminen, joka 
on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti sellaisen tahon hallussa, jolla 
ei ole velvollisuutta rajoittaa liikesalaisuuden hankkimista
– Reverse engineering (ellei toisin sovittu): liikesalaisuuksien suojan näkökulmasta samassa 

asemassa kuin sama tieto itsenäisesti kehitettynä

• Työntekijöiden tiedonsaanti- ja kuulemisoikeus
– Mm. YT-menettely
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Salassapitovelvollisuus laillisesti saatuun liikesalaisuuteen

• Yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, 
tilintarkastaja, selvitysmies tai muu näihin rinnastettava tehtävä

• Yrityksen saneerausmenettely

• Tehtävää toisen puolesta suoritettaessa tai muuten luottamuksellisessa 
liikesuhteessa

• Jos missä tahansa laissa tai määräyksessä yms. henkilöä koskeva 
salassapitovelvoite

• Palvelusaikana, kun liikesalaisuus saatu toisen palveluksessa ollessaan
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Oikeudeton käyttäminen ja ilmaiseminen, kun tieto saatu 
oikeudettomasti kolmannelta

• Liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista, jos tietää tai pitäisi 
tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan tai välillisesti siltä, joka on 
oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta tai ilmaissut sen.
– Liikesalaisuuden väärinkäyttö

– Ajallisesti rajoittamaton kielto

– Tietoisuus sekä saamishetkellä että hyödyntämishetkellä
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Liikesalaisuutta loukkaava tuote?

• Liikesalaisuutta loukkaava tuote sellainen tavara tai palvelu, jonka 
suunnittelussa, ominaisuuksissa, toiminnassa, tuotantoprosessissa tai 
markkinoinnissa saadaan merkittävää hyötyä oikeudettomasti hankitusta, 
käytetystä tai ilmaistusta liikesalaisuudesta
– Palvelu tai tuote

– Myös siis liikesalaisuutta loukkaavaan tuotteeseen voidaan kohdistaa toimenpiteitä

– Esim. tuotteessa hyödynnetty oikeudettomasti teknisiä ratkaisuja tai asiakastietoja
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Oikeudettomasti hankitun liikesalaisuuden käyttäminen tuotteessa

• Liikesalaisuutta loukkaavien tuotteiden tuotanto, tarjoaminen ja saattaminen 
markkinoille sekä liikesalaisuutta loukkaavien tuotteiden tuonti, vienti ja 
varastointi tällaisia tarkoituksia varten katsotaan liikesalaisuuden 
oikeudettomaksi käyttämiseksi, jos henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää, että 
kysymys on liikesalaisuutta loukkaavasta tuotteesta
– Siis kielletään tuotteiden tuotanto, markkinointi yms., jos jo tiedetään tai pitäisi tietää, että 

loukataan jonkun liikesalaisuutta

– Huom! Ketju melko pitkälle menevä →myös loukkaavien tuotteiden varastointi kiellettyä

• KKO 2013:17: X Oy:n liikesalaisuutta oli käytetty oikeudettomasti, kun 
moottorikelkkapukuja oli valmistettu käyttämällä hyväksi X Oy:n kaavoja ja 
näiden pukujen saattaminen myyntiin loukkasi X Oy:n liikesalaisuutta
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Whistleblowing

• Liikesalaisuuden hankkiminen, käyttäminen tai ilmaiseminen ei ole 
oikeudetonta, jos liikesalaisuus on hankittu, tai sitä on käytetty tai se on 
ilmaistu yleisen edun suojaamista varten väärinkäytöksen tai laittoman 
toiminnan paljastamiseksi
– Edellytyksenä, ettei voi ilmoittaa paljastamatta liikesalaisuutta ja että tarkoitus on suojata 

yleistä etua

– Ei määritelty, kenelle voi paljastaa

– Esim. jonkun laittoman toiminnan paljastaminen, laittomuus ei kuitenkaan edellytys

– Jos yrityksellä on toimiva ilmiantokanava, ei yleensä tarvetta ilmaista ulkopuolisille

