Näin suojaat tuotteesi ja hyödynnät luovan työn tulokset:

Mitä jokaisen yrityksen on
tiedettävä IPR-oikeuksista

Alkusanat

Tässä oppaassa kerromme, miten voit suojata brändisi ja tuotteesi
parhaalla mahdollisella tavalla ja puuttua tehokkaasti mahdollisiin
oikeudenloukkauksiin.
Oppaassa esitellään keskeiset IPR-oikeudet ja neuvotaan tuotteiden
suojaamisessa, oikeuksien rekisteröinnissä ja hyödyntämisessä
sopimusteitse. Lisäksi kerromme, miten voit valvoa oikeuksiasi
tehokkaasti ja puuttua mahdollisiin oikeudenloukkauksiin. Opas
sisältää 10 hyödyllistä vinkkiä tavaramerkkien, mallioikeuksien ja
muiden aineettomien oikeuksien hyödyntämiseen.
Yrityksen brändin ja tuotteiden suojaaminen tekijänoikeuksien,
tavaramerkkien, mallioikeuksien ja patenttien avulla on osa tämän
päivän liiketoimintaa. Rekisteröidyt oikeudet antavat yritykselle
mahdollisuuden puuttua tehokkaasti tuoteväärennöksiin tai
muihin oikeudenloukkauksiin. Myös ulkopuolisen rahoituksen
saaminen yleensä edellyttää, että IPR-oikeudet on
asianmukaisesti suojattu.

Rekisteröinnin lisäksi yrityksen kannattaa huolehtia oikeuksiensa
ylläpidosta, uudistamisesta ja tarvittavien sopimusten laatimisesta,
jotta yritys voi hyödyntää oikeuksiaan täysipainoisesti liiketoiminnassa.
Digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä yrityksen on myös muistettava
verkkotunnusten rekisteröinti ja some-tilit, jotka saattavat muodostua
merkittäväksi osaksi yrityksen arvoa ja brändiä.
IPR-oikeuksien avulla yritys voi vahvistaa liiketoimintaansa ja vauhdittaa
yrityksen kansainvälistymistä.
Suomen Tekstiili & Muoti tukee jäsenyrityksiään IPR-asioihin liittyvissä
kysymyksissä, kuten esimerkiksi sopimusasioissa. Lakiasioissa auttaminen
kuuluu jäsenpalveluihimme. Ole yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää!
Toivotamme sinulle hyviä lukuhetkiä!

Anna-Kaisa Auvinen
Toimitusjohtaja
Suomen Tekstiili & Muoti ry

IPR-oikeudet
pähkinänkuoressa:
10 asiaa, joista jokaisen
yrityksen tulisi huolehtia
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Tutustu IPR-oikeuksiin, joita ovat esimerkiksi
tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit
Tee lista yrityksen
omistamista IPR-oikeuksista
Kartoita sopimukset, joissa on
IPR-oikeuksiin liittyviä ehtoja
Laadi suunnitelma siitä, miten yrityksen
brändi ja tuotteet suojataan
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Rekisteröi IPR-oikeudet riittävän kattavasti sekä
kansallisesti että tarvittaessa kansainvälisesti
Huolehdi IPR-oikeuksien
ylläpidosta ja uudistamisesta
Varmista IPR-oikeuksien
tehokas valvonta
Puutu IPR-oikeuksien
loukkauksiin viipymättä
Muista, että IPR-oikeuksien varallisuusarvo voi olla suuri,
ja niiden hyödyntäminen on tärkeää yrityksen liiketoiminnalle

Kysy neuvoa

IPR = Intellectual Property Rights
eli immateriaalioikeudet / aineettomat oikeudet
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Finlayson on hankkinut oikeudet Tom of Finland-hahmoihin.
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1.
Tutustu IPR-oikeuksiin
joita ovat esimerkiksi
tekijänoikeudet,
tavaramerkit ja patentit
Aloita tutustumalla keskeisiin aineettomien oikeuksien
käsitteisiin. Niitä ovat tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet,
hyödyllisyysmallit ja patentit. Yleisesti puhutaan IPR-oikeuksista
(Intellectual Property Rights).
Jos yrityksessä esimerkiksi luodaan uusia ja yksilöllisiä tuotteita,
yritys voi suojata tuotteen tai sen osan ulkomuodon mallioikeudella.
Jos yrityksessä tehdään keksintöjä, niille on mahdollista hakea
patenttisuojaa.
Tekijänoikeus
Kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijälle
syntyy oikeus määrätä teoksestaan taloudellisesti ja moraalisesti. Taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijän yksinoikeutta valmistaa
teoksesta kappaleita ja saattaa ne yleisön
saataville. Moraalisia oikeuksia puolestaan
ovat isyysoikeus ja respektioikeus.
Isyysoikeudella tarkoitetaan tekijän oikeutta
tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi silloin
kun teosta käytetään. Respektioikeus puolestaan tarkoittaa kieltoa muunnella teosta
siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa
tai omaperäisyyttä. Tekijä voi luovuttaa
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taloudelliset oikeutensa edelleen, mutta
moraalisista oikeuksistaan hän ei voi sitovasti
luopua kuin rajoitetusti.
Tekijänoikeus ei vaadi rekisteröintiä, vaan
tekijä saa tekijänoikeuden, kun niin sanotun
teoskynnyksen ylittävä itsenäinen ja omaperäinen teos on tehty. Muotituotteissa
teoskynnys on kuitenkin korkea, joten alan
yrityksen kannattaa usein harkita muita
suojamuotoja, kuten mallisuojaa tai tavaramerkkiä.
Tekijänoikeus on Suomessa voimassa 70
vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Marimekko on rekisteröinyt ikonisen Unikko-kuosinsa omaksi tavaramerkikseen.

