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OSIO 1 
 

  
 

1. Kansainväliseen mallihakemukseen on mahdollista sisällyttää rajoittamaton määrä malleja 
edellyttäen, että mallit kuuluvat samaan malleissa käytettävän Locarnon luokituksen 
pääluokkaan. 
EI (väärin) 

 
2. Mallioikeuden haltijana ei voi olla yksityishenkilö.  

     EI (väärin)  
 

3. Kansallisen mallin rekisteröintiedellytykset arvioidaan Patentti- ja rekisterihallitukseen 
toimitettujen kuvien perusteella.     
KYLLÄ (oikein) 

 
4. Mallin julkistaminen ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä voi estää mallin 

rekisteröinnin halutussa maassa.           
KYLLÄ (oikein) 

 
5. Sekä henkilö että yhteisö voivat olla mallin luojia Suomessa.   

EI (väärin) 
 

6. Malleja koskeva luokitus määrittelee mallirekisteröinnin suoja-alan.  
EI (väärin) 

 
7. Suomalaisen mallihakemuksen saa vireille ilman kuvamateriaalia toimittamalla virastoon 

mallikappaleen. 
KYLLÄ (oikein) (alkuperäisessä asiakirjassa vastauksena EI (väärin) - vastaus oikaistu 
1.11.2022) 

 
8. Väri voi olla osa mallilla suojattavan tuotteen ulkomuotoa.          

KYLLÄ (oikein) 
 

9. Etuoikeutta voidaan pyytää kahden kuukauden kuluessa suomalaisen mallin 
rekisteröintihakemuksen tekemispäivästä.   
EI (väärin)   

 
10. Asiamiehen käyttö ei ole pakollista, kun suomalaisen mallirekisteröinnin hakijan kotipaikka 

on Suomessa.        
KYLLÄ (oikein) 

 
11. Jos suomalaista mallia on pyydetty pitämään salassa, salassa pidettävä malli voidaan 

rekisteröidä, muttei kuitenkaan kuuluttaa.  
EI (väärin) 

 
12. Kun USA nimetään ainoana valtiona suojan kohteeksi kansainvälisessä mallihakemuksessa 

niin hakemus voidaan pyytää salassa pidettäväksi maksimissaan 30 kuukauden ajan. 
KYLLÄ (oikein) 
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13. EUIPO asettaa omasta aloitteestaan identtiset mallit esteeksi myöhemmälle hakemukselle. 

EI (väärin)  
 

14. Mallin rekisteröinnin voi Suomessa uudistaa maksamalla tätä rekisteröintiä koskevan 
uudistamismaksun ja mahdolliset lisämaksut. 
KYLLÄ (oikein) 

 
15. Rekisteröimättömän yhteisömallin sisältävän tuotteen tarjoaminen myyntiin EU:n alueella 

ilman mallin haltijan lupaa ei ole sallittua.  
KYLLÄ (oikein) 

 
16. Rekisteröimättömän yhteisömallin suojaa voidaan erityisestä syystä jatkaa kolmen 

vuoden jälkeen.  
EI (väärin) 

 
17. Yhteisömallin rekisteröintihakemuksessa on mahdollista hakea yhteisrekisteröintiä.  

   KYLLÄ (oikein) 
 

18. Yhteisömalleja koskeva mitätöintihakemus voidaan laittaa vireille jo ennen mallin 
rekisteröintiä.  
EI (väärin) 

 
19. Kuka tahansa voi hakea yhteisömallin mitätöintiä.  

   KYLLÄ (oikein) 
 

20. Nimettyjen maiden pitää ilmoittaa mahdollisesta kieltäytymisestä 6 kuukauden sisällä 
siitä päivästä lukien, kun WIPO on julkaissut kansainvälisen mallihakemuksen.  
EI (väärin) 

 
21. Yhteisömallin maksujen suorittaminen on edellytyksenä hakemispäivän myöntämiselle.  

EI (väärin) 
 

22. Jos hakija on merkinnyt yhteisömallia koskevan luokituksen väärin, tutkija korjaa sen viran 
puolesta.     
KYLLÄ (oikein) 

 
23. Yhteisömallin julkaisemisen lykkäämistä koskevia sääntöjä sovelletaan myös Euroopan 

Unionin nimeäviin kansainvälisiin rekisteröinteihin.   
EI (väärin) 