– Huom! Jälkikäteinen arviointi
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Liikesalaisuuksista sopiminen sopimuksilla

→Mikäli halutaan esimerkiksi lyhentää salassapitoa 
– Laissa ei juurikaan aikaan sidottuja rajoituksia (vrt. rikoslaki)

→ Lain mukaiset oikeussuojakeinot käytössä, kunhan liikesalaisuuteen terminä ei 
liialti kajota

• Voidaan toki laajentaa, mutta tällöin sovittava sopimussakko yms. sopimukseen 
rikkomisesta

→ Yleisesti käytetty sopimussakkoa salassapitovelvoitteen tehosteena

→Tärkeää sopia ei-salassapidosta, mikäli siihen on tarvetta
• Koska laissa niin vahva salassapitovelvoite, voidaan joutua epämiellyttäviin tilanteisiin, 

mikäli ei ole sovittu, että jotakin liikesalaisuudeksi luokiteltavaa tietoa saakin käyttää

→Työntekijöillä työsopimuslaissa salassapitovelvoite työsuhteen ajan
• Jos hankkinut liikesalaisuuden oikeudettomasti myös työsuhteen jälkeen, mutta 

kannattanee tärkeimpien työntekijöiden kanssa sopia salassapidosta erikseen
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3. Mitä tehdä loukkaustapauksissa?



Oikeussuojakeinot

• Laissa säädetty niistä oikeussuojakeinoista, joita voi käyttää, kun sovelletaan 
liikesalaisuuslainsäädäntöä
– Eli kun kyseessä on lain määritelmän mukainen liikesalaisuus

• Kielto, korjaavat toimenpiteet, väliaikainen kielto, käyttökorvaus, hyvitys, 
vahingonkorvaus
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Kielto (/väliaikainen kielto)
• Voidaan hakea kieltoa ryhtymästä liikesalaisuutta loukkaavaan tekoon tai 

jatkamasta tai toistamasta liikesalaisuutta loukkaavaa tekoa
– Voidaan kohdistaa keneen vain: yritykseen tai luonnolliseen henkilöön

– Koskee siis sekä tuotteita että palveluja

– Edellytyksenä, että liikesalaisuus on jo hankittu tai sitä on jo käytetty tai ilmaistu

– Voidaan myös kieltää jatkamasta tai toistamasta

– Voidaan myös kieltää ryhtymästä tekoon, jota ei ole vielä tehnyt

– Kanne pantava vireille viiden vuoden kuluessa siitä, kun liikesalaisuuden haltija on saanut 
tiedon liikesalaisuutta loukkaavasta teosta sekä oikeudenloukkaajasta, kuitenkin viim. 10 
vuoden kuluessa loukkauksen tapahtumisesta

• Voidaan kohdistaa myös liikesalaisuuden laillisesti saaneille henkilöille, jos on 
ilmeistä, että henkilö on ryhtynyt toimenpiteisiin liikesalaisuuden 
oikeudettomaksi ilmaisemiseksi tai käyttämiseksi
– Edellyttää välitöntä liikesalaisuuden loukkauksen vaaraa
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Korjaavat toimenpiteet

• Voidaan määrätä vetämään liikesalaisuutta loukkaava tuote pois markkinoilta 
tai määrätä se muutettavaksi tai hävitettäväksi
– Koskee siis ”saastunutta” tuotetta

• Voidaan määrätä kokonaan tai osittain tuhoamaan liikesalaisuuden sisältävät 
tai sen käsittävät asiakirjat, esineet, materiaalit, aineet tai sähköiset tiedostot 
tai luovuttamaan ne kokonaan tai osittain liikesalaisuuden haltijalle
– Poistaa jatkossa mahdollisuuden loukkauksiin
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Käyttökorvaus

• Voidaan määrätä, jos vastaaja ei alkaessaan käyttää liikesalaisuutta tiennyt eikä 
tämän olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuus oli saatu taholta, joka oli 
oikeudettomasti käyttänyt tai ilmaissut sen
– Periaatteellisesti tärkeä: ei vastaavaa muissa immateriaalioikeuksissa