Tavaramerkki
Tavaramerkki on tunnusmerkki, jonka avulla
yritys erottaa tarjoamansa tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista. Usein tavaramerkissä on yrityksen tai tuotteen nimi
ja logo, mutta tavaramerkki voi muodostua
esimerkiksi sanoista, kuviosta, iskulauseesta, äänimerkistä tai näiden yhdistelmästä.
Tavaramerkki on rekisteröitävä. Tavaramerkin rekisteröinnin voi menettää, jos merkkiä
ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden
aikana, eikä haltija kykene osoittamaan
siihen hyväksyttävää syytä. Tavaramerkki
on Suomessa voimassa hakemispäivästä
alkaen aina 10 vuotta rekisteröintipäivästä
ja se voidaan uudistaa rajattomasti aina
10 vuodeksi kerrallaan.
Suomen lisäksi tavaramerkki voidaan rekisteröidä EU:n alueella EU-tavaramerkkinä sekä
kansainvälisenä tavaramerkkinä niissä

maissa, jotka ovat liittyneet kansainvälistä
tavaramerkkiä koskevaan ns. Madridin sopimukseen (ks. lisätietoja kohdasta s. 20).

Joutsen on rekisteröinyt tuotemerkkinsä mm.
EU:ssa, Japanissa ja Kiinassa, ja rekisteröintiä
ollaan vahvistamassa entisestään.
”Vientiyritykselle on erittäin tärkeää rekisteröidä tuotemerkki. Meillä on rekisteröitynä
myös sana Joutsen, jos sitä käytetään tuotemerkkinä,” kertoo Joutsenen toimitusjohtaja
Matias Kotkasaari.

Yrityksen IPR-oikeudet
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Frictape Net Oy on rekisteröinyt mallin ”Hihnasolmupunottu reunaturvaverkko”. Reunaturvaverkko
on yksi yrityksen päätuotteista, ja sitä myydään globaalisti öljynporausteollisuudelle. Kansallisen
rekisteröinnin lisäksi malli on rekisteröity myös EU:n alueella yhteisömallina ja muutamissa muissakin maissa.
”Asiakkaidemme näkökulmasta on tärkeää, että päätuotteemme on asianmukaisesti suojattu”
kertoo toimitusjohtaja Jaakko Uotila.

Patentti
Patentti tarkoittaa yksinoikeutta keksintöön.
Keksintö on patentoitavissa, mikäli se on uusi,
keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen.
Keksinnön on oltava luonteeltaan tekninen
ja toistettavissa oleva, ja sen on kyettävä
ratkaisemaan patenttihakemuksessa esitetty
ongelma. Esimerkiksi Gore-Tex -keksintö on
aikanaan patentoitu.
Patentti on rekisteröitävä. Patentti on Suomessa voimassa 20 vuotta hakemispäivästä
lukien. Patenttia ei voi uudistaa (ks. lisätietoja
kohdasta s. 18).
Suomen lisäksi keksinnölle voidaan hakea
EU:n yhtenäispatenttia, joka tulee todennäköisesti voimaan vuoden 2017 aikana, tai erillistä
eurooppapatenttia, joka voidaan saattaa
voimaan Euroopan patenttisopimukseen
liittyneissä maissa kuten esimerkiksi Norjassa,
Sveitsissä ja Turkissa. Lisäksi patenttia voidaan hakea kansainvälisen patenttihakemus

Mallioikeus pitää rekisteröidä. Mallioikeus on
Suomessa voimassa 5 vuotta hakemis-
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Hyödyllisyysmalli
Hyödyllisyysmalli eli ”pikkupatentti” antaa
suojan yksinkertaisille laite- ja tuotekeksinnöille, joita voivat olla esimerkiksi vaatteisiin
liittyvät tekniset ratkaisut. Hyödyllisyysmalli
on patenttia kevyempi suojamuoto, jonka voi
hankkia patenttia helpommin ja nopeammin.
Hyödyllisyysmallin voi saada keksintöön,
joka on uusi ja keksinnöllinen sekä teollisesti
hyödynnettävissä.
Hyödyllisyysmalli on rekisteröitävä. Hyödyllisyysmalli on Suomessa voimassa 4 vuotta
hakemispäivästä lukien ja se voidaan uudistaa kerran 4 vuodeksi ja kerran 2 vuodeksi.

