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OSIO 1. Esteellisyys (enintään 10 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 

Hoidat patenttiasiamiehenä yrityksen A patenttiasioita. A valmistaa patentoitua ainetta NOGROW, 

joka estää miespuolisten pyöräilijöiden säärikarvojen kasvua.  

Yrityksen A omistajat X ja Y riitaantuvat, jonka seurauksena  

1. yritys A jakaantuu yritykseen B ja C  

2. patentti aineelle NOGROW siirtyy yritykselle B. 

3. Yritys B siirtää asiamiehisyyden ainetta NOWGROW koskevassa patenttiasiassa toisessa 

asiamiestoimistossa toimivalle patenttiasiamiehelle. 

 

X omistaa yrityksen B ja Y omistaa yrityksen C. 

Molemmat yritykset, B ja C, kehittävät edelleen ainetta NOGROW.   

Muutaman kuukauden kuluttua omistaja X siirtää asiamiehisyyden ainetta NOWGROW koskevassa 

patenttiasiassa takaisin sinulle ja pyytää sinua myös suojaamaan aineen NOGROW kehitettyä 

versiota NOGROW-V1, koska hän on todennut että sinulla on paras asiantuntemus asiassa. Otat 

B:n toimeksiannon vastaan.  

Muutama viikko B:n toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen omistaja Y pyytää sinua hoitamaan 

yrityksen C IPR asioita suojaamalla aineen NOGROW kehitettyä versiota NOWGROW-V2, koska 

hänkin on todennut että sinulla on paras asiantuntemus asiassa. 

Vielä puoleesi kääntyy yritys D, joka haluaa tuoda vastaavan tuotteen markkinoille ja pyytää 

mielipidettäsi siitä, estääkö yrityksen B patentti aineelle NOWGROW suunnitelmat. 

Voitko edustaa asiassa yrityksiä B, C, ja D? Tarkistele asiaa hyvää asiamiestapaa koskevien 

ohjeiden valossa ja perustele miksi. 
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OSIO 1. Esteellisyys - Vastaus 
Voitko edustaa B:tä 
•         Voit hoitaa, ei estettä - 
•         Perustelut: esimerkiksi kohta ”5 esteellisyys” hyvää asiamiestapaa koskevissa ohjeissa 
ei estä tätä  
Voitko edustaa C:tä 
•         Et voi hoitaa ilman lupaa B:ltä. Kuitenkin; kysytkö edes lupaa, koska B ja C  ovat ehkä 
vielä riidassa ja koska eturistiriidan syntyminen on melko ilmeinen johtuen B:n ja C:n 
liiketoimintojen samankaltaisuudesta  
•         Perustelut: esimerkiksi kappaleet 1, 2, 3, ja 4 (luvalla) kohdassa ”5 esteellisyys” hyvää 
asiamiestapaa koskevissa ohjeissa  
Voitko edustaa D:tä 
•         Et voi hoitaa, koska olet itse laatinut B:n patentin  
•         Perustelut: esimerkiksi kappaleet 1, 2, ja 3 kohdassa ”5 esteellisyys” hyvää 
asiamiestapaa koskevissa ohjeissa 
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OSIO 1. Esteellisyys - Vastaus, jatkoa 


