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5Aineetonta ansaintaa maailmalta 

Tässä oppaassa tarkastellaan, mikä yhteys aineettoman omaisuuden suojalla on 

onnistuneessa kansainvälistymisessä nimenomaan muotoilun ja muotoiluyritysten 

ja –yrittäjien näkökulmasta. Tulemme havaitsemaan, että suojakeinoja on monia 

ja suojan sisällössä on hieman eroja riippuen riippuen siitä, missä päin maailmaa 

ollaan. Tulemme myös havaitsemaan, että muotoiluun ja muotoiluyrityksiin liittyvän 

aineettoman omaisuuden (IP) suoja ei ole ainoastaan riskinhallintakeino, vaan se 

on myös tapa – ja jopa avainkeino – aikaansaada skaalautuvaa liiketoimintaa ja 

lisää ansaintaa oman aineettoman omaisuuden strategisen hyödyntämisen kautta. 

Asiakokonaisuus on tärkeä ymmärtää riittävällä tasolla, jotta alan yritykset kykene-

vät muodostamaan laadukkaita kansainvälistymissuunnitelmia ja välttämään 

pahimpia etenkin aineettoman omaisuuden suojaan liittyviä sudenkuoppia, joita 

ulkomailla tapahtuvaan bisnekseen sisältyy. 

Toivomme, että muotoiluyrittäjä saa tästä oppaasta lisää eväitä oman yritystoimin-

tansa kansainvälistymisen suunnitteluun ja hahmottaa IPR:n yhteyden skaalatta-

vamman ja kannattavamman muotoiluyrittäjyyden sekä brändin rakentamisessa. 

Parhaimmillaan riittävä IPR-ymmärrys kääntyy myös valtiksi omissa sopimusneu-

votteluissa, kun asiakkaalle kyetään kertomaan esimerkiksi lisensoinnista vaihtoeh-

tona omien oikeuksien siirrolle. Aluksi on paikallaan tarkastella yleisemmin kansain-

välistyvän muotoiluyrittäjyyden lähtökohtia.

LUKU 1  
IPR ja kansainvälistymisen 
suunnittelu



6Aineetonta ansaintaa maailmalta 

Minkä tahansa yrityksen kansainvälistyminen on yleensä merkittävä 

ponnistus. Voidaan yleistäen sanoa, että sujuva kansainvälistyminen 

vaatii aina huolellista suunnittelua, riittävästi aikaa, määrätietoista 

suunnitelman mukaista työtä, riittävästi rahoitusta erilaisiin odotettaviin 

kustannuksiin, tarkkaa tietoa kohdemarkkinasta sekä riittäviä yhteistyö-

verkostoja. 

Toisaalta jos määritellään kansainvälistyminen miksi tahansa tyyliksi 

lisätä myyntiä Suomen rajojen ulkopuolella, voidaan havaita, että esimer-

kiksi immateriaalioikeuksiin (lyh. IPR, intellectual property rights) tukeu-

tuva lisensointi voi avata joissain tapauksessa verraten kevyen väylän 

kasvattaa myyntiä ja brändinäkyvyyttä ulkomailla. Se ei edellytä uuden 

tehtaan tai myymälän, eikä edes uuden yrityksen perustamista ulkomail-

le. Muotoilun IPR on houkutteleva myös yhteistyökumppaneiden, kuten 

valmistajien ja jakeluverkoston kannalta, koska IPR:n ytimessä on erittäin 

arvokas kilpailuetu: lakisääteinen yksinoikeus suojan kohteeseen. 

IPR-pohjainen liiketoiminta vaatii kuitenkin riittävää ymmärrystä aineetto-

mien oikeuksien (IPR) merkityksestä. Muotoilualan yrittäjille ja sellaisiksi 

aikoville on erittäin suositeltavaa hankkia sopiva määrä ymmärrystä IPR:n 

suomista mahdollisuuksista osana omaa yritystoimintaa ja brändinra-

kennusta – ja vähintään pitää hyvät aihepiirin lähteet ulottuvilla. Tämä 

IPR-tietotaito itsessään voi myös kääntyä kilpailueduksi hieman pidem-

mällä juoksulla, kun esimerkiksi asiakkaille osataan kertoa eri vaihtoeh-

doista vaikkapa lisensoinnin ja oikeuksien siirron välillä, tai osataan itse 

pohtia sopivia sopimusehtoja tai hinnoittelumalleja liittyen IPR:ään.

Entistä toimialaspesifimpi ja kansainvälisiin kenttiin kytkeytyvä IPR-tietous 

näyttää tulevan muotoilijoille myös akuuttiin tarpeeseen. Laadukasta 

suomalaista muotoilua kaupallistetaan monella saralla ulkomailla paras-

ta aikaa. Ornamon jäsentutkimusten (2018) mukaan noin kolmasosal-

la vastaajista on muotoilumyyntiä ulkomailla ja vielä useammalla olisi 

kansainvälistymiseen halukkuutta. Merkittävimmät kauppa-alueet ovat 

EU, USA, Japani ja Kiina – mistä syystä myös tässä oppaassa keskitytään 

noihin alueisiin (yksityiskohtaisemmin oppaan luvussa 4).

Muotoilu itsessään on potentiaalisesti hyvin vientikelpoista – oli sitten 

kyse palveluista, tuotemalleista, uniikista designista tai jostakin monimut-

kaisemmasta, kuten brändit, palvelukonseptit tai knowhow. Näitä kaikkia 

voidaan skaalata ulkomaille IPR-pohjaisen liiketoiminta-ajattelun ja huolel-

lisen kansainvälistymissuunnittelun avulla. 

1.1 

Kansainvälistyminen ja sen suunnittelu: lähtökohtia
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Maailman digitalisoitumisen myötä muotoilun tarjoaminen myyntiin tai 

lisensoitavaksi on, ainakin teoriassa, helpompaa kuin koskaan. Joskin 

myös kilpailu on globalisoituneessa maailmassa kovaa: erottautumi-

nen kilpailijoista voi olla vaikeaa ja jäljittelyn kohteeksi joutumisen riskit 

suurempia kuin kotimaan markkinoilla. 

Kuitenkaan mitään automatiikkaa kansainvälistymiselle ei ole, vaan 

onnistuminen edellyttää, viime kädessä, yhteistyösuhteiden syntymistä 

muotoilupalvelun ostajan (tai tuotemallien kaupallisen hyödyntäjän) sekä 

muotoiluyrityksen välillä. Tämä yhteistyön lisääntyminen voi tapahtua 

esimerkiksi muotoiluyritykseen tai –yrittäjään liittyvän markkinoinnin tai 

brändin voiman vaikutuksesta, kaupallistamista tukevien verkostojen ja 

kaupankäyntialustojen kautta tai ulkopuolisen kumppanin tuen (esim. 

agentuuri) ansiosta. 

Vientitapoja on monia. Yleisesti ottaen vienti voi tapahtua joko 

1. Käyttämällä paikallista yhtiötä (ml. tämän mahdollinen 

jakeluverkosto) kaupallistamiskumppanina: tämän rooli voi olla 

esim. valmistus, myynti ja markkinointi

2. Viemällä tuotteita tai palveluita ulkomaille yhdessä toisen 

kotimaisen vientiyrityksen tai muun toimijan kanssa

3. Käyttämällä kotimaista tai paikallista agenttia ulkomaisten 

yhteistyökumppanien löytämiseen. 

4. Myynti suoraan loppuasiakkaalle (kuluttajat, yritykset). 

Valmiiden muotoilutuotteiden ja loppukäyttäjille tarjottavien 

palveluiden myyntikanavia yleisimmin ovat ulkomaiset messut 

tai digitaaliset kanavat (some, oma verkkokauppa, digitaaliset 

kaupankäyntialustat). 

Eri vientitavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa yrityksestä ja sen 

tavoitteista riippuen. Niinpä omalle yritykselle sopivimman keinon löytämi-

nen vaatii usein tarkkaa punnintaa. Muotoilun etu moneen muuhun alaan 

on, ettei esimerkiksi oman tehtaan perustaminen ulkomaille ole yleensä 

lainkaan tarpeen. Lisäksi varsin yleistä alalla on, etteivät muotoiluyrityk-

set itse tee lopputuotteita valmistuttamalla niitä omalla alihankkijallaan 

ja viemällä valmiita tuotteita asiakkaille. Kyse on sen sijaan yleensä joko 

muotoilupalvelun myynnistä tai valmiiden tuotemallien kaupallistamisesta. 

Paraatiesimerkki: tuotemallin kaupallistaminen lisensoimalla malliin liitty-

viä oikeuksia monelle eri valmistaja-myyjälle monessa eri maassa yhtä 

aikaa merkitsee käytännössä aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen 

perustuvaa kansainvälistymistä ja skaalautuvaa liiketoimintaa, mikä 

on hyvin kustannustehokas ratkaisu. Huonoksi puoleksi voi nähdä, ettei 

itse myöskään saa lähellekään kaikkea tuloa, jota valmiiden tuotteiden 

myynnistä saadaan. 

Lisätietoa vientitavoista, ks. Esim. www.suomi.fi/https://www.suomi.fi/

yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta/opas/kansainva-

linen-kauppa 

http://www.suomi.fi/https://www.suomi.fi/yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta/opas/kansainvalinen-kauppa 
http://www.suomi.fi/https://www.suomi.fi/yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta/opas/kansainvalinen-kauppa 
http://www.suomi.fi/https://www.suomi.fi/yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta/opas/kansainvalinen-kauppa 
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Kansainvälistyminen voi siis joissain tapauksissa olla vaativa, aikaa ja 

rahaakin vievä operaatio. Miten urakkaa voidaan merkittävästi helpottaa 

ja samalla varmistaa mahdollisimman onnistunut kansainvälistyminen? 

Vastaus on huolellisesti tehty kansainvälistymissuunnitelma. Tiiviistäen 

siinä kartoitetaan tuotteen tai palvelun menestysmahdollisuuksia kohdemark-

kinoilla, huomioiden yrityksen erilaiset käytettävissä olevat resurssit ja tieto. 

Tyypillisesti alalla kuin alalla kansainvälistymissuunnitelma sisältää 

jossakin muodossa seuraavia elementtejä:

1. Kuvaus kansainvälistymisen tarpeesta ja syistä

2. Hahmotelma / analyysi tavoiteltavasta asiakaskunnasta ja  

 kilpailutilanteesta kohdemaassa / -maissa

3. Markkinoille menotapa ja toimintamuoto

4. Rahoituksen suunnittelu (mm. mahdollisimman tarkka 

 kulurakenteen erittely ja arvio, rahoituslähteet ja keinot)

5. Arvio omien kansainvälistymistavoitteiden toteutumisesta  

 aikatauluineen

Muotoiluyritysten ja vastaavien innovatiivisten ja luovien yritysten osalta 

yksi erityisen tärkeä osa suunnitelmaa (lukeutuu luontevimmin em. listan 

kohtaan 3) on aineettoman omaisuuden suojaan ja hyödyntämiseen liitty-

vä suunnittelu. Osana kansainvälistymissuunnitelmaa (ja itse asiassa vain 

kotimaatakin koskevaa liiketoimintasuunnitelmaa) yrityksen on suositelta-

vaa laatia itselleen jonkinlainen IPR-strategia, jossa mm. hahmotetaan, 

mitä kaikkea tärkeää IP:tä yrityksessä on, miten sitä suojataan ja miten 

suojattu IP tukee hyödyllisellä tavalla liiketoimintaa. IPR-strategiasta 

tarkemmin jäljempänä tässä luvussa.

Oman kansainvälistymisen suunnittelussa liikkeelle voi lähteä esimerkiksi 

tutustumalla keskeisiin julkisiin tietolähteisiin ja kansainvälistymispalveluihin:

•  Suomi.fi: perustietoa kansainvälistymisestä ja kansainvälis-

tymissuunnitelmasta: https://www.suomi.fi/yritykselle/kansain-

valistyminen/kansainvalinen-toiminta

• Yritys-Suomen kansainvälistymistesti: https://oma.yrityssuo-

mi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus 

• julkisten kansainvälistymispalveluiden verkosto Team Finland: 

https://www.team-finland.fi/ 

https://www.suomi.fi/yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta
https://www.suomi.fi/yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta
https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus 
https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus 
https://www.team-finland.fi/ 
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Mitä jokaisen muotoiluyrittäjän olisi hyvä tietää 
kansainvälistymisen suunnittelusta?

Kansainväliseen kauppaan täytyy suhtautua suunnitelmallisesti, tavoit-

teellisesti ja markkinaehtoisesti. Kansainvälistymissuunnitelman työstä-

miseksi on olemassa monenlaisia oppaita. Suosittelisin aloittamaan 

tekemällä kansainvälistymistestin: https://oma.yrityssuomi.fi/kansainva-

listymistesti/aloitus Samalta sivulta voi luoda Oma Yritys-Suomi tilin, josta 

löytyy kansainvälistymissuunnitelman pohja täytettäväksi. Se on ihan 

suositeltavaakin aloittaa omatoimisesti, jolloin selkeytyy ne asiat, joihin 

saattaisi tarvita ulkopuolista osaamista. Laadukkaan kansainvälistymis-

suunnitelman elementteinä muutaman nostaisin ylitse muiden.  Kaikissa 

isoissa maissa on laajempi markkina ja markkinasegmentit kaventuvat. 

Asiakkaiden vaatimustaso juuri heidän tarpeeseensa on tarkempi, usein 

vaativampi ja kilpailua riittää.

Toinen laadukkaassa kansainvälistymissuunnitelmassa tavoiteltava element-

ti on aikajanan rakennus. Mihin mennessä tehdään mitäkin, minkä verran 

rahaa varataan mihinkin vaiheeseen, mikä asia laukaisee askeleen seuraa-

vaan vaiheeseen, kuka vastaa tästä aikataulutavoitteen seurannasta ja 

toteutumisesta, sekä milloin aikataulutavoite otetaan uudelleen tarkkailuun. 

 

Varsinaisen suunnittelupalvelun saattaminen kansainväliseen verkostoon 

noudattaa ihan perinteisiä palvelun markkinoinnin oppeja. Palvelu on 

abstraktista ja se täytyy havainnollistaa. Usein palvelu havainnollistetaan 

työnäyttein. Aina se ei onnistu, jolloin suunnittelijasta itsestään tehdään 

brändi erilaisin luottamusta ja/tai mielenkiintoa herättävin keinoin: 

oppiarvot, todistajanlausunnot, suosittelijat, tarinat, pukeutuminen ja 

ilmiasu, artikkelit, blogit, jne. Design-alalla taitaa olla aika suosittua myös 

jonkun toisen yrityksen (kuten valmistajan) markkinointivirrassa mukana 

kulkeminen; ”design by Eero A.”

 

Team Finland -verkostot voivat myös auttaa kansainvälistymisessä, 

kunhan kotityöt on tehty. 

TEAM FINLAND -organisaatiot ylläpitävät myös Market Opportunities 

palvelua: https://www.marketopportunities.fi/home/ . Eri puolilla maail-

maa olevat toimipisteemme syöttävät siihen myyntiliidejä tai laajempia 

markkinamuutoksia kuvaavia mahdollisuuksia. Julkista rahoitusta ja 

palveluitakin on tarjolla etenkin kansainvälistymisprosessin alkuvaihee-

seen. Niitä on esitelty  mm. team-finland.fi -sivustolla.

 

Henri Molander 

Team Finland-koordinaattori 

Uudenmaan ELY-keskus 

https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus
https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus
https://www.marketopportunities.fi/home/ 
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Muotoilu palveluna. Muotoilua käytetään kaupallisesti monella tavalla. 

Kaikki toimialat voivat ensinnäkin hyötyä muotoilupalvelun luomasta aineet-

tomasta arvosta: muotoilun kohteena ovat niin tuotteet, palvelut, brändit 

kuin prosessit ja organisaatioiden toimintatavatkin. On olennaisen tärkeää 

sopia, mitä tapahtuu yhtäältä palvelun lopputulosten ja toisaalta erilaisten 

oheisaineistojen ja tietojen IP-oikeuksille, kuten tekijänoikeudelle, oikeuksille 

rekisteröidä teollisoikeuksia ja velvollisuuksiin suojata toisen liikesalaisuuksia.  

Tämän lisäksi oman nimen tai brändin positiivisesta näkyvyydestä on 

tärkeä pyrkiä aina sopimaan selkeästi ja ihanteellisesti molempia osapuo-

lia hyödyttävällä tavalla.

Omien tuotemallien kaupallistaminen. Muun muassa valmistava teolli-

suus ja siihen liittyvä markkinointi- ja jakelu- ja välittäjäporras tarvitse-

vat, luonnollisesti, laadukkaita ja houkuttelevia tuotemalleja tuotannon 

alkulähteenä. Tällaisissa tilanteissa on usein luontevaa sopia, että loppu-

tulosten oikeudet jäävät muotoilijalle ja mahdollinen mallioikeus voidaan 

rekisteröidä muotoilijan nimiin. Kumppani saa lisenssin eli käyttöluvan 

kaupallistamiseen sen mukaan, kun osapuolet tarkemmin sopivat. 

Brändiyhteistyö ja -lisensointi. Globaalisti ja monialaisesti voimistuva 

ilmiö on, että toiset brändit voivat olla halukkaita tekemään brändiyhteis-

työtä kiinnostavien muotoiluyrittäjien ja –yritysten kanssa. Myös tässä IPR ja 

lisensointi näyttelevät olennaista osaa. Melko usein kyse on joko suunnitteli-

jan tavaramerkin (trade mark) tai tekijänoikeuden (copyright) lisensoinnista.

Valmiiden tuotteiden myyminen tai jakeluun saattaminen. 

Liiketoimintamallina voi myös olla, että muotoiluyritys valmistuttaa 

alihankkijalla suunnittelemistaan (mahdollisesti myös ulkopuolisilta lisen-

soitua IP:tä sisältävistä) tuotemalleista valmiita tuotteita, joita myy itse eri 

kanavien kautta (jakelijat, verkkokauppa-alustat).

Muotoilu skaalautumiskelpoisena IPR- ja tietointensiivisenä alana on siis 

pelkästään kaupallisessa mielessä monelta kantilta katsoen potentiaa-

linen merkittävä kasvaja kansainvälistyvillä markkinoilla, mitä etenkin 

kaupankäynnin digitalisoituminen on omiaan tukemaan. Muotoilun 

kaupallistaminen onkin hyvä hahmottaa myös ekosysteeminä, jossa 

aineetonta ansaintaa voivat muotoilun ja muotoiluun laajassa mielessä 

liittyvän IP:n avulla saada myös erilaiset muut toimijat. 

Lisätietoa: kaupallistaminen: 

https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/

kaupallistaminen

1.2  

Muotoilun kaupallistaminen maailmalla: lähtökohtia

https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/kaupallistaminen
https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/kaupallistaminen
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Missä kaikkialla muotoilua 

voi kaupallistaa
+ Mahdollistaa laajan, usein hyvin potentiaalisen ja ammattimai-

sen asiakaskunnan tavoittamisen kerralla – jopa useista eri mais-

ta yhdellä kertaa. Mahdollisesti samoilla messuilla voi tehdä sekä 

myyntiä kuluttajillle että neuvotella potentiaalisten kumppaniyri-

tysten kuten jakelijoiden tai valmistaja-myyjien kanssa.  

+ Samalla mahdollistaa erillistapaamisia yksittäisten asiak-

kaiden kanssa, joskin tapaamisajat voivat olla varsin lyhyitä 

kestoltaan, minkä vuoksi yhteistyö ei useinkaan synny, eikä edes 

kannata syntyä, vielä tällaisen tapaamisen perusteella, jossa 

osapuolet eivät edes välttämättä ymmärrä täysin toistensa po-

tentiaalia yhteisen liikesuhteen osapuolina.

+ Myös pääomasijoittajia tms. rahoittajia ja muita potentiaalisia 

yhteistyökumppaneita voi liikkua messuilla. Näin voi syntyä esim. 

ideoita hyvästä brändivaihdosta tai yhteissuunnitteluprojekteista.

– Vaaran paikkoja jäljittelylle: mahdollistaa vakoilun esim. tuote-

väärentäjien toimesta, ja muutoinkin tuotemalleja että liikesalai-

suustietoja lipsahtaa usein messuilla vääriin käsiin, jolloin riski 

legitiiminkin toimijan vääränlaisesta ”inspiroitumisesta” kasvaa 

merkittävästi → suunnittele etukäteen, mitä esittelet, onko kohtei-

ta suojattu tai onko kaikkea tarpeen esitellä, ja mitä kerrot esim. 

konsepteista.

Messut 

+ Voi mahdollistaa ripeänkin yhteistyön etenemisen, voidaan rauhassa 

tutkailla yhteistyön edellytyksiä ja vaihtaa ajatuksia.

+ Vaikkei tapaamiset johtaisi asiakkuuksiin, oma verkosto ja mahdolli-

sesti myös brändi tulee asiakaskunnassa tunnetuksi (joskin tyypillisesti 

hitaasti, jos mukana ei ole muita merkittäviä markkinointikeinoja).

– Riippuen toiminnan määrästä, laajuudesta ja matkojen pituuksista voi 

syödä melko paljon menoja ja aikaa budjetista.

– Riskit olemassa, jos paljastetaan varomattomasti tietoja tai suojaa-

mattomia malleja → hyvä salassapitosopimus suositeltava ennen 

tapaamista, tai tarkka tuntuma siitä, mitä potentiaaliselle kumppanille 

voi paljastaa ja näyttää.

Asiakastilaisuudet ja tapaamiset (ml. etäpalaverit) 
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+ mahdollistaa laajan ja erittäin monenlaisen asiakaskun-

nan tavoittamisen, jos alusta on suosittu

+ voi mahdollistaa varsin kustannustehokkaan tavan 

myydä: ei välikäsiä, jne.