– Vaihtoehtona kiellolle ja korjaaville toimenpiteille → saisi siis jatkaa käyttöä

– Käytännössä vastaajan puolustautumiskeino kieltoa ja korjaavia toimenpiteitä vastaan, kun 
kyseessä loukkaava tuote → näyttötaakka myös vastaajalla

– Edellytyksenä vilpitön mieli käytön alkaessa

• Jos tulee myöhemmin tietoiseksi esim. liikesalaisuuden haltijan ilmoituksen johdosta, ei 
olisi enää tietämätön
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Käyttökorvaus

• Voidaan määrätä, jos kiellon tai korjaavan toimenpiteen toteuttaminen 
aiheuttaisi vastaajalle kohtuutonta haittaa
– Jos esim. tehty mittavia investointeja, voisi olla kohtuutonta

• Voidaan määrätä, jos käyttökorvaus liikesalaisuuden haltijalle arvioidaan 
kohtuulliseksi
– Kohtuutonta, jos esim. estää oman toiminnan tai liikesalaisuus tulisi yleisesti tunnetuksi

– Ei mahdollista määrätä, jos jonkun muun lain vastaista (esim. rikoslaki) tai aiheuttaisi 
haittaa kuluttajille
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Käyttökorvaus

• Käyttökorvaus ei saa ylittää niiden lisenssimaksujen tai muiden maksujen 
määrää, jotka jouduttaisiin suorittamaan, jos vastaaja saisi luvan 
liikesalaisuuden käyttöön sille ajanjaksolle, jolta liikesalaisuuden käyttö 
voitaisiin kieltää
– Käyttö voidaan kieltää ja käyttökorvaus määrätä vain ajalta, kun tieto on liikesalaisuutta

– Voidaan määrätä suoritettavaksi tuomioistuimen ratkaisun antamisesta lukien → ennen 
tätä voi vaatia vahingonkorvausta
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Hyvitys ja vahingonkorvaus oikeudettomassa käytössä

• Jos on tahallaan tai huolimattomuudesta oikeudettomasti käyttänyt
liikesalaisuutta, velvollisuus suorittaa liikesalaisuuden haltijalle kohtuullinen 
hyvitys liikesalaisuuden käyttämisestä sekä korvaus kaikesta vahingosta, jonka 
loukkaus aiheuttaa
– Hyvitys tulee suorittaa, vaikka ei osoitettaisi mitään tappiota kärsityn → riippumaton 

taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa

– Hyvityksen määrä: tosiasiallinen tai hypoteettinen lisenssimaksun määrä

– Hyvityksen lisäksi tulisi korvata kaikki vahinko, jonka loukkaus aiheuttaa

– Tyypillinen vahinko saamatta jäänyt voitto

13.11.2018



Hyvitys ja vahingonkorvaus oikeudettomassa hankkimisessa tai 
ilmaisemisessa

• Jos tahallaan tai huolimattomuudesta hankkii tai ilmaisee, on velvollinen 
korvaamaan liikesalaisuuden haltijalle kaiken vahingon, jonka loukkaus 
aiheuttaa
– Ei siis hyvitystä, vaan vahingonkorvaus

– Lähtökohtana täysi korvaus
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Oikeuspaikkaerikoisuus

• Liikesalaisuuslakiin perustuvat vaatimukset voidaan käsitellä joko 
käräjäoikeudessa tai markkinaoikeudessa
– Markkinaoikeuteen vain elinkeinonharjoittaja vastaajana

– Kantajalla valinnanvapaus tuomioistuimesta

– Markkinaoikeus ratkoo jo nyt paljon IPR-asioita, josta syystä asiantunteva myös 
liikesalaisuuksiin

– Liikesalaisuuden rikkominen usein osana jotakin sopimusriitaa, esimerkiksi työsuhderiitaa, 
josta syystä käräjäoikeus oikeuspaikkana hyödyllinen
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Rikoslain liikesalaisuuksia koskevat säännökset