IPR-oikeuksien voimassaoloajat Suomessa
päivästä lukien, ja se voidaan uudistaa neljä
kertaa aina 5 vuodeksi kerrallaan. Suomen
lisäksi yrityksen tuote voidaan suojata EU:n
alueella rekisteröimällä yhteisömalli tai kansainvälisesti rekisteröimällä kansainvälinen
malli niissä maissa jotka ovat liittyneet kansainvälistä mallisuojaa koskevaan ns. Haagin
sopimukseen (ks. lisätietoja kohdasta s. 21).

Voimassaoloaika

Oikeus

Mallioikeus
Mallioikeus suojaa tuotteen tai sen osan
ulkomuodon ja designin. Kyse on kokonaisvaikutelmasta, jonka muodostavat tuotteen
linjat, ääriviivat, värit, muodot, pintarakenne,
materiaali ja muut piirteet. Mallioikeus ei
kuitenkaan koske teknisiä ratkaisuja.

menettelyn kautta esimerkiksi Yhdysvaltoihin,
Kiinaan tai Venäjälle. (ks. lisätietoja kohdasta
s. 22).

Uudistettavuus

Tekijänoikeus

70 v tekijän kuolinvuoden päättymisestä

Ei

Tavaramerkki

hakemispäivästä alkaen
10 v rekisteröintipäivästä

Rajaton aina
10 v kerrallaan

Mallioikeus

5 v hakemispäivästä

4x5v

Patentti

20 v hakemispäivästä

Ei

Hyödyllisyysmalli

4 v hakemispäivästä

1x4v+1x2v

Yrityksen IPR-oikeudet
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2.
Tee lista yrityksen
omistamista
IPR-oikeuksista

3.
Kartoita sopimukset,
joissa on IPR-oikeuksiin
liittyviä ehtoja

Kun olet tutustunut IPR-oikeuksiin,
tee lista yrityksen omistamista IPR-oikeuksista.
Merkitse listaan vähintään seuraavat asiat:

Yrityksessä voi olla paljon erilaisia sopimuksia, jotka liittyvät tavalla
tai toisella IPR-oikeuksiin. Näitä sopimuksia voivat olla esimerkiksi
lisensointiin, työsuhteisiin ja toimeksiantoihin liittyvät sopimukset.

Oikeuden rekisteröintipäivä
Rekisteröintinumero
Oikeuden omistaja
Mahdollinen asiamies
Linkki rekisteröintidokumentteihin
Voimassaoloaika
Mahdollinen uudistamispäivämäärä

Määritä vastuuhenkilö- tai henkilöt, jotka ovat vastuussa
IPR-oikeuksia koskevan listan päivittämisestä.
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Jotta kokonaisuus pysyy hallussa, kannattaa
tehdä lista yrityksen sopimuksista, joilla on
liityntä IPR-oikeuksiin. Määritä vastuuhenkilö
tai -henkilöt, jotka ovat vastuussa listan
päivittämisestä.
Sopimuksissa kannattaa usein sopia IPR-oikeuksien siirtämisestä yritykselle siten, että
siirtoon sisältyvät myös oikeuksien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeudet. Muista
kuitenkin, että käyttöoikeus voi toisinaan olla
yrityksen tarpeisiin nähden riittävä ja kustannustehokas oikeuden hyödyntämismuoto.
Sopimuksia tehtäessä tulee varmistaa myös,
ettei kolmansien osapuolten kuten esimerkiksi agenttien kanssa tehtäviin sopimuksiin
liity laajoja IPR-vastuita.

Lisenssisopimukset
Lisenssisopimuksella lisenssinsaaja eli
käyttäjä saa käyttöoikeuden lisenssinantajan
IPR-oikeuteen, kuten esimerkiksi tavaramerkkiin. Sopimuksella myönnettävät lisenssit
voivat olla alueellisesti, asiallisesti ja ajallisesti
rajoitettuja.
Lisenssisopimuksia laadittaessa on tärkeää
sopia tarkasti siitä, mitä tuotteita käyttöoikeus koskee ja millä tavoin käyttöoikeuden
kohdetta saa hyödyntää sekä siitä, miten
sopimus voidaan tarvittaessa irtisanoa
tai purkaa. Yleensä lisenssinhaltija ei saa
luovuttaa lisenssiä eteenpäin tai myöntää
uusia lisenssejä, ellei siitä ole nimenomaisesti
sovittu lisensointisopimuksessa.