+ kuten muussakin digimarkkinoinnissa, alustasta riippuen 

mahdollista tavoittaa segmentoidummin vain tietynlaisia 

käyttäjäryhmiä, vaikkapa vain 20-25 –vuotiaat saksalais-

miehet.

– riippuen alustan teknisistä ratkaisuista (esim. kirjautu-

minen), ja osittain siitä huolimatta, voi mahdollistaa myös 

helposti vakoilun ja monenlaisten tietojen anastamisen → 

suojan strateginen suunnittelu korostuu tässäkin

+ myynti ja mahdollisesti kaikki tulovirrat pysyvät omissa käsissä

+ asiakasdata pysyy tyypillisesti omissa käsissä – voi mahdollis-

taa paremman laatukokemuksen asiakkaalle esim. asiakaspalve-

lun saatavuuden kautta

– verkkokauppoja vaikea löytää, mutta hyvin integroituna esim. 

sosiaalisen median kanaviin tämä ei ole välttämättä ongelma

–  jäljittelyriskit koholla, kenties pienempänä, jos sivusto ei ole 

laajalti tiedossa

• Usein ilmoitus verkossa (esim. EU / Pohjoismaat)

+ voi mahdollistaa pääsyn suuriin ja samalla tunnettuutta 

kasvattaviin projekteihin

• Ulkomaisissa kilpailutuksissa voi olla kansallisuusrajoituksia

• Tarkkuutta hankintaehtoihin ja omaan tarjoukseen: 

IPR-luovutukset, hinnoittelu,…  

 • Ks. Tarkemmin esim. https://europa.eu/youreurope/business/

selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_en.ht-

m#shortcut-3

Myyntialustat verkossa (ml. sosiaalisen median 

palveluiden käyttö kaupalliseen toimintaan) 

Oma verkkokauppa

Ulkomaiset kilpailutukset ja kilpailut

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_en.htm#shortcut-3
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_en.htm#shortcut-3
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_en.htm#shortcut-3
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Yleisen tason ekosysteemikuvaus:  

muotoilun kaupallistaminen

Muotoilun 
alihankkijat

Muototoilu-
palvelut

Tuotemallit

Esim. teollisuusyhtiö, 
joka valmistaa, myy ja 
markkinoi tuotemalliin 
perustuvia tuotteita.

Agentuurit, 
verkkoalustat.

Yritys- ja  
kuluttajaasiakkaat

Valmistajayhtiöt

Välittäjät

Uniikit
teokset

Valmiit  
design- 
tuotteet

Jakelijat
 = yhteistyösuhde  

(sis. mm. sopimusehtoja koskien IPR:ää)

 = välittäjäsuhde  

(esim. agentuuri hankkii yritysasiakkaita 

muotoiluyritykselle)

 = kaupankäynti loppukäyttäjien kanssa  

(yritykset ym. organisaatiot, yksityisasiakkaat)

 = valmistus- ja jakeluportaan väliset 

yhteistyösuhteet
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Miltä muotoilun kaupallistamismahdollisuudet
maailmalla IPR:n avulla näyttävät luovan 
alan agentin perspektiivistä?

Omien kokemusteni mukaan kriittiset tekijät ovat oikea vaihe ja riittävät 

valmiudet, kun muotoilua (tai muuta aineetonta omaisuutta) lähdetään 

kaupallistamaan. Myös muotoilun saralla kilpailu on kovaa ja erottautumi-

nen vaikeaa. Asia luonnollisesti helpottuu kun nimen/brändin tunnettuus 

kasvaa, tässä tuntuvat pätevän muotoilun suhteen samat lainalaisuudet 

kuin kuvituksen, hahmojen, brändien ym. lisensoinnissa. Tästä näkökul-

masta valmiin tuotemalliportfolion kaupallistaminen on usein helpom-

paa. Kun töitä portfolion koostamiseksi on jo tehty, on kokonaisuus kitey-

tynyt, se voi vaikuttaa houkuttelevammalta ja yhteistyökumppaneilla on 

mahdollisuus valita. Usein yhteistyökumppanit haluavat konkreettisesti 

nähdä, että omaan asiaan uskotaan ja sen eteen on tehty jo työtä, joten 

pikavoitot ovat harvassa. 

Palvelumuotoilun osalta tarve tuntuu jatkuvan, vaikkei kyseessä varsinai-

nen uutuus olekaan ja tämä on toki ymmärrettävää ottaen huomioon, 

kuinka hyvin onnistunut palvelumuotoilu voi helpottaa eri toimijoita.

Brändisuunnittelussa muotoilu on usein osa kokonaispakettia. Mitä tulee 

tilauksesta tapahtuvaan tuotesuunnitteluun, on usein kyse oikeastaan 

muotoilutyön tekemisestä toisen piikkiin eikä omaa brändiä välttämättä 

edes yritetä luoda tai kasvattaa. Omaa muotoilua myydessä pitää siis 

tehdä sekä itsellensä että potentiaalisille kumppaneille selväksi, onko 

luomassa omaa brändiä vai myymässä työpanostaan toisen brändin 

hyväksi.  

 

Kun puhutaan kiinnostuksesta maailmalla, Suomen hyvä maine ei varmas-

ti haittaa uusien suomalaisten muotoilijoiden mahdollisuuksia. Ja toki on 

joitain maita, kuten Japani, joissa suomalaisen muotoilun maine on niin 

vahva, että voidaan puhua erityisestä buumista.  Se, että on oman työnsä 

ja kädenjälkensä kanssa osa arvostettua historiaa ja jatkumoa on arvokas 

asia, kunhan oma jälki erottuu myös edukseen. Mahdollisuutena maailma 

on auki eikä muotoilu katso rajoja. 

 

Kovan työn ja oikean asenteen lisäksi pitää olla valmis myös taloudelli-

siin panostuksiin, sekä IPR:n suojaamiseen että markkinointikustannuk-

NÄKÖKULMA
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siin liittyen. Kumpaankin liittyen kannattaa edetä suunnitellun strategian 

mukaisesti ja miettiä mitä, missä ja miten kannattaa suojata / markki-

noida. Muotoilua hankkiva asiakas on luonnollisesti myös kiinnostu-

nut siitä, ettei muotoilu loukkaa kolmannen rekisteröityjä oikeuksia. 

Voimassaoleva rekisteröinti (riittävällä maantieteellisellä alueella) tuo 

lisää tähän varmuutta. Ajoituksen pitää olla oikea, ei kannata lähteä 

kun brändi ei ole vielä valmis siihen mutta toisaalta liian kauan ei pidä 

odottaa, lopullista valmiuden tunnetta ei tule ehkä koskaan. Kannattaa 

muistaa, että kaiken voi tehdä omassa mittakaavassaan ja lähteä pienes-

tä, kaupallistaminen ja brändäys eivät ole vain suurten toimijoiden juttuja.  

Kati Repo

COO, Business Development & Legal

KREAM Helsinki Osk

AGMAn hallituksen puheenjohtaja
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Termillä IP (intellectual property) viitataan henkisen työn tuloksena 

syntyneeseen aineettomaan omaisuuteen, kuten kirjallisiin ja taiteellisiin 

teoksiin, keksintöihin, tuotteiden ulkomuotoon, tai elinkeinonharjoittajien 

erilaisiin erottuvuutta lisääviin tunnuksiin.

IPR (intellectual property rights) eli immateriaalioikeudet eli IP-oikeudet 

eli tekijän- ja teollisoikeudet puolestaan ovat oikeuksia, jotka turvaavat 

yksinoikeuden ko. omaisuuteen. Usein termejä IP ja IPR käytetään esim. 

elinkeinoelämän puhekielessä myös toistensa synonyymeina. 

Käytännössä IPR:n arvo ja teho perustuu siihen, että ne antavat oikeu-

denhaltijalle yksinoikeuden kieltää muita käyttämästä suojan kohdet-

ta lain vastaisesti. Tämä eroaa olennaisesti sopimuksen oikeudellisesta 

vaikutuksesta, joka sitoo vain sopimusosapuolia. IPR:n oikeudenhaltija saa 

kieltää muita käyttämästä aineetonta omaisuuttaan lain vastaisesti ja itse 

siis myös yksinoikeudella päättää, käyttävätkö muut kaupalliset toimijat 

suojan kohdetta, miltä osin, millä hinnalla ja millä ehdoin. 

Hyvin hallittu IPR yrityksissä merkitsee toimintavarmuutta markkinoilla, kun 

yrityksen kilpailuetua luova omaisuus on suojattu. Tämä nostaa yrityksen 

1.3  

IP, IPR, IMMATERIAALIOIKEUDET,…MITÄ NE OVATKAAN?
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ja sen innovaatioiden sekä brändin arvoa myös kumppanien ja rahoit-

tajien silmissä ja usein menestyneemmäksi kasvaneen yrityksen yritys-

kauppavaluaatiossa IPR arvotetaan merkittävän suureksi osaksi yrityksen 

omaisuutta ja kauppahintaa. 

Suojakohteittain jaoteltuna IPR jakautuu karkeasti seuraavasti:

• kirjalliseksi tai taiteelliseksi teokseksi katsottava omaperäinen 

luovan työn ilmaisumuoto saa suojaa tekijänoikeuden  

kautta – automaattisesti 

• tuotteen tai sen osan ulkomuoto saa suojaa  

rekisteröidyn mallioikeuden avulla

• tavaran tai palvelun tunnus saa suojaa rekisteröidyllä  

tavaramerkillä

• keksintö saa suojaa rekisteröidyllä patentilla tai   

hyödyllisyysmallilla

• yrityksen nimi rekisteröidyllä toiminimellä

• yrityksen nettisivun tunnus rekisteröidyllä verkkotunnuksella

Huomionarvoista on havaita, että suuri osa IP-oikeuksista vaatii syntyäk-

seen oikeuden rekisteröintiä. Poikkeuksena tekijänoikeus ja eräät 

muut tilanteet, joita käydään läpi tarkemmin jäljempänä luvussa 2. 

Huomionarvoista on myös, että suoja on voimassa vain tietyn aikaa, 

vaihtelevasti suojamuodosta riippuen, ja oikeuksien sisällöt sekä saantie-

dellytykset poikkeavat jonkin verran eri maiden välillä. 

Lisäksi: vaikka IP-oikeudet ovat yksinoikeuksina kaikkein keskeisin ja 

monipuolisin muotoilun ja yritysbrändin suojamuoto, on olemassa myös 

muita suojakeinoja, joilla voidaan tehostaa muotoilun tai muotoiluyri-

tyksen liiketoiminnan suojaa ja kattaa sellaistakin ainesta, jota on mahdo-

tonta suojata IP-oikeuksilla, kuten esimerkiksi monenlaiset taloudellisesti 

arvokkaat tiedot, ideat ja osaaminen. Näitä keinoja ovat muun muassa 

liikesalaisuudet, sopimatonta elinkeinomenettelyä koskeva lainsäädäntö, 

salassapitosopimukset sekä erilaiset tietoturvamenetelmät. Tarkemmin eri 

IP-oikeuksista ja muista suojakeinoista jäljempänä luvussa 3.



Immateriaalioikeuksien yleiskuva: esimerkkinä Suomi

Suojamuoto Tekijänoikeus 
(teos)

Lähi- 
oikeudet

Patentti Hyödylli-
syysmalli

Malli
oikeus

Tavara-
merkki

Toiminimi

Esimerkki suojan
kohteesta

Taidekäsityö,
taideteos,
rakennustaide, 
kirjallinen teos

Valokuvaajan
suoja, esitys,
uutinen, luettelo/
tietokanta

Keksintö Keksintö joka 
ei täytä paten-
tin edellytyksiä 
”pikkupatentti””

Tuotteen tai sen 
osan ulkomuo-
to, joka ilmenee 
tuotteen tai sen 
koristelun piirteistä

Tunnusmerkki,
kuviomerkki, 
sanamerkki, kirjain-
merkki, tavaran 
päällys

Toiminimi,
aputoiminimi

Tekninen ratkai-
su, jota voidaan 
käyttää teollisesti

Luovan
työn tulos,
uutuus, 
yksilöllisyys

Rekisteröitävyys,
erottamiskysy

Yksilöitävyys

Rekisteröimällä
tai vakiinnutta-
malla

Rekisteröimällä
tai vakiinnutta-
malla

Toistaiseksi 
voimassaoleva 
(uusittava)

Toistaiseksi 
voimassaoleva 

Rekisteröimällä
tai tunnetuksi 
tekemisellä 
(yhteisömalli)

Uuutuus, 
patentoitavuus
(mm. tekninen 
luonne, keksinnöl-
lisyys)

20 vuotta 
hakemuksen 
tekopäivästä

Yksinoikeus 
(kielto-oikeus)

Korkea
(tuhansia tai 
kymmeniä tuhan-
sia euroja)

Korkeahko
(tuhansia euroja)

Keskiverto ai 
korkeahko
(satoja tai tuhan-
sia euroja)

Europpaa-
patentti,
kansainvälinen 
tutkinta (PCT)

Luettelo/tietokan-
ta riittävä, esityk-
sissä henkilön 
panos aistittavissa

Teoskynnys ylittyy

Syntyy 
automaatiisesti

Syntyy 
julkaistaessa tai 
esitettäessä

Rekisteröimällä Rekisteröimällä

4 + 4 +2
vuotta hakemis-
päivästä

5 + 5 +5 +5 +5
vuotta hakemispäivästä 
tai 3 vuotta tunnetuksi 
tekemisestä (yhteisö-
malli)

Yksinoikeus
(kielto-oikeus)

Yksinoikeus
(kielto-oikeus)

Yksinoikeus Yksinoikeus

Keskiverto tai
korkeahko 
(satoja tai tuhan-
sia euroja)

Keskiverto 
(satoja euroja)

Kansainvölinen
tulkinra (PCT),
kansallinen tai
alueellinen rekiste-
röinti

Kansainvölinen
rekisteröinti, rekisteröinti 
yhteisömallina, rekiste-
röimätön yhteisömalli

Kansainvölinen
rekisteröinti, 
yhteisön
tavaramerkki

Rekisteröinti
paikallisen 
lainsäädännön 
mukaan

15 / 50 / 70 vuotta 
julkaisusta/
vaalmistumisesta

Haltijan elinikä 
+ 70 vuotta 
teoksen 
syntymisestä

Taloudelliset ja 
moraaliset  
oikeudet

Taloudelliset ja 
moraaliset  
oikeudet

Ei rekisteröinti-
kustannuksia

Ei rekisteröinti-
kustannuksia

Automaattisesti 
kansallisen 
lain mukaan 
(Yhdysvalloissa 
muotoedellytyksiä)

Kansallisen
lainsäädännön 
mukaisesti

Suojan saannin
edellytykset

Miten oikeus 
saavutetaan

Suoja-aika

Suojan sisältö

Oikeuden saavutta-
misen kustannukset
(yhdessä maassa)

Kansainvälinen
saavutettavuus

JAOTTELU TEKIJÄNOIKEUS TEOLLISOIKEUDET
Mm. suoja-
valikoimassa ja 
suoja-ajassa 
eroja eri maissa 
ja alueilla.
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Ennen siirtymistä tarkempaan erilaisiin IP-suojamuotojen tarkasteluun on 

syytä luoda yleiskatsaus tapoihin, joilla IP voi strategisesti toimia liiketoi-

minnan tukena:

1. Omien tuotteiden, palveluiden tai/ja yritykseen liittyvien tunnusten 

erottuvuuden parantaminen IPR:n luoman yksinoikeuden suojaamana. 

Käytännössä samalla kyse on yritysbrändin vahvistamisesta ja brändiin 

itseensä liittyvän arvon parantumisesta ja tätä kautta mahdollisista uusis-

ta ansainta- ja yhteistyömahdollisuuksista.

2. Lisää aineetonta ansaintaa IPR-lisensoinnin kautta (esim. yritys A 

myy 5 lisenssiä tuotemalliin X eri maalaisille valmistaja-myyjäyhtiöille, 

yksinoikeudella 5 vuoden ajaksi, tiettyä rojaltia vastaan ja muutoinkin 

lisenssisopimuksen mukaisissa puitteissa). Tyypillisesti muotoilualalla 

lisensseistä maksetaan rojaltia toteutuneen myynnin mukaan, tai esim. 

kertakorvaus per tietty sopimuskausi. Joillain muotoilun alueilla, kuten 

vaate- ja tekstiilisuunnittelussa, tunnetumpi korvausmuoto on kertakor-

vaus, mihin sisältyy oma problematiikkansa. Tähän palataan luvussa 1.5.

3. Puolustautumismahdollisuus jäljittelijöitä vastaan markkinalla, jossa 

oma IPR-suoja on voimassa. Jos puolustautuminen on mahdotonta, ovat 

riskit kansainvälistymisen epäonnistumisesta suuret. Käytännössä suojan 

tehokkuus ei ole koskaan sataprosenttinen, aina saatetaan yrittää jäljitel-

lä. Tämän vuoksi on suositeltavaa mieluiten suunnitella tehokasta suojaa 

asiantuntijan avulla etenkin omalle tärkeimmälle tuotteelle, palvelukon-

septille tai brändille, jotta myös puolustautuminen olisi tarpeen tullen 

mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta. Asiaan kuuluu myös sen varmis-

taminen, ettei itse vahingossa loukkaa muiden rekisteröityjä oikeuksia; 

IPR:n hyvä hallinta ja etenkin rekisteröinnit tarjoavat toisin sanoen hyvän 

puolustautumismahdollisuuden myös muiden loukkausväitteitä vastaan. 

On olemassa paljon tilanteita, joissa tällainen väite saatetaan esittää 

ilman, että väitteen tekijällä itsellään on varmuutta, onko hänellä itsellään 

oikeuksia esim. tuotemalliinsa. Rekisteröinti on tällöin helppo tapa välttää 

potentiaalisesti vaivalloinen ja kuluja vievä riiteleminen. 

4. Yrityksen arvon nostattaminen, startup-yritysten logiikalle ominai-

sesti, rahoittajien ja tulevien yrityksen ostajien silmissä. Hyvin huolehdit-

tua IPR-suojausta arvostetaan ja ei ole lainkaan epätavanomaista, että 

kiinnostunut kauppakumppani voi vetäytyä, jos käy ilmi, että yrityksen 

tai sen tuotteen tai palvelun suoja on täysin epävarmalla pohjalla. Lisäksi 

1.4  

IPR:N STRATEGINEN HYÖDYNTÄMINEN JA KANSAINVÄLISTYMINEN
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on tärkeä muistaa, että etenkin menestyneiden yritysten yrityskaupassa 

brändin ja IPR:n arvo saattaa muodostaa suurimman osan koko yrityskau-

pan arvosta. 

 

On siis monta äärimmäisen hyvää syytä ajatella IPR:ää tärkeänä strate-

gisena rakennuspalikkana omassa yritystoiminnassa kansaivälistymis-

täkin silmällä pitäen. Kansainvälistymisen osalta suunnittelun huolelli-

suus näiltä osin pomppaa useammankin asteen tärkeämmäksi, kuin jos 

toiminta tapahtuisi vain Suomessa: suojavalikoima ja hallinnollisetkin erot 

saattavat olla kohdemaassa yllättävän erilaisia. Jos uudelle markkinalle 

mennään ”takki auki” suunnittelematta ja analysoimatta IPR-puolta, on 

riskinä esim. että

• Yritys vahingossa loukkaa toisen tuotetta tai brändiä.

• IPR-suojaan jää merkittävä aukko, joka antaa mahdollisille 

jäljittelijöille helpon palan purtavaksi.

• Tuote tai brändi ei ole asiakkaita kiinnostava tai rekisteröitä-

vissä, koska ko. markkinalla vastaavia on jo niin paljon – jolloin 

liian aikaisin tehdyt suojarekisteröinnit ko. maahan voivat 

mennä hukkaan.

 

Näiden asioiden vuoksi on suositeltavaa erikseen laatia yritykselle oma 

IPR-strategia. Se on mahdollista tehdä itsenäisesti, mutta ulkomail-

le tähdätessä on suositeltavaa ainakin vakavasti harkita ulkopuo-

lisen IPR-asiantuntijan konsultointia. Ihanteellisesti jonkinnäkäinen 

IPR-strategia on osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa alusta alkaen ja 

se pitää sisällään tavallisesti seuraavat elementit: 

I. Kartoitus (analysis) – mm. mitä kaikkea on ylipäätään suojan tarpees-

sa kohdealueella ja miksi? Kuinka arvokas suojan kohde on potentiaalises-

ti ja onko siinä jokin elementti erityisen arvokas tai altis esim. jäljittelylle 

tai brändinrakennuksen kannalta? Millaiset resurssit IPR-suojan toteutta-

miseen (rekisteröinnit, valvonta, mahdolliset riidat) on olemassa ja hankit-

tavissa?

II. Toteutus (execution) –mm. mitä lopulta suojataan kohdemaassa 

ja miten, kenen toimesta ja milloin? Keille oikeuksia lisensoidaan, missä 

laajuudessa ja millä ehdoilla? 

III. Hallinnointi (management) – mm. miten valvotaan jäljitelmiä, kilpai-

lijoita ja kenties suojan hyötyäkin? Mikä on toimintamalli, jos jäljittelyä tai 

muuta vastaavaa havaitaan? Miten strategian ja sen osien päivitystar-

peista huolehditaan?

Lisätietoa:

IPR ja kansainvälinen liiketoiminta:  

https://www.wipo.int/sme/en/international_markets/ 

Johdatus aiheeseen: oman yrityksen IP-kartoitus (IP audit): 

 IP-kartoitus (IP audit): https://www.wipo.int/sme/en/ip_audit/ 

https://www.wipo.int/sme/en/international_markets/ 
IP-kartoitus (IP audit): https://www.wipo.int/sme/en/ip_audit/ 
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Mikä on strategisen ajattelun merkitys aineettoman 
omaisuuden suojaamisessa?

