
Luova akateeminen
yrittäjyys
Immateriaalioikeudet
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• Lakimies Peter Hänninen
• Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi
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Kuka?



www.helsinki.fi/yliopisto

Erilaiset
immateriaalioikeudet
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• Tavoite: kannustaa innovatiiviseen toimintaan sekä
luomistyöhön

• Yksinoikeus / Oikeus estää muiden käyttö
• Poikkeukset ja rajoitukset
• Ei lupa käyttää (Freedom to Operate)

• Lähtökohta: maakohtainen sääntely
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Immateriaalioikeudet



Rekisteröimisen jälkeen:
• Patentit
• Mallioikeudet
• Hyödyntämismallit
• Tavaramerkit
• Kasvilajikkeet
• Yrityksen nimi

Ilman rekisteröimistä:
• Tekijänoikeus
• Tavaramerkit (huomattavalla rajoitteella)
• Tieto-taito (liikesalaisuudet)
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Immateriaalioikeudet
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Vertailu
Nimi Mikä? Kuinka pitkään?

Patentti

Hyödyllisyys-
malli
Tavaramerkki

Mallioikeudet

Nimi

Tekijänoikeus

Tietokanta-
oikeus
Liikesalaisuu-
det

Kaupallista arvoa omaava tieto Niin kauan, kunnes tulee
julkiseksi

Tuote, kone tai prosessi
20 (25) vuotta

Tuote tai kone

Erottautumiskeino markkinoilla ikuisesti; jos uusittu

Tuotemallit 25 vuotta (5+5+5+5+5)

Yrityksen nimi Ikuisesti; jos yrityksellä
aktiivista toimintaa

Kirjalliset (softa) ja taiteelliset työt, 70 vuotta tekijän
kuolemasta

Investointi tiedon keräämisen,
varmistamiseen tai esittämiseen

15-vuotta tietokannan
valmistumisesta

10 vuotta (4+4+2)



Yksi tuote on usein suojattu monella eri tavalla

”Real Thing!”
Slogan (Trademark)

Cap
Patent

Coca Cola
Trademark ®

Label
Copyright ©

The Coca Cola Company
Business name



Yksi tuote on usein suojattu usealla eri tavalla

”Real Thing!”
Slogan (Tavaramerkki)

Korkki
Patentti

Coca Cola
Tavaramerkki ®

Etiketti
Tekijänoikeus ©

The Coca Cola Company
Yrityksen nimi

Bottle
3D-tavaramerkki

/ mallioikeus

Sisällön resepti: Tieto-taito suojattu liikesalaisuutena



• Onko keksintö patentoitavissa?
• Jollei patentoitavissa, soveltuuko toinen

rekisteröintiprosessi?
• Paremmin suojattavissa liikesalaisuutena?
• Potentiaali kaupalliseen hyödyntämiseen?
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Relevantin suojamuodon valinta
riippuu suojattavasta kohteesta
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IP Due Diligence &
Freedom to Operate
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• Voinko toimia rikkomatta muiden
immateriaalioikeuksia?

• Joskus hyvin vaikea arvioida
• Laajasti suojatut alueet
• Vaikeasti tulkittavat patentit (esim. nk. softapatentit)

• Google!
• Muut tietokannat

• Patenttitietokannat
• Tavaramerkkitietokannat
• Mallisuojatietokannat
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Vapaus toimia - Freedom to
Operate



• Omistaja
• Pätevyys
• Laajuus (materiaalinen ja maakohtainen)
• Aikaisemmat käyttöoikeudet

• Aikaisemmat sopimukset

• Raukeaminen
• Immateriaalioikeuden “viimeinen käyttöpäivä”
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Mitä pitää ottaa huomioon
immateriaalioikeuksia arvioitaessa?



• Keksijä / Kirjoittaja / Luoja
• Perustaneet keksijät

• Työntekijä
• Työnantaja
• Sopimuspuoli

• Consultant / Open Source Software

• Rahoittaja
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Kuka omistaa aineettomat
oikeudet?



• Rekisteröinti =/= Pätevä
• Patentoitavuus

• Mitä voidaan patentoida? (PatenttiL: §§1-2)
• Uutuus, omaperäisyys, teollinen käyttökelpoisuus

• Milloin oikeus päättyy
• 20+5 vuotta
• Maksujen laiminlyönti
• Kumoaminen
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Onko aineeton oikeus pätevä?
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Kaupallinen
hyödyntäminen
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• Käyttäminen omassa tuotteessa
• Muiden käytön estäminen

• Käytön salliminen muiden tuotteissa
• Lisenssi
• Cross-licensing (standardit)
• Oikeuden myynti

Æ Mikä on sinun IP strategiasi?
• MUISTA: IP oikeudet ovat oikeuksia estää muiden

käyttö suhteessa keksintöön/ teokseen / malliin –
eivät oikeuksia käyttää (FTO)
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Kuinka hyödyntää?



• “Patentti menetelmästä käyttää geeniä XX
vehnässä, jolla saadaan se kestämään
tuholaismyrkky Y:tä”

• tai “Patentti metodista käyttää ketsuppia hodareissa”
• Mitä tahoa minun tulisi lähestyä lisensoinnin suhteen?
• Mitä jos olen riippuvainen toisen aikaisemmasta

patentista?