 
24. Mikäli suomalaisessa mallihakemuksessa toimitettu kuva ei ole hyväksyttävissä, asia on 

korjattavissa toimittamalla Patentti- ja rekisterihallitukseen uusi kuva. 
KYLLÄ (oikein) 
 

25. Suomalainen mallihakemus voidaan kuukauden sisällä hakemispäivästä pyytää 
salassapidettäväksi kuuden kuukauden ajaksi.  
EI (väärin) 

 
26. Suomalaisessa mallihakemuksessa tulee ilmoittaa asiamies, jos mallin luoja ja mallin hakija 

eivät ole samoja. 
EI (väärin) 
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27. Mikäli mallin luojia on kaksi, riittää että toinen mallin luojista ilmoittaa siirtäneensä 

oikeutensa hakijalle. 
EI (väärin)  
 

28. Väite rekisteröityä mallia vastaan on Suomessa tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun rekisteröinti on kuulutettu Mallioikeuslehdessä. 
KYLLÄ (oikein) 
 

29. Väite suomalaista rekisteröityä mallia vastaan tulee vireille, kun väitemaksu on maksettu. 
EI (väärin) 

30. Yhteisömallin rekisteröintihakemus voidaan jättää Patentti- ja rekisterihallitukselle. 
KYLLÄ (oikein) 
 
 

Pisteytys: 1p per väittämä; yhteensä maksimissaan 30 p, väärästä tai tyhjästä vastauksesta  
-0,5p. 
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OSIO 2 
 

31. 

Luokittele alla olevat mallit kansainvälisen mallien luokitusluettelon mukaan: 

  

a. huulipunat    28:02 (1p) 

 b. sähköpianot    17:01 (1p) 

 c. lumilingot    12:13 (1p) 

 d. lääkesumuttimet    24:04 (1p) 

 e. vesipullot    09:01 (1p) 

 

Pisteytys: Yhteensä enintään 5p 

 

 

32-41. Vastaa lyhyesti alla esitettyihin kysymyksiin.  

Pisteytys: 2p per kohta, yhteensä enintään 20p 

 

32. Selvitä edellytykset sille, että rekisteröimätön yhteisömalli voi saada neuvoston asetuksessa 
säädettyä suojaa ja mitä tämä suoja pitää sisällään. 

Vastaus: Malli, joka täyttää mallisuojan vaatimukset (uutuus, yksilöllisyys, ei teknisen 
käyttötarkoituksen mukaan määräytyvä, ei yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen) 
suojataan yhteisömallina (samat vaatimukset kuin tavallisella mallilla) (0,5p). Rekisteröimättömän 
yhteisömallin nojalla voidaan estää toisen mallin kaupallinen käyttö vain, jos malli on 
tarkoituksellisesti ja vilpillisessä mielessä kopioitu suojatusta mallista, eli tietäen aiemman mallin 
olemassaolosta (0,5p). Suojan laajuus: ilman haltijan lupaa valmistaminen, markkinoille tuominen, 
tavaran tarjoaminen myyntiin, markkinointi, maahantuonti/maastavienti (1p). 

 

33.  Selvitä milloin yhteisömalli katsotaan tulleen tunnetuksi.  

Vastaus:  

(7. artikla) 

- julkaistu rekisteröinnin jälkeen  

-asetettu näytteille 

-käytetty liiketoiminnassa  

paitsi silloin, kun nämä toimet eivät kohtuudella ole voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen 
tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä (1p).  
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-ei tule tunnetuksi, jos se on saatettu kolmannen henkilön tietoon nimenomaisin tai hiljaisin 
salassapitoa koskevin ehdoin.  

Julkistamisena ei myöskään pidetä sitä, että malli on tullut tunnetuksi mallin oikeushaltijan antamien 
tietojen tai suorittamien toimenpiteiden nojalla 12 kuukauden aikana ennen 
rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai, jos vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspäivää tai 
väärinkäytöksen seurauksena (1p). 
 

34. Selvitä minkälaisiin tarkoituksiin yhteisömallista johtuvia oikeuksia ei voida voimassa olevien 
säädösten mukaan käyttää. 