Uskon IPR-asioissa yhdistelmään. Aukotonta suojaa ei ole. Jos tuotteella 

on hyvä tarina ja brändi ja jos se on vielä sattunut voittamaan kansain-

välisen muotoilupalkinnon, se on huomattavasti vaikeampi kopioida 

kuin ilman näitä. Monen suojamuodon käyttö on myös viesti kopijoille, 

että IPR-asiat ovat hallussa. Alkuvaiheessa saatu julkisuus ja tunnettuus 

tekevät kopioinnista hankalampaa. Olemme erikoistuneet vuodesohviin ja 

pystyneet hyödyllisyysmallin avulla yllättävän hyvin suojaamaan tuotteita, 

ja siten onnistuneet estämään sen kopioinnin. Ideana sohvat ovat senkal-

taisia, että rakennetta on vaikea toisintaa tekemättä tuotteesta saman-

näköistä. Silloin yleisilmettä ja ideaa on vaikea kopioida. Sohvien saamat 

palkinnot ja julkisuus ovat vahvistaneet suojaa. Muutaman kerran olemme 

myös joutuneet käyttämään lakimiestä. 

 

Yleensä varsinkin nuoremmat muotoilijat pitävät IPR-asioita vaikeina, 

vaikka kyse ei suinkaan ole siitä. Tarvitaan strategista ajattelua. Täytyy 

osata luovia ja tehdä vastatarjouksia ja kompromisseja ja katsoa sitä, 

mikä mahdollinen hyöty sinulle syntyy. Et IPR-suunnittelussa voi tehdä 

asioita aina samalla tavalla: jos sinulla on hyvä valmistaja josta saat 

myös referenssiä ja brändi- ja mainosarvoa voi olla kannattavaa tehdä 

diili, vaikka ehdot olisivat vähän huonommatkin. Jonkun toisen kanssa voit 

tehdä paremmilla ehdoilla, jos projekti on sellainen josta saat volyymia 

ja toimeentuloa. IPR:n ehtojen hallinnoiminen vaatii etukäteen strategista 

ajattelua. Sopimuspohja ei riitä, vaan tarvitaan pelisilmää ja kokonaisval-

taista liiketoiminnan suunnittelua. IPR ei ole vain oikeuksien suojaamista 

vaan bisnestä. 

 

Tapio Anttila 

Muotoilija, muotoiluyrittäjä 

Tapio Anttila Collection 

NÄKÖKULMA
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IPR-strategiacanvas 
alkuvaiheen yritykselle 

- Mitä aineetonta omaisuutta 
meillä on? 
- Rekisteröinnit, tietotaito, 
mahdolliset tulevaisuuden 
suunnitelmat
- Paljonko olemme valmiita 
panostamaan?

- Tavaramerkit  
- Patentit
- Tekijänoikeus  
- Mallit

- Mitä sosiaalisen 
 median tilejä meidän 
 pitäisi varata?

- Onko sopimuksissamme 
otettu kantaa aineettomiin 
oikeuksiin?
- Syntyykö aineeton 
omaisuus yrityksellemme 
automaattisesti, 
vai tarvitseeko asiasta 
sopia erikseen?
- Onko meillä tarvetta 
salassapitoon?

- Mitä verkkotunnuksia 
meidän pitäisi varata?
- Onko jokin varattu 
verkkotunnus, jonka 
haluaisimme?

- Kuka on kilpailijamme?
- Muodostavatko kilpailijoi-
demme yksi- noikeudet esteitä 
meidän oikeuksiemme rekiste-
röintiin tai hyödyntämiseen?

- Mikä on arvokkain aineeton 
oikeutemme?
- Voimmeko lisensioida tai 
myydä aineettomia oikeuksia?

Yrityksen aineettomat 

oikeudet

Suojamuodot Sosiaalinen media Sopimukset

VerkkotunnuksetKilpailijat

Oikeuksien hyödyntäminen

1. TUNNISTA

3. HAE JA HALLINNOI

2. SUOJAA

- Haettavat yrityksemme oikeudet  
- Oikeuksiemme puolustaminen

- Kuka toimii asiamiehenämme?
- Mikä on rekisteröintiemme aikataulu? 
- Budjettimme

Haettavat oikeudet 

ja rekisteröinnit

Kustannukset ja aikataulu
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Miksi IPR-strategia on niin tärkeä 
kansainvälistyvälle muotoiluyrittäjille 
– millaisia mahdollisuuksia se luo? 

IPR-strategian keskeinen ajatus on systematisoida IPR-asioiden hoito ja 

siihen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet sekä kirkastaa yhtiön tai muotoili-

jan kannalta tärkeimmät IPR:t. Strategian sisältö ja laajuus riippuvat aina 

toimijan tilanteesta, koosta, tuotteista ja liiketoiminnasta. Hyvin mietitty 

ja jalkautettu IPR-strategia säästää aikaa ja vaivaa ja myös auttaa riskien 

hallinnassa.  

Hyvin järjestyksessä olevat IPR-asiat ja järkevä suojaaminen tuovat 

mahdollisuuksia monelta kantilta katsottuna. Esimerkiksi yhteistyökump-

panit arvostavat kumppaneina tahoja, joilla on hyvin hoidettu IPR-asiat, 

järkevän suojauksen kautta myös asioista sopiminen helpottuu ja se luo 

mahdollisuuksia esimerkiksi jos haluaa lisensoida tuotteisiinsa liittyviä 

oikeuksia tai käyttää jakelijoita tms.  

Myös yhteistyö muiden toimijoiden kanssa yksinkertaistuu kun omat 

luomukset on suojattu järkevästi, jolloin kunkin ”omistamat” asiat rajautu-

vat selkeämmin kuin ilman suojausta. Lisäksi keskeinen asia IPR-strategian 

kautta toteutetussa systemaattisessa suojauksessa on ehkäistä oman 

työn arvon valumista hukkaan esimerkiksi kopioinnin tai muun kielletyn 

jäljittelyn takia. 

 

Hannes Kankaanpää 

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 

Kolster

NÄKÖKULMA
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•  IPR-suojan etukäteisellä huolellisella suunnittelulla minimoidaan karikot, kuten 

brändin tai tuotteen sekoittuminen kilpailijoihin ja oikeuksien loukkausriskit

 

• Muotoilua voidaan kaupallistaa monella tavalla kansainvälisellä kentällä, joten huolel-

linen suunnittelu tässäkin mielessä tärkeää

 

• Hyvä suunnittelu ei pelkästään minimoi em. riskejä, vaan myös luo pohjaa aineetto-

malle ansainnalle IPR-lisensoinnin, tukevamman brändin ja uusien yhteistyömahdol-

lisuuksien kautta (esim. rahoittajat, valmistaja- ja myyjäyritykset, muiden brändit ja 

myös mahdolliset yrityskaupat tulevaisuudessa)

Miksi IPR on tärkeä osa muotoilijoiden ja 

muotoiluyritysten kansainvälistymistä?

TIETOISKU:
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IPR ANSAINTA- JA 
PUOLUSTUSVÄLINEENÄ 

MAAILMALLA

LUKU 2
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Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin, miten IP-oikeudet voivat toimia 

paitsi puolustus-, myös ansaintavälineenä maailmalla. Tarkasteluun 

tulevat erityisesti oikeuksien myynti ja lisensointi sekä suojan täytän-

töönpanon perusnäkökulmat.

LUKU 2  
IPR ansainta- ja puolustus-
välineenä maailmalla
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Koska IPR eli IP-oikeudet ovat omaisuutta, tämä merkitsee, että sitä 

voidaan myös käyttää vaihdannassa. Se voidaan siis esimerkiksi myydä, 

vuokrata tai lahjoittaa toiselle – kokonaan tai osittain. Nyrkkisääntönä 

voidaan sanoa, että oikeuksiaan kannattaa aina luovuttaa mahdolli-

simman suppeasti, strategisesti harkiten ja sopivaa korvausta tai etua 

vastaan – mutta myös huomioiden erilaiset vastuista sopimiset ja muut 

riskit, joita kaupallistamiseen voi sisältyä.

Osittaisluovutuksesta esimerkkinä voidaan antaa esimerkiksi tekijänoi-

keuteen sisältyvä taloudellinen oikeus valmistaa teoksesta kappaleita. 

Oikeuden luovutus voidaan rajata tätäkin tarkemmin täysin pätevästi, sen 

mukaan, kuin osapuolet sopivat: voidaan esimerkiksi sopia, että ostaja saa 

valmistaa teoksesta kappaleita vain Suomessa ja vain vaatteisiin liittyen 

(kohteena esimerkiksi omaperäinen kuosi). Puhutaan monesti oikeuksien 

”viipaloinnista”, mikä on yksi keino kasvattaa omaa aineetonta ansaintaa 

IPR:n avulla. Esimerkiksi jakamalla oikeus viidelle eri taholle strategisesti 

viisaalla tavalla voidaan saada enemmän tuloa oikeuksista, tehokkaampi tai 

suuremmilla jakeluverkostoilla valjastettu kaupallistamisalue, ja niin edelleen. 

Joskin on muistettava, että oikeuden tai sen osan myynti on lähtökohtai-

sesti lopullinen, eli saman oikeuden tai sen osan voi luovuttaa vain kerran. 

Oikeuksien myyminen eroaa olennaisesti käyttölupien myöntämisestä, 

eli lisensoinnista. Lisenssin myöntäminen IPR:n käyttöön on ikään kuin 

oikeuksien vuokraamista tai lainaamista. Oikeudet eivät siirry lopullisesti 

vastaanottajalle, vaan tämä käyttää oikeuksia ainoastaan sopimuksesta 

ilmenevissä ajallisissa, alueellisissa, sisällöllisissä ja laadullisissa rajois-

sa. Lisenssejä onkin mahdollista myöntää kaupalliseen käyttöön hyvin-

kin strategisesti nokkelalla ja myös täydellisesti lisenssinsaajana olevan 

yhtiön etua palvelevalla tavalla. Lisensoitaessa voidaan sopia esimerkiksi 

tuotemallin, kuosin, tai muun vastaavan kohteen käytöstä ja lisenssejäkin 

voidaan ”viipaloida”: niitä voidaan periaatteessa myöntää rinnakkaisina 

samaan aikaan lukemattomille eri kaupallistamiskumppaneille. Lisenssejä 

voidaan myöntää myös yksinomaisina (exclusive), jolloin lisenssinsaaja 

saa korostuneempaa kilpailuetua. Eksklusiiviset lisenssit ovat tästä syystä 

monesti kiinnostavampia, joten niiden hinnoitteluakin kannattaa miettiä 

etenkin seuraavalta kannalta: millaisesta ansainnasta jään paitsi, jos 

annan luvan vain yhdelle (esim. ulottuen Saksaan 4 vuoden ajaksi)?

Lisensointia voidaan käyttää myös keinona sopia laajemmista kokonai-

suuksista, kuten palvelukonseptiin liittyvien IP-oikeuksien käytöstä franchi-

sing-tyyppisessä liiketoiminnassa. Sopimus tyypillisesti pitää sisällään 

2.1

IPR:n myynti ja lisensointi 
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tarkkoja pelisääntöjä yhteistyön puitteista, minkä ytimessä IP-oikeudet, 

tavanomaisesti ainakin tavaramerkki, yksinoikeuksina ovat. 

Myös brändejä voidaan lisensoida. Brändilisensoinnissa on kyse hyvin 

usein joko tavaramerkin tai tekijänoikeuden lisensoinnista. Tarkoituksena 

voi olla vaikkapa 

• tunnetun kitaravahvistinbrändin myöntämä lupa tuntemat-

tomalle kuulokevalmistajalle käyttää vahvistinbrändin tavara-

merkkisuojattua logoa uuden kuulokkeen tunnuksena (kuten 

esim. Marshall-kuulokkeet), tai 

• kahden brändin ristiinlisensointi, jossa kumpikin saa tietyssä 

mallistossa käyttää toistensa tavaramerkillä, tekijänoikeudella 

tai mallioikeudella suojattua IP:tä, kuten kuoseja tai logoja. 

Laajemminkin voidaan sanoa, onnistunut IP-lisensointi on aina käytän-

nössä kytköksissä yhtäältä hyviin sopimusehtoihin, jotka ihanteellisesti 

pienentävät merkittävästi kaupallistamiseen liittyviä riskejä ja huomioivat 

molempien osapuolten edut tasapuolisesti. Toisaalta onnistunut lisensointi 

on yleisemminkin kytköksissä yrityksen IPR-strategiaan, tai ainakin sen 

strategiseen tapaan suhtautua aineettomaan omaisuuteen. Sopimisessa 

ei kannata hosua ja varsinkin kokemattomampien kannattaa käydä lisen-

soinnin ulottuvuuksia läpi mahdollisuuksien mukaan ennen sopimista 

lisensointiin perehtyneen tahon, kuten IPR-juristin kanssa.

Lisätietoja: IPR ja kaupallistaminen

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-

Commercialisation-EN.pdf 

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-Commercialisation-EN.pdf 
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-Commercialisation-EN.pdf 


29Aineetonta ansaintaa maailmalta 

Kun IP-oikeudet ovat voimassa halutulla alueella, voidaan lähteä miettimään lisen-

soinnin eri vaihtoehtoja ja neuvottelemaan lisenssisopimuksesta yhden tai useam-

man yrityksen kanssa. 

Lisenssiä voi rajata (ja vastaavasti hinnoittelua miettiä) ainakin suhteessa seuraaviin 

laajuusseikkoihin:

• Onko lisenssi yksinomainen vai ei, eli saako antaja luovuttaa lisenssejä 

myös muille (samalla maantieteellisellä alueella)?

• Kuinka kauan lisenssi on voimassa?

• Missä maissa lisenssi on voimassa?

• Mihin kaikkeen kaupalliseen käyttöön lisenssi oikeuttaa? Tyypillisesti 

jokin tai kaikki seuraavista: tuotteen valmistaminen, myynti, markkinointi

• Sisältyykö lisenssiin saajalle oikeus antaa lisenssejä edelleen (alilisen-

sointioikeus)?

• Millä tavoin lisensoitua kohdetta saa muutoin laadullisesti käyttää? 

Esim. vain tiettyjen tuotteiden yhteydessä ja suunnittelijan nimi mainiten 

tietyllä tavalla?

• Missä muissa olosuhteissa lisenssi raukeaa? Esim. liian vähäinen myynti/

rojalti (Tärkeää erityisesti, että lisenssisopimuksesta pääsee kohtuullisin 

keinoin eroon, jos lisenssi on yksinomainen ja muutoinkin laaja)

Tuotemallin IP-oikeuksien myynti ja lisensointi A. Oikeuksien (tai sen osan) myynti  

(transfer or rights tai assignment of rights)

Esim. tilanteissa, joissa lisensointi ei ole mahdollinen tai rahallisesti kannattava.

B. Oikeuksien rinnakkainen lisensointi (non-exclusive license)

Merkitys: muotoilija saa myöntää lisenssejä myös muille yrityksille esim. 

samassa maassa → yleensä halvempi saajalle kuin yksinomainen lisenssi, 

usein rojalti tai kertakorvaus

• Lisenssisopimus 2-3: valmistaja-myyjät 2kpl Ranskassa, 

toinen voimassa 2v, toinen 3v

C. Oikeuksien yksinomainen lisensointi (exclusive license)  

→ rojalti myynnin mukaan

Merkitys: muotoilija ei saa myöntää lisenssejä muille samalla alueella voimas-

saoloaikana. Yleensä rojalti tai kertakorvaus

D. Rinnakkainen tai yksinomainen lisenssi ml. alilisensointioikeus  

(licensee’s right to sublicense)

Merkitys: lisenssin saaja saa myöntää edelleen esim. myyjäyrityk-

silleen enintään saman laajuisen luvan muotoilijan IP-oikeuksien 

käyttöön, kuin mikä sillä itsellään on. Tätäkin kannattaa sallia vain 

tarkkaan harkiten.
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Design-yrityksen lisensointi

Tarinat design-yritysten kansainvälistymisestä ovat aina hienoa kuultavaa, 

mutta näistä tarinoista harvemmin käy ilmi, miten kansainvälistyminen 

on tapahtunut. Tähän on tietysti monta väylää, eikä yksikään tarina 

ole samanlainen, mutta usein osassa tarinoista mainitaan lisensointi 

yhtenä työkaluna tehdä liiketoimintaa Suomen ulkopuolisilla markkinoil-

la. Lisensointi on liiketoimintatyökalu, jonka avulla varsinaisen tuotteen 

sijaan myydään käyttöoikeuksia. Lupaa käyttää brändiä, kuoseja, desig-

nia, tai vaikka muotoa, joihin immateriaalioikeudet liittyvät. 

Ensin siis pitää olla jotain lisensoitavaa, joku tietty IPR-oikeus, oli se 

sitten esimerkiksi brändi tai yksittäinen kuosi, ja sitten tämä lisensoita-

va kohde on hyvä olla juridisesti suojattu tavaramerkillä, tekijänoikeudella 

tai vaikka mallisuojalla. Sen jälkeen voi lähteä etsimään lisenssikumppa-

neita, niitä yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita käyttämään lisensoita-

vaa IPR:ää osana omaa liiketoimintaansa. Esimerkkinä vaikka design-

yrityksen lisensoima kuosi tekstiilejä valmistavalla yrityksellä, jolloin on 

voitu lisensoida pelkästään kuosi, sekä hyvin usein myös design-yrityksen 

oma brändi. Kun lisenssikumppani on löytynyt, niin heitä pitää valvoa ja 

hallita, sillä lisensointi on lopulta brändinhallintaa. Lisenssikumppaneita 

pitää ohjeistaa miten lisensoitavaa IPR:ää saa käyttää ja tuotteita tai 

muuta lisensoinnin kohdetta on hyvä pyytää nähtäväksi ja hyväksyttä-

väksi. Tuotehyväksyntäprosessi ja sen ohjeistus ovat oleellinen osa lisen-

sointia liiketoimintana, eikä tätä voi koskaan olla korostamatta liikaa. 

 

Lisensoinnin vahvuus on se, että lisensoitavan IPR:n omistajuus ei vaihdu, 

vaan pysyy itsellä. Lisenssi on siis käyttöoikeus, jonka käytöstä saatava 

korvaus vaihtelee yksittäisestä kertakorvauksesta rojalteihin. Näistä rojal-

tit ovat yleisempi malli, sillä rojaltit ovat sidottu yhteistyön menestykseen. 

Jos tuotteet myyvät, sekä IPR:n omistaja, että lisenssikumppani hyöty-

vät yhteistyöstä taloudellisesti. Lisenssiyhteistyöt ovat myös tärkeä sitoa 

aikaan. Sopimuksia on aina paljon helpompi uusia, kuin yrittää päästä 

niistä eroon. 

Heikki Laaninen 

Head of Licensing 

Ferly Oy 

NÄKÖKULMA
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Usein IP-oikeuden tai sen osan myynnistä maksetaan kertakorvaus, 

koska on luontevaa, että jos oikeus siirtyy lopullisesti ja kerralla saajal-

le, annetaan myös korvaus yhdellä kertaa ja asia on loppuun käsitelty. 

Korvaus voi myös sisältyä jonkinlaiseen pakettihintaan, johon sisältyy 

myös esim. muotoilutyötä, muuta palvelua ja oheisaineiston käyttölupia – 

sen mukaan kuin mitä oikeuksien haltija ja saaja neuvottelevat ja sopivat. 

IPR-hinnoittelu kuten muutoinkin elinkeinonharjoittajien oman työn 

hinnoittelu on kilpailuoikeudellisista syistä kunkin elinkeinonharjoittajan 

itse ratkaistava, eikä yleisiä suositushintoja voida antaa. Kuitenkin joitakin 

neutraaleja suuntaviivoja on syytä pitää mielessä:

1. Mieti, kuinka paljon suojaaminen on jo sinulle maksanut? 

(esim. mallioikeuden tai tavaramerkin rekisteröintikulut) 

2. Mieti, kuinka paljosta jäät paitsi ko. kumppanilta, myös 

erilaisilta potentiaalisilta muilta tahoilta, joille voisit lisen-

soida oikeutta. 

3. Monenlainen taustatieto voi helpottaa hahmottamista, 

jos sitä on saatavilla:

1. Kuinka paljon vastaavia tuotteita ja niiden IP:tä on 

myyty?

2. Mitä ansainta niistä on ollut? 

3. Kuinka paljon on odotettavissa, että oikeuden saaja 

myy tuotteita ja millaista rojaltimuotoista ansaintaa 

tästä olisi saatavissa?

4. Kuinka suuri oletettava lopputuotteen ja siihen liitty-

vän mahdollisen alilisensoinnin tulo on?

5. Onko lisensointi ylipäätään vaihtoehto neuvottelussa 

– ja jos ei, niin miksi?

6. Sisältyykö yhteistyöprojektiin ostajan teettämää 

työtä tai muuta kulua, josta ei olla muutoin maksamassa 

korvausta?

Kuten edellä olevasta voi kenties päätellä, on käytännössä tarkka oikeuk-

sien arvonmääritys vaativa harjoitus, eikä useinkaan tarkkaa ”oikeaa” 

tai ihanteellista summaa ole mahdollista kohtuullisin keinoin selvittää. 

Lisensoinnissa yleinen korvausmuoto rojalti on näppärä tapa myös 

hinnanmääritysvaikeuksien ratkaisijana: muotoilija pääsee osaksi ansain-

nasta silloinkin, jos tuotteesta tulee hitti. Ja toisin päin: yrittäjän riski 

jakautuu, jos myyntiä ei odotuksista huolimatta tulekaan. Tässä kuiten-

2.2

IPR:ään liittyvä hinnoittelu 
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kin on tärkeä huomioida erilaiset turvatakeet, kuten selkeästi muotoillut 

irtisanomisehdot lisenssisopimusehdoissa: sopimuksesta pitää päästä 

kohtuuajassa eroon, jos myynti ei lähdekään vetämään tai jos tulee muita 

ongelmia. Vaihtoehtoisesti tai tämän ohella voidaan neuvotella minimita-

kuurojaltista (minimum guarantee, MG) joka maksetaan lisenssinantajalle 

esim. kvartaaleittain myynnistä riippumatta, jotta sopimus pysyy voimassa.