IPR-oikeuksiin liittyviä sopimuksia ovat
esimerkiksi seuraavat.

Yrityksen IPR-oikeudet
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Työsopimukset

Toimeksiantosopimukset

Työsopimuksissa kannattaa lähes aina sopia
IPR-oikeuksien siirtämisestä työntekijältä
työnantajayritykselle siten, että siirtoon sisältyvät myös oikeuksien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeudet. Esimerkiksi tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle, joten
se on siirrettävä yritykselle sopimusteitse.
Tekijänoikeuksia ei saa myöskään edelleen
luovuttaa, ellei siitä ole sovittu nimenomaisesti etukäteen.

Toimeksiantosopimuksia ovat esimerkiksi
freelancerin tai yrityksen kanssa tehdyt
sopimukset tietyn toimeksiannon kuten
vaikkapa suunnittelutyön suorittamisesta.
Toimeksiantosopimuksissa on tärkeää ottaa
huomioon tekijänoikeuksien siirtyminen
toimeksiantajalle. Tekijänoikeudet ja niiden
edelleenluovutus- ja muokkausoikeudet
eivät siirry toimeksiantajalle ilman nimenomaista mainintaa sopimuksessa.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset
voivat halutessaan hyödyntää liiton työsopimusmalleja, joissa on myös immateriaalioikeuksia koskevat mallilausekkeita.

Tuotekehitysvaiheen
salassapitosopimukset

Työsuhdekeksinnöt
Työsuhdekeksintöjen osalta työnantajan on
noudatettava lakia työsuhdekeksinnöistä.
Lakia sovelletaan silloin, kun työntekijä tekee
Suomessa patentilla suojattavissa olevan
keksinnön, joka kuuluu hänen työnantajansa
toimialaan. Keksinnöt jaetaan laissa neljään
ryhmään, ja työnantajan oikeus keksintöön
riippuu siitä, mihin ryhmään keksintö kuuluu.

Case: Lisensointi vauhdittaa Finlaysonin
kansainvälistymistä
Finlayson on onnistunut laajentamaan liiketoimintaansa lisensointiyhteistyön kautta.
Tällä hetkellä lisenssikumppanien määrä on Aasiassa 24 ja Euroopassa 5. Tulevina vuosina
yhtiön lisenssiliiketoiminnan tulovirtaa kasvattaa merkittävällä tavalla yhteistyö, jossa Finlaysonmyymälöitä ja shop-in-shoppeja avataan Kiinaan yhdessä paikallisen kumppanin kanssa.
Finlaysonin kuosit ja tavaramerkki ovat mukana aasialaisten kumppanien tuotevalikoimissa muun
muassa kodintekstiileissä ja vaatteissa, paperitarvikkeissa, astioissa sekä muissa laadukkaissa
tuotteissa. Finlayson panostaa lisenssiliiketoiminnan kasvattamiseen myös jatkossa.
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Tuotekehitysvaiheessa tehdään salassapitosopimuksia, jotta voidaan turvata esimerkiksi
ideoiden, liikesalaisuuksien sekä luottamuksellisen materiaalin säilyminen salaisena.
Salassapitosopimuksissa on tärkeää sopia
siitä, mitkä tiedot ovat luottamuksellisia ja
mitkä mahdollisesti eivät, sekä siitä, että
salassapitovelvollisuus on voimassa myös
siinä tapauksessa, että varsinaista sopimusta
ei tuotekehitysvaiheen jälkeen syystä tai
toisesta syntyisi.

Työntekijän on ilmoitettava keksinnöstä
työnantajalle. Kun työnantaja on saanut
keksinnöstä tiedon, sillä on neljä kuukautta
aikaa ilmoittaa kirjallisesti keksijälle, ottaako
se itselleen joko kokonaan tai osaksi ne
oikeudet, jotka sillä on mahdollisuus saada.
Työntekijällä on oikeus saada keksinnöstään
kohtuullinen korvaus.
Jos yrityksellä on paljon tuotekehitystä, sen
kannattaa laatia työsuhdekeksintöohjesääntö ja mainita sen noudattamisesta työsopimuksessa.