27.3.2015 17Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Esimerkki - Patentti



• Henkilöt Aapo, Tuomo ja Anneli ovat perustaneet
yhdessä yhtiön Startup Oy
• Aapo on koodanut yhtiölle sovelluksen, joka hyödyntää

avoimella lähdekoodilla lisenssoitua koodia.
• Graafinen suunnittelija on luonut sovelluksen

käyttäjärajapinnan ja yrityksen graafisen yleisilmeen.
• Anneli on myynnin ammattilaisena myynyt sovelluksen

ensimmäisille asiakkaille ja löytänyt potentiaalisen
rahoittajan, jotta myyntiä ja tuotekehitystä voisi
vauhdittaa.

• Mitä tekijänoikeuksien kannalta pitäisi ottaa
huomioon?
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Esimerkki - Tekijänoikeus
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Henkilötiedon käsittely
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• Henkilötietolaki (1999/523) on henkilötietojen
käsittelyn yleislaki

• Henkilötieto: ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka
hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan
kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä
tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä
taloudessa eläviä koskeviksi”

• Henkilörekisterin muodostuminen
• Oikeus käsitellä henkilötietoja (lain sallimat

käyttötarkoitukset)
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Henkilötiedon käsittely



www.helsinki.fi/yliopisto

Rahoitus
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• Tyypillisesti uudet hankkeet vaativat rahoitusta
tutkimukseen, kehittämiseen, IP:n suojeluun, etc.
etc.

• Julkinen rahoitus:
• EU (Horizon 2020), Tekes (UIY, SHOK,

ohjelmarahoitus)
• Yksityinen rahoitus:

• Suuret yritykset, venture capital, enkelirahastot, säätiöt

Æ Jokaisessa rahoitusmallissa omat
ehtonsa & kriteerinsä
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Rahoituksen tarve



• Voiko rahoitusta käyttää kaupallistamiseen?
• Kuinka laajoja oikeuksia rahoittaja vaatii IP:n

suhteen?
• Omistusoikeus, lisenssi, vakuudet

• Rahoituksen saatavuus tulevaisuudessa?
• Kilpailukiellot
• Rajoitukset julkaisemiseen, muut

määräysvaltakysymykset
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Mitä pitäisi huomioida?



www.helsinki.fi/yliopisto

Sopimukset
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• Kokoelma velvoitteita, joissa osapuolet sitoutuvat
toimimaan/olemaan toimimatta tietyllä tavalla

• Ei sido 3.osapuolia
• Täytäntöönpano vaihtelee sovellettavan lainsäädännön

mukaan
• Välimiesmenettelyn päätökset helpompi

täytäntöönpanna
• Neuvottelut voivat viedä aikaa

• 1 kk – 2 vuotta
• Tyypillisesti tehdään useita muutoksia ja luonnoksia

ennen kuin osapuolet hyväksyvät sopimuksen

27.3.2015 25Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Sopimukset yleisesti



• Sopimuksen tulkintasäännöt riippuvat sopimukseen
sovellettavasta laista
• Esimerkki: Miten tulkitaan “best effort” vs “reasonable

effort” tai “force majeure”
• Tulkinta

• Kirjallisen tulkinnan lähtökohta
• Sopimuspuolien tarkoitus (johdanto/muu

materiaali/taustatiedot)
• Sopijapuolten käyttäytyminen
• Yleinen käytäntö alalla

• Monitulkintaiset ehdot
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Tulkinta
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Sopimustyypit
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Luottamuksellinen tieto

CDA & NDA
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• Tarkoituksena suojella luottamuksellista tietoa
• CDA = Confidential disclosure agreement

• NDA = Non-disclosure agreement

• NDA määrittelee:
• Mikä tieto on salaista
• Kenelle tietoa saa luovuttaa
• Mihin tarkoitukseen tietoa voi käyttää
• Seuraukset salassapitosopimuksen rikkomisesta
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Luottamuksellinen tieto



• NDA voi olla:
• Yksipuolinen
• Molemminpuolinen

• Salassapitoehdot ovat yleensä osana myös muita
sopimuksia

• NDA on tärkeä, erityisesti kun tietoa ei ole suojattu
patentilla, tekijänoikeudella tai muulla IP oikeudella

• Varo kontaminaatiota!
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Salassapitosopimus



Oikeuksien siirto

Lisensointi & Luovutus
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• Lisenssisopimuksella lisenssin antaja myöntää
lisenssinsaajalle käyttöoikeuden (patentit,
tekijänoikeudet, muut immateriaalioikeudet)
• Oikeus käyttää (ei-eksklusiivinen / eksklusiivinen)

• Lisenssinantaja säilyttää omistusoikeuden
aineettomaan omaisuuteen
• Joustava määritelmä

• Luovutus (assignment) = omistuksen siirto
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Käyttöoikeus tai luovutus



• Kompensaatio:
• rojaltit, etappimaksut, tai vuosittainen minimimaksu
• Cross licensing

• Tarkan kompensaation määritteleminen alussa
tyypillisesti erittäin vaikeaa
• Mikä on oikeuden oikea arvo?

 Vaihtoehtoiskustannukset: Uudelleenkoodaus?
Kehittäminen? Uuden brändin luominen?

 Markkinahinta
 NPV( net present value)
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Kompensaatio
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Tukea ja lähteitä
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• Yleistä:
• https://www.iprhelpdesk.eu/
• http://www.wipo.int/portal/en/index.html

• Tavaramerkki
• https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
• http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html

• Patentti
• http://www.prh.fi/fi/patentit.html
• https://www.epo.org/index.html
• http://www.uspto.gov/
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Tukea ja lähteitä