Kaupallistamiseen ja lisensseihin liittyvän hinnoittelun ohella varsinkin 

pidemmässä juoksussa oman yrityksen IP-porftolion tarkempi arvon-
määritys voi olla tarpeen esimerkiksi lähestyvän yrityskaupan johdosta. 

Esimerkiksi EU IP Helpdesk tarjoaa hyviä perusmateriaaleja arvonmääri-

tyksen hahmottamiseen, mutta tarkimpien tulosten saamiseksi on mahdol-

lisuuksien mukaan on suositeltavaa kääntyä IPR-arvonmäärityksiin erikois-

tuneiden toimistojen puoleen. 

Lisätietoja: 

IP valuation: 

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/

Fact-Sheet-IP-Valuation.pdf

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-Valuation.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-Valuation.pdf
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Kirjalliset, selkeät mutta seikkaperäiset yhteistyösopimukset erilaisten 

muotoilun kaupallistamiseen liittyvän ekosysteemitoimijoiden välillä ovat 

korvaamattoman tärkeä osa aineettoman ansainnan luontia maailmalla. 

Ne ovat se instrumentti, jolla myös IPR-asiat saadaan valjastettua kaupal-

liseen käyttöön. 

Kun muotoiluyritys tekee sopimuksia koti- tai ulkomaisten tilaajien kanssa, 

erityisesti jos se myy suunnittelupalvelua esim. lisensoinnin osana, 

puhutaan yleensä suunnittelusopimuksesta (design agreement) – joskin 

muillakin otsikoilla olevia samaa tarkoittavia sopimuksia tunnetaan 

laajasti: esim. toimeksiantosopimus (commission agreement), yhteistyöso-

pimus (cooperation agreement). Juridisesti ottaen sopimusten otsikoilla ei 

lähtökohtaisesti ole väliä, vaan sisällöllä. 

Mitä pelisääntöjä osapuolten välillä on? Miten toimitaan, jos kaikki menee 

kuten pitää? Miten toimitaan, jos jokin menee vikaan? Ja niin edelleen. 

Karkeistaen voidaan sanoa, että maasta ja toimialasta riippumatta hyvä 

yritysten välinen sopimus määrittää hyvän balanssin kahden ainakin ensi 

2.3

IPR, sopimukset ja sopiminen:  

yleismaailmallisia peruslähtökohtia
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katsomalta toistensa vastakohdan kanssa: se on selkeä mutta yksityiskoh-

tainen. Tarkoitus on siis huomioida kaikki olennaisimmat riskit ja muutoin-

kin raamitettaa osapuolten välistä yhteistyötä helpommaksi ja ennustet-

tavammaksi niin hyvän kuin huonon sään aikana. 

Suunnittelusopimukset ja lisenssisopimukset eivät ole poikkeus tästä.

IPR:n osalta vaativampia sovittavia tilanteita voivat olla erilaiset yhteis-

kehitysprojektit, joissa mukana on muidenkin kuin muotoiluyrityksen 

tekemää materiaalia, johon joko muilla on oikeuksia tai joihin on ainakin 

mahdollista rekisteröidä IP-oikeuksia. Tällöin neuvottelu ja sopimisen 

merkitys korostuvat. Yleisiä suuntaviivoja näihin tilanteisiin: 

• Jos vastaat yksin muotoilusta projektissa, on lähtökohtaises-

ti perusteltua lähteä ajatuksesta, että muotoiluun liittyvä IP 

kuuluu sinulle/yrityksellesi ja asiakas saa lisenssin tai oikeudet 

korvausta vastaan – sen mukaan kuin sovitaan

• Oheisaineistoja ja niiden oikeuksia ei ole syytä luovuttaa 

asiakkaalle ilman tarkkaa harkintaa ja pitäviä tapauskohtai-

sia perusteita. Ne voivat sisältää esim. monissa projekteissa 

hyödyllisiä oman yrityksenne kehittämiä ja kilpailuetua luovia 

tietoja, ideoita tai menetelmiä. 

• Muutoinkin tieto ja ideat ovat valtaa ja ansainnan poten-

tiaalinen lähde. Niinpä salassapidosta sopiminen on yksi 

olennainen osa jokaista muotoiluyrityksen yhteistyösopimus-

ta. Laajemminkin, salassapitosopimus (NDA) on monesti hyvä 

väline myös ennen, kuin projekti alkaa: hyvin laadittu NDA 

mahdollistaa esimerkiksi ideoiden esittelyn potentiaaliselle 

yksittäisille kumppanikandidaateille turvallisesti.

Lisätietoja:

EU IP Helpdesk: IP contracts guide:  

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-

IP-and-Contracts.pdf 

NDA –sopimusmalli (Suomeksi myös Ornamon sivuilla jäsenille):  

http://www.iprhelpdesk.eu/Mutual-Non-Disclosure-Agreement 

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts.pdf 
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts.pdf 
http://www.iprhelpdesk.eu/Mutual-Non-Disclosure-Agreement 
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IP-oikeudet, kuten tekijänoikeus, mallioikeus, tavaramerkki ja patentti, ovat 

kenties tunnetuimpia nimenomaan suojafunktiostaan. Niiden perinteisesti 

tärkein tehtävä onkin suojata luovan ja innovatiivisen työn tiettyjä tulok-

sia, kuten taideteoksia, kirjallisia teoksia, keksintöjä, muotoilua ja elinkei-

notoiminnan erilaisia tunnuksia. 

IP-oikeuksiin kuuluu, että loukkaus voidaan lain nojalla kieltää ja lait 

lisäksi oikeuttavat korvauksiin, jos loukkaus todetaan tapahtuneen. Vain 

harvoin kuitenkin voidaan sanoa, että suojan saanti, eli esim. jäljittelyn 

torjumisen onnistuminen IP-oikeuksien avulla, on täysin varmaa, saati, 

että riiteleminen olisi aina nopeaa ja halpaa. Kuitenkin kaupallisiin riitoi-

hin joutuminen on yleensä kallista varsinkin silloin, jos omaa suojaa ei 

ole lainkaan suunniteltu etukäteen, joten panostaminen suojan suunnit-

teluun jo yksin riitojen ennalta ehkäisemiseksi on lähtökohtaisesti erittäin 

kannattava sijoitus. Harkittujen IP-rekisteröintien ja hallinnan avulla 

puolustamiseen ja jäljittelyyn liittyvät kuluriskit pienenevät merkittävästi. 

Suojakeinona ne mahdollistavat sekä jäljittelyn kieltämisen että verraten 

tehokkaan puolustautumiskeinon kilpailijoiden loukkausväitteitä vastaan.

On myös niin, että moni kilpailijan väite tai havaittu tahalliselta tai 

vahingolta vaikuttava jäljittely voidaan torjua kustannustehokkaasti. 

Tyypillisesti tämä tapahtuu lähettämällä heille huomautusviesti tai lisätie-

topyyntö loukkausepäilyn johdosta, jonka liitteenä on ote omasta voimas-

solevasta IPR-rekisteröinnistä ko. alueella. Toki myös ns. harmaan alueen 

tilanteita on, ja hyvä nyrkkisääntö jäljittelyepäilytilanteissa on ensin 

kääntyä asiantuntijan puoleen tilanteen kartoittamiseksi. On riskialtista 

pelkän oman arvion pohjalta lähteä syyttämään muita IPR-loukkauksista. 

Huomautusviestin sisältöä kannattaa siis pohtia asiantuntijan, kuten 

IPR-juristin kanssa ja hyvin usein ensisijaisesti kannattaa tähdätä toimil-

laan sovinnon syntymiseen neuvotteluteitse, mikä on lähtökohtaisesti 

kustannustehokkain, nopein ja luottamuksellinen suojan täytäntöönpanon 

eli ns. enforcementin keino.

Muita täytäntöönpanokeinoja ovat siviili- tai rikosprosessi toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa, sekä ns. vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot (alternative 
dispute resolution, ADR), kuten välimiesmenettely (arbitration) ja sovittelu 

(mediation). 

2.4

IPR ja suojan täytäntöönpano
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Lisäksi on hyvä huomata, että tekijänoikeuden osalta todistelu voi olla 

muotoilun tapauksessa normaalia työläämpää ja siten kalliimpaa sekä 

riskialttiimpaa, jos kohde on ns. käyttötaiteen esine, jonka ulkomuotoa 

on luovuuden lisäksi myös funktionaalisuus jossain määrin sanellut. 

Käyttötaiteen kohdalla on lain nojalla Suomessa ja pääsääntöises-

ti muuallakin riski, ettei tekijänoikeutta katsota syntyneen ensinkään 

(teoskynnys, engl. treshold of originality). Tästä syystä muotoilijoiden 

kannattaa aina muistaa rekisteröitävät suojakeinot (ks. tarkemmin luku 3) 

ja lisäksi oman työn dokumentointi tulevan todistelun varalle. Mallioikeus 

on tuotemallien tärkein suojamuoto edellä mainitusta syystä, joskin 

myös tavaramerkki on strategisesti käytettynä varsin käyttökelpoinen ja 

monipuolinen.

Käytännössä prosessiteitse voidaan hakea myös ns. väliaikaista kieltoa 

(injunction) epäillyn loukkaajan toiminnalle, esim. levittämiselle, ja 

maahantuonnin osalta tullivalvonnalla voidaan puuttua erityisesti 

suurempien väärennettyjen tuote-erien markkinoillepääsyyn. Tämän 

ohella rekisteröityjen IP-oikeuksien voimassaoloon voidaan useiden 

maiden ja alueiden lainsäädännön avulla puuttua hallinnollisilla menette-

lyillä: esimerkiksi tavaramerkkia voidaan hakea mitätöitäväksi tai menetet-

täväksi, jos tälle on lailliset perusteet, kuten se, että rekisteröinnille on 

laista ilmenevä este.

Lisätietoa:  

EU IPR Helpdesk library: IPR management and enforcement: 

http://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-Int-

Business-EN.pdf 

http://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-Int-Business-EN.pdf 
http://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-Int-Business-EN.pdf 
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• Usein alkaa kirjallisella huomautuksella tai kieltokirjeellä (cease-and-desist letter) vastapuolelle:

• Sisältö tyypillisesti: informoidaan vastapuolta tilanteesta, kysytään lisätietoja, tai/ja kielletään käyttö 

vedoten yksinoikeuteen tai/ja vaaditaan korvauksia soveltuvan lain nojalla.

• Suositeltavaa aina etukäteen konsultoida asiantuntijaa ja tehdä taustaselvitystyöt kunnolla, ettei omat 

väitteet (varsinkin jos vaatii jotakin) ole liian huteria tai ettei viesti aiheuta esim. todisteiden häviämistä.

• Reagointitapa ihanteellisesti huomioidaan oman yrityksen IPR-strategiaa laadittaessa.

• Oikein tehtynä voi olla hyvin kustannustehokas – erityisesti kilpailevat lailliset yritykset aiheellisestikin kaihta-

vat asiakkaitaan suututtavia maineriskejä, jollainen jäljittelysyytös on mitä suurimmassa määrin. Riski voi 

kuitenkin kääntyä itselle, jos perusteet eivät ole pitävät. 

• Seuraava askel on tyypillisesti neuvottelu, mikäli se on mahdollista

• Asiantuntijaa kannattaa konsultoida myös omien neuvottelutavoitteiden kirkastamiseksi – tai ulkoistaa 

neuvottelu kokonaan palkatulle asiantuntijalle, kuten erikoistuneelle asianajotoimistolle tai IPR-talolle.

• Mikäli neuvottelu ei ole vaihtoehto tai neuvottelu ei johda toivottuun lopputulokseen, voidaan hakea kieltoa ja 

korvauksia toimivaltaisesta tuomioistuimesta – joko siviilikanteen tai rikosilmoituksen kautta.

• Ennakkoon voidaan myös hakea todistelun turvaamiseksi väliaikaista kieltoa – edellytykset voivat 

vaihdella maittain / alueittain.

• Ehdottomasti suositeltavaa käyttää IPR-asioihin ja muotoilun suojaan perehtynyttä asianajajaa.

1. Jos epäilet malliisi kohdistuvan immateriaalioikeuden  

(tekijänoikeus, mallioikeus, tavaramerkki, tmv.) loukkausta

Loukkauksiin reagoiminen
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• Konsultoi aina ensin IPR-juridiikan asiantuntijaa (esim. asianajaja)

• Mahdollista on esim. että a) tekijänoikeussuoja on olemassa (ei vaadi rekisteröintiä) 

tai b) on mahdollista lain nojalla vedota muuhun seikkaan kuin immateriaalioikeuteen

•  pyydä mahdollisimman tarkat tiedot tältä sähköpostitse , tarkista oma tilanne 

(ml. esim. dokumentointi oman työn syntyvaiheista)

•  mahdollisuuksien mukaan aina konsultoi ripeästi IPR-juridiikan asiantuntijaa ennen 

varsinaista kannanottoa väitteen esittäjälle

2.

3.

4.

Jos epäilet, että samassa maassa tai alueella toinen on saanut 

malliinsa mallioikeuden, tavaramerkin tms. immateriaalioikeuden, 

joka on esimerkiksi liian lähellä omaa immateriaalioikeuttasi

Jos epäilet, että malliasi on loukattu, 

mutta et ole varma, onko oma mallisi IPR-suojattu

Jos toinen toimija esittää väitteen, että designisi 

loukkaa hänen oikeuksiaan

•  Voit hakea hallinnollista kumoamista rekisteröintiviranomaiselta 

(Suomessa PRH, EU:ssa EUIPO, joka maassa pääsääntöisesti omansa)
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Loukkausepäilystä riidan ratkeamiseen: peruskaava

Neuvottelu: osapuolten 

välillä esim. sähköpostitse 

koitetaan saada tilanteeseen 

selkoa, argumentteja ja 

ratkaisu. Mahdollisesti 

käydään edustajien 

välityksellä.

Viranomais- tai asiantuntija-

vetoiseen riidanratkaisuun 

hakeutuminen: oikeusprosessi, 

vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot 

+ mahd. väliaikainen kielto tai 

IPR-mitätöinnin hakeminen.

Käsittely kesken: istuntoja, 

todistelua → mahdollinen uusi 

neuvottelu ennen ratkaisua, 

tai ratkaisu → lainvoimaisuus 

tai  valitus → riippuen riidan-

ratkaisumuodosta voi siirtyä 

seuraavalle toimivaltaiselle 

riidanratkaisuelimelle. 

Tuomio, sovintosopimus 

tmv. ratkaisu → tuomion 

mukaisten tai sovittujen 

toimien toteuttaminen  

(esim. korvaus + tuottei-

den vetäminen pois 

markkinoilta).
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TIETOISKU:

TIETOISKU:• IP-oikeudet, kuten tekijänoikeus, tavaramerkki ja 

mallioikeus, ovat aineetonta omaisuutta, jotka voidaan 

myydä tai lisensoida eli ikään kuin vuokrata

• omia oikeuksia kannattaa luovuttaa tai lisensoida aina 

laadukkaan sopimuksen kautta ja ainakin lähtökohtai-

sesti mahdollisimman ”viipaloidusti” (esim. rinnakkainen 

lisenssi vain tiettyyn maahan rajatuksi ajaksi)

• yleisimmät hinnoittelumallit designin lisensoinnissa 

ovat rojalti myynnin mukaan tai/ja kausittainen lisens-

simaksu. Kertakorvaus on tyypillisin luovutettaessa 

IP-oikeuksia pysyvästi.

• riittävän IPR-suojan tuotteen tai palvelun ympärille hankkimalla ja kilpaili-

joiden IPR-rekisteröintejä kohdemarkkinalla etukäteen selvittämällä konflik-

tiriskit ja kuluriskit pienenevät merkittävästi

• merkittävimpiä tällaisia riskejä ovat muiden väitteet siitä, että oma 

design loukkaa heidän designiaan, tai että omaa designia tms. tuotetta tai 

brändille tärkeää asiaa jäljitellään luvatta

• sopimusten avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä IPR-konfliktiriskejä omien 

sopimuskumppanien ja heidän alihankkijoidensa ym. kumppanien kanssa

• tyypillisimpiä konfliktinratkaisukeinoja ovat kieltokirjeet, neuvottelu, ja 

raskaampina keinoina oikeudenkäynnit, tullivalvonta sekä vaihtoehtoiset 

riidanratkaisumenettelyt (ADR)

IPR vaihdannassa

IPR ja konfliktit
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IPR-asiat koetaan muotoilijoiden keskuudessa vaikeiksi 
ja muotoilun suojaaminen kalliksi. Mitä sanoisit 
kansainvälistymisestä haaveilevalle muotoilijalle  
IPR:ään satsaamisesta?

Mielestäni kalliiksi tulee se, ettei käytä IPR-suojausmahdollisuuksia hyväk-

seen. Ilman mitään IPR-suojausta, muotoilu ja brändi ovat kilpailijoiden 

hyödynnettävissä ja tällöin muotoiluyrityksen tekemät taloudelliset inves-

toinnit muotoilu- ja brändityöhön valuvat kilpailijan laariin ja kuka tahan-

sa voi käyttää muotoilua hyväkseen. Tekijänoikeus ei ainakaan käyttö-

taiteen osalta useinkaan yksinään auta loukkaustilanteessa, koska on 

epävarmaa minkä katsotaan yltävän teoskynnyksen yli ja muodostavan 

tekijänoikeussuojaa saavan teoksen.

Kun yksinoikeus uuteen ja yksilölliseen muotoiluun on varmistettu esimer-

kiksi kaikki EU-jäsenmaat kattavalla, kustannustehokkaalla yhteisömal-

lirekisteröinnillä, niin loukkaustilanteessa lähtökohtana pidetään sitä, 

että kyseessä oleva mallirekisteröinti on pätevä ja loukkaajaa voidaan 

lähestyä tehokkaalla kieltokirjeellä. Jos mitään rekisteröityä suojausta 

ei ole, niin lähtökohtana on se, että alkuperäisen teoksen tekijä joutuu 

ensin todistelemaan oman oikeutensa kyseiseen teokseen ja vasta kun 

tämä todistelu on tehty, voidaan arvioida mahdollista loukkausta. Ilman 

IPR-suojausta loukkauksiin puuttuminen on kallista ja hyvin vaikeaa ja 

samalla piilee riski myös siitä, loukkaako itse mahdollisesti jonkun toisen 

rekisteröintiä. Varmistamalla suojauksen omaan ainutlaatuiseen aineetto-

maan omaisuuteen, varmistaa samalla myös menestymismahdollisuudet 

kansainvälistymiseen.

Milla Lehtoranta

Lakimies, EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies

Berggen Oy

NÄKÖKULMA
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Kuten edellä luvussa 1 todettiin kansainvälistymissuunnitelmaan ja 

IPR-strategiaan liittyen: IPR-strategian tyypillisiä osa-alueita ovat 1) 

suojan kartoitus, 2) suojan toteutus ja 3) hallinnointi. Nimenomaan suojan 

tehokkuuden kannalta olennaisia strategisia elementtejä, jotka liittyvät 

näihin osa-alueisiin, ovat:

Toiminnan vapauden varmistelu IPR:n näkökulmasta (freedom to 

operate). Mm. kohdemaan IPR-rekistereitä tutkimalla voidaan ennakkoon 

havaita, ovatko omat tärkeät suojan kohteet suojattavissa rekisteröinnein, 

vai onko rekisterissä jo vastaavia kohteita suojattuna muiden toimesta. 

Tutkimusta voi tehdä itse tai palkata IPR-asiantuntija. Monissa maissa 

myös viranomainen tutkii viran puolesta rekisteröinnin yhteydessä, että 

oikeus on rekisteröitävissä. 

Strategisesti ja taktisesti laadukkaat ja oikea-aikaiset 

IPR-rekisteröintihakemukset tehostamassa suojaa. Kokeneen asian-

tuntijan avulla voidaan saada IPR-suojasta maksimaalisen vahva, kun 

suojaa tarkastellaan huomioiden erilaiset omat tavoitteet, maakohtaiset 

nyanssit ja muut vastaavat seikat. Erityisen suositeltavaa on käyttää 

IPR-asiantuntijaa, jos halutaan hakea suojaa patentoitaville keksinnöille 

ulkomailla, sillä laadukas patenttihakemus on monesti vaativa tehtävä 

strategisesti perusteltuine yksityiskohtaisine patenttivaatimuksineen.

Mallioikeuden ja tavaramerkin osalta puolestaan hakeminen on helpom-

paa, mutta vaikkei käyttäisi rekisteröintiin asiamiestä, viranomaisohjeisiin 

ja oppaisiin on aina tutustua erittäin tarkasti ja maakohtaisesti (esim. 

EUIPO:n sivut, jos harkitsee EU:n laajuista suojaa, tai WIPO:n sivut, jos 

pohtii kansainvälisen hakemuksen tekemistä). Mallioikeuden osalta laadu-

kas suoja perustuu aina laadukkaaseen kuvamateriaaliin ja tarkkaan 

harkittuun suojattavaan kohteeseen. 