Yrityksen IPR-oikeudet
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4.
Laadi suunnitelma siitä,
miten yrityksen brändi ja
tuotteet suojataan

Case: Marimekon IPR-strategia painottaa
klassikkojen suojaamista ja päämarkkina-alueita
Marimekon IPR-strategia painottaa klassikkojen suojaamista ja päämarkkina-alueita

Yrityksen on hyvä miettiä huolella mitä oikeuksia sen kannattaa
rekisteröidä, ja kuinka laajalle maantieteelliselle alueelle rekisteröintejä tarvitaan. Suunnitelman laatimisessa voi käyttää apuna
asiantuntevaa IPR-konsulttia.
Lähtökohtaisesti yrityksen kannattaa suojata
aina vähintään pääbrändinsä ja verkkotunnuksensa omilla päämarkkina-alueillaan.
Muoti- ja design-alan yrityksille on usein
suositeltavaa rekisteröidä tavaramerkki ja
mallioikeudet malliston yksilöllisimmille ja
keskeisimmille luomuksille.
Jos kohdealueena on enemmän kuin yksi
EU-maa, kannattaa hakea suoraan EU-tavaramerkkiä. Lisäksi on hyvä pohtia, ylittävätkö
yrityksen tuotteet teoskynnyksen tekijänoi-

”Strategiassa olennaista on määritellä, mihin suojauksessa keskitytään ja mitkä ovat yhtiön
toimintatavat”, kertoo Marimekon päälakimies Tiina Lencioni.

keudellisessa mielessä ja voiko mahdollisissa
kopiointi- tai jäljittelytapauksissa vedota
tekijänoikeuteen.

Tuotekohtaisessa suojauksessa keskitytään tuotteisiin, joiden oletetaan olevan pitkäkestoisia
ja joissa on klassikkoainesta. Tällaisia ovat esimerkiksi Carina Anderssonin vaasit ja Sukat makkaralla -lasisarja. Marimekko pitää tärkeänä myös lisensoitavien tuotemerkkien suojaamista.

Lisäksi kannattaa laatia selkeä ohjeistus siitä,
miten brändiä käytetään markkinoitaessa
yrityksen tuotteita ja palveluita kuluttajille. Tähän ohjeeseen on tärkeää perehdyttää oman
henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppanit,
jotka lisenssin tai muun sopimuksen perusteella käyttävät yrityksen IPR-oikeuksia.

Marimekko on suojannut päätavaramerkkinsä hyvin kattavasti sekä sanamerkkinä että
kuviomerkkinä. Lisäksi Marimekko on suojannut tavaramerkein tunnetuimpia kuosejaan kuten
Unikon, Kaivon ja Lumimarjan. USA:ssa kuoseja on suojattu myös tekijänoikeusrekisteröinneillä.

Case: Finlayson satsaa brändiohjeistukseen
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Marimekko on tunnettu designtalo, jolla on pitkät perinteet immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Brändiin ja tuotteisiin liittyvien immateriaalioikeuksien suojaamista pidetään Marimekolla
erittäin tärkeänä. Toimintaa oikeuksien suojaamisessa linjaa Marimekon IPR-strategia.

Marimekon kuviot ovat tunnettuja ja niitä jäljitellään. Loukkauksiin puuttumista on jouduttu
kuitenkin miettimään strategisesta näkökulmasta, koska kaikkiin oikeudenloukkauksiin ei ole
mahdollista puuttua.
Marimekolle haasteita ovat aiheuttaneet mm. kiinalaiset verkkokaupat, jotka myyvät väärennöksiä. Tilannetta on kuitenkin pystytty parantamaan johdonmukaisella toiminnalla verkkokauppatoimijoiden kanssa. EU:n tai USA:n alueella yhtiö on yleensä saanut toiminnan loppumaan lähettämällä loukkaajalle kieltokirjeen.

Finlaysonilla on koettu tärkeäksi laatia brändiohjeistus eli Brand Manual. Ohjeistuksessa kerrotaan brändin historiasta, arvoista, designfilosofiasta ja graafisesta ilmeestä. Lisäksi ohjeistuksessa on neuvoja brändin käytöstä pakkauksissa ja etiketeissä, markkinointiviestinnässä ja
lisensoinnin yhteydessä. Brändiohjeistus sisältää niin ikään ohjeet brändin käytöstä myymälöiden konseptissa, esillepanossa ja myymälämateriaaleissa.

”Loukkauksiin puuttumisessa kannatta huomioida eri markkina-alueiden erityispiirteet”
Lencioni vinkkaa.

”Koemme tärkeäksi, että pystymme välittämään yhteistyökumppaneillemme ympäri maailman Finlaysonin
upean tarinan, historian sekä arvopohjamme. Haluamme edesauttaa sitä, että Finlayson näkyy ja tuntuu
samalta brändiltä sen kaikissa kohtaamispisteissä” , kertoo Finlaysonin Marketing Manager Elina Autio.

”IPR-oikeuksien rekisteröintien tulisi olla kunnossa jo siinä vaiheessa, kun yritys aloittaa toimintansa
markkinoilla. IPR-oikeuksien suojaaminen kannattaa hoitaa kuntoon jo yrityksen perustamisvaiheessa ja
laatia yritykselle kirjallinen IPR-strategia, jonka tulee linkittyä yrityksen strategiaan”, Lencioni neuvoo.

