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Nuohousalan Keskusliitto ry piti vuosittaisen 
syyskokouksensa Joensuussa 2.11.2018 ja jul-
kaisi siellä liiton uuden OMAnuohooja-toimin-
tamallin ja logon. 

Jatkossa asiakkaat löytävät vaivattomasti 
ammattitaitoiset ja luotettavat nuohousalan 
yrittäjät Nuohousalan Keskusliitto ry:n kotisivuil-
ta www.nuohoojat.fi OMAnuohooja-hakupal-
velun alta. OMAnuohoojat toimivat lakimuu-
toksesta huolimatta alueilla vakiintuneiden 
toimintamallien mukaisesti.

OMAnuohooja-tunnus on asiakkaalle laatu-
takuu. Tunnus kertoo, että työ on laadukasta 
ja luotettavaa ja sen suorittaa Nuohousalan 
Keskusliiton jäsen ja nuohousalan ammatti-
tutkinnon suorittanut nuohooja huolellisesti, 
turvallisesti ja laadukkaasti. 

OMAnuohooja-brändi on rekisteröity Patent-
ti- ja rekisterihallituksessa ja sen käyttöön tulee 
suhtautua kuten ansaittuun tunnustukseen, 
esimerkiksi Joutsen-merkkiin. 

OMAnuohooja-tunnus on Nuohousalan  
Keskusliiton ja sen jäsenten tavaramerkki.
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Kuka logoa voi käyttää?

1. OMAnuohooja-logoa saa käyttää ainoastaan Nuohousalan Keskusliitto 
ry:n jäsen 

• Jäsenmaksut ovat ajantasalla

• Jäsenet löytyvät Nuohousalan Keskusliiton sivuilta www.nuohoojat.fi 

• Jäsenet päivitetään OMAnuohooja-hakuun 

• Jäsenillä on myös OMAnuohooja-henkilökortti tunnisteena 

• Mikäli jäsen havaitsee jonkun muun kuin liiton jäsenen käyttävän OMAnuohooja-tunnusta,  
tulee tästä ilmoittaa välittömästi liitolle 

• Alihankkijat eivät kuulu OMAnuohooja-tunnuksen piiriin mikäli eivät itse ole Nuohousalan  
Keskusliiton jäseniä 

• Kannatusjäsenyys, vapaajäsenyys, seniorijäsenyys tai opiskelijajäsenyys ei oikeuta logon käyt-
töön

• Logon käyttöoikeus loppuu jäsenyyden päättyessä

2. OMAnuohoojan laatutakuu

• OMAnuohooja on suorittanut nuo-
housalan ammattitutkinnon ja noudat-
taa nuohoustyöohjeita ja hyvää nuo-
houstapaa (pelastuslaki 1078/2018)

• OMAnuohoojan yhteiskunnalliset vel-
voitteet, kuten verot, YEL- ja vastuuva-
kuutukset ovat ajantasalla

• OMAnuohooja osallistuu Nuohousalan 
Keskusliiton järjestämiin täydennyskou-
lutuksiin ammattitaitonsa kehittämiseksi 
vähintään kerran kahteen vuoteen

• OMAnuohooja on valmistautunut työn 
laadun tarkkailuun

• OMAnuohooja antaa asiakkaalle 
opastusta ja neuvontaa tulisijan oikea-
oppiseen ja turvalliseen käyttöön sekä 
tulisijan valintaan

• OMAnuohooja on yhteistyössä toisten 
nuohoojien kanssa jakaakseen ja am-
mentaakseen tieto-taitoa, osaamista ja 
kokemuksia työn laadukkuuden paran-
tamiseksi

• OMAnuohooja sitoutuu noudattamaan 
OMAnuohoojan Eettisiä Ohjeita

OMAnuohoojan  
Eettiset Ohjeet
• kunnioitan nuohoojaperinteitä

• teen osuuteni nuohoojien arvostuksen  
ylläpitämiseksi

• kehitän jatkuvasti omaa  
ammattitaitoani

• säilytän luottamukselliset suhteet  
asiakkaaseen

• annan asiakkaalle vain laadukkaita töitä 
ja palveluja

• otan huomioon työn tekemisessä sekä  
raaka- ja tarvikeaineiden käyttämisessä  
ympäristön asettamat vaatimukset