• Yritysvakoilu:

Joka oikeudettomasti hankkii tiedon toiselle kuuluvasta liikesalaisuudesta

1) tunkeutumalla ulkopuolisilta suljettuun paikkaan taikka ulkopuolisilta 
suojattuun tietojärjestelmään,

2) hankkimalla haltuunsa tai jäljentämällä asiakirjan tai muun tallenteen taikka 
muulla siihen rinnastettavalla tavalla tai

3) käyttämällä teknistä erikoislaitetta

tarkoituksin oikeudettomasti ilmaista tällainen salaisuus tai oikeudettomasti 
käyttää sitä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, yritysvakoilusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
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• Yrityssalaisuuden rikkominen:

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista 
vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan liikesalaisuuden tai 
oikeudettomasti käyttää tällaista liikesalaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa

1) ollessaan toisen palveluksessa,

2) toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, 
toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin 
rinnastettavassa tehtävässä,

3) suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa 
liikesuhteessa tai

4) yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä,

on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, 
yrityssalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi.
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• Yrityssalaisuuden väärinkäyttö:

Joka oikeudettomasti

1) käyttää tässä laissa rangaistavaksi säädetyllä teolla tietoon saatua tai ilmaistua 
toiselle kuuluvaa liikesalaisuutta elinkeinotoiminnassa taikka

2) hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä ilmaisee tällaisen 
salaisuuden,

on tuomittava yrityssalaisuuden väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi.
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Mukaan otettavaksi

1. Tunnista yrityksen liikesalaisuudet
– Helpottaa riskienhallinnassa

– Mitä kannattaa rekisteröidä (esim. patentoida), mitä kannattaa käsitellä liikesalaisuuksina

2. Solmi salassapitosopimukset työntekijöiden, alihankkijoiden ja 
yhteistyökumppaneiden yms. kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
– Vaikka liikesalaisuuslaki antaa kattavan suojan liikesalaisuuksien suojaamiseksi, on 

turvallisinta sopia asioista sopimuksella

– Muista myös pohtia, milloin jonkun liikesalaisuudeksi luokitellun tiedon antaminen toiselle 
sopijapuolelle käytettäväksi on tarpeen

3. Muista päivittää tietoa yrityksen liikesalaisuuksista säännöllisin väliajoin
– Maailma kehittyy ja niin myös liikesalaisuudet: mikään ei ole salaista ikuisesti ja toisaalta 

tieto myös vanhenee nopeasti ja tulee uusia liikesalaisuuksia

4. Opasta myös työntekijöitä salassapidosta ja liikesalaisuuksien merkityksestä
– Saattaa ehkäistä monta riitaa pelkästään etukäteisesti selvittämällä, mikä on kiellettyä ja 

mikä ei
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Mukaan otettavaksi

5. Varmista, ettei yrityksenne loukkaa esimerkiksi jonkun yhteistyökumppanin 
liikesalaisuuksia

– Liikesalaisuuslaki tuo myös yrityksille suuremman riskin loukata muiden liikesalaisuuksia

– Mihin tarkoitukseen yhteistyösopimussuhteessa annettua liikesalaisuutta saa käyttää?

– Uuden työntekijän mukana tuomat tiedot: liikesalaisuutta vai ammattitaitoa

6. Ryhdy toimenpiteisiin liikesalaisuuksien suojaamiseksi
– Muista, että tämä on yksi liikesalaisuuden edellytyksistä

– Tietotekniset järjestelmät, kuluvalvonta…

7. Jos et muista sopia salassapidosta, muista, että liikesalaisuuslaki antaa turvaa
– Laki antaa jo hyvät edellytykset liikesalaisuuksien suojalla

– Älä kuitenkaan tuudittaudu tähän liikaa
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KYSYMYKSIÄ?



Laura Leppä-Aro

010 320 8457

laura.leppa-aro@lrhto.fi

KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!