Vastaus:  

(20. artikla) 

1. Yhteisömallista johtuvia oikeuksia ei voida käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

a) yksityisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin suoritettuihin toimiin; 

b) kokeellisiin toimiin; 

c) lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin suoritettavaan toisintamiseen, edellyttäen että 
nämä toimet ovat hyvän kauppatavan mukaisia eivätkä kohtuuttomasti haittaa mallin 
tavanomaista käyttöä ja että lähde mainitaan (1p). 

 
2. Tämän lisäksi ei yhteisömallista johtuvia oikeuksia voida käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

a) varusteisiin, jotka ovat kolmanteen maahan rekisteröidyissä aluksissa tai ilma-aluksissa 
näiden tullessa tilapäisesti yhteisön alueelle; 
b) tällaisten alusten korjausta varten yhteisöön tuotuihin varaosiin ja tarvikkeisiin; 

c) tällaisille aluksille suoritettaviin korjauksiin (1p). 

 

35.  Mikä on Eurolocarno? 

Vastaus:  

EUIPO:n yhteistyössä EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastojen kanssa kokoama tavaroiden luettelo ja 
hakuväline, joka luokittelee tuotteet automaattisesti oikeisiin luokkiin ja alaluokkiin (1p). Luetteloa 
käytetään tavaroiden luokituksen ilmoittamiseksi sekä rekisteröityjä yhteisömalleja että 
rekisteröityä yhteisömallia koskevia hakemuksia varten. Perustuu WIPO:n (Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön) hallinnoimaan kansainväliseen mallien luokitusjärjestelmään ja vastaa sitä 
myös rakenteeltaan (1p). 
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36.  Mikä on rekisteröimättömän yhteisömallin suoja-aika ja voiko sitä pidentää? 

Vastaus: Rekisteröimätön yhteisömalli (UCD) on suojattu kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jolloin 
se on ensimmäisen kerran tehty tunnetuksi Euroopan unionin alueella (1p). Suojaa ei voida jatkaa 
kolmen vuoden jälkeen (1p). 

 

37. Mikä yhteys on mallilla ja tuotteella? 

Vastaus: Malli suojaa aina nimetyn tuotteen ulkomuotoa ja on erottamattomasti sidoksissa 
tuotteeseen. Ilman tuotetta ei voi olla mallisuojaa. Mallihakemuksessa on ilmoitettava, mihin 
tuotteeseen/tuotteisiin malli liittyy (1p). Tuote voi olla mikä tahansa teollisesti tai käsityönä 
valmistettu esine, myös pakkaus, graafinen symboli tai kirjasinlaji. Myös tuotteiden osille voi hakea 
suojaa (1p). 

Sen sijaan esim. väreille sellaisenaan, sanoille tai äänille ei voi hakea suojaa, ei myöskään eläville 
organismeille, sillä ne eivät muodosta tuotteen ulkomuotoa. 

 

38. Mikä on yhteisömallien yhteisrekisteröinti? 

Vastaus: Yhteisrekisteröinti on kyseessä, kun liitetään monta mallia yhteen ja samaan 
mallihakemukseen (1p). Kaikkien mallien, joille suojaa haetaan, on kuuluttava samaan Locarno-
(pää-)luokkaan, ei kuitenkaan samaan alaluokkaan (1p).  

 

39. Miten määritellään asiantunteva käyttäjä? 

Vastaus: Yhteisömalliasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin 
kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Unionin 
tuomioistuimen käytännön mukaan käsite on välimuoto keskivertokuluttajan (tm-puolen termi, jolta 
ei edellytetä mitään erityistä tietämystä) ja toimialan tuntijan, eli syvällisen teknisen tietämyksen 
omaavan asiantuntijan välillä (1p). Asiantunteva käyttäjä ei ole suunnittelija, valmistaja, myyjä tai 
tekninen asiantuntija, mutta hänen tarkkaavaisuutensa taso on korkea joko henkilökohtaisen 
kokemuksensa tai kyseisen alan laajan tuntemuksensa vuoksi (1p).  

 

40. Mitä tarkoittaa mallioikeudessa käytetty käsite ”tuotteen tavanomainen käyttö”?  

Vastaus: Sellaista mallia, jota sovelletaan tai joka sisältyy moniosaisen tuotteen osana olevaan 
tuotteeseen, pidetään uutena ja luonteeltaan yksilöllisenä ainoastaan, jos osa sen jälkeen, kun se 
on sisällytetty moniosaiseen tuotteeseen, pysyy näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana 
(Mallioikeuslaki 2 §), eli silloin kuin osa jää näkyviin ollessaan asennettuna moniosaiseen 
tuotteeseen (1p). Tavanomaisella käytöllä" tarkoitetaan tuotteen käyttäjän toimesta tapahtuvaa 
käyttöä (0,5p). Kunnossapito-, huolto- tai korjaustyötä ei pidetä tavanomaisena käyttönä (0,5p). 

