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Aineeton omaisuus (IP) ja
aineettomat oikeudet (IPR)

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-klusterikoulutus 2.6.2020
pvm

Päivi Vestala
hankepäällikkö

Päivi Vestala, FM, Insinööri (YAMK)
vv. 2000 – 2011 kansainvälisessä liiketoiminnassa Abloy

Oy
vv. 2011- 2016  Innovaatioasiantuntijana Keksintösäätiö,

ELY-keskus, Tekes
vv. 2016 - 2019 v. Savonia-amk lehtori, liiketalous,

teollisuuden palveluliiketoiminta, innovaatio-opetus
Vuodesta 2019 alkaen hankepäällikkö, Pohjois-Savon

liitto, Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon –hanke
Patentit-teollisuus-tekniikka –ammatillinen

täydennyskoulutus Aalto Pro
Euroopan patenttiviraston patlib-jäsenyys yhteistyössä

PRH:n kanssa
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Aineetonta omaisuutta on kaikki se osaaminen, mm.
liikesalaisuudet, kauppasopimukset, asiakkuudet,
toimintaprosessit, teknologia… jota yritykset tai
tutkimuslaitokset käyttävät työssään ja tuovat
tuotekehitysprojekteihin tai kehittävät projektin aikana.

Esimerkiksi H2020 hauissa aineeton omaisuus ja hyödyntäminen
ovat hakemuksen tärkeä arviointiperuste. Lisäksi on ohjeet,
miten IP:stä sovitaan ja sovelletaan. Erityisesti huomiota
kiinnitetään osapuolien IP-osaamiseen.

Aineettoman omaisuuden suojaaminen laillisin oikeuksin esim.
patentit, mallisuoja, tavaramerkki suojaavat liiketoiminnan
kehittämistä, tekevät luodusta omaisuudesta kauppatavaraa tai
kannustavat investointeihin

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/
how-to-participate/reference-
documents
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Projektin alkaessa on tärkeää tunnistaa ja tietää, mitä
aineetonta (tai aineellista) omaisuutta projektin
osapuolilla on.
On myös tärkeää tietää mitä on jo ylipäänsä tehty ja
keksitty eli mitä teknologiaa käytetään lähtökohtana
uuden kehittämiseen, ns. tekniikan taso, state of the art?

Esim. Cleantech vaatii patenttijulkaisujen jatkuvaa
seuraamista

INNOVATIIVISIMMAT TIEDE- ja TEKNOLOGIAKLUSTERIT

Parhaiden, innovatiivisimpien
yhteistyökumppaneiden
löytämiseen voi käyttää
tietolähteinä
• Tieteellisten julkaisujen määrä

kirjoittajien ja instituutioiden
sijainnin mukaan

• Patenttijulkaisujen määrä
keksijöiden sijainnin mukaan

• Maailmanlaajuinen
patenttitietokanta
https://fi.espacenet.com/

Patenttijulkaisut lähteenä
• Maailman teknologisesta tiedosta

80 %
• Patenttijulkaisujen rakenne on aina

sama kaikkialla:
• Sisältää hakemuksen tekohetkellä

• tunnettu tekniikan taso
• ongelma jota pyritään

ratkaisemaan ja
• uusi ratkaisu ongelmaan sekä
• vähintään yksi käytännön

esimerkki
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Mitä tietoa patenttijulkaisuista voi saada,
PRH:n tutkimuspalvelut esimerkkinä

Lähde: https://www.prh.fi/fi/patentit/palvelut_ja_tietokannat/tutkimuspalvelut.html

European IP Helpdesk
• Uusi digitaalinen

teknologia haastaa
jatkuvasti oppimaan
aineettoman omaisuuden
suojaamistavoista lisää,
esimerkiksi tekoäly, 3D-
tulostus

• European IP Helpdesk
seuraa kehitystä jatkuvasti
ja tuottaa materiaalia ja
webinaareja

• http://www.iprhelpdesk.eu/
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European IP Helpdesk tarjoaa
helposti saavutettavia
palveluita.

EU:lla on myös vastaavia IP
Helpdeskejä Kiinan, Latinalaisn
Amerikan ja Kaakkois-Aasian
markkinoille menijöille.
https://www.ipr-hub.eu/

European IP Helpdesk
Training
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Kiitos!

Päivi Vestala, hankepäällikkö
Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon –hanke
Pohjois-Savon liitto
Email: paivi.vestala@pohjois-savo.fi
Puh. 044 714 2632