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI
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Tiina Lencioni muistuttaa aloittelevia yrityksiä IPR-oikeuksien suojaamisen tärkeydestä ja
kehottaa olemaan ajoissa liikkeellä.
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5.
Rekisteröi oikeudet
riittävän kattavasti Suomessa
ja tarvittaessa kansainvälisesti
Mieti, miten laajalla maantieteellisellä alueella toimit ja missä
tarvitset rekisteröintejä.
Jos haluat tuotteellesi yksinoikeuden, se vaatii yleensä rekisteröinnin. Vain tekijänoikeudet
muodostavat poikkeuksen tästä säännöstä.
Tietyissä maissa tekijänoikeus on kuitenkin
mahdollista rekisteröidä. Näin on esimerkiksi
USA:ssa ja Kiinassa.
Jos yrityksesi toimii pelkästään Suomessa,
IPR-oikeuden kansallinen rekisteröinti riittää.
Jos toimintaa on myös ulkomailla, yksinoikeudet kannattaa rekisteröidä EU-maissa ja
muissa kohdemaissa.

PRH:ssa on tavaramerkkien osalta n. 3 kk,
mallien osalta n. 4 kk, patenttien osalta
n. 2,5 v ja hyödyllisyysmallien osalta n. 3 kk.
Rekisteröinnin kustannukset koostuvat
vähintään PRH:n käsittelymaksuista sekä
mahdollisista asiamiehen käyttämisestä
aiheutuneista kuluista. PRH:n käsittelymaksut
ovat kohteesta riippuen yleensä muutamia
satoja euroja.
www.prh.fi

REKISTERÖINTI SUOMESSA
Kansallisten IPR-oikeuksien rekisteröintiä
haetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta
(PRH). PRH tutkii ja myöntää kansalliset tavaramerkit, mallit, patentit ja hyödyllisyysmallit.
Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika
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Halti on rekisteröinyt EU-tavaramerkin,
koska yrityksellä on toimintaa eri EU-maissa.

REKISTERÖINTI ULKOMAILLA
EU-tavaramerkki
EU-tavaramerkki on kustannustehokas
suojamuoto. EU-tavaramerkki suojaa tavaramerkkiä kaikissa EU-maissa. Mikäli yrityksen
kohdemaana on enemmän kuin yksi EU-maa,
EU-tavaramerkin rekisteröinti on suositeltavaa.
Tavaramerkkiä haetaan suoraan Euroopan
unionin teollisoikeuksien virastosta
(EUIPO). EU:n tavaramerkki on voimassa

10 v hakemispäivästä, ja se voidaan uudistaa
aina kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintijakson päättymisestä.
euipo.europa.eu

Ainolla on vientiä useisiin eri maihin, ja yritys on
rekisteröinyt nimelleen ja logolleen EU-tavaramerkin.

Yrityksen IPR-oikeudet
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Kansainvälinen tavaramerkki

Yhteisömalli

Kansainvälistä tavaramerkkiä haetaan PRH:n
kautta englanniksi World Intellectual Property
Organizationilta (WIPO). Kansainvälisen
tavaramerkin hakeminen edellyttää, että
hakijalla on samaa merkkiä koskeva suomalainen rekisteröinti tai Suomessa vireillä oleva
hakemus.

Yhteisömalli antaa tuotteelle tai sen osalle
suojan koko EU:n alueella. Sen avulla suojataan tuotteen tai sen osan ulkomuoto ja
design.

Rekisteröinti tapahtuu Madridin pöytäkirjaksi
kutsutun kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Pöytäkirjan on allekirjoittanut noin 80
maata, ja rekisteröinti kattaa näistä maista
kaikki ne, joihin hakemus kohdennetaan.
Sopimuksen piiriin kuuluvat muun muassa
Kiina ja Venäjä.

Yhteisömallia haetaan joko suoraan Euroopan
unionin teollisoikeuksien virastosta (EUIPO) tai
PRH:sta, joka välittää hakemuksen EUIPO:lle.

Marimekko on hakenut Urna-maljakolleen kansainvälisen mallisuojan.

Yhteisömallin voimassaoloaika on 5 vuotta rekisteröinnistä, ja rekisteröinti voidaan uudistaa
viiden vuoden välein enintään 25 vuodeksi.
Yhteisömallin rekisteröiminen on kustannustehokas tapa saada EU:n laajuinen suoja.

Rekisteröimätön yhteisömalli

Kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti on
voimassa 10 vuotta ja se voidaan uudistaa
aina kymmeneksi vuodeksi uudelleen.
112 mm

Suomalaisen yrityksen kannattaa muistaa
kansainvälisen tavaramerkin rekisteröinti
ainakin Norjassa ja Sveitsissä, jotka eivät
ole EU-tavaramerkin piirissä.
www.wipo.int

Rosafox on rekisteröinyt kansainvälisen
tavaramerkin, joka on voimassa muun muassa
Venäjällä, Kiinassa ja USA:ssa. Kiinassa yritys
tunnetaan nimellä FinRosafox.
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Finlayson on rekisteröinyt pahviselle
pyyheripustimelleen yhteisömallin.

