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Liite: Vaihtoehtoja yritysidean suojaamiseen
Tietoja suojaamisesta löytyy alla olevien linkkien takaa.
Tarpeelliset linkit:
• ELY-keskusten innovaatioasiantuntijoilta;
www.keksintosaatio.fi/keksijalle/miten-suojaan-keksintoni/patentti/
• yliopistojen innovaatioasiamiehiltä
• PRH:n neuvontainsinööreiltä, puh. (09) 6939 5858, sähköposti neuvonta.patentti@prh.fi
• yksityisten patenttitoimistojen patenttiasiamiehiltä;
https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta/asiamiesrekisteri.html
• Lue lisää suojaamisesta Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta www.prh.fi sekä
http://www.keksintosaatio.fi/keksijalle/miten-suojaan-keksintoni/

Linkeistä on nostettu esiin alla olevia tietoja. Tämä on hankeen kokoama tiivistelmä ja suojan
hakemiseen liittyen hakijan on syytä lukea virallinen ohje kokonaisuudessaan.
Miten suojaan keksintöni?
Patentti, hyödyllisyysmalli, mallisuoja ja tavaramerkki ovat teollisoikeuksia, joiden avulla keksijä voi saada
kilpailuetua itselleen. Teollisoikeuksilla tarkoitetaan yksinoikeuksia, joilla suojataan keksintöjä, tavaroiden ja
palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkomuotoa sillä maantieteellisellä
alueella, jossa suojaa haetaan. Tehokkaimman suojan saa käyttämällä eri suojamuotoja joustavasti yhdessä.
Keksinnön voi suojata patentilla ja/tai hyödyllisyysmallilla. Mallioikeus suojaa itse tuotteen tai sen osan
ulkomuotoa ja tavaramerkki tuotetta tai palvelua.
1. Patentti
Patentti tarkoittaa keksinnön omistajalle hakemuksesta myönnettyä tietyn määräajan voimassaolevaa
yksinoikeutta kieltää muilta keksintönsä ammattimainen hyväksikäyttö. Patentin voi saada keksintöön, joka on
teollisesti käyttökelpoinen, uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista keksinnöistä.
Miten haet patenttia?
Patenttihakemus tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Hakemuksen tulee sisältää keksinnön
selitys mahdollisine piirustuksineen, patenttivaatimus sekä tiivistelmä. Selityksen tulee olla niin selvä, että
ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.
2. Hyödyllisyysmalli
Hyödyllisyysmallioikeuden tarkoituksena on antaa suojaa sellaisille teknisille ideoille ja ratkaisuille, jotka eivät yllä
patentoitavuuden tasolle. Hyödyllisyysmallisuoja on potentiaalinen vaihtoehto myös sellaisille keksinnöille, joille
patenttisuoja keksinnön laadun tai tuotteen lyhyen elinkaaren vuoksi on liian hidas ja kallis.
Hyödyllisyysmallisuojan saa patenttia nopeammin, koska keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä ei tutkita.
Miten haet hyödyllisyysmallia?
Hyödyllisyysmallihakemus
laaditaan
samantapaisesti
kuin
patenttihakemus.
Erona
on,
että
hyödyllisyysmallihakemukseen ei liitetä tiivistelmää. Hyödyllisyysmallia haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta
hakemuskirjalla liitteineen.
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3. Mallisuoja
Mallioikeus eli mallisuoja on tarkoitettu esineen ulkomuodon suojaksi, ja se antaa määräaikaisen yksinoikeuden
mallin käyttöön. Mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen tai sen koristelun
piirteistä, kuten linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista.
Miten haet mallisuojaa?
Mallioikeus suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, patentti ja hyödyllisyysmalli taas itse keksintöä. Mallioikeus
on voimassa viisi vuotta hakemispäivästä ja se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan eli maksimisuoja-aika on 25 vuotta.

4.

Yhteisömalli

Yhteisömallin avulla tuotteeseen voi saada suojan yhdellä hakemuksella koko EU:n alueella. Mallisuoja syntyy ja
lakkaa koko yhteisön alueella eikä sitä voida jakaa niin, että se olisi voimassa esimerkiksi vain osassa yhteisön valtioita.Rekisteröimättömän yhteisömallin suoja-aika on kolme vuotta siitä päivästä lukien, jolloin malli tuli ensimmäistä kertaa tunnetuksi yhteisössä. Rekisteröimätön malli antaa sen haltijalle suojaa vain jäljentämistä vastaan.

Liite 2: Vaihtoehtoja yritysidean kehittämiseen saatavilla olevasta tuesta
Tietoja Ely-keskusten konsultoinnista:
https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi
Linkistä on nostettu esiin alla olevia tietoja.
Kehittämispalvelu pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen innovaatioita hyväksi käyttäen
Millaiselle yritykselle
Kehittämispalvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat innovaatioon pohjautuen luoda aktiivisesti uutta
kasvavaa kansallista tai kansainvälistyvää liiketoimintaa ja/tai uudistaa tuote- ja palvelukonseptia. Yrityksen ei
tarvitse omistaa oikeuksia keksintöön, vaan pyrkimyksenä voi olla esim. yksityishenkilön tekemän keksinnön
hyödyntäminen.
Hinta: Hinta asiakkaalle on 300 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.
Kesto: Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely
tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
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Businessfinland/Innovaatioseteli
Tietoja innovaatiosetelistä:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/innovaatioseteli/
Linkistä on nostettu esiin alla olevia tietoja:
Kenelle: Pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka
eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille
uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.
Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv).
Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia
palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.
Milloin: Jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:
•
•
•
•
•

haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua

Innovaatiosetelia ei voi käyttää esimerkiksi yrityksiin, joilla ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia tai jos
yritys on alkutuotannon yritys.