 

41. Anna kaksi esimerkkiä siitä, minkälaiselle yritykselle tai yhteisölle rekisteröimätön malli sopii ja 
minkälaisiin tällaisen yrityksen tai yhteisön tuotteisiin rekisteröimätön malli soveltuu?  

Vastaus: Tarkoitettu sellaiseen toimintaan, jossa luodaan nopeassa tahdissa uusia malleja, joista 
lopulta vain osa kaupallistetaan.  
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-Muotialalla toimivalle yritykselle kuosien tai vaatemallien suojaamiseen; tekstiili- ja vaateteollisuus, 
(erityisesti ns. Haute Couture tai prêt-à-porter muotitalot) -> useita mallistoja vuodessa (1p). 

-Olympiakomitealle esim. olympialaisten yhteydessä käytettävän maskotin suojaamiseen (1p). 

-muutkin esimerkit mahdollisia 

 

42.  Miten malli pitää esittää EU-mallihakemuksessa? Minkälaiset kuvat eivät ole hyväksyttävissä? 
Entä jos EU-mallisuojaa haetaan moniosaiselle tuotteelle? 

Vastaus: Graafisessa esityksessä on tarkoitus tuoda esiin kaikki suojattavan mallin piirteet 
kokonaisuudessaan (sen näkyvät osat – suojan kohteesta ei saa jäädä mitään ulkopuolelle) (1p). 
Mallia esittävissä kuvissa ei saa käyttää selittäviä tekstejä, sanoja, mittoja eikä ylimääräisiä 
symboleja (1p). Mallin kuvat voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä (kaikki joko tai) (0,5p) ja malli 
on esitettävä neutraalia taustaa vasten, jotta sen erottaa selkeästi ympäristöstään (0,5p). Enintään 
seitsemän kuvakulmaa (1p). 

Jos suojaa haetaan moniosaiselle tuotteelle (tuotteelle, joka voidaan purkaa ja koota siten, että sen 
osia voidaan vaihtaa), ainakin yhdessä kuvakulmassa on esitettävä moniosainen tuote koottuna 
(1p). Tämä koskee myös esinesarjaa.  

Pisteytys: Yhteensä enintään 5p 
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OSIO 3 
 

43.  

Yhteisömallin mitätöintiperusteet. 

Vastaus:  
Perusteet yhteisömallin mitättömäksi julistamiselle on lueteltu tyhjentävästi yhteisömalliasetuksen 
25 artiklassa (1p).  
 

1. Kyseessä ei ole malli: yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi, jos malli ei ole 3 artiklan a 
alakohdassa säädetyn määritelmän mukainen (yhteisömallin kuvakulmat ovat ristiriitaisia tai 
edustavat eri tuotteita tai jos graafinen esitys koostuu pelkästä luonnon kuvaamisesta (maisemat, 
hedelmät, elävät eläimet jne.) (1p). 

2. Oikeutta malliin ei ole: jos mallin haltijalla ei kansallisen tuomioistuimen päätöksen johdosta 
ole 14 artiklan mukaista oikeutta yhteisömalliin (1p). 

3. Tekninen käyttötarkoitus: yhteisömalli ei anna suojaa tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka 
määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan (1p). 

4. Liitoskohtien mallit: Yhteisömalli ei anna suojaa tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka on 
välttämättä toisinnettava tarkalleen samanmuotoisina ja kokoisina, jotta tuote, johon malli sisältyy 
tai johon sitä sovelletaan, voidaan mekaanisesti liittää toiseen tuotteeseen tai asentaa siihen, sen 
ympärille tai sitä vasten siten, että kumpikin tuote toimii tarkoitetulla tavalla (1p).  

5. Uutuuden ja yksilöllisen luonteen puuttuminen: Aikaisemman mallin tunnetuksi tuleminen: 
aikaisempi malli, joka on samanlainen tai josta syntyy samankaltainen yleisvaikutelma, on tullut 
tunnetuksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai ennen etuoikeuspäivää (1p).  