Myös IPR-suojan maantieteellinen laajuus kannattaa aina kerralla pyrkiä 

suunnittelemaan ja usein myös rekisteröimään, sillä saman suojan laajen-

taminen uusille alueille ei aina jälkikäteen onnistu. Syynä voi olla esim. 

toisen toimijan aiempi rekisteröinti, ko. maan lainsäädäntö ei tunnusta 

haluttua suojamuotoa (esim. hyödyllisyysmalli) tai ns. etuoikeusaika on 

umpeutunut. Lisätietoja esim.: https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/hakijal-

le/rekisteroinnin_hakeminen/etuoikeus.html

Valvonnan järjestäminen. Jäljitelmien tai muutoin liian lähelle omaa 

2.5

Vahva IPR-suoja: strategisia näkökohtia

https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/hakijalle/rekisteroinnin_hakeminen/etuoikeus.html
https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/hakijalle/rekisteroinnin_hakeminen/etuoikeus.html
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suojan kohdetta tulevien tuotteiden, palveluiden ja yritysten erilaisten 

tunnusten (kuten etenkin tuotenimet ja logot) valvonta maissa/alueilla, 

joilla oma suoja on voimassa, tulisi olla selkeytetty strategiatasolla. Miten 

valvotaan, millä keinoilla ja kenen toimesta? Paljonko se saa maksaa ja 

mihin valvonnassa tulee erityisesti keskittyä oman yrityksen tavoitteet 

huomioiden?

IP-portfolion huolto. Sisäinen prosessi hyvä olla selvä sen varmistami-

seksi, että oma suoja pysyy voimassa (rekisteröintien uusinnat). Tärkeää 

erityisesti, jos IPR-rekisteröintejä ja niihin liittyviä lisenssi- ym. sopimuksia 

yhteistyökumppanien kanssa alkaa olla jo enemmän, jolloin unohdusriskit 

kasvavat.

IP-portfolion päivitykset. Sisäinen prosessi on hyvä olla määritetty 

päivitystarpeita silmällä pitäen, jotta oma ”suojaportfolio” olisi myös 

jatkossa tarkoituksenmukaisen laajuinen, eli esim. selvästi turhaksi 

muuttuneista rekisteröinneistä luovutaan / ne myydään, ja tarvittaessa 

suojaa laajennetaan. 

Reagointitapa. Oma menettelytapa on hyvä olla selvillä jo valmiiksi siltä 

varalta, että jäljitelmiksi epäiltäviä tuotteita tms. kohteita havaitaan → 

miten reagoidaan milloinkin? 
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Miten muotoilua 
suojataan?

LUKU 3
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Tässä luvussa esitellään erilaiset muotoiluyritystoimintaan liittyvät IP-oikeudet ja 

muut yritykselle tärkeiden kilpailuetutekijöiden suojakeinot lähemmin. Samalla tarkas-

tellaan yleisellä tasolla suojan ulottuvuutta, kestoa, kustannuksia, hankkimista, ylläpi-

tämistä sekä muotoilun suojan yleisiä strategisia näkökohtia. 

Kuten aiemmin luvussa 1 käytiin läpi, muotoilua, kuten sen suunnittelukohteitakin, on 

erittäin moneen lähtöön, joten myös suojan tarpeessa voi vaihtelevasti olla monen-

laista ainesta. Tämä osaltaan merkitsee, että yksi suojaratkaisu ei sovi kaikille – 

sikälikin, kun muistetaan, että suojakeinot voivat olla samalla myös keino kasvattaa 

aineetonta ansaintaa esimerkiksi lisensoinnin avulla ja toisille yrityksille tämä on 

korostetummin tärkeä kuin toisille. 

Yleisesti ottaen keskeisin työkalu suojan suunnitteluun on IPR-strategian laatiminen, 

ihanteellisesti osana huolellisesti tehtyä yrityksen kansainvälistymissuunnitelmaa.

Eri tyyppiset muotoilun – tai oikeastaan minkä tahansa luovan ja innovatiivisen 

elinkeinotoiminnan – suojakeinot maailmalla voidaan jakaa esimerkiksi  

seuraavasti, kahteen erilaiseen ryhmään:

• IPR-suojamuodot (eli IP eli immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet) 

= lakisääteiset yksinoikeudet aineettomaan omaisuuteen.

• Muut muotoilun suojakeinot = muut kuin lakisääteiseen yksinoikeuteen perus-

tuvat; kohteena aineeton omaisuus tai muu strategisesti tärkeä pääoma tai kohde.

LUKU 3  
Miten muotoilua suojataan?
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1. Lakisääteisiä yksinoikeuksia: voidaan kieltää muita hyödyntämästä 

luvatta ko. suojan kohdetta. Ovat voimassa maakohtaisesti eli huomioi-

den kunkin maan lainsäädäntö esim. rekisteröinnin osalta. Lisäksi myös 

käytännöissä on maakohtaisia eroja, jotka vaikuttavat suojan saatavuu-

teen, vahvuuteen ja hintaan. Näistä eroista tarkemmin luvussa 4.

 

Suojan kohteita ovat erilaiset ”henkisen työn” lopputulokset, ymv. ainee-

ton varallisuus

Olennaisimmat muotoilun IPR-suojamuodot (voimassa vaihtelevasti eri 

maissa, joitakin sisältöeroja) ovat tekijänoikeus (copyright) sekä ryhmä 

erilaisia pääsääntöisesti rekisteröitäviä teollisoikeuksia (industrial proper-

ty rights).

• Tekijänoikeus (copyright): suojaa teosten luovaa ilmaisu-

muotoa, olipa se sitten esim. ääntä, kuvaa, tekstiä, koodia tai 

muuta

• Syntyy aina tekijälle, ei edellytä rekisteröintiä (kuitenkin rekis-

teröitävissä mm. USA:ssa ja Kiinassa). 

• Käytännössä pitää sisällään yksinoikeuden a) valmistaa 

teoksesta kappaleita ja b) saattaa teos yleisön saataviin (nk. 

taloudelliset oikeudet, jotka ovat luovutettavissa kokonaan tai 

osittain, jos tekijä niin haluaa). Lisäksi teossuojaan kuuluu c) 

moraalisia oikeuksia, jotka ovat lähtökohtaisesti luovuttamatto-

mia ja käsittävät mm. oikeuden tulla nimetyksi teoksen tekijänä, 

vaikka tästä ei olisi sovittu mitään.

• Kriteerit (pääsääntö): oltava itsenäinen ja omaperäinen  

→ teoskynnys ylittyy.

• Suoja-aika hulppean pitkä: Suomessa ja monessa muussa 

maassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

• Stategisesti monesti epävarma oikeus muotoilun – erityisesti 

ns. käyttötaiteen – näkökulmasta, koska teoskynnys on yleensä 

korkealla verrattuna esim. taiteeseen.

• Lisäksi tekijänoikeuden kaltaista mutta suppeampaa lähioi-

keussuojaa (neighbouring rights, myös related rights) saavat 

monissa maissa mm. valokuvat ja tietokannat ja luettelot

3.1

Muotoilu ja immateriaalioikeudet
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2. Mallioikeus (design right, industrial design, design patent,): suojaa 

esineen kuten tuotemallin ulkomuotoa

• Kriteerit (pääsääntö): kohde oltava uusi ja yksilöllinen, jotta 

voi rekisteröidä. Poikkeus: monissa maissa/alueilla (mm. Suomi, 

EU) 12kk kuluessa julkistamisesta rekisteröinti on sallittu (nk. 

grace period).

 • Suoja-aika voi vaihdella maittain, mm. Suomessa ja EU:ssa 

maksimi on 25 vuotta.

 • Lisäksi EU:ssa malli suojattavissa yhdellä hakemuksella koko 

alueella. Tämä on nimeltään yhteisömalli (registered communi-
ty design, RCD). Lisäksi EU:ssa 3 vuoden ajan suojaa saatavis-

sa ilman rekisteröintiäkin – todistettavasti vilpillistä jäljittelyä 

vastaan (unregistered community design, UCD).

3. Tavaramerkki (trademark): monesti kutsutaan brändin kivijalak-

si. Suojaa paitsi tavaroiden, myös palveluiden erilaisia tunnuksia kuten 

logoja, nimiä ja muita erottautumistekijöitä

• Kriteerit (pääsääntö): oltava erottamiskykyinen eikä sekoitet-

tavissa muihin merkkeihin – ei siis vaadita uutuutta, toisin kuin 

mm. mallioikeuden ja patentin kohdalla.

• Rekisteröitävä, saatavissa myös vakiinnuttamalla (epävar-

mempi keino). Uusittavissa ikuisesti, voimassa pääsääntöisesti 

10 vuotta kerrallaan ja vain rekisteröidyissä tavara- ja palvelu-

luokissa.

4. Patentti (patent, utility patent). Suojaa uusia ja teollisesti käyttökel-

poisia keksintöjä. 

• Maksimisuoja-aika yleensä 20 vuotta. 

• Verraten kallis suojakeino, rekisteröinnissä kestää tarkan tutki-

muksen ja eri vaiheiden vuoksi pitkään, monesti monta vuotta 

hakemuksen jättämisestä.

• Voidaan saada kansallisesti useimpiin maihin, tai kerralla 

useampaan eri valittuun maahan.

5. Hyödyllisyysmalli (utility model). Suojaa uusia ja teollisesti käyttö-

kelpoisia keksintöjä, joiden ei tarvitse täyttää patenttivaatimuksia.

• Hyvin patentin kaltainen suojamuoto, usein kutsutaan nimellä 

”pikkupatentti”. Tunnetaan huomattavasti harvemmissa maissa 

kuin esim. patentti (esim. ei USA:ssa, UK:ssa, Kanadassa tai 

Ruotsissa).

• Halvempi, nopeampi saada, mutta suoja-ajaltaan patenttia 

lyhyempikestoinen (maasta riippuen usein 10v).

6. Toiminimi (company name) suojaa yrityksen (tai yksityisen elinkei-

nonharjoittajan) nimeä. Osaltaan tehostaa yrityksen tunnusten ja siten 

brändin suojaa. Jos halutaan saada myös yrityksen toiminimelle suojaa 

ulkomailla, tulee se hankkia maakohtaisesti. Ei ole välttämätön hankitta-

va, vaikka ko. maahan ulottaisikin muuta IPR-suojaa, kuten tavaramerkin 

tai mallioikeuden. 
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7. Verkkotunnus (domain). Suojaa yritykselle tai yrittäjälle kuuluvia 

www-sivujen nimiä (esim. www.apple.fi, www.apple.eu, www.apple.cn 

, www.apple.com ). Tämäkin on osa yrityksen tunnusten ja siten myös 

brändin suojaa. Vaativat rekisteröinnin.
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Miten mallisuoja toimii? 

Muotoilun suojaamisessa tärkeä väline on mallisuoja, joka edellyttää 

rekisteröintimenettelyä. Saadakseen suojaa mallilta edellytetään uutuutta 

ja yksilöllisyyttä.  Jos malli rekisteröidään se antaa suojaa mallin ammat-

timaiseen hyväksikäyttöön rekisteröintiajan.  On hyvä muistaa, että malli 

voi saada samanaikaisesti myös tekijänoikeussuojaa, joka on voimassa 70 

vuotta tekijän kuolemasta. Mallisuoja päättyminen ei siten tarkoita, että 

malli olisi automaattisesti muiden hyödynnettävissä. 

Mallisuojaa on mahdollista hakea kansallisesti ja jos harjoittaa liike-

toimintaa kansainvälisesti voi mallin suojata rekisteröimällä yhteisö-

mallin EUIPOn kautta tai kansanvälisesti WIPOn kautta. Mallisuoja on 

voimassa viisi vuotta ja hakemusmaksu on tällä hetkellä 230 – 300 euroa.

Mallisuoja on uudistettavissa viiden vuoden jälkeen, enintään 25 vuodeksi. 

On mahdollista valita myös rekisteröimättömän yhteisömallin suoja, joka 

ei maksa mitään. Tämä kuitenkin on voimassa vain kolme vuotta, sitä ei 

voi uusia ja sen suoja on kapeampi. Suositeltavaa on investoida hakemus-

maksuun, jolla pystyy samaan selvästi paremman suojan.    

Jos joku loukkaa mallioikeutta, mallioikeuden haltija voi vedota rekiste-

röintiinsä, ja vaatia toiminannan lopettamista. Mikäli näin ei tapahdu 

loukkauksen lopettamiseksi on nostettava loukkauskanne loukkaajaa 

vastaan, jossa prosessissa voi joutua varautumaan mallinsa kumoamis-

kanteeseen suojaedellytysten mahdollisten puutteiden vuoksi.

Mallioikeuden osalta on pidettykin ongelmallisena sitä, että ne helposti 

kumoutuvat ja siten suojamuoto ei ole täyttänyt toiveita. Ennen mallin 

rekisteröintiä on syytä tarkistaa jo rekisteröidyt mallit ja käydä huolel-

la läpi muutoinkin markkinoilla olevia tuotteita, jotta malli varmuudella 

täyttäisi uutuuden vaatimuksen.  

 

Mari Lampenius 

Asianajaja, osakas 

Asianajotoimisto Susiluoto Oy 

NÄKÖKULMA



50Aineetonta ansaintaa maailmalta 

IPR:n ohella olemassa kuitenkin muitakin, usein täydentäviä suojakei-

noja, joilla luovat ja innovatiiviset yritykset voivat tehostaa suojaansa 

esim. kilpailijoita ja jäljittelyä vastaan. Nämä keinot ovat korostetun 

tärkeitä varsinkin nk. KIBS-yrityksille (tietointensiiviset yrityspalvelut), 

joita siis moni muotoiluyrityskin ovat, ja joiden arvokkainta pääomaa voi 

olla nimenomaan asiat, jotka eivät voi ainakaan laajassa määrin saada 

lakisääteistä IPR-suojaa, kuten

• Innovatiiviset ideat (esim. tuotteiden tai palveluiden  

kehittämiseksi),

• Työntekijöiden ja yritykseen sitoutuvien muiden tahojen 

enemmän tai vähemmän uniikki tai/ja muuten arvokas  

tietotaito, ja

• Muu potentiaalisesti arvokas data ja tieto, kuten yrityksen 

verkostot, asiakasdata ja vaikkapa hiljainen tieto jonkin liiketoi-

minta-aspektin toiminnasta kilpailijoihin nähden etua luovalla 

tavalla.

Huomionarvoisia tällaisia muita suojakeinoja ovat 

1. Liikesalaisuudet (trade secrets) Suojaa tyypillisesti taloudellista 

arvoa sisältävää ei-julkista tietoa. Ei rekisteröitävissä, mutta voidaan 

hyödyntää kaupallisesti: ovat esimerkiksi lisensoitavissa. Voimassa 

periaatteessa rajoittamattoman ajan.

+ IPR laajassa mielessä = sopimaton menettely elinkeinotoiminnas-

sa (unfair trade practices)  Voi antaa lisäsuojaa jäljittelyä ja brändien 

sekä liikearvon sopimatonta hyödyntämistä vastaan. Ei ole varsinainen 

IP-oikeus, eikä sitä voida lisensoida tai muutoin käyttää vaihdannassa 

aineettomana omaisuutena. Leimallista: monesti epävarma suojakeino 

käytännössä. Joskus ajatellaan strategisesti ikään kuin viimeisenä oljen-

kortena.

2. Monenlaiset sopimukset

Sopimuksilla voidaan tehostaa muotoiluliiketoimintaan liittyvää suojaa 

osapuolia sitovasti. Sopimusvapaus mahdollistaa, että ehdot voivat olla 

varsin pitkälle sen mukaisia, mitä osapuolet keskenänsä sopivat. Tämänkin 

vuoksi neuvottelutaito sekä ymmärrys oman yrityksen kannalta suotuisis-

3.2

Muotoilu ja muut suojakeinot
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ta sopimusehdoista on arvokas muotoilun suojan työkalu, joka tukee myös 

IPR-hallintaa erittäin olennaisesti. Olennaisia sopimuksella sovittavia 

suojaan liittyviä asioita ovat etenkin salassapito (myös muissa kuin varsi-

naisissa salassapitosopimuksissa erillisinä ehtoina), erilaisten vastuiden 

jakautuminen ja rajoitukset, yhteistyöprojekteissa syntyvät oikeudet erilai-

siin yhteistyön tuloksiin ehtoineen, lisenssit osapuolten välillä, oikeudet 

keskeneräiseen materiaaliin sekä, etenkin kansainvälisissä liiketoiminta-

suhteissa, lainvalintaa ja erimielisyyksien ratkaisemista koskevat ehdot. 

Varsinkin yhteistyöprojekteissa, joissa mukana on monta eri tavoin loppu-

tulosta suunnittelevaa tahoa, on tärkeää, että alusta alkaen pelisäännöt 

ovat selvät sen osalta, kuka oikeuksia hallinnoi ja millä ehdoilla. Loppu on 

pitkälti neuvottelusta kiinni. Joskus voi olla luontevaa, että kaikki oikeudet 

siirtyvät asiakkaalle. Tällöin on kuitenkin perusteltua miettiä mm. oikeuk-

sien siirtymisen hintalappua, vastuiden siirtymistä sekä muitakin omalta 

kannalta optimaalisia sopimusehtoja.

Tunnettuja sopimustyyppejä muotoilualalla ovat mm. suunnittelusopimus 

(design agreement), lisenssisopimus (license agreement), salassapitoso-

pimus (NDA), suunnittelijoiden tms. tahojen keskinäinen yhteistyösopimus 

(cooperation agreement), agentuurisopimus (agency agreement), esiso-

pimus (preliminary agreement), aiesopimus (letter of intent, LOI), puite- eli 

raamisopimus (framework agreement) sekä alihankintasopimus (subcont-
ractor agreement). Yrityksen sisäisistä sopimuksista esim. työsopimukset 

(employment agreements), sopimus työsuhdekeksinnöistä (employee 
invention agreement) ja osakeyhtiön osakassopimus (shareholders’ agree-
ment) voivat olla olennainen osa laadukasta liiketoiminnan suojaa, joissa 

voidaan sopia mm. salassapidosta ja tarpeen mukaan kilpailukielloista ja 

IPR-asioista. 

3. Yrityksen salassapito- ja tietoturvakeinot ja –käytännöt

Monille yrityksille on tärkeää, että tietoturva-asiat ovat kunnossa: strategi-

sesti tai muutoin tärkeä tieto ei saa päästä vääriin käsiin. Niinpä on syytä 

muodostaa yritykseen ja sen verkostojen välille – sopimusten ja ohjeistus-

ten tukemat – käytännöt salassapidettävän tai muutoin rajatun tiedon 

osalta. Keinoja voivat olla esim. erilaiset tekniset rajoitukset henkilöittäin 

tai henkilöryhmittäin, kulunvalvonnasta pääsykoodeihin ja tietoturvaoh-

jelmistoihin. Myös laadukas ja lainmukainen henkilötietojen suoja (tieto-

suoja), ml. henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien henkilötiedot, on osa 

kokonaisuutta.

4. Laadukas tiedonhallinta ja dokumentointi

Laadukas tiedonhallinta ja dokumentointi, erotuksena tietoturvasta ja 

salassapidosta, auttaa mm. tilanteissa, joissa tietoa ja ehkä henkilös-

tön osaamistakin pitää saada tehokkaasti innovaatiokäyttöön yrityksen 

sisällä. Nopea innovaatiotahti itsessään on tutkimusten mukaan omiaan 

luomaan kilpailuetua – varsinkin pienille yrityksille. Toisaalta laadukas 

dokumentaatio voi merkittävästi esim. IPR-suojaan liittyvissä epäselvyys-

tilanteissa. Esimerkiksi joku ulkopuolinen esittää väitteen, että yrityk-

sen työntekijän suunnittelema taideteosmainen valaisin loukkaa hänen 

tekijänoikeuttaan. Työn dokumentointi voi jopa ratkaista tilanteen jo 

alkutekijöihinsä, kun kyetään esimerkiksi osoittamaan, että työ on luotu 

ennen väitteentekijän työtä.
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5. Henkilöstön sitouttamiskeinot

Henkilöstön sitouttamisella voidaan tehostaa pienenkin yrityksen kilpailu-

kykyä, kun vaihtuvuus ei hidasta yrityksen innovaatiovauhtia. Tunnettuja 

sitouttamiskeinoja ovat esim. erilaiset kannustimet sekä hyvä ja luotta-

muksellinen työilmapiiri. 

6. Strategisesti perustellut innovaatioprosessit ja kaupallistamis-

ratkaisut

Esimerkiksi monimutkainen tuotesuunnittelu sekä tarkoituksellisesti laajat 

tietojen julkistamiset ovat niin ikään strategisia keinoja saavuttaa kilpai-

luetua ja vaikeuttaa jäljittelijöiden tavoitetta päästä jäljittelemällä edelle 

kilpailutilanteessa. Voimakas ja tunnettu brändi voi tukea mainitunlai-

sia suojakeinoja erittäin hyvin: usein kahdesta samanlaisesta tuottees-

ta ostajat valitsevat sen, jonka brändin he tuntevat / josta he pitävät 

enemmän. Tässä suhteessa varsinkin tuoteväärennökset ovat heikommilla, 

sillä ilmeisiin ja hinnalla kilpaileviin halpoihin jäljitelmiin sisältyy usein 

myös oletus esim. heikommasta laadusta.

7. Strategisesti perustellut markkinointi- ja myyntiratkaisut

Esimerkiksi laadukkaat asiakassuhteiden hoitamistavat, pitkälle kehitetyt 

palvelupaketit sekä tietenkin markkinointi itsessään ovat miellettävissä 

niin ikään ns. ei-muodollisiksi suojakeinoiksi, jotka voidaan kohdistaa myös 

muuhun kuin selkeästi IPR:n suojaamaan kohteeseen kuten ideoihin, mieli-

kuviin tai toimintamalleihin, tuoden mahdollisesti merkittävääkin kilpailuetua.

Lisätietoja esim:

Yritys-Suomi:  

https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/

tuoteideat-ja-keksinnot/opas/yrityksen-aineettoman-omaisuuden-hallin-

ta/keksinnon-tuoteidean-ja-osaamisen-suojaaminen

https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/tuoteideat-ja-keksinnot/opas/yrityksen-aineettoman-omaisuuden-hallinta/keksinnon-tuoteidean-ja-osaamisen-suojaaminen
https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/tuoteideat-ja-keksinnot/opas/yrityksen-aineettoman-omaisuuden-hallinta/keksinnon-tuoteidean-ja-osaamisen-suojaaminen
https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/tuoteideat-ja-keksinnot/opas/yrityksen-aineettoman-omaisuuden-hallinta/keksinnon-tuoteidean-ja-osaamisen-suojaaminen
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Mitä muotoilijan pitäisi ottaa huomioon liikesalaisuuksien 
suojaamisessa? Mikä on know-how’n merkitys? 

