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Tämä huoltokirja on tarkoitettu 

yrityksesi aineettoman omaisuuden 

tunnistamiseen, oman osaamisen 

ja työn tulosten suojaamiseen sekä 

niiden hallintaan ja hyödyntämiseen. 

Huoltokirjan avulla voit käydä läpi 

yrityksesi aineetonta omaisuutta ja 

miettiä sen sopivia suojauskeinoja. 

Kun aineeton omaisuutesi on 

suojattu hyvissä ajoin ennen tuotteen 

tuloa markkinoille, vältyt ikäviltä 

yllätyksiltä myöhemmin.
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Yrityksen nimet 
Tiedän, millaisia nimiä sekä apu- ja 
rinnakkaistoiminimiä yrityksillä voi olla. 

Tiedän, miten oma yritykseni voi käyttää 
erilaisia apu- ja rinnakkaistoiminimiä. 

Yritykseni on jo hyödyntänyt apu- 
ja rinnakkaistoiminimiä eri tavoin 
liiketoiminnassa. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Valitse yrityksesi nimi eli toiminimi huolellisesti: hyvä 
nimi jää mieleen ja erottuu kilpailijoista. Rinnakkais-
toiminimi on toiminimi toisella kielellä. Aputoiminimillä 
yritys voi harjoittaa osaa toiminnastaan. Rekisteröinti 
kaupparekisteriin tuo nimeen yksinoikeuden. 

LISÄTIETOJA:  www.prh.f / kaupparekisteri 
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https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystennimet.html


Verkkotunnus  
eli domain 

Olen löytänyt yritykselleni sopivat  
vapaat verkkotunnukset. 

Olen varannut verkkotunnukset 
yritykseni sivuja varten. 

Yritykselläni on useita sivustoja esim. eri 
tuotteille tai markkinointikampanjoille. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Ethän halua, että kilpailijasi vie sinulta hyvän verkko-
tunnuksen! Verkkotunnuksia voit rekisteröidä myös 
 etukäteen tulevia tarpeita varten. Varmistathan etu-
käteen, että verkkotunnuksesi ei louk kaa kenenkään 
aiemmin r ekisteröimää nimeä tai tavaramerkkiä. 

LISÄTIETOJA:  www.trafcom.f / f-verkkotunnus 
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https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset


Tavaramerkki 
Tiedän, millaisen tuotteen nimen tai 
tunnuksen voi rekisteröidä tavaramerkkinä. 

Olen tutkinut tavaramerkkitietokantoja, 
eikä kehittämääni vastaavaa merkkiä löydy 
rekisteristä. 

Tuotteideni nimet ja tunnukset on 
rekisteröity tavaramerkkeinä Suomessa  
tai ulkomailla. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Hyvä tavaramerkki erottuu edukseen ja jää kohde-
ryhmän mieleen. Rekisteröidyllä tavaramerkillä saat 
yksinoikeuden ja v oit kieltää muita käyttämästä saman-
laista merkkiä samanlaisille tuotteille. Tavaramerkin 
hakeminen verkossa on helppoa.  

LISÄTIETOJA:  www.prh.f / tavaramerkit 
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https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html


Patentti 
  Tiedän, mitä voi patentoida. 

Olen selvittänyt tuotekehityksen tueksi 
patenttitietokannoista, mitä kaikkea on 
jo keksitty. 

Olen hakenut omalle keksinnölleni 
patenttia Suomessa tai ulkomailla. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Jos olet keksinyt uuden teknisen ratkaisun, menetelmän, 
laitteen, tuotteen tai niiden uuden käyttötavan, voit hakea  
sille patenttia. Patentin avulla saat yksinoikeuden ja voit 
kieltää kilpailijoita kopioimasta keksintöäsi. Kansain-
välisellä patenttihakemuksella voit saada patentin k aikkiin 
yrityksesi kannalta merkittäviin kohdemaihin. 

LISÄTIETOJA:  www.prh.f / patentit 
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https://www.prh.fi/fi/patentit.html


Hyödyllisyysmalli 
Tiedän, mikä hyödyllisyysmalli on ja miten se 
eroaa patentista. 

Olen selvittänyt, etteivät tuotteeni loukkaa 
muiden keksinnöilleen saamaa suojaa. 

Olen hakenut omalle keksinnölleni 
hyödyllisyysmallia Suomessa tai ulkomailla. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Hyödyllisyysmallin eli ”pikkupatentin” voit saada tekni-
seen ratkaisuun, laitteeseen tai tuotteeseen. Sillä saat 
keksinnöllesi suojaa nopeasti. H yödyllisyysmalli sopii 
erityisen hyvin suojaksi yksinkertaisille laite- ja tuote-
keksinnöille. 

LISÄTIETOJA:  www.prh.f / hyödyllisyysmallit 
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https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.html


Mallisuoja 
 Mallisuoja (mallioikeus) on tuttu asia. 

Olen selvittänyt, että tuotteeni kaltaista 
muotoilua ei ole vielä rekisteröity. 