6. Ristiriita aikaisemman mallioikeuden kanssa: Yhteisömalliasetuksen 25 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaan yhteisömalli julistetaan mitättömäksi, jos se on ristiriidassa aikaisemman mallin 
kanssa, joka on tullut tunnetuksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivän tai yhteisömallin 
etuoikeuspäivän jälkeen ja joka on suojattu edellä mainittua päivää aikaisemmasta päivästä lähtien  

1. yhteisömallin tai yhteisömallihakemuksen perusteella  

2. jäsenvaltion kansallisen mallioikeusrekisteröinnin tai hakemuksen perusteella 

3. teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven 
asiakirjan nojalla rekisteröidyn mallioikeuden tai mallihakemuksen perusteella) (1p). 

7. Aikaisemman erottavan merkin käyttö: jos myöhemmässä mallissa käytetään erottavaa 
merkkiä (tavaramerkit jne) ja tätä merkkiä koskevassa unionin tai asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännössä annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää tällainen käyttö (1p). 

8. Jäsenvaltion tekijänoikeuslainsäädännön nojalla suojatun teoksen luvaton käyttö: 
Yhteisömalli julistetaan mitättömäksi, jos se merkitsee jäsenvaltion tekijänoikeutta koskevan 
lainsäädännön nojalla suojatun teoksen luvatonta käyttöä (1p).  

9. Mitätöintiperusteet, joita sovelletaan pelkästään uuden jäsenvaltion liittymisen vuoksi: 
Ennen 1.5.2004, 1.1.2007 tai 1.7.2013 rekisteröityjä yhteisömalleja ei julisteta menetetyksi tai 
mitättömäksi sellaisten mitättömyysperusteiden vuoksi, jotka ovat voimassa jossakin mainittuina 
päivinä Euroopan unioniin liittyneessä jäsenvaltiossa, jos tähän mitättömyysperusteeseen on voinut 
vedota vasta kyseisestä liittymispäivästä lähtien (yhteisömalliasetuksen 110 a artiklan 3 kohta) (1p).  
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Pisteytys: Yhteensä enintään 10p 
 

 

44.  

Karju on kehittänyt nyrkkeilypallon, jossa on ennennäkemätön, erikoisenmuotoinen joustava 
kierrekoukku, jolla pallon voi ripustaa kuntoilutilaan. Karju haluaa suojata kehittämänsä tuotteen, 
ja on siksi jättänyt PRH:lle mallihakemuksen. Karju on maksanut 215 €, sillä kyseessä on yksi malli 
ja hakemus on tehty sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen. Koska Karju ei ole vielä halunnut 
paljastaa nerokasta tuotettaan maailmalle, on Karju pyytänyt hakemuksen salassapitoa kuuden 
kuukauden ajaksi. Karju on hakemuksessa toimittanut kuvan nyrkkeilypallosta koukkuineen.  

Koska koukku on tuotteen tärkein osa, on Karju liittänyt hakemukseen myös suurennoksen koukusta 
palloon kiinnitettynä. Koukku on lisäksi irrotettavissa ja sitä voi käyttää myös muissa Karjun 
kehittämissä kuntovälineissä. Koukku on irrotettuna täysin erinäköinen kuin silloin kun se on kiinni 
pallossa, sillä olennaiset osat koukusta jäävät palloon kiinnitettynä piiloon pallon sisälle. Tämän takia 
Karju on liittänyt hakemukseen myös kuvan pelkästä koukusta. Karju on esittänyt mallin nimikkeeksi 
Nyrkkeilypallo ja luokitellut tuotteensa luokkaan 28, johon urheiluvälineet kuuluvat. 

Testattuaan tuotettaan enemmän Karju huomaa kauhistuksekseen, että koukun kiinnitys ei pidä. 
Ongelma on ratkaistavissa koukkua muuttamatta, mutta koukun ja pallon välinen kiinnitys näyttää 
erilaiselta kuin mallihakemuksen kuvissa. Karju lähettää siten virastoon uuden kuvan 
nyrkkeilypallosta koukkuineen sekä sen suurennoksesta. Karju lähettää samalla mallikappaleen 
pelkästä koukusta virastoon, sillä virastoon jo toimitetussa kuvassa ei näy koukun päässä olevaa 
yksityiskohtaa. Nyt Karju olisi myös valmis julkistamaan mallinsa, joten hän aikoo soittaa virastoon 
ilmoittaakseen, että haluaisi peruuttaa salassapidon.  