Muotoilupalveluiden viennissä sopimusten rooli korostuu. Omien sopimus-

mallien luonti auttaa hahmottamaan myös palvelukokonaisuuden ja 

ehdot, joilla tarkoitus tarjota.   

Palvelut kannattaa yrittää konseptoida mahdollisimman pitkälle. 

Konseptointi vaatii yleensä myös palvelun ”brändäämisen” eli tavara-

merkkisuojan hakemisen. Siltä osin kun konsepti on julkinen, se ei ole 

liikesalaisuus, joten myös salassapito on olennainen konseptin jatkon-

myynnin turvaajana. Konseptissa pitää itse hahmottaa olemassa oleva 

ja syntyvä IP, geneerinen ja asiakaskohtainen know-how sekä varsinainen 

suunnittelutyö. Henkilötyö ei skaalaudu rajattomasti, mutta kaikki ainee-

ton kyllä… Sopimuksissa tulee varmistaa, että konsepti tai sen osat eivät 

siirry asiakkaalle (vain käyttöoikeus tai puhtaasti asiakaskohtainen ratkai-

su, jota ei sellaisenaan ole tarkoitus hyödyntää myöhemmin).  

 

Muotoilijan on hyvä tiedostaa, että vaikka liikesalaisuudet saavat 

muun muassa EU-tasoisesti suojaa, se ei kuitenkaan yleen-

sä yksin riitä. Liikesalaisuudet on huomioitava myös yhteistyösopimuksis-

sa tai niille on tehtävä erilliset erilliset salassapitosopimukset eli NDAt.  

 

On tärkeää ymmärtää know-how’n arvo osana konseptointia. Yksi 

vinkki on rakentaa konseptikäsikirja ja sitä kautta lisensoida arvokas-

ta tietoa (vrt. esim. TV-formaatit). Suunnittelutyön tuloksien oikeudet 

ovat eri asia kuin siihen liittyvä know-how, jonka voi ”myydä” vielä lisäk-

si. Esimerkiksi patenttien tai keksintöjen osalta on usein aika olennaista 

saada myös keksinnön ”käyttöohje”. Yrityksen arvonluonnin kannalta 

on keskeistä hyödyntää henkilökohtaista käytännön tason tietämys-

tä suunnittelutyön lisäksi projektin toteutusvaiheessa. Lopputuotteen 

lisäksi yllättävän moni elementti muotoilijan työssä voi olla aineetonta 

omaisuutta. Kaikkea ei kannata kertoa ihan heti. 

  

Markus Myhrberg  

Partner, Head of Practice  

Lexia  

NÄKÖKULMA
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Muotoilun tekijänoikeussuoja. Monesti etenkin kokemattomammat 

muotoilijat saattavat olettaa, että ilman muuta omaan muotoiluun syntyy 

tekijänoikeus. Tähän ei yleisesti ottaen kannata liikaa luottaa, sillä tekijän-

oikeuden syntyminen edellyttää ns. teoskynnyksen ylittymistä, minkä 

viime kädessä voi vahvistaa vain ko. maassa toimivaltainen tuomiois-

tuin. Usein syy teoskynnyksen ylittymättä jäämiselle on, että esineen 

käyttötarkoitus sanelee liian hallitsevissa määrin kohteen ulkomuotoa. 

Yleissääntönä: ulkomuodon suojaamisessa strategisesti viisaampaa on 

harkita ensisijaisesti mallioikeus- tai tavaramerkkisuojan rekisteröimistä 

halutussa maassa, etenkin jos tekijänoikeus ei ole kyseisessä maassa 

rekisteröitävissä (useimmissa maissa ei ole).

 

Tilasuunnittelun suoja. Sisustusarkkitehtien luomat sisustussuunnitelmat 

ja sisustukset voivat olla hankalia suojattavia IP-oikeuksin eri maissa. Jos 

kuitenkin sisustusta on pidettävä riittävän omaperäisenä, tekijänoikeus-

suoja voi ilman muuta ylittyä ja tästä on esimerkkejä mm. EU-jäsenmaiden 

tuomioistuinratkaisuista. Rekisteröitävän mallioikeuden osalta taas on 

muistettava lähtökohtana, että vain ”tuotteiksi” määriteltävien kohteiden 

ulkomuoto voi olla mallisuojattavissa. Kuitenkin kiinteä sisustus katsotaan 

laajalti tuotteeseen kuuluvaksi ja siten mallisuojaa saavaksi. Luonnollisesti 

myös esim. suunnitelmaan sisältyvät yksittäiset huonekalut voivat saada 

mallisuojaa ja niitä voi olla helpompi suojata jäljittelijöiltä: monia element-

tejä sisältävää sisustussuunnitelmaa on helpompi jäljitellä ilman, että 

syntyy riskiä eri mallien samasta kokonaisvaikutelmasta (mikä taas on 

mallioikeusloukkauksen edellytys). 

 

Palvelukonseptin suoja. Palvelukonseptiin voi sisältyä monia innovatii-

visia elementtejä, joita voidaan lähtökohtaisesti suojata vain palasittain: 

esim. logot voidaan suojata tavaramerkkeinä, palvelun graafinen käyttö-

liittymä ja ikonit mallioikeudella, omaperäiset kuvat ja tekstiaineistot 

tekijänoikeudella ja taustalla olevat ideat ym. tiedot salassapidon avulla. 

Tämä on muistettava suojaamista suunniteltaessa, ennen julkistamista. 

 

Ideoiden suoja. Ideat eivät ole ilmenemismuotoa saaneita kohteita, joten 

niitä ei mikään varsinainen IP-oikeus suojaa. Suojaa saadaan kuitenkin 

salassapidolla: sopimuksin sitoutetaan ideat tietoonsa saavat tarkkoihin 

pelisääntöihin ja tarvittaessa oikeudettomiin salassapidettyjen ideoiden 

”varastamisiin” voidaan puuttua liikesalaisuuslainsäädännön avulla. 

Liikesalaisuussuojan tehokkuus voi vaihdella maakohtaisesti, eli olennai-

sen tärkeää on käytännön keinoin varmistella, etteivät tärkeät liikesalai-

suudet pääse helposti vuotamaan vääriin käsiin. 

 

3.3

Muotoilun suoja ja IPR: yksityiskohtaisempia huomioita
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Paljon suojattavia tuotemalleja. Budjetti on aina rajoittava tekijä miltei 

kaikessa yritystoiminnassa ja strategisesti onkin tärkeää miettiä, mitä 

suojataan, kuinka laajasti ja minkä tavoitteen toteuttamiseksi. Niinpä ei 

olekaan yleensä koskaan järkevää suojata kaikkea ja moneen kertaan 

eri maissa, vaan strategisen pohdinnan kautta hahmotetaan tärkeimmät 

suojakohteet, suojatavat ja marssijärjestys. Tämäkin on siis tärkeä osa 

yrityksen IPR-strategiaa. Yksi tapa suojata laajasti on hakea mallioikeut-

ta mallistolle (minkä saatavuus kannattaa maakohtaisesti tarkistaa) tai 

hyödyntää esim. tavaramerkkisuojattua logoa vaikka tuhannessa omassa 

tuotteessaan: logo ilmentää brändiä eikä sitä voida seurauksitta jäljitellä, 

vaikka tuotteen ulkomuotoa pystyttäisiinkin jäljittelemään. Lisäksi esimer-

kiksi EU:n osalta on hyvä muistaa rekisteröimättömän yhteisömallin (UCD) 

mahdollisuudet suojakeinona: suojaa saavat 3 vuoden ajan kaikki yksilöl-

liset ja uudet mallit, jotka on julkistettu laajasti EU:n alueella (ks. tarkem-

min: luku 4.1). 

 

Kokonainen tuotemallien portfolio esiteltävänä kaikille potentiaali-

sille asiakkaille mutta vähän rahaa suojata. Vastaavasti kuin on tärkeä 

miettiä, mitä kaikkea suojaa ja milloin, on tärkeä miettiä, mitä kaikkea on 

järkevintä pitää salassa. Yleisesti ottaen on perusteltu lähtökohta, että 

esim. omille nettisivuille ei ladata tai messuille viedä koko omaa portfolio-

ta näkyviin, jos IPR-suojaa ei ole hankittu tai vähintään tarkkaan harkittu 

etukäteen ja lisäksi dokumentoitu oman työn vaiheita tarkasti. Varomaton 

julkistaminen on aina riski sille, että vilpillinen kilpailija tms. taho 

kopioi luvatta, eikä tähän pystytä tehokkaasti jälkikäteen puuttumaan. 

Vastaavasti muutkin kuluriskit kasvavat, jos jälkikäteen ei pystytä helposti 

näyttämään oman oikeuden voimassaoloa.

 

Tuotemalli tms. tulos on usean eri suunnittelijan tai muun tahon 

yhteistyön tulos. Tämän seikan monimutkaisuus liittyy helposti synty-

viin epäselvyyksiin siitä, kelle oikeudet kuuluvat. Oikeuksia voi syntyä 

useille tahoille ja esim. ristiinlisensointia on hyvä harkita. Onkin tärkeää 

mieluiten ennen töiden aloittamista sopia pelisäännöt oikeuksiin liittyen 

– ja muistaa samalla oikeuksien mahdollinen vaikutus omaan hinnoitte-

luun, jos niitä sovitaan siirtyvän muille. Tässä on syytä huomioida myös 

se, kenellä on oikeus rekisteröidä immateriaalioikeuksia itselleen. Täysin 

mahdollista ja monesti suositeltavaakin on muotoiluprojekteissa sopia, 

että esim. valmistava osapuoli sitoutuu rekisteröimään esim. mallisuo-

jan muotoilijan nimiin. Tästä suojasta hyötyy lisenssin ja sopimusehto-

jen turvin myös valmistaja, päästessään osaksi yksinoikeuden luomasta 

kilpailuedusta. Yhteistyöprojekteissa voi olla joskus lisäksi tarpeen ajois-

sa kartoitaa ja sopia, miten ja kenen toimesta lopputuloksiin hankitaan 

ulkopuolisten omistamien IP-oikeuksien lisenssejä,esim. patenttilisenssi 

keksinnön hyödyntämiseen osana uutta tuotetta (in-licensing).

 

Suojan kohteet on julkistettu ennen rekisteröintien hakemista ja kv. 

suojan laajuuden suunnittelua. Riippuen IPR-suojamuodosta ja aluees-

ta, jolle halutaan suojaa laajentaa, voi olla suojan kohteiden (esim. tuote-

malli, keksintö) julkistamisen jälkeen mahdotonta saada samoja suoja-

muotoja käyttöön kuin mitä esim. Suomessa tai EU:ssa on tarjolla – tai 
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ainakin edellytykset voivat olla erilaiset. Sama suojamuoto ei välttämättä 

ole saatavilla toisessa maassa, uutuusvaatimus saattaa estää rekisteröin-

nin tai maassa saattaa olla jo entuudestaan rekisteröity kovin samankal-

tainen IP-suojattu tavaramerkki, malli tai muu. Nämä kansainvälistymison-

gelmat voidaan tehokkaasti välttää ennakollisella suunnittelulla ja esim. 

viranomaisrekisterien tutkimisella. 
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IPR-suoja maailmalla: 
EU, USA, Kiina ja Japani

LUKU 4



Ornamon tutkimusten mukaan monilla suomalaisilla muotoiluyrityksil-

lä ja -yrittäjillä on jonkinlaista liiketoimintaa ulkomailla. Pääalueet esim. 

Ornamon jäsenkunnan osalta ovat EU:ssa, USA:ssa, Kiinassa ja Japanissa. 

Sitäkin useammilla on kiinnostusta toimia näillä alueilla ja saada lisätietoa. 

Toisaalta IPR-asiat on koettu vaikeiksi hahmottaa. Eivät ne aivan yksioikoisia 

olekaan, sillä vaikka IP-oikeudet ovat kansainvälisesti melko pitkälle saman-

laisia keskenään erilaisten kansainvälisten sopimusten muovaamina (mm. 

Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO:n hallinnoimat yleissopi-

mukset), viime kädessä IP-oikeudet ovat territoriaalisia ja oikeudet ovat sitä 

kautta voimassa eri sisältöisinä maa- tai aluekohtaisesti: eroja on esimerkiksi 

suojavalikoimassa, suojan kestossa ja suojan kattavuudessa. 

Erityisesti IPR-asiantuntijoiden avulla esimerkiksi jäljittelyriskiä maailmal-

la voidaan pienentää merkittävästi huomioiden kunkin maan sääntely, 

IPR-suojatilanne vastaavan designin osalta, ja niin edelleen. Tätä kautta 

on helpompi omatoimisesti suunnitella kansainvälistymistä tai yrityk-

sen IPR-pohjaista liiketoimintaa, tarkistaa olemassa olevia vastaavia 

IPR-rekisteröintejä paikallisten viranomaisten rekistereistä tai yksinkertai-

sesti hahmottaa sopivimmat suojamuodot oman yritystoiminnan, tuotteen 

tai muun suojan kohteen kannalta ko. alueella. Silloinkin, jos kyse on ”vain” 

yksittäisen tuotemallin kaupallistamisesta. Myös yrityksen ja sen palvelui-

den ja brändin suojaa on tärkeää hahmotella IPR:n näkökulmasta eri alueilla 

– mahdollisimman varhaisessa vaiheessa etukäteisesti.

Niinpä oppaan loppuosaan on koottu erityisesti edellä mainittuja aluei-

ta koskevia, lakiin perustuviin IP-oikeuksiin liittyviä näkökohtia. Lisätietoa 

IP-oikeuksien kansainvälisistä ulottuvuuksista löytyy myös esimerkiksi 

kansainvälisen henkisen omaisuuden järjestö WIPOn sivuilta: https://www.

wipo.int/about-wipo/en/ 

LUKU 4  
IPR-suoja maailmalla:  
EU, USA, Kiina ja Japani

https://www.wipo.int/about-wipo/en/ 
https://www.wipo.int/about-wipo/en/ 
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Yleistä. EU-maiden välillä IPR-suoja on useilla EU-direktiiveillä ja –asetuk-

silla suhteellisen pitkälle harmonisoitu, ja ne asettavat monin paikoin 

vähimmäisedellytykset suojalle kaikissa EU-jäsenmaissa. Tämä asettaa 

verraten hyvän pohjan IPR-intensiiviselle liiketoiminnalle EU:ssa ja voi olla 

monille luontevin ponnahdusalusta kansainvälisille markkinoille. Kuitenkin 

maakohtaisia eroja lainsäädännössä on olemassa jonkin verran, eli tämä 

kannattaa pitää mielessä, jos tarkoitus on esimerkiksi hankkia suojaa vain 

johonkin yksittäiseen EU-maahan. Maakohtaista IPR-lainsäädäntöä ja 

peruspuitteita voi selata esimerkiksi WIPO:n palvelun kautta: 

https://www.wipo.int/members/en/ 

EU:ssa muotoilun IPR-suojaa helpottavat merkittävästi kaksi EU:n omaa 

suojamuotoa, jotka saadaan halvalla, nopeasti ja kerralla voimaan 

kaikkiin jäsenmaihin: yhteisömalli (registered community design, RCD) 

sekä EU-tavaramerkki (EU trademark, EUTM). Näin on mahdollista saada 

yksinoikeus suurelle markkinalle kertaheitolla. Näiden osalta rekisteröinti-

viranomainen EU:ssa on EU Intellectual Property Office (EUIPO).

Tämän ohella EU:sta irrallinen Euroopan patenttivirasto (European Patent 
Office, EPO) myöntää ns. eurooppapatentteja, joita voidaan hakea yhdel-

lä hakemuksella kaikissa Europpan patenttisopimuksen (EPC) sopimus-

maissa.

Perustietoa IP-oikeuksista EU:ssa:

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-

IP-in-Europe.pdf 

KESKEISET MUOTOILUN IPR-SUOJAMUODOT EU:SSA

Tekijänoikeus (copyright): suoja syntyy automaattisesti, jos teoskynnys 

ylittyy (omaperäisyys)

 • suojaa kirjallisia, taiteellisia ja tieteellisiä tekijän omaperäisen 

luomistyön tuloksia. Muotoilu monissa muodoissaan voi melko 

useinkin olla tekijänoikeussuojan kohde, mutta monesti asiaan 

liittyy epävarmuutta – siksikin, että tekijänoikeutta ei voi rekiste-

röidä EU-maissa.

• voimassa maakohtaisesti EU-jäsenmaissa, suoja-aika vähintään 

50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä, usein 70 vuotta.

4.1

EU ja muotoilun IPR-suoja

 https://www.wipo.int/members/en/ 
 https://www.wipo.int/members/en/ 
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf 
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf 
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• Käyttötaiteen luomusten osalta teoskynnys EU-alueella 

pääsääntöisesti korkealla. Riskiarviointi ja vaihtoehtoisten 

suojamuotojen punninta on siis useimmiten paikallaan – tässä 

kannattaa käyttää asiantuntijaa apuna.

Mallioikeus (industrial designs): antaa suojaa tuotteen tai sen osan 

ulkomuodolle, joka koostuu esim. linjoista, väreistä, muodosta, tekstuureis-

ta, koristeista tai/ja materiaaleista.

• suojaa voi EU:ssa saada kolmella tavalla: a) kansallisella 

hakemuksella yhteen tai useampiin EU-maihin, b) alueellisella 

hakemuksella (yhteisömalli eli RCD, tai rekisteröimätön yhteisömalli 

eli UCD) tai kansainvälisellä hakemuksella (Haagin järjestelmä). 

• Yleisesti ottaen mallisuojaa saa, jos 

• malli on uusi (useissa EU-maissa voimassa poikkeus, jonka 

mukaan alle 12kk julkistamisen jälkeen tehdyt kansalliset rekiste-

röinnit hyväksytään), ja 

• yksilöllinen (kokonaisvaikutelma eroaa aiemmista julkiseksi 

tulleista malleista), ja 

• luovan työn tulos (puhtaasti teknisen käyttötarkoituksen 

sanelema muoto ei saa suojaa)

• Suoja-aika on tyypillisesti enimmillään 25 vuotta eri 

EU-maissa. 

Yhteisömallin enimmäissuoja-aika on 25 vuotta ja rekisteröimät-

tömän yhteisömallin suoja-aika 3 vuotta siitä, kun malli on tehty 

tunnetuksi EU-alueella.

• Rekisteröity yhteisömalli (registered community design, 

RCD) saadaan yksittäisellä hakemuksella voimaan koko 

EU-alueelle. Suojan saa halvalla (alkaen 350 euroa, päälle 

mahdolliset asiamieskulut) ja rekisteröinnin saa voimaan 

äärimmäisen nopeasti, vain muutamassa päivässä. Huono 

puoli on, että viranomainen EUIPO ei tutki mallien uutuutta 

ja yksilöllisyyttä, joten riskiä aiempien suojattujen mallien 

olemassaolosta kannattaa ehdottomasti pienentää tarkasta-

malla EUIPO:n mallioikeusrekisterin ja tarvittaessa käyttämällä 

IPR-ammattilaista apuna. 

• Rekisteröimätön yhteisömalli (unregistered community design, 

UCD) voi olla hyödyllinen esimerkiksi tapauksissa, joissa on 

strategisista syistä hyödytöntä tai mahdotonta hakea mallioi-

keuden rekisteröintiä. Se tarjoaa suppean suojan 3 vuodeksi 

jäljittelyä vastaan, edellyttäen, että rekisteröimätön malli on 

tullut laajalti tunnetuksi EU-alueella (esim. suurilla eurooppalai-

silla messuilla). Mallin on myös oltava uusi ja yksilöllinen. 

 Lisätietoja: ks. esim. https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/designs 

Tavaramerkki (trademark): antaa suojaa elinkeinonharjoittajan 

tavaroille ja palveluille, tarkoituksenaan erottaa ne muiden vastaavista. 

Tavaramerkkinä suojattavissa ovat esim. sanat, logot, numerot, tavaroi-

den muoto ja pakkaus, henkilöiden nimet, kirjaimet, värit, sekä äänet. 

• suojaa voi EU:ssa saada kolmella tavalla: a) kansallisella 

hakemuksella yhteen tai useampiin EU-maihin, b) alueellisella 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/designs
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hakemuksella (EU-tavaramerkki, EUTM) tai c) kansainvälisellä 

hakemuksella (Madridin järjestelmä).

• Yleisesti ottaen suojaa saadakseen merkin on oltava erotta-

miskykyinen (distinctive) suhteessa muihin, se ei saa kuvailla 

suojan kohteena olevia tuotteita tai palveluita, eikä se saa olla 

harhaanjohtava tai hyvän tavan vastainen. 

• Suoja-aika on useimmissa maissa 10 vuotta hakemuspäiväs-

tä, ja on uusittavissa loputtomasti aina uudet 10 vuotta kerral-

laan. Jotta suoja pysyy voimassa, tulee useimpien maiden lain 

mukaan tavaramerkin olla käytössä viimeistään tietyn ajan 

kuluttua rekisteröinnistä (EUTM: 5 vuotta) ja tämä tulee kyetä 

näyttämään.

• EU-tavaramerkin hinta on alkaen 850 euroa per merkki

Lisätietoja: ks. esim. https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/trade-marks 

Patentti (patent): antaa suojaa keksinnöille, jotka ovat uusia, keksinnölli-

siä ja käytettävissä teollisesti. 