• huolehdin omalta osaltani ammattitai-
don siirtymisestä seuraaville sukupolville

• noudatan maan lakeja ja asetuksia sekä 
muutoin hyviä tapoja

• toimin yrittäjämäisesti



Kuinka logoa voi käyttää? - Graafiset ehdot

• Logon käytössä tulee noudattaa yhtenäistä linjaa, ja sitä voidaan käyttää vain  
Nuohousalan Keskusliitto ry:n ehtojen mukaan

• Tunnuksessa esiintyy teksti OMAnuohooja sekä kuva tikkaille nousevasta nuohooja-hahmosta 

• OMAnuohooja-tunnusta käytetään kokonaisuutena. Siitä ei saa poistaa mitään eikä siihen saa 
lisätä mitään

 
3. Muoto, koko ja suoja-alue
• Logoa käytetään joko ympäryskehyksellä tai ilman

• Suoja-alue määräytyy N-kirjaimen koon mukaan

• Logon kehyksen ympärille on jätettävä suoja-alue

• Logon minimikoko on 30 mm x 14,02 mm 

• Logon mittasuhteet tulee säilyttää suhteessa 1:0,47

• Logon tai suoja-alueen sisällä ei saa näkyä muuta sisältöä

 

4. Väriversiot
• Musta valkoisella pohjalla

• Valkoinen mustalla pohjalla

• Musta läpinäkyvällä pohjalla

• Valkoinen läpinäkyvällä pohjalla

• Muita väriyhdistelmiä ei voi käyttää
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Väärinkäytökset ja sanktiot

5. Väärinkäytökset
”Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palve-
lut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii markkinoilla eräänlaisena erottamisvälineenä”  
(Patentti- ja rekisterihallitus, tavaramerkkilaki, luku 7).

OMAnuohooja-logo on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa Nuohousalan Keskusliiton käyt-
töön. Logon käyttöä valvotaan ja väärinkäytöksiin puututaan. OMAnuohooja-logoa käyttääkseen 
tulee noudattaa näitä ehtoja. Väärinkäytökseksi katsotaan aiemmin mainituista ehdoista poikkea-
misen lisäksi myös seuraavat asiat:

• Yrittäjä harjoittaa toiminnallaan toiselle yrittäjälle vahingollista markkinointia tai toimii muutoin 
hyvän kilpailuhengen vastaisesti

• Nuohoojan työn laadusta tai työskentelystä tulee liitolle toistuvasti reklamaatioita

• Henkilö käyttää markkinoinnissaan OMAnuohooja-logoa, vaikka ei ole Nuohousalan Keskusliiton 
jäsen  
 

6. Valvonta 
• Nuohousalan Keskusliiton tekninen valiokunta valvoo OMAnuohooja-logon asiallista käyttöä 

• Vastuuhenkilöiksi nimetään vuosittain kaksi valiokunnan jäsentä, joiden vastuulla on puuttua 
havaittuihin epäkohtiin

• Valvojat voivat tehdä tarkastuskäyntejä työn laadun tarkastamiseksi

• Ongelman tullessa tietoon, valvojat pyrkivät parantamaan tilannetta ohjeistamalla, neuvomal-
la sekä kehottamalla korjaaviin toimenpiteisiin

• Ongelman esiintyessä toistuvasti, valvojat ovat yhteydessä liiton hallitukseen jatkotoimenpiteitä 
varten 
 

7. Sanktiot 
Tavaramerkin väärinkäytöksestä voi seurata sanktio. Sanktio voi olla väärinkäytöksestä riippuen 
huomautus, logon käyttöoikeuden evääminen tai oikeudelliset toimenpiteet ja korvausvastuu.

• Ongelmatilanteet pyritään sopimaan ja ratkaisemaan yhteisymmärryksessä

• Yritykseltä voidaan evätä oikeus käyttää OMAnuohooja-logoa

• Hallituksen päätöksellä jäsen voidaan tapauskohtaisesti erottaa liitosta 

• Tavaramerkkilain mukaisesta tavaramerkkirikkomuksesta säädetään laissa
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