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Patenttikonsultointi Kan-
gasmäki Oy:n toimitusjohta-
ja ja patenttiasiamies Reijo 
Kangasmäki näkee kuitenkin 
nykyisessä eurooppapatentissa 
etuja verrattuna kaavailtuun 
uudistukseen.

‒ Niin sanotun Lontoon 
sopimuksen myötä ovat pe-
rinteisen eurooppapatentin 
käännöskustannukset  vä-
hentyneet, ja kansalliset pa-
tent t ivirastot  julkaisevat 
kään nökset  nykyisel lään  
vähintään patenttivaatimukset 
myös «vähemmistökielillä». 
Uuden yhtenäispatentin myötä 
käsit telykielet  rajautuvat 
englannin-, saksan- ja rans-
kankieliin, Kangasmäki kertoo.

Järjestelmän tarkoituksena 
on laskea patentointikustannuk-
sia, mutta yhdeksi ongelmaksi 
on muodostumassa yhtenäis-
patentin epäyhtenäisyys. Täl-
lä hetkellä kaikki Euroopan 
yhteisöön kuuluvat maat eivät 
ole lähdössä mukaan yhtenäis-
patenttiin. Yhtenäispatentin 
toteuttamiseen liittyvä työ on 

Keksinnön suojaamiseen 
on monia mahdollisuuksia

kesken, joten avoimia kysy-
myksiä on vielä paljon. Suomi 
ei ole ratifioinut sopimusta, 
vaan vasta harkitsee mukaan 
lähtemistä.

Patentti suojaa 
parhaiten

Tällä hetkellä käytössä ole-
van eurooppapatentin avulla 
keksinnölle on mahdollista 
saada patentti jopa yli kol-
meenkymmeneen Euroopan 
maahan mukaan lukien Islanti, 
Norja ja Sveitsi. Järjestelmä 
on kustannustehokas, koska 
suojaa voidaan hakea yhdellä 
hakemuksella.

‒ Patentti on uutuutensa vuok-
si kattavin ja ehdottomasti suo-
siteltavin vaihtoehto keksinnön 
suojaamiseksi. Keksinnön 
suojausta harkittaessa  kan-
nat  taa tehdä aina perus-
teellinen keksintöselvitys 
ja taustakartoitus, jolloin 
saadaan laadittua realistinen 
suojausstrategia keksinnön 
suojaamiseksi kulloinkin par-
haiten tarkoitukseen sopivalla 

suojaustavalla, Kan gasmäki 
toteaa.

Patentin lisäksi muita hyviä 
teollisoikeudellisia suojausta-
poja ovat käytännössä hyödyl-
lisyysmalli, mallisuoja ja tava-
ramerkki. Suojaustavan lisäksi 
on harkittava, missä maissa 
keksintö halutaan suojata.

Keksintö pidettävä 
salassa ennen 
suojausta

Uuden innovaation ääressä 
pähkäilevän kannattaa sen 
sijaan, että heti ensimmäiseksi 
ryhtyisi kyselemään kaverei-
den mielipidettä tai viemään 
omatoimisia markkinointitut-
kimuksia eteenpäin, pitää kek-
sintö visusti omana tietonaan 
kunnes suojausmahdollisuudet 
on selvitetty. 

Pahimmillaan keksintö saa-
tetaan varastaa, tai sen suojaus-
mahdollisuudet voivat ratkaise-
vasti heikentyä.

‒ Patentilla tai hyödyllisyys-
mallilla suojattavan keksinnön 
kohdalla on absoluuttisen uu-
tuuden vaatimus, mikä tar-
koittaa sitä, että keksinnön 
julkistus esimerkiksi netis-
sä tai lehtiartikkelissa ennen 
hakemuksen sisäänjättöä es-
tää patentin saamisen tai sen 
voimassapitämisen. Uuden 
keksinnön suojausvaihtoehdot 
kannattaakin selvittää mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa 
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Eurooppalaista patenttijärjestelmää uudistetaan 
parhaillaan. Kansallisten patenttien ja nykyisen 
eurooppapatentin rinnalle on tulossa niin sanottu 
yhtenäispatentti, jonka myötä keksinnölle saisi yh-
tenäisen patenttisuojan EU-alueella. Lisäksi patent-
tiriitoja ratkaisemaan on kehitteillä uusi yhdistetty 
patenttituomioistuin.

auktorisoidun patenttiasiamie-
hen tai PRH:n asiantuntijoiden 
kanssa, Kangasmäki neuvoo.

Lisätietoa 
teollisoikeudellisesta 
suojaamisesta: 
www.patenttikonsultointi.fi

!

Patenttikonsultoin-
ti Kangasmäki Oy:n 
toimitusjohtaja, auk-
torisoitu patentti-, ta-
varamerkki- ja malli-
oikeusasiamies Reijo 
Kangasmäki kertoo, 
että perusteellisen 
keksintöselvityksen 
ja taustakartoituksen 
perusteella keksin-
nölle on mahdollis-
ta laatia realistinen 
suojausstrategia kul-
loinkin parhaiten tar-
koitukseen sopivalla 
suojaustavalla.

Mallisuoja
• Suojaa tuotteen ulkomuotoa, osaa siitä tai siinä olevaa kuviota
• Mahdollistaa yksinoikeudet uuden ja yksilöllisen muotoilun hyödyntämiseen
• Voimassa viisi vuotta kerrallaan, voidaan uudistaa neljästi, yhteensä 25 vuoden 

ajaksi
• Myös yhdellä hakemuksella Euroopan yhteisön alueella yhteisömallina 

Patentti
• Kattavin ja suositeltavin suojaustapa keksinnöille
• Suojaa teollisesti käytettäviä ratkaisuja kuten menetelmiä, laitteistoja, järjestelmiä, 

sovitelmia, rakenteita tai koostumuksia
• Etuna automaattinen salassapito, jonka ansiosta keksintö ei pääse paljastumaan 

ennenaikaisesti
• Validiteetista on aina näyttöä
• Mahdollistaa yksinoikeuden patenttivaatimusasetelmassa määritellyn teknisen 

idean ammattimaiseen hyväksikäyttöön
• Voimassaoloaika 20 vuotta
 

Hyödyllisyysmalli
• Suojaa teknistä luonnetta omaavia konkreettisia toteutuksia 
• Lyhyt viranomaiskäsittely
• Voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen uudistettavissa kahdesti, yhteensä 10 vuoden 

ajaksi
 

Tavaramerkki
• Suojaa sanaa-, numeroa- tai kuviomerkkiä, tuotepakkauksen tai päällyksen ulko-

näköä, ääniefektiä, kuvasarjaa tai videoleikettä
• Mahdollistaa yksinoikeuden tuotteen tai palvelun yhteydessä käytettyyn yksi-

lölliseen nimeen, tunnukseen, iskulauseeseen tai tuotepaukkauksen ulkonäköön
• Etuna rekisteröitymisen myötä saavutettava high tech -status
• Voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen uudistettavissa 10 vuoden jaksoissa
• Myös yhdellä hakemuksella Euroopan yhteisön alueella yhteisötavaramerkkinä