• patentin voi saada EU:ssa kolmea reittiä: a) hakemalla ns. 

eurooppapatenttia (eli käytännössä yhdellä hakemuksella 

joukon kansallisia patentteja useampaan Euroopan maahan) 

Euroopan patenttivirasto EPO:lta (onnistuu myös Suomen 

viranomaisen PRH:n välityksellä), b) hakemalla patenttia 

kussakin EU-jäsenmaassa erikseen kansallisella hakemuksel-

la, tai c) aloittamalla patentointiprosessin kerralla useaan 

EU-jäsenmaahan (ja halutessaan myös muualle) kansainvälisel-

lä PCT-hakemuksella.

• Suoja-aika on useimmissa maissa 20 vuotta hakemuspäivästä, ei 

uusittavissa. Rekisteröinnissä kestää tyypillisesti useampi vuosi.

• Suhteellisen kallis suojamuoto, kustannukset useita tuhansia 

euroja per patentti. Monesti myös laadukas patenttivaatimus 

kysyy korkeaa osaamistasoa, joten etenkin patenttien osalta 

kannattaa yleensä satsata IPR-asiantuntijan apuun.

• Tätä opasta kirjoittaessa on myös valmisteilla nk. yhtenäispa-

tentti, jolla saisi patentin kerralla voimaan kaikissa sopimusval-

tioissa.  

Lisätietoja: ks. esim: https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomail-

la/eurooppapatentti/hakeminen.html , https://www.epo.org/applying/

basics.html , sekä https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/

yhtenaispatentti.html 

Hyödyllisyysmalli (utility model): antaa suojaa uusille keksinnöille, 

jotka eivät yllä patentoinnin keksinnöllisyyden tasolle, kuten esimerkik-

si pienimuotoisemmat tekniset parannukset olemassaoleviin tuotteisiin. 

Pääsääntöisesti materiaalit tai menetelmät eivät voi saada hyödyllisyys-

mallisuojaa, toisin kuin patenttien kohdalla.

• hyödyllisyysmallin voi EU:ssa saada vain hakemalla niitä 

kussakin jäsenmaassa erikseen kansallisilla hakemuksilla. 

• ei tunneta lähellekään kaikissa maailman maissa ja myöskään 

rekisteröintiviranomaiset eivät välttämättä tutki uutuutta viran 

puolesta.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/trade-marks 
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/eurooppapatentti/hakeminen.html , https://www.epo.org/applying/basics.html , sekä https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/yhtenaispatentti.html 
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/eurooppapatentti/hakeminen.html , https://www.epo.org/applying/basics.html , sekä https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/yhtenaispatentti.html 
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/eurooppapatentti/hakeminen.html , https://www.epo.org/applying/basics.html , sekä https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/yhtenaispatentti.html 
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/eurooppapatentti/hakeminen.html , https://www.epo.org/applying/basics.html , sekä https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/yhtenaispatentti.html 
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• Suoja-aika tyypillisesti noin 10 vuotta, ja rekisteröinnin saami-

nen huomattavasti patentointia nopeampaa. Myös kulut ovat 

selvästi pienemmät. 

Ks. tarkemmin esim. https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_

models.html  

Liikesalaisuudet (trade secrets)

• suojaa tietoa, jolla a) on taloudellista arvoa, b) joka ei ole 

yleisesti tunnettua ja c) jonka suojaamiseksi liikesalaisuuksien 

haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin (esim. käyttänyt 

salassapitosopimuksia tai -ehtoja suojatakseen liikesalaisuuk-

siaan). Kohteena voi olla esimerkiksi know-how, patentoitavissa 

oleva keksintö tai menetelmä, data yrityksen asiakkaista tai 

palvelukonseptin salassa pidetyt osat

• Liikesalaisuuksia suojataan jollakin tasolla kaikissa EU-maissa 

ja EU:n liikesalaisuusdirektiivillä on asetettu suojalle vähimmäis-

taso jäsenvaltioissa

• Kannattaa aina huolehtia, että liikesalaisuuksien suojaami-

sen keskeiset puitteet ovat kunnossa: laadukas salassapidosta 

sopiminen ja ohjeistus, sekä asianmukaiset tietoturvaratkaisut.

Toiminimi (trade name / company name)

• antaa yksinoikeussuojaa yrityksen nimelle, mikä on eri asia 

kuin tavaramerkki, joka suojaa yrityksen tavaroita ja palveluita. 

Molemmat ovat kuitenkin nähtävissä yrityksen tunnusten ja sitä 

kautta brändin suojaelementeiksi. Sinänsä yleensä yrityksen toimi-

nimi voi olla sama kuin sen tavaramerkkinäkin suojaama nimi.

• Toiminimi tulee rekisteröidä kussakin EU-jäsenmaassa erikseen 

yrityksen perustamisen tai elinkeinotoiminnan harjoittamisen 

aloittamisen yhteydessä. 

• Toiminimen rekisteröinti ei ole välttämätöntä ulkomaille laajen-

tumisen osana, vaan laajentuminen voi tapahtua esimerkiksi 

lisensoinnin kautta: kumppani saa toisessa maassa oikeuden 

käyttää esimerkiksi tavaramerkkiä tai mallia, jonka yksinoikeu-

den omistaa muotoilija, ja maksaa tästä luvasta esim. rojaltia.

 

Verkkotunnukset (domain names)

• suojaavat niin ikään yhtä brändin suojaelementtiä, yrityksen 

domain-nimiä (esim. mattimuotoilija.fi , mattimuotoilija.eu , 

mattimuotoilija.dk). Antavat maailmanlaajuisen suojan, mutta 

loppupääte voi antaa esimerkiksi vakuuttavampaa vaikutelmaa 

yrityksen presenssistä kyseisessä maassa tai alueella.

• domaineja voidaan rekisteröidä ICANN:in hyväksymien verkko-

tunnusvälittäjien (registrars) kautta; .eu-päätteisiä verkkotun-

nuksia hallinnoi Eurid.

• domain-nimiin liittyvät riidat ovat yleisiä ja niitä ratkotaan 

ICANN:in UDRP-menettelyn kautta (Unified Domain Name 

Dispute Resolution Policy).

Lisätietoja: ks. esim. https://www.icann.org/resources/pages/registrars-

0d-2012-02-25-en , https://eurid.eu/en/ 

https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html   
https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html   
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-0d-2012-02-25-en , https://eurid.eu/en/ 
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-0d-2012-02-25-en , https://eurid.eu/en/ 
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Sopimattoman menettelyn suoja (unfair trade practices)

• kaikki EU-maat tarjoavat jonkinasteista sopimattoman kilpai-

lun tms. menettelyn lakisääteistä suojaa, jonka voi katsoa 

ainakin täydentävän IPR-suojaa. Esimerkiksi Suomessa 

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun 

lain (SopMenL) nojalla on mahdollista puuttua ns. orjalliseen 

jäljittelyyn, joka aiheuttaa sekaannusvaaran – mahdollisesti 

jopa ulottuen toisen yrityksen goodwill -arvon oikeudettomaan 

hyödyntämiseen, vaikkei suoranaista sekaannusvaaraa olisi. 

• Tällainen regulaatio on usein epävarma pohja IPR:n suojaa-

malle liiketoiminnalle, eli yleensä suositeltavinta on suhtautua 

suojaan täydentävänä vaihtoehtona.



64Aineetonta ansaintaa maailmalta 

Yleistä: USA:ssa IPR-suoja on pääpiirteiltään melko pitkälle samanlainen 

kuin esimerkiksi EU:ssa. Tämä johtuu etenkin siitä, että USA on osapuolena 

monessa kansainvälisessä IPR-yleissopimuksessa. Markkinoille pääsy voi 

olla EU:hun verrattuna vaikeaa, kilpailua on paljon ja se voi esim. patent-

tien osalta olla aggressiivista. Oikeudenkäynnit ovat USA:ssakin kalliita, 

joten laadukkaaseen suojan suunnitteluun ja etenkin vastuita rajoitta-

viin sopimusehtoihin – mahdollisesti myös IPR-vakuutukseen – on syytä 

kiinnittää tarkkaa huomiota. Koska USA on liittovaltio, on syytä huomi-

oida, että osavaltioiden lait voivat esimerkiksi elinkeinosääntelyn osalta 

joissain kohden poiketa toisistaan. IPR-lainsäädäntö on liittovaltiotasoista, 

eli suoja on saatavissa koko maahan saman sisältöisenä, mutta myös 

osavaltiokohtainen oikeuksien rekisteröinti on mahdollinen. Myös itse 

IP-oikeuksien sisältöön ja saantiedellytyksiin sisältyy lukuisia vivahde-ero-

ja verrattuna esim. Eurooppaan. 

IPR-rekisteröintiviranomaiset ovat U.S. Patent and Trademark Office 

(USPTO) ja tekijänoikeuden osalta U.S. Copyright Office. Jotta EU-alueella 

toimipaikkaansa pitävä yritys tai yrittäjä voi rekisteröidä oikeuksiaan 

voimaan USA:ssa, tulee tämän usein palkata USA:ssa asiamiesluvan 

saanut edustaja (usein asianajaja) tekemään rekisteröinnit puolestaan. 

Kuitenkin esimerkiksi EU-rekisteröintiin perustuvaa, USA:ssa voimaan 

saatettavaa kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä voi hakea ilman 

kansallista USA-edustusta.

Hyödyllisiä perustietolinkkejä: IPR ja Yhdysvallat 

https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/haltijalle/rekisterointi_ulkomailla/

kansainvalinen_rekisterointi_wipo.html 

https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhaltijalle/rekisterointiul-

komailla/kansainvalinenrekisterointiwipo.html 

https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/muut_patenttiviras-

tot/uspto.html  

https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=US 

4.2

Yhdysvallat ja muotoilun IPR-suoja

https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/haltijalle/rekisterointi_ulkomailla/kansainvalinen_rekisterointi_wipo.html 
https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/haltijalle/rekisterointi_ulkomailla/kansainvalinen_rekisterointi_wipo.html 
https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/haltijalle/rekisterointi_ulkomailla/kansainvalinen_rekisterointi_wipo.html 
https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhaltijalle/rekisterointiulkomailla/kansainvalinenrekisterointiwipo.html
https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhaltijalle/rekisterointiulkomailla/kansainvalinenrekisterointiwipo.html
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/muut_patenttivirastot/uspto.html 
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/muut_patenttivirastot/uspto.html 
https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=US 


65Aineetonta ansaintaa maailmalta 

KESKEISET MUOTOILUUN LIITTYVÄT IPR-SUOJAMUODOT USA:SSA

Tekijänoikeus (copyright)

• Suojaa lähtökohtaisesti kaikenlaisia teoskynnyksen ylittäviä 

(itsenäisyys, omaperäisyys) luovan työn ilmaisumuotoja, mm. 

tekstit, piirrokset, videot, valokuvat ja tietokoneohjelmat. Myös 

omaperäinen esineen muotoilu voi saada tekijänoikeussuojaa 

siltä osin, kuin muoto ei ole tietyn käyttötarkoituksen sanelema.

• Suoja syntyy luotaessa teos tai rekisteröimällä (vrt. Suomi ja 

monet muut maat: rekisteröinti ei ole mahdollinen). On suositel-

tavaa aina harkita rekisteröintiä ja joka tapauksessa dokumen-

toida teokseen liittyviä työvaiheita siltä varalta, että loukkaus-

väitteitä esitetään.

• Voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuoden 

päättymisestä. 

• Käyttötaiteen (applied art) osalta teoskynnys on korkealla, 

kuten Suomessa monessa muussakin maassa.

Mallioikeus (design patent – vrt. nimitys monessa muussa maassa 

design right tai industrial design): 

• Suojaa tuotteiden ulkomuotoa, koristelua tai ulkomuodon 

osaa.

• Syntyy vain rekisteröimällä (vrt. esim. EU:n rekisteröimä-

tön yhteisömalli, UCD). Rekisteröinnin edellytyksenä uutuus, 

yksilöllisyys, ja liityntä johonkin tuotteeseen.

• Voimassa 15 vuotta rekisteröinnin hyväksymisestä (14 vuotta, 

jos rekisteröintiä on haettu ennen 13.5.2015). Siis 10 vuotta 

lyhyempi suoja-aika kuin esim. EU:ssa (jossa voimassa 5 vuotta 

kerrallaan, yhteensä enintään 25 vuotta). Huomattava siis on, 

että suoja-aika lasketaan myöntö-, ei hakemuspäivästä.  

• Etuna käsittelyn nopeus verrattuna esim. patentointiin.

• Hinta ml. asiamieskulut karkeasti noin 1000-2000 €

Lisätietoja US-mallioikeudesta: https://www.uspto.gov/patents-get-

ting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-app-

lication-guide 

Tavaramerkki (trademark)

• Suojaa elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja palveluiden 

tunnuksia, kuten sanoja, logoja, muotoja, jopa väri- tai 

äänimerkkejä (palveluita koskevaa tavaramerkkiä kutsutaan 

myös nimellä service mark).

• Suojan saannin edellytyksenä on merkin erottamiskykyisyys 

(distinctiveness) ja käyttö kaupallisessa toiminnassa (use in 
commerce). Merkki ei saa olla toiminnallinen (esim. patentoita-

vissa oleva) tai hyvän tavan vastainen.

• Syntyy rekisteröimällä, voimassa vain valituissa 

tavara- ja palveluluokissa. Voidaan saada myös vakiin-

nuttamalla, jos on osoitettavissa, että on tunnettu 

maassa. Rekisteröinti selvästi vähemmän riskialtis 

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide 
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide 
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide 
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vaihtoehto, mm. synnyttää oletuksen siitä, että merkki 

on voimassa koko maassa. Rekisteröidyn tavaramerkin 

tunnuksena saa käyttää merkkiä ®

• Jos merkkiä ei ole vielä otettu haettaessa käyttöön USA:ssa, 

voidaan hakea merkkiä ns. intent to use -perusteella. 

Tavaramerkki on kuitenkin rekisteröity vasta, kun hakijan on 

osoittanut, että merkki on otettu niille tavaroille ja palveluille, 

joille sitä on haettu (proof of use).

• Voimassa 10 vuotta kerrallaan, uusittavissa loputtomasti

• Hinnat alkaen noin 1000 euroa viralliskulut ja 1000 euroa 

asiamieskulut per merkki, riippuen tavara- ja palveluluokkien 

määrästä sekä asiamieskuluista. Hakemuksen käsittely kestää 

yleensä reilusti yli 6 kuukautta.

• Merkittävä ero esim. EU:hun: tavaroiden ja palveluiden luoki-

tuskäytännöt poikkeavat EU:sta, suositeltavaa tutustua niihin 

etukäteen tarkoin. 

Lisätietoja US-tavaramerkeistä: https://www.uspto.gov/trademark 

USA:n tavaramerkkilain suojaama ulkoasu (trade dress)

• Pitkälti tavaramerkin kaltainen, mutta suojaa tuotteen tai 

palvelun kaupallista ulkoasua (look and feel) .

• Rekisteröinnin edellytyksenä erottamiskyky (distinctiveness) 

ja epätoiminnallisuus (non-functionality), kuten tietty koristeelli-

nen muoto, joka ei ole olennainen käytettävyyden kannalta.

• Syntyy rekisteröimällä tai vakiintumalla elinkeinokäytössä 

• Voimassa 10 vuotta (uudistettavissa loputtomasti).

• Hinta n. 1000-2000 € 

Patentti (utility patent)

• Suojaa keksintöjä, jotka ovat uusia, teollinen tai liiketoiminnal-

linen käyttökelpoisuus (usefulness) ja ei-ilmeisiä (non-obvious). 

Toisin kuin EU:ssa, USA:ssa patenttisuojaa voi saada myös 

muu kuin tekninen ratkaisu, esim. liiketoimintamalli. Lisäksi, 

toisin kuin EU:ssa, USA:ssa patentti on mahdollista saada myös 

keksinnön julkistamisen jälkeen (grace period). Keksinnön julkis-

taminen ennen patentin hakemista on kuitenkin riskialtista.

• Syntyy rekisteröimällä – mahdollista saada myös väliaikaise-

na (provisional utility patent).

• Voimassa 20 vuotta hakemuspäivästä. 

• Huom: hyödyllisyysmallia eli ns. pikkupatenttia (utility model) 
ei tunneta USA:ssa.

• Hinta kallis verrattuna muihin IP-oikeuksiin, useita tuhansia 

euroja per patentointi.

Lisätietoja US-patenteista: 

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-con-

cerning-patents 

https://www.uspto.gov/trademark
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents  
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents  
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Toiminimi  

• Suojaa yrityksen nimeä. Yrityksen toiminimeen voi saada 

yksinoikeuden vain, jos on perustanut ja rekisteröinyt yrityksen 

tai toimipisteen erikseen USA:an ja yrityksen rekisteröityminen 

kaupparekisteriin tapahtuu osavaltiotasolla. 

Lisätietoja esim.: 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/linkit/Yhdysvallat.html 

Liikesalaisuudet (trade secrets)

• kuten esim. EU:ssa, liikesalaisuuksia suojataan lain nojalla. 

Liikesalaisuutena suojaa saa potentiaalisestikin taloudellisesti 

arvokas ei-yleisesti tiedossa oleva tieto, jolla on arvoa ulkopuo-

lisille ja jota yritys on yrittänyt kohtuullisin toimenpitein pitää 

salassa (reasonable efforts).

Lisätietoja US-liikesalaisuussuojasta: https://www.uspto.gov/ip-policy/

trade-secret-policy 

Sopimusten rooli IP:n suojakeinona. 

• Sopimusvapautta ja toisaalta sopimusten sitovuutta suoja-

taan vahvasti myös USA:ssa, eli laeissa ei pääsääntöisesti 

puututa siihen, mitä osapuolet keskenään sopivat. Poikkeuksia 

ovat, samaan tapaan kuin EU:ssakin, mm. kuluttajansuojalain-

säädäntö ja kohtuuttomat sopimusehdot kieltävät säännökset 

eri laeissa.

• Sopimuksilla voidaan tehostaa IP-suojaa merkittävästi: 

voidaan sopia esimerkiksi vastuunjaosta, vastuunrajoituksista, 

oheisaineistojen omistusoikeuksista, salassapidosta (ml. sellai-

setkin tiedot, joita ei välttämättä olisi katsottava liikesalaisuuk-

siksi lain nojalla), sopimussanktioista, riidanratkaisupelisään-

nöistä osapuolten välillä, sekä sopimukseen sovellettavasta 

laista.

• Pääasiallinen instrumentti hyödyntää omaa IP:tä. 

Suunnittelijan kannattaa aina luovuttaa oikeuksiaan mahdol-

lisimman suppeasti ja siivuina, ellei muulle toimintamallille ole 

esim. ansainnan kannalta erittäin järkevää perustetta. 

• Tunnettuja sopimustyyppejä designin kaupallistamisen ja 

yhteistyön osalta mm. design agreement (suunnittelusopimus), 

license agreement (sopimus esim. tuotemallin ja siihen liittyvän 

IP:n käytöstä), cooperation agreement (esim. suunnittelijoiden 

keskinäinen yhteistyösopimus) ja commercial agency agreement 
(agentuurisopimus), distribution agreement (jakelusopimus).

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/linkit/Yhdysvallat.html 
https://www.uspto.gov/ip-policy/trade-secret-policy  
https://www.uspto.gov/ip-policy/trade-secret-policy  
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Millaisia vinkkejä antaisit patentointiin 
Yhdysvaltojen markkinoilla? 

Yhdysvalloissa on kaksi patentityyppiä: design patent ja utili-

ty patent. Design-patent on halvempi hakea, asianajajakulut ja koko 

prosessi on halvempi. Mutta Design-patent kattaa lähinnä muodon tai 

estetiikan. Design-patentit tavallaan on aika heikkoja, sillä ne perustuvat 

lähinnä esteettiseen ominaisuuteen ja ovat melko helppoja kiertää. Sitten 

on se järeämpi patentti ‘utility-patent’ jossa suojataan se utiliteetti, eli 

se miten jokin asia toimii. FFORAn kohdalla se tarkoittaa sitä, että meillä 

on magneetti-telakka mihin lisävarusteet liukuvat tietyllä tavalla. 

 

Yhdysvalloissa utility patentin hinta saattaa nousta 10 000 euroon, mikä 

on nuorille designereille aluksi pikku shokki. Silti meille FFORAssa oli hyvin 

keskeistä, että hankimme patentit kaikkiin tuotteisiin. Patenttiprosessi kesti 

noin vuoden – Yhdysvalloissa virastot toimivat hitaasti. Vaikka kymppi-

tonni tuntui valtavalta summalta, tiesimme, että IPR:n suojaaminen on 

meidän firmalle elintärkeä juttu ja että meidän on pakko panostaa siihen.  

 

IPR-osaaminen lähtee perusasioiden ymmärtämisestä: mikä suunnittele-

missani tuotteessa tai palvelussa on ainutlaatuista ja miten se voidaan 

ensin suojata ja sitten laittaa tuottaaman rahaa. IPR:n hyvä hallinta 

kasvattaa yrityksen arvoa merkittävästi. Meillä oli FFORAssa hyviä mento-

reita, jotka painottivat sitä, että patentit tuovat yritykselle arvoa, jota 

erityisesti sijoittajat arvostavat. Tiesimme, että jos FFORA jossain vaihees-

sa myydään eteenpäin, patentin arvo on siinä vaiheessa satakertainen.  

 

 

Vuoden 2020 Ornamo-palkittu muotoilija  

Joonas Kyöstilä 

NÄKÖKULMA
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Mihin keskeisiin seikkoihin varsinkin pienemmän 
muotoiluyrityksen kannattaa kiinnittää huomiota IPR-suojan 
suunnittelussa USA:n markkinoilla?