Jos yritys haluaa tuoda tuotteensa EU:n
alueella suoraan markkinoille ilman rekisteröintitoimenpiteitä, se voi tietyin edellytyksin
turvautua ns. rekisteröimättömän yhteisömallin antamaan suojaan. Suojan saamisen
kynnys on kuitenkin korkea ja edellyttää tuotteelta mm. julkisuutta ja tunnettuutta, joten
suojaa voi olla käytännössä vaikea saada.
Rekisteröimättömän yhteisömallisuojan
antama suoja on myös suppea, sillä rekisteröimätön malli saa suojaa vain vilpillisessä
mielessä tehtyä kopiointia vastaan. Rekisteröimättömän mallin suoja-aika on 3 vuotta ja
sitä ei ole mahdollista jatkaa.

Kansainvälinen mallisuoja
Kansainvälistä mallisuojaa haetaan englanniksi WIPOlta (World Intellectual Property

Organization). Hakemuksen voi myös
toimittaa PRH:lle, joka välittää sen edelleen
WIPOlle. Kansainvälisen mallin rekisteröintiä
voi hakea Suomen kansalainen tai henkilö,
jolla on täällä kotipaikka tai teollinen tai
kaupallinen liikepaikka.
Kansainvälisellä mallisuojalla tarkoitetaan
ns. Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan
mukaista rekisteröintiä. Suoja tulee voimaan
niissä jäsenmaissa, joiden kansallisesta lainsäädännöstä ei löydy estettä rekisteröinnille.
Sopimuksen piiriin kuuluvat muun muassa
Norja ja Sveitsi.
Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa
5 vuotta ja se voidaan uudistaa viiden vuoden jaksoissa edellisen rekisteröintijakson
päättymisestä.
www.wipo.int

Yrityksen IPR-oikeudet
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Yhtenäispatentti

Eurooppapatentti

EU:n yhtenäispatentin odotetaan tulevan
voimaan vuoden 2017 aikana. Voit tarkistaa
ajankohtaisen tilanteen liiton asiantuntijalta
tai Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Eurooppapatenttihakemuksella hakija voi
saada eurooppapatentin niihin valtioihin,
jotka ovat liittyneet Euroopan patenttisopimukseen (EPC). Eurooppapatentti tulee
säilymään rinnakkaisena järjestelmänä
yhtenäispatentin rinnalla.

Patenttiuudistus pitää sisällään uuden yhtenäispatentin (Unitary Patent, UP) sekä uuden
yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified
Patent Court, UPC).
Yhtenäispatenttia haetaan Euroopan patenttivirastosta (EPO), jonka jälkeen myönnetty
patentti tulee suoraan voimaan kaikissa
uudistuksessa mukana olevissa EU-maissa.
Kaikki yhtenäispatenttia koskevat riidat
käsitellään tulevaisuudessa yhdistetyssä
patenttituomioistuimessa, ja sen antamat
ratkaisut pätevät kaikissa patenttiuudistuksessa mukana olevissa EU-maissa.
Yhtenäispatentin etuna on se, että hakija
saa yhdellä hyväksytyllä hakemuksella
keksinnölleen maantieteellisesti laajan ja
yhtenäisen suojan. Yhtenäispatentin rinnalla
tulee kuitenkin säilymään myös perinteinen
eurooppapatenttijärjestelmä, joka voi olla
hakijalle hyvä vaihtoehto muun muassa
silloin, jos hakija haluaa rajata patenttisuojan
vain tiettyihin Euroopan patenttisopimuksen
piiriin kuuluviin maihin.
euipo.europa.eu

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen
käsittelee ja myöntää Euroopan patenttivirasto (EPO). Kun eurooppapatentti on
myönnetty, se on saatettava voimaan halutuissa maissa. Kaikki Euroopan patenttisopimukseen kuuluvat maat löytyvät Euroopan
patenttiviraston internet-sivuilta.
euipo.europa.eu

Kansainvälinen patenttihakemusmenettely (PTC)
Kansainvälisen patenttihakemuksen voi
laittaa vireille PRH:n kautta. PRH tarkastaa
hakemuksen ja siirtää sen tutkittavaksi
kansainväliselle viranomaiselle. Kansainvälinen patenttihakemusmenettely perustuu
kansainväliseen patenttisopimukseen, johon
liittyneet maat löytyvät WIPOn internetsivuilta.
Kansainvälisen tutkimusvaiheen jälkeen hakija voi hakea patenttia halutuissa kansallisissa
tai alueellisissa patenttivirastoissa. Kansainvälisen hakemuksen lopputuloksena ei siis
ole kansainvälinen patentti tai maailmanpatentti, vaan joukko kansallisia patentteja.