Arvioi miten hakemuksen käsittelijä neuvoo Karjua, jotta hän voisi saada kaikki haluamansa kuvat 
rekisteriin. Mitä epäkohtia käsittelijä voi löytää hakemuksesta ja siihen jälkikäteen toimitetusta 
materiaalista?  

 

Vastaus: 

*Luokitus: (2p) 

Nyrkkeilypallo koukkuineen lk 21-02 (lk 28 urheiluvälineet tm-luokitus) 

Koukun suurennos – yksityiskohdan suurennos, ei ole oma malli eikä sitä siten luokitella erikseen 

Koukku lk 8-08 Kiinnityslaite 

*Mallien määrä 2, nyrkkeilypallo koukkuineen ja pelkkä koukku (1p). 

*Ei voi hakea samassa hakemuksessa, sillä kuuluvat eri pääluokkaan (0,5p), jaettava kahteen eri 
hakemukseen (0,5p). 

*Maksettu liian vähän. Suurennoksesta kuulutusmaksu, ja toisesta mallista hakemusmaksu, kun 
hakemus on jaettu (1p). 

*Uusia kuvia ei voi liittää hakemukseen, koska ne eivät vastaa alkuperäisissä kuvissa olevaa mallia 
(1p). 

*Mikäli Karju haluaa rekisteröidä uusissa kuvissa näkyvän mallin, tulee näille hakea rekisteröintiä 
uudella hakemuksella (1p). 
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*Aikaisempi hakemus voi tulla esteeksi, mikäli mallit muutoksesta huolimatta ovat kokonaisuutena 
arvioiden liian samankaltaisia. Salassapitoa ei kannata peruuttaa ennen kuin uusi hakemus on 
vireillä, sillä tällöin oma aikaisempi malli tulee uuden mallin esteeksi (1p).  

*Karjun kannattaa ennen salassapidon peruuttamista peruuttaa kuvat nyrkkeilypallosta 
koukkuineen ja sen suurennoksen. Jos malli peruutetaan salassapidon aikana, ei siitä koskaan tule 
julkista, eikä se enää muodosta estettä myöhemmille hakemuksille (1p). 

*Mallikappaletta ei voi enää toimittaa jälkikäteen, sillä siihen sisältyy yksityiskohta, joka ei näy 
alkuperäisessä kuva-aineistossa. Kyseessä on suojan laajennus (1p). 

Pisteytys: Yhteensä enintään 10p  

 

45.  

Repe Rannikko omistaa surffausvälineisiin ja –asusteihin erikoistuneen yrityksen nimeltä Pintakiito 
Oy. Yritys on aloittanut toimintansa vuoden 2016 alussa ja se tuo maahan, markkinoi ja myy 
surffaukseen liittyviä tuotteita. Repellä on kivijalkamyymälä Helsingissä sekä erillinen verkkokauppa. 
Verkkokaupan kautta myyntiä on ollut kasvavasti myös muualle EU:n alueella sekä viime aikoina 
jonkin verran myös Venäjälle.  

Vuoden 2018 alussa Repelle syntyi ajatus uudentyyppisestä surffilautamallista. Repe keskittyi 
alkuvuoden ajan protojen tekemiseen. Valmistaja tuotteelle löytyi yllättävän helposti Repen 
pitkäaikaisen kaverin ja bisnessparraajan Roopen kautta. Näin ollen valmis tuote saatiin markkinoille 
ja myyntiin jo huhtikuussa 2018. Surffilaudan perusmuoto poikkeaa selvästi markkinoilla olevista 
kilpailevista tuotteista. Surffilaudan pohja on visuaalisesti todella ainutlaatuinen. Pohjassa on hienoja 
visuaalisia muotoiluelementtejä ja kuvioita, jotka käytännössä parantavat jonkin verran laudan 
toiminnallisuutta. Surffilautaa on saatavilla kahdessa eri värissä: vaaleankeltaisena ja 
vaaleansinisenä. Nämä värit ovat Pintakiito Oy:n tunnusvärit, jotka näkyvät myös yrityksen logossa 
ja markkinointimateriaalissa.  

