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Osio 1 (enintään 30 pistettä) 

 

VÄITTÄMÄT 

 

1. Sillensä jätetty suomalainen mallioikeushakemus voidaan saada uudestaan vireille pyytämällä sitä 

kirjallisesti määräajassa ja maksamalla uudelleenkäsittelymaksu.  

2. Mikäli suomalaisessa mallioikeushakemuksessa hakijaksi on ilmoitettu juridinen henkilö, tulee 

hakemuksessa ilmoittaa myös asiamies.  

3. Mikäli suomalaisessa mallihakemuksessa malli on esitetty värillisellä kuvalla, voidaan malli hakijan 

pyynnöstä käsitellä mustavalkoisena, kunhan pyyntö esitetään kohtuullisessa ajassa hakemuksen 

vireille tulon jälkeen.  

4. Suomalaisessa mallioikeushakemuksessa malliin sisältyvää tavaramerkkiä ei voi poistaa.  

5. Mikäli Suomessa rekisteröitäväksi haettu malli sisältää Suomen lipun, tulee hakijan saada lipun 

käyttämiseen lupa Työ- ja elinkeinoministeriöltä.  

6. Suomessa hakijan oma aikaisempi malli ei voi muodostaa estettä mallin rekisteröimiselle.  

7. Mikäli suomalainen mallioikeushakemus pyydetään salassa pidettäväksi, se on aina salainen 6 kk, 

jollei hakija tätä ennen peruuta salassapitoa.  

8. Suomalaisen rekisteröidyn mallin haltijan nimenmuutoksesta on maksettava muutosmaksu.  

9. Suomalaiseen mallioikeushakemukseen voidaan lisätä luokkia myöhemmin hakemusvaiheessa, 

mutta ei enää rekisteröinnin jälkeen.   

10. Suomalaisessa mallioikeushakemuksessa mallin luojaksi voidaan merkitä useampia luonnollisia 

henkilöitä.  

11. Etuoikeusvaatimus voidaan ilmoittaa kuukauden sisällä suomalaisen mallioikeushakemuksen 

vireille tulosta.   

12. Armonaika tarkoittaa sitä, että mikäli malli on jonkun muun kuin mallin luojan tai mallin 

oikeudenomistajan toimesta tullut julkiseksi, eivät nämä julkistamistoimenpiteet 12 kk ennen 

hakemuksen tekemispäivää muodosta uutuuden estettä rekisteröinnille.   

13. Varaosien suoja-aika on Suomessa lyhyempi kuin muiden mallien.  

14. Hakemuksessa mallin voi esittää Suomessa 8 kuvakulmalla.   

15. Suomalaisessa mallioikeushakemuksessa yhteisrekisteröinti edellyttää, että mallien välillä on 

joku tyylillinen yhteys.   

16. Yhteisömallihakemuksessa voi mallille hakea värirekisteröintiä.   

17. Yhteisömalleissa mallien luokittelussa käytetään kansainvälistä nk. Wienin 

luokittelujärjestelmää.  

18. Logoja voi suojata yhteisömalleina.  

19. Yhteisömallihakemuksessa on mainittava mallin luojan tiedot.  

20. Yhteisömalliasetuksessa on säädös työsuhteen vaikutuksesta mallin siirtymiseen.  

21. Yhteisömallihakemukseen voi sisällyttää rajoittamattoman määrän malleja.  

22. Yhteisömallihakemuksessa pitää jokaiselta kuvakulmalta ensimmäisen jälkeen maksaa 

julkaisumaksu.  

23. Mikäli malli on tarpeen kuvata eri asennoissa (esimerkiksi kaappi auki ja kiinni), voi mallin esittää 

yhteisömallihakemuksessa useammalla kuin 7 kuvakulmalla.   

24. Yhteisömalliasetuksessa on tyhjentävä luettelo mallin mitätöintiperusteista.  

25. Rekisteröimättömän yhteisömallin suojapiiri on kapeampi kuin rekisteröidyn yhteisömallin.   

26. Kansainvälisessä hakemuksessa ei tarvitse asiamiestä käytettäessä toimittaa virastoon 

valtakirjaa.  

27. Suojattavia malleja on kaksi, pöytä ja tuoli. Asiakas haluaa hakea suojaa USA:ssa ja EU:ssa. 

Koska molemmat mallit kuuluvat samaan pääluokkaan, voidaan suojaa hakea yhdellä 

kansainvälisellä hakemuksella, jossa nimetään EU ja USA.  

28. Kansainvälisen järjestelmän kautta suojan saa EU:ssa nopeammin kuin suoralla EU-

hakemuksella.  

29. Kansainvälistä mallirekisteröintiä voi myöhemmin laajentaa nimeämällä siihen lisää maita.  

30. Malleissa etuoikeusaika on 12 kuukautta.  

 

Pisteytys: 1 piste per väittämä; yhteensä maksimissaan 30 pistettä, väärästä vastauksesta -0,5 p. 
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Osio 2 (enintään 30 pistettä) 

 
31. Luokittele alla olevat mallit _____ (1p) kansainvälisen mallien luokitusluettelon mukaan: 

 a. kengän pohja  (1p)  

 b. auton renkaan vanne  (1p)  

 c. älypuhelin  (1p)  

 d. suklaapatukka  (1p)  

 

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 5p. 

 

32. Selitä seuraavat käsitteet: 

 

a. Näkyvyysvaatimus. Mainitse lisäksi yksi tuote, jota näkyvyysvaatimus koskee  

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 2,5p. 