Olen hakenut mallisuojaa tuotteelleni 
Suomessa tai ulkomailla. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Myös tuotteen ulkomuodolla on merkitystä markkinoilla. 
Kopioinnin estämiseksi ja omien oikeuksien varmista-
miseksi uuden tuotteen muotoilulle kannattaa hakea  
mallisuoja. Sitä voi hakea myös tuotteen osalle. Suojan  
kohteena on yksinomaan ulkomuoto. 

LISÄTIETOJA:  www.prh.f / mallioikeudet 
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https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet.html


Tekijänoikeus 
 Tiedän, mikä tekijänoikeus tarkoittaa. 

Lisään tarvittaessa ©-merkin korostamaan, 
että työni tuloksiin liittyy tekijänoikeus. 

Yritykseni on sopinut työntekijöiden ja 
kumppanien kanssa tekijänoikeuksista. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Kirjallisen tai taiteellisen työn tuloksen lisäksi tekijän-
oikeussuojaa saava teos voi olla mm. tietokoneohjelma. 
Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen tekijälle.  
Sen taloudellisesta hyödyntämisestä yritystoiminnassa 
pitää sopia tekijöiden kanssa. 

LISÄTIETOJA:  www.minedu.f / tekijänoikeus 
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http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_perusteita/?lang=fi


Salassapito 
Yrityksessämme on selvät ohjeet siitä,  
mitä kaikkea ulkopuolisille kerrotaan. 

Kumppaneidemme kanssa on tehty 
asianmukaiset salassapitosopimukset. 

Keksintöni pidetään salassa ja hyvässä tallessa 
ennen patenttihakemuksen tekemistä. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Liikesalaisuudet pysyvät sellaisina paremmin, kun 
sovit salassapidosta k irjallisesti. Salassapitolauseke on 
hyvä olla osa jokaista työsopimusta. Yhteistyökumppa-
nillekaan ei aina tarvitse kertoa kaikkea. Sovi salassa-
pidosta ajoissa, jo ennen kehitystyön aloittamista. 

Kysy salassapidosta ja sopimuksista lisää asiantuntijalta. 
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Julkaiseminen 
Tiedän, mitä riskejä arvokkaiden tietojen ja 
materiaalien julkaisemiseen liittyy. 

Tiedän, missä vaiheessa voin julkaista 
turvallisesti tuotteeni, keksintöni tai muun 
uuden ratkaisun. 

Tiedän, mitä yritykseni ei missään tapauksessa 
kannata julkaista esim. netissä. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Julkaisemalla tietoja liian aikaisin tai väärässä paikassa 
voit menettää mahdollisuutesi yksinoikeuksien, kuten 
patentti, hyödyllisyysmalli tai mallisuoja, saamiseen 
myöhemmin. Oikea-aikainen ja harkittu tulosten 
 julkaiseminen voi kuitenkin parantaa asemiasi, kun muut 
näkevät, mitä on jo kehitetty ja kuka on sen kehittänyt. 

Kysy julkaisemisesta ja sen ajoituksesta lisää asiantuntijalta. 
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Sopimukset 
Yhteistyökumppanini ovat 
allekirjoittaneet kirjalliset sopimukset.  

Yritykseni tekemissä sopimuksissa on 
sovittu aineettomista oikeuksista. 

Olen tehnyt lisenssisopimuksia 
aineettomien oikeuksieni käytöstä. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Sopimalla vältät ongelmia. Sopimuksiin kannattaa kirjata 
tarkasti mm. luovutettavat aineettomat eli IPR-oikeudet 
ja niiden rajoitukset, maksettavat korvaukset sekä 
yritykselle jäävät oikeudet. Sopimuksen voimaantulosta, 
 päättymisestä ja ehdoista on m yös syytä sopia tarkasti. 

Kysy sopimuksista lisää asiantuntijalta. 
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IPR-tieto, tietopalvelut 
Tiedot aineettomasta omaisuudesta on 
yrityksessäni koottu yksiin kansiin. 

Seuraan maksuttomista tietopalveluista  
mm. sitä, millaisia keksint öjä kilpailijani ovat 
tehneet ja millaisia tavaramer kkejä ja  
muotoilua he ovat rekisteröineet. 

Kun tarvitsen tiedonhaun ammattilaista, 
käännyn asiantuntijan puoleen. 

JOS JÄTIT JONKIN KOHDAN RASTITTAMATTA, NIIN LUE  TÄMÄ: 
Tiedot yrityksesi aineettomasta omaisuudesta on hyvä 
 säilyttää kootusti tiedonkulun helpottamiseksi ja omistus-
oikeuden todentamiseksi. Kilpailijaseurantaan ja uusien 
tuotteiden suojaustarpeiden kartoitukseen on tarjolla sekä 
maksuttomia tietopalveluja että maksullisia tutkimuspalveluja. 

LISÄTIETOJA:  www.prh.f / tieto- ja tutkimuspalvelut 
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https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/palvelut/tieto_ja_tutkimuspalvelut.html
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Seuraavat askeleet 



16

SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA
ipr-huoltokirja.24mags.com

Aineettoman omaisuuden 
suojaaminen ja hallinta on 
investointi, joka kannattaa. 

Tule ja kysy lisää!

www.prh.fi

Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki 

Postiosoite: 00091 PRH

Asiakaspalvelu: 029 509 5050
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