Repen kaveri Roope on sarjayrittäjä ja investori, joten Roopella on itsellään useita IP-oikeuksia ja 
tietoa niistä. Tästä johtuen Repe konsultoi IP-asioissa kokenutta kaveriaan Roopea ennen kuin uusi 
surffilauta julkaistiin ja tuotiin myyntiin. Roope oli todennut tuotteen mallin suojattavuuden osalta, 
että surffilaudan mallille on mahdollista saada mallioikeus, mutta pohjan hieno visuaalinen ulkonäkö 
ja muoto ei valitettavasti saa suojaa, koska se ei näy tuotteen tavanomaisen käytön aikana. Lisäksi 
Roopella oli myös vahva näkemys siitä, että koska pohja on käytännössä parantanut laudan 
toiminnallisuutta, niin se jäisi suojan ulkopuolelle. Roope oli lisäksi neuvonut, että Repen kannattaa 
hakea heti EU-mallioikeutta koska tuotteen markkinat ovat kansainväliset. Roope oli myös kertonut, 
että Repe voi rauhassa myydä ja markkinoida uutta surffilautamallia ja hyödyntää EU-malleissa 
olevaa 18 kuukauden nk. armonaikaa koskevia säännöksiä. Armonaika mahdollistaa sen, että suojaa 
voi hakea vielä tuotteen julkistamisen jälkeen. Roope oli myös kehottanut hakemaan suojaa 
molemmille värivaihtoehdoille; samalla hakemuksella kun saa verrattain pienin kustannuksin 
suojattua kaksi mallia. 

Helmikuussa 2019 Repe on saanut useita tilauksia surffilaudasta Kreikasta, Espanjasta ja 
Portugalista. Jonkin verran kiinnostusta on ollut myös Venäjällä ja markkinapotentiaali sen osalta 
vaikuttaa lupaavalta. Jotkut asiakkaat ovat halunneet neuvotella mahdollisuudesta saada 
kustomoituja värivaihtoehtoja surffilautamallista. Vaikuttaa siis siltä, että tuotetta tullaan myymään 
huomattavasti enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle.  

Tästä johtuen Repe ottaakin nyt sinuun yhteyttä IP-asiantuntijana ja kysyy miten hänen kannattaa 
edetä mallin suojaamisen osalta? Ottaen huomioon yllä olevat myyntimaat, mitä, miten ja missä 
surffilautamalli 1) kannattaa ja 2) voidaan suojata? Mitä mieltä olet Roopen antamista neuvoista? 
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Vastaus: 

• Nk. näkyvyysvaatimus on poikkeus ja se koskee ainoastaan moniosaista tuotetta sekä sen osia 
(1p) 

• Surffilauta ei ole moniosainen tuote ja näin ollen näkyvyysvaatimus ei koske tuotetta (1p). 

• Vaikka surffilaudan pohjan muoto olisi myös toiminnallisesti parempi, ei se kuitenkaan ole teknisen 
käyttötarkoituksen sanelema (1p) vaan pohjalle on olemassa paljon erilaisia muotoilullisia 
vaihtoehtoja, joten pohja ei voi tälläkään perusteella jäädä suojan ulkopuolelle (1p). 

• Roope oli oikeassa siinä, että suojaa kannattaa hakea koko tuotteelle EU-mallina (1p), joka kattaa 
lähes kaikki tämänhetkiset aktiiviset markkina-alueet. 

• Suojaa ei kannata hakea värillisille malleille vaan nk. mustavalkorekisteröintinä, joka kattaa kaikki 
eri värivaihtoehdot (1 p). Näin suojapiiristä saadaan laajempi (0,5p) ja mallit ovat suojattu myös 
siinäkin tapauksessa, että Repe päättää toimittaa jollekin asiakkaalle kustomoituja väriversioita 
surffilautamallistaan (0,5p). 

• Nk. armonaika on EU:ssa 12 kk mittainen, eikä 18 kk kuten Roope oli neuvonut (1p) 

• Repelle on kiire surffilautamallin suojaamisen osalta EU-mallina, koska pian 12 kuukautta tulee 
täyteen (1p) 

• Valitettavasti Repe ei saa suojattua mallia enää Venäjällä koska siellä ei ole armonaikaa koskevia 
säännöksiä (1p) 

Pisteytys: Yhteensä enintään 10p 
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