 

b. Mallin yksilöllisyys  

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 2,5p. 

 

33. Suojattavan mallin tulee olla uusi ja yksilöllinen. Selvitä lyhyesti 5 muuta eri lainkohdissa 

mainittua rekisteröintiestettä Suomessa.  

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10p. 

 

34.  

Selitä mitä tarkoittaa ’teknisen käyttötarkoituksen määräämä muoto’ ja miten se vaikuttaa 

mallikokonaisuuden suojapiiriin. Anna esimerkki tuotteesta.  

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 5p. 

 

35.  

Mallihakemuksen salassapito Suomessa ja julkaisemisen lykkääminen EU:ssa; missä tilanteissa 

salassapitoa tai lykkäämistä kannattaa pyytää ja mitä hyötyä niistä voi olla?  

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 5p. 
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36.  

Taneli on suunnitellut onnittelukortin, jonka voi lähettää kirjekuoressa ja myös taitella auki simpukan 

muotoiseksi ja käyttää pöytäkoristeena. Kortteja on kolmea eri väriä. Taneli on ottanut yhden kuvan, 

jossa kaikki kolme eriväristä korttia ilmenee, sekä kokoon taitettuna, että avattuna simpukan 

muotoon. Esineet ovat kuvassa osaksi päällekkäin. Lisäksi Taneli on suunnitellut valkoisen 

pöytäkoristeen, jolle simpukka voidaan asetella. Tästä pöytäkoristeesta Taneli on toimittanut 

erillisen kuvan.  

Taneli on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukseen mallihakemuksen, jolla hän haluaa saada suojaa 

tuotteelleen kaikissa kolmessa eri värissä sekä kokoon taitettuna, että avattuna ja lisäksi 

pöytäkoristeelle, jolle simpukka voidaan asetella. Taneli ei ole osannut luokitella tuotteitaan, mutta 

on ilmoittanut niiden nimikkeiksi ”Onnittelukortti ja Pöytäkoriste” sekä ”Pöytäkoriste”. Taneli on 

tehnyt hakemuksen sähköisesti ja maksanut siitä hakemusmaksun. 

Mitä mallioikeudellisia ongelmia Taneli voi hakemuksensa suhteen odottaa?  

 

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10p. 

 

 

37.  

Asiakkaasi Voimalisä Oy on kehittänyt kolme uutta ravintolisätuotetta markkinoille. Kyseessä on D-

vitamiini, magnesium- ja kalkkitabletit. Tablettien merkittävänä erona aiemmin markkinoilla oleviin 

vastaaviin tuotteisiin on niissä olevat erityiset värit sekä muodot, joilla ne erottuvat myös toisistaan.  

Lisäksi yhtiö on kehittänyt kätevän uuden muotoisen painopakkauksen tuotteille, joista tuotteet on 

helppo annostella ja käyttää. Painopakkaus tabletteineen pakataan vielä pahviseen koteloon, joka 

on visuaaliselta ilmeeltään uusi mutta kaikkien tuotteiden osalta samanlainen lukuunottamatta 

väritystä ja tuotteen nimeä.  

Yhtiö käyttää erityisenä tunnuksena pakkauksissa tavaramerkkiään, joka on jo kuviona suojattu. 

Muuten tuotteissa käytetään geneerisiä nimiä ”D-vitamiini”, ”Magnesium” ja ”Kalkki”. Yhtiöllä on 

tarkoitus myydä tuotteitaan pääasiassa Suomessa ja Baltian maissa. Tämän lisäksi Venäjälle tullaan 

myymään D-vitamiinivalmisteita.  

Voimalisä Oy lanseeraa kaikki tuotteet kuukauden päästä Suomessa ja Baltian maissa yhtä aikaa. 

Venäjän osalta lanseeraus tapahtuu aikataulun mukaisesti 8 kuukauden päästä.  Voimalisä Oy 

haluaa suojata tuotteet mallioikeudella. 

Miten ja missä vaiheessa tuotteet kannattaa ja voi suojata, jotta suojasta saadaan mahdollisimman 

kustannustehokas ja kattava? 

 

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10p. 

 

 

38.  

Sisustusarkkitehti Viola Muotokallio on sinuun yhteydessä. Hän on suunnitellut upean ja täysin uuden 

muotoisen ruokapöydän sekä siihen sopivat tuolit. Hän on esitellyt tuotteet kaksi kuukautta sitten 

Suomen suurimmilla sisustusmessuilla. Kiinnostus tuotteita kohtaan oli runsasta ja tilauksiakin on 

jo mukavasti tullut Suomesta, Ruotsista, Virosta sekä Venäjältä. 

Järkytyksekseen hän oli kuitenkin tänään kävellessään toimistolleen huomannut helsinkiläisen 

sisustusliike Plagiatiruksen ikkunassa täydelliset kopiot omista tuotteistaan. Violalla oli tarkoitus 

hakea tuotteille mallioikeutta, mutta hän ei ole vielä ehtinyt ryhtyä toimenpiteisiin koska tilaukset 

ja neuvottelut valmistajan kanssa ovat vieneet kaiken hänen aikansa. Violan yrityksen markkina-

alueet ovat edellä mainitut Suomi, Ruotsi, Viro ja Venäjä. 

Mitä Viola Muotokallio voi tässä tilanteessa tehdä? 

Onko mallioikeuden hakeminen liian myöhäistä? Jos ei niin miten tuotteet kannattaa ja voi suojata 

ja missä? 

 

Pisteytys: Yhteensä maksimissaan 10p  

 