6.
Huolehdi IPRoikeuksien ylläpidosta
ja uudistamisesta
Tuotteelle tai palvelulle hankittua suojaa ei
kannata päästää turhaan vanhenemaan. Tee
siis lista yrityksen omistamista IPR-oikeuksista kohdan 2. mukaisesti.

Määritä tämän jälkeen vastuuhenkilö tai
-henkilöt, jotka ovat vastuussa listan mukaisten oikeuksien ylläpidosta ja uusimisesta
ajallaan, jos niitä on syytä uusia.

7.
Varmista IPR-oikeuksien
tehokas valvonta
Oikeuksien valvonnan ja hakemustasoisen
seurannan voi ulkoistaa asianajotoimistolle
tai muulle IPR-asiantuntijayritykselle. Tämä
kannattaa varsinkin, jos rekisteröintejä on
runsaasti.
Tuoteväärennösten ehkäisemiseksi yritys
voi tehdä Tullille maksuttoman toimintahakemuksen. Sen nojalla Tulli voi tarkastaa, ettei
maahan tuotavien, maasta vietävien tai maan
kautta kuljetettavien tavaroiden joukossa ole

hakijan tuotteiden tuoteväärennöksiä tai muita hakijan IPR-oikeuksia loukkaavia tuotteita.
Toimintahakemus voi olla voimassa yhdessä
tai useammassa EU-maassa hakijan pyynnön mukaisesti. Voimassaoloaika on yleensä
vuosi, jonka jälkeen hakemus voidaan uusia.
www.tulli.fi

www.prh.fi
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8.
Puutu IPR-oikeuksien
loukkauksiin viipymättä
Nopea toiminta kannattaa, jos havaitsee
yrityksen oikeuksia loukatun. Tällöin tapaukset saadaan tehokkaammin haltuun. Lisäksi
loukkauksiin puuttuminen viivytyksettä on
tärkeää siksi, että viivyttely puuttumisessa
voidaan myöhemmin tuomioistuimessa
katsoa loukkauksen hyväksymiseksi.
Yleensä oikeudenloukkaustilanteessa kannattaa kääntyä asiantuntijan, kuten esimerkiksi liiton asiantuntijan tai asianajotoimiston

puoleen. Monet riitatilanteet pystytään selvittämään neuvotteluteitse, ja vain suhteellisen
pieni osa IPR-oikeuksiin liittyvistä riidoista
päätyy oikeuskäsittelyyn tai hallinnolliseen
menettelyyn.
Toimiva tapa oikeudenloukkauksiin puuttumisessa on esimerkiksi se, että yritys
lähettää loukkaajalle kieltokirjeen. Usein jo
pelkkä kieltokirje saa loukkaajan lopettamaan
toimintansa.

9.
Muista, että IPR-oikeuksien
varallisuusarvo voi olla suuri,
ja niiden hyödyntäminen on
tärkeää yrityksen liiketoiminnalle
Kun puhumme IPR-oikeuksista, puhumme rahasta. IPR-oikeudet ovat yrityksen
omaisuutta. Yrityksen brändin taloudelliseen arvoon vaikuttaa muun ohella se,
miten hyvin yritys on suojannut tuotteensa
tavaramerkkien, mallisuojien ja muiden
IPR-oikeuksien avulla.
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Esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä laajasti
rekisteröidyt IPR-oikeudet voivat vaikuttaa hintaan positiivisesti. Brändin arvoa määritellään
erilaisilla menetelmillä. Yksi lähtökohta brändin
arvonmääritykseen on ISO:n ja Suomen Standardisoimisliiton SFS:n standardi ”SFS-ISO
10668: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset
brändin taloudellisen arvon määrittämiseen”.

10.
Kysy neuvoa
Suomen Tekstiili & Muoti ry auttaa jäseniään alkuun IPR-asioissa
ja tarjoaa neuvontaa. Autamme mielellämme myös sopivien
yhteistyökumppanien löytämisessä!
Lisätietoja:

Suomen Tekstiili & Muoti ry
IPR-neuvonta
Lakimies Varpu Laankoski
Puh: 044-5314624
varpu.laankoski@stjm.fi
www.stjm.fi

Patentti- ja rekisterihallitus
www.prh.fi
Tulli
www.tulli.fi

Euroopan unionin
teollisoikeuksien virasto
euipo.europa.eu
World Intellectual
Property Organization
www.wipo.int

Keskeiset IPR-lait:
tekijänoikeuslaki
tavaramerkkilaki
mallioikeuslaki
laki hyödyllisyysmallioikeudesta

patenttilaki
laki oikeudesta työntekijän
tekemiin keksintöihin
toiminimilaki

Kulloinkin voimassa olevat lait löytyvät osoitteesta www.finlex.fi
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