Markkinointiin ja brändin rakentamiseen kannattaa USA:ssa panostaa 

ja tähän liittyen ennakolliset malli- ja tavaramerkkirekisteröinnit ovat 

tärkeitä. Yhteistä oikeastaan kaikille Yhdysvaltojen markkinoilla menesty-

neille luovan alan yrityksille on ollut se, että on ollut vahva ja kiinnostava 

brändi. Viimeistään siinä vaiheessa, kun mennään US-markkinoille, tulisi 

terävöittää itselleen, mitkä ovat ne IPR-mielessä arvokkaimmat elementit 

teoksessa eli mihin voidaan saada tekijänoikeuteen, mallioikeuteen ja/

tai tavaramerkkioikeuteen perustuva kielto-oikeus. Kokemukseni mukaan 

maailmalla onnistuneet suomalaiset yritykset ovat alusta asti suhtau-

tuneet IPR:n vakavasti ja kunnianhimoisesti. Itsevarma ajatus siitä, että 

oma teos tai tuote tulee olemaan sellainen, että sen sisältämät IPR:t 

tulevat kiinnostamaan muita (myös potentiaalisia loukkaajia), johtaa 

yleensä hyvään ja preventiiviseen IPR-suojaukseen. Toisena seikkana se, 

että USA:ssa onnistuneet luovan alan yritykset ovat suhtautuneet USA:an 

markkinana kunnioittavasti, eli sen haasteet (esim. IP:n puolustamisen 

kustannukset) tiedostaen, muttei kuitenkaan pelokkaasti.

Jos olisi pakko valita – mallisuoja vai tavaramerkki? 

Kummallakin hieman eri käyttötarkoitus ja vahvuudet. Mallisuoja on 

luontevampi suojamuoto itse tuotemallille, mutta joskus paras suoja 

tuotemallille onkin sen brändi. Mikäli tällainen brändi on jo kehittynyt 

ja kuluttajat yhdistävät tuotemallin siihen. Tuotemallit eivät myöskään 

välttämättä ole riittävän tehokkaasti suojattavissa (ts. suoja on kierret-

tävissä), joten kannattaa panostaa brändiin. Lisensoitaessa on kuitenkin 

paljon hyötyä, että voidaan sopimuksessa viitata rekisteröityyn mallioi-

keuteen. Tämä selkeyttää sopimusta ja sopimusneuvotteluihin voi mennä 

luottavaisemmin mielin, koska neuvottelun kohteen oikeudet on rekisteröity.

 

Mallioikeushakemuksessa on tärkeää erottaa toisistaan geneeriset tai 

epäolennaiset elementit, sekä elementit, jotka tekevät suojan kohteesta 

uniikin. Uniikkejä elementtejä halutaan korostaa! Piirustusten laatimiseen 

kannattaa käyttää aikaa. Niistä tulee käydä ilmi vain suojan kannalta 

olennaiset osat. Epäolennaiset viivat kannattaa jättää pois tai merkitä 

NÄKÖKULMA
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katkoviivoilla, koska jokainen viiva ja elementti lähtökohtaisesti kaventaa 

suoja-alaa. 

Jos olisi pakko valita, niin ensin tavaramerkkirekisteröinnit ja sen jälkeen 

mallisuojaus tärkeimmille tuotteille.

Muita strategisia vinkkejä?

Näkymä paikalliseen markkinaan: iso osa kopiotuotteiden myynnis-

tä USA:n markkinoilla tapahtuu verkossa Amazonin ja eBayn kaltaisilla 

alustoilla. USA:n markkinoille päässeen suomalaisen muotoilijan tai yrityk-

sen kannattaakin seurata palveluiden listauksia kopiotuotteiden varalta 

ja tehdä alasottopyyntö palveluntarjoajalle tällaisen havaitessaan. Myös 

USA:n markkinoilla toimiva jakelija tai agentti, jolla on parempi näkymä 

paikalliseen markkinaan, kannattaa velvoittaa ilmoittamaan mahdollisista 

havaituista IP-loukkauksista kuten kopiotuotteista.

Iiro Nurminen 

Head of IP Practice 

Dottir
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Yleistä. Seuraavassa keskitytään keskeisimpiin muotoilun 

IPR-suojakeinoihin manner-Kiinassa. Kiinassa IPR-järjestelmä muistuttaa 

päällisin piirtein omaamme: siellä tunnetaan useimmat samat keskeiset 

suojamuodot kuin Euroopassakin. Maassa rekisteröidään valtavan paljon 

erilaisia IP-oikeuksia varsinkin kiinalaisten yritysten mutta myös ulkomais-

ten yritysten ja yrittäjien toimesta vuosittain. 

Kaikkiaan kuitenkin Kiina on maana ja talousalueena varsin erilainen kuin 

esimerkiksi EU ja USA. Esimerkiksi rekisteröimättömillä IP-oikeuksilla on 

heikko asema puolustuskeinona. Tätä vahvistamassa on kuitenkin muun 

muassa mahdollisuus rekisteröidä tekijänoikeus, toisin kuin useimmissa 

muissa maissa. Muutoinkin tarkemmin katsoen Kiinassa on lukuisia pieniä 

eroja liittyen IPR-suojaamiseen verrattuna EU:hun, joten oman muotoilun 

tai muun design-liiketoiminnan suojaamista Kiinassa kannattaa suunni-

tella huolellisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. ennen 

mahdollisten suojan kohteiden suunniteltuja julkistamisia. 

Rekisteriviranomaiset ovat China Intellectual Property Administration 
(CNIPA, aiemmin SIPO) ja Copyright Protection Center of China (CPCC). 

Niiden kautta voi rekisteröidä oikeuksiaan suoraan, mutta on käytettävä 

paikallista asiamiestä, jollei hakijalla ole asuin- tai toimipaikkaa maassa. 

On muutoinkin erittäin suositeltavaa käyttää asiantuntevaa asiamiestä, 

koska hakemukset on tehtävä kiinan kielellä ja esimerkiksi tavaramerkkien 

alaluokitukset poikkeavat Euroopassa tunnetuista. Vaihtoehtoisesti hakija 

voi käyttää kansainvälisiä rekisteröinti- ja hakemusjärjestelmiä (tavara-

merkille Madridin järjestelmä, patentille PCT-järjestelmä). Toistaiseksi 

mallioikeuden kansainvälinen rekisteröinti kansainvälisellä hakemuksella 

(Haagin järjestelmä) ei kuitenkaan ole käytössä Kiinassa. Suomestakin 

löytyy IPR-asiantuntijatoimistoja, joilla on vakiintuneet kontaktit paikalli-

siin asiamiehiin.

Hyödyllisiä perustietolinkkejä: Kiina ja IPR

https://www.prh.fi/en/patentit/applyforapatentoutsidefinland/otherpa-

tentoffices/sipo.html  

https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=38  

https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/china-hd/files/public/v8_How_

to_Register_Copyright.pdf?utm_source=kauppakamarilehtifi&utm_

medium=linkki

4.3

Kiina ja muotoilun IPR-suoja 

https://www.prh.fi/en/patentit/applyforapatentoutsidefinland/otherpatentoffices/sipo.html 
https://www.prh.fi/en/patentit/applyforapatentoutsidefinland/otherpatentoffices/sipo.html 
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=38 
https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/china-hd/files/public/v8_How_to_Register_Copyright.pdf?utm_source=kauppakamarilehtifi&utm_medium=linkki
https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/china-hd/files/public/v8_How_to_Register_Copyright.pdf?utm_source=kauppakamarilehtifi&utm_medium=linkki
https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/china-hd/files/public/v8_How_to_Register_Copyright.pdf?utm_source=kauppakamarilehtifi&utm_medium=linkki
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KESKEISET MUOTOILUUN LIITTYVÄT IPR-SUOJAMUODOT KIINASSA

Tekijänoikeus (copyright): 

• Suojaa lähtökohtaisesti kaikenlaisia luovan työn ilmaisumuo-

toja, jotka ovat omaperäisiä ja toisinnettavissa, mm. tekstit, 

veistokset, maalaukset, videot, valokuvat, tietokoneohjelmat ja 

tietokannat. 

• Suoja syntyy automaattisesti luomalla teos. Oikeus on myös 

rekisteröitävissä. On suositeltavaa aina harkita rekisteröintiä ja 

joka tapauksessa dokumentoida teokseen liittyviä työvaiheita 

siltä varalta, että loukkausväitteitä esitetään. Rekisteröinti on 

nopea ja verraten halpa suojakeino. Rekisteröinti on mahdollista 

saada takautuvasti lukien siitä, kun teos tai teokset on luotu. 

• Suoja-aika pitkä, mutta lyhyempi kuin Euroopassa: voimassa, 

kunnes 50 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuoden päättymisestä, 

tai 50 vuotta julkistamisvuodesta lukien, jos ”tekijänä” on yritys.

• Käyttötaiteen (applied arts) osalta suoja-aika on Kiinan lain 

nojalla vain 25 vuotta (säännös soveltuu vain ulkomaalaisiin). 

Täysin mahdollista silti on, että käyttötaidetyyppinen design 

voi saada myös tekijänoikeussuojaa 50 vuoden suoja-ajan 

mukaan.

Mallioikeus (design patent): 

• Suojaa tuotteiden ulkomuotoa tai koristelua

• Malli suojattavissa tietyn värisenä, mutta ei yleensä suositel-

tavaa, koska tämä kaventaa suojan alaa

• Rekisteröinnin edellytyksenä uutuus, yksilöllisyys, ja liityntä 

tuotteeseen. Viranomainen ei tutki mallin uutuutta viran puolesta.

• Eroja vrt. esim. suomalainen mallioikeus ja EU:n rekisteröity 

yhteisömalli: 

• Voimassa vain 10 vuotta hakemuspäivästä (vrt. esim EU, jossa 

maksimi 5 x 5 vuotta)  -- mahdollisesti tulevaisuudessa pitene-

mässä 15 vuoteen

• malli ei saa olla julkistettu ennen rekisteröintiä, eli 

Kiinassa ei 12 kk ”armonaikaa” rekisteröinnille

• Kaksiulotteista kuosia ei voi Kiinassa suojata mallioi-

keudella, ellei se ole tuotteen osa (esim. etiketissä tai 

vaatteessa)

• Kolmiulotteinen suojan kohde on pääsäännön mukaan 

esitettävä kuudesta kuvakulmasta

• graafiset käyttöliittymät eivät ainakaan tällä hetkellä 

saa mallisuojaa

• kirjallinen selitys mallista toimitettava hakemuksessa – 

kuvat silti Kiinassakin ratkaisevat

• katkoviivat, pisteviivat, varjostus tms. esittämiskeinot ei 

sallittuja hakemuskuvissa

• yhdessä hakemuksessa voi olla enintään 10 mallia  

(EU: ei rajoitusta) ja kyseessä on oltava joko saman 

tuotteen eri mallit tai tuotteiden mallisuoja ryhmänä. 

Myös tuotteen osat voidaan suojata itsenäisinä mallei-

naan – mallioikeus ei suojaa tuotteen osia ilman tällais-
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ta nimenomaista osan mallisuojausta!

• suoja syntyy vain rekisteröimällä (vrt. EU:n rekisteröi-

mätön yhteisömalli, UCD)

• rekisteröintiprosessi kestää normaalisti noin 6-12 kk

• Hinta karkeasti noin 1000-1500 euroa per mallioikeus

Lisätietoa: ks. esim. https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/

publications/China_IPR_SME_Helpdesk-Design_Patent_Guide.pdf 

Tavaramerkki (trademark)

• Suojaa elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja palveluiden 

tunnuksia 

• Syntyy rekisteröimällä, voimassa vain valituissa tavara- ja 

palveluluokissa. Rekisteröintiä voidaan hakea joko 1) WIPOn 

kansainvälisen rekisterijärjestelmän (Madrid system) kautta, 

jolloin edellytyksenä on aiempi vireillä tai voimassa oleva 

hakemus toisessa valtiossa, tai 2) suoraan CNIPA:n kautta 

kansallisena käyttäen asiamiestä.

• vain Kiinassa rekisteröidyn tavaramerkin osalta on sallittua 

käyttää Kiinassa tunnusta ® 

• Voimassa 10 vuotta kerrallaan, alkaen rekisteröintipäivästä, 

uusittavissa loputtomasti

• rekisteröinnin edellytyksenä erottamiskykyisyys, eli oltava 

helposti erottuva suhteessa muihin ja ei kuvaileva.

• Merkki ei saa olla toiminnallinen (esim. patentoitavissa oleva) 

tai lain taikka hyvän tavan vastainen

• Merkittävä ero esim. EU:hun: tavaroiden ja palveluiden luoki-

tuskäytännöt poikkeavat EU:sta, suositeltavaa tutustua niihin 

etukäteen tarkoin. Lisätietoja: https://www.uspto.gov/trade-

mark 

• Hinnat alkaen vajaa 1000 € per merkki, riippuen myös tavara- 

ja palveluluokkien määrästä. Hakemuksen käsittely kestää 

yleensä noin 12-18 kuukautta, eli selvästi pidempään kuin esim. 

USA:ssa

• Kannattaa mahdollisuuksien mukaan myös suunnitella 

tavaramerkin lokalisointia Kiinan markkinoille, esim. tavaramer-

kin kiinankielinen versio. Tässä kannattaa käyttää kokenutta ja 

kiinan kielen taitoista ammattilaista.

Lisätietoa: ks. esim. https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/trade-

marks 

Patentti (patent; myös invention patent)

• Suojaa keksintöjä ja myös menetelmiä, jotka ovat uusia, 

keksinnöllisiä ja joilla on teollinen käyttökelpoisuus 

• Syntyy rekisteröimällä. Rekisteröintiä voi hakea 1) suoraan 

CNIPA:lta käyttäen paikallista asiamiestä, 2) jättämäl-

lä kansainvälisen patenttihakemuksen PCT-viranomaiselle 

(Suomessa PRH), tai 3) laajentamalla kansallista rekisteröintiä 

https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk-Design_Patent_Guide.pdf 
https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk-Design_Patent_Guide.pdf 
https://www.uspto.gov/trademark 
https://www.uspto.gov/trademark 
https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/trademarks 
https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/trademarks 
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PCT-hakemuksella ulottumaan Kiinaan (PCT-hakemus tehtävä 

12kk kuluessa kansallisesta hakemuksesta).

• Voimassa 20 vuotta hakemuspäivästä, ei uusittavissa

• Hinta kallis verrattuna muihin IP-oikeuksiin, useita tuhansia 

euroja per patentointi. Rekisteröinnin saaminen kestää keski-

määrin 3-5 vuotta

Lisätietoa: ks. esim. https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/patents-0 

Hyödyllisyysmalli (utility model)
• Keksinnön suojamuoto, edellytyksenä uutuus ja keksinnölli-

syys, mutta kevyemmin edellytyksin kuin patentilla

• Suoja-aika 10 vuotta hakemuspäivästä, ei uusittavissa

• Hinnaltaan selvästi patenttia edullisempi. Rekisteröinnin 

saamisessa kestää noin 12 kk.

Toiminimi  (trade name, company name)

• Suojaa yrityksen nimeä (oltava myös kiinankielinen versio). 

Rekisteröintiä haetaan SAMR:lta (State Administration for 
Market Regulation)

• On melko tavanomaista, että ulkomaiset yritykset suojaavat 

vain tuotteensa tai palvelunsa, eivätkä perusta yritystä maahan 

itse. Monet myös rekisteröivät toiminimeksi saman nimen kuin mikä 

tavaramerkissä on, mikä voi vahvistaa yrityksen brändin suojaa.

Verkkotunnus (domain name)

• .cn -verkkotunnuksia hallinnoi CNNIC (China Internet Network 
Information Center), hankitaan CNNIC:n hyväksymän verkko-

tunnusvälittäjän (registrar) kautta 

• kustannukset joitakin kymmeniä euroja / nimi / vuosi

Lisätietoja esim: https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publica-

tions/China_IPR_SME_Helpdesk-domain_name_Guide.pdf 

Liikesalaisuudet (trade secrets) 

• Suojaa saa kaikki kaupallinen tieto, jolla on taloudellista 

arvoa, on ei-julkista, ja jonka suojaamiseksi liikesalaisuuksien 

haltija on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin

• Liikesalaisuuksien suojaamisen osalta erittäin tärkeää on 

huolehtia käytännön salassapidosta: sopimusehdoista koskien 

salassapitoa, tietoturvasta ja esimerkiksi henkilöstön ohjeistami-

sesta liikesalaisuuksien hallinnointiin liittyen

• Loukkauksen johdosta on oikeutettu vaatimaan oikeusteitse 

korvauksia, vakavammissa tapauksissa myös rangaistusta.

Sopimattoman menettelyn suoja (anti-unfair competition)

• toisen tuotteen tai brändin jäljittelytapauksissa on mahdollis-

ta vedota myös sopimattomaan menettelyyn Kiinan lain nojalla 

(AUCL), mutta suojamuoto on epävarmempi kuin esim. rekis-

teröity IP-oikeus, joten sen käyttökelpoisuutta kannattaa aina 

https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/patents-0 
https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk-domain_name_Guide.pdf 
https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk-domain_name_Guide.pdf 
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arvioida tapauskohtaisesti Kiinan oikeusjärjestelmää tuntevan 

juristin kanssa

Lisätietoja esim: https://www.managingip.com/article/b1l3xdxbmmbgds/

what-does-the-anti-unfair-competition-law-mean-for-ip 

Sopimusten rooli IP:n suojakeinona

• Pääasiallinen instrumentti hyödyntää omaa IP:tä. Kuten 

muuallakin maailmassa, suunnittelijan kannattaa aina luovut-

taa oikeuksia mahdollisimman suppeasti ja ”siivuina”. 

• Sopimuksilla voidaan tehostaa IP-suojaa ja pienentää väärin-

käsitys- ja vastuuriskejä merkittävästi: voidaan sopia esimerkiksi 

vastuunjaosta, vastuunrajoituksista, oheisaineistojen omistusoi-

keuksista, salassapidosta, sopimussakoista, riidanratkaisume-

nettelyistä osapuolten välillä (esim. neuvottelu + välimiesmenet-

tely), riidanratkaisupaikasta sekä sopimukseen sovellettavasta 

laista (esim. ”puolueeton” maa) 

• Tunnettuja sopimustyyppejä designin kaupallistamisen ja 

yhteistyön osalta mm. design agreement (suunnittelusopimus), 

license agreement (sopimus esim. tuotemallin ja siihen liittyvän 

IP:n käytöstä), cooperation agreement (esim. suunnittelijoiden 

keskinäinen yhteistyösopimus), commercial agency agreement 

(agentuurisopimus), distribution agreement (jakelusopimus). 

IPR-suojan täytäntöönpano ja puolustaminen (enforcement)

• oikeuksiaan voi puolustaa Kiinassa hallinnollisen menettelyn 

kautta (AIC), mikä voi olla selvästi oikeudenkäyntejä nopeampi 

ja helpompi tie

• verkkokauppa-alustoille (esim. Alibaba) voi esittää alasot-

topyyntöjä (takedown), jolla piraattituotteet saadaan pois 

alustoilta. 

• Valvontaa helpottamaan on kehittymässä myös omia palvelui-

taan (esim. Red Points, Sentryc)

• Tullivalvonta voi olla yksi tehokas keino Kiinasta tulevaa tuote-

väärennystorjuntaa varten: Kiinassa on myös lähtevien tavaroi-

den osalta tullivalvontapalvelua, ks. tarkemmin CAG (General 
Administration of Customs): http://english.customs.gov.cn/ 

https://www.managingip.com/article/b1l3xdxbmmbgds/what-does-the-anti-unfair-competition-law-mean-for-ip 
https://www.managingip.com/article/b1l3xdxbmmbgds/what-does-the-anti-unfair-competition-law-mean-for-ip 
http://english.customs.gov.cn/
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Design-yrityksen arvonluonti  
IPR-lisensoinnin avulla: näkymiä Aasiassa 

Moni pieni ja nuori yritys on päässyt lisensoinnin avulla laajenemaan 

todella nopeasti erityisesti Aasiassa, jossa suomalaiselle designille 

 ja suomalaisten design-yritysten arvoille on oikeasti kysyntää. 

Yksittäinen design on saatettu lisensoida samanaikaisesti moneen tuote-

kategoriaan ja tuottaa rojaltituloja vuosikausia, jopa kymmeniä. Ilman 

omaa riskiä varastosta, tuotteiden markkinoinnista, myynnistä tai valmis-

tuksesta. Kansainvälistyminen vie aikaa ja rahaa, mutta lisensointi on 

lopulta hyvinkin kustannustehokas tapa päästä uusille markkinoille. Sen 

sijaan, että tekee kaiken itse myynnistä ja markkinoinnista lähtien, niin voi 

etsiä sen paikallisen toimijan, joka tekee lisenssillä tämän kaiken saman. Se 

tietysti tarkoittaa sitä, että lisensoitavan IPR:n on oltava oikeasti kiinnosta-

va, mutta tämä selviää vain tarjoamalla sitä lisensoitavaksi.  

 

Japani on maailman kolmanneksi suurin lisenssimarkkina ja moni 

suomalainen design-yritys tähtää tästä syystä sinne, mutta ei kannata 

kuitenkaan unohtaa Koreaa ja Hong Kongia, joka on edelleen loistava 

väylä Kiinan ja Taiwanin markkinoille. Yleisesti lisensointi on vakiintunut 

Aasiassa toimintamallina ja jokaisesta maasta on jo suhteellisen helppo 

löytää vähintään agentuureja auttamaan lisensoinnin aloittamisessa ja 

usein myös jopa itse suoraan lisenssikumppaneita, riippuen toki omista 

strategiasta ja siitä, mitä lisensoinnilla halutaan saavuttaa. 

Lisensoinnin avulla kansainvälistymisen pienenä kuriositeettina on se, 

että sillä ei lopulta ole aivan hirveän isoja merkitystä miten iso lisensointia 

miettivä design-yritys on kotimarkkinallaan. Jos brändi, tarina, lisensoita-

va asia ja oikea ajoitus osuvat kaikki kohdalleen, pieni voi löytää varsinkin 

Aasiasta suuren lisenssikumppanin. Näin on tapahtunut monesti ja ne 

tarinat ovat hienoja. 

Heikki Laaninen 

Head of Licensing

Ferly 
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