
Innovaatioiden hyödyntäminen, 
suojaaminen ja puolustaminen

Keski-Suomen kauppakamarin infoaamu 10.6.2021

Tapio Valtonen



Yhtiöiden arvo koostuu yhä enemmän aineettomasta omaisuudesta
Tämä heijastuu myös yritysten toiminnan riskeihin ja niihin varautumiseen

““Intangibles”, such as intellectual property and reputation, accounted for 84% the value of the S&P 
500 in 2018”

The Economist, 20.07.2019



Mikä merkitys aineettomilla oikeuksilla on yrityksen kasvulle, 
kansainvälistymiselle ja arvon kasvattamiselle?

87 %  kasvuhakuisista yrityksistä on hyödyntänyt aineettomien oikeuksien 
suojaa 

TEMin kansalliseen IPR-strategiaan liittyvä kysely 10.3.2021

Invesdor Oy:n varatoimtusjohtaja Riikka Koskenohi Taloustaito 2/2021



• Brändin rakentamiseen tehdyt investoinnit valuvat helposti hukkaan, jos suojaamisesta ei ole huolehdittu

• Tekes tutkimus 2016; nämä neljä pääomasijoittajien käyttämää kriteeriä ennustavat parhaiten yrityksen menestymistä:

1. Skaalautuva liiketoimintamalli

2. Tiimin monialainen osaaminen

3. Kyky suojata innovaatioita 

4. Kyky verkottua

Miksi suojata aineettomia oikeuksia?

Case Rolls Royce

Vw osti Rolls-Royce Motors yhtiön Vickersiltä
maksaen 430 M£ autoista, muotoilusta ja 
tuotantotiloista.

Samaan aikaan BMW teki 40M£ arvoisen 
lisenssisopimuksen lentokonemoottoreita 
valmistavan Rolls-Royce Plc:n kanssa. 
Eksklusiivinen lisenssi kattoi “Rolls-Royce” ja “RR”-
merkkien käytön autoissa, ja näin antoi BMW:lle 
mahdollisuuden kieltää muita käyttämästä näitä 
merkkejä autojen myynnissä ja markkinoinnissa.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan 87 % 
yrityspäättäjistä on sitä mieltä että hyvin 

hoidettu IPR-salkku kasvattaa yrityksen arvoa.

Kolster /tutkimusraportti 2020



Yritykset toivovat kustannustehokkaasti lisää tietoa aineettomien 
oikeuksien suojaamisesta ja sen hyödyistä

Lähde: Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020 – pk-yritysten kyselytutkimus (TEM)



Tarkoitus
• Auttaa yrityksiä

kasvattamaan
arvoaan

• Auttaa yrityksiä
kasvamaan ja 
laajentamaan
toimintaansa

If tarjoaa uuden ja ainutlaatuisen IPR-palvelumallin yhdessä
yhteistyökumppaniensa kanssa

IPR-oikeuksien suojauspalvelu

Miten suojaan 

aineettoman omaisuuteni?

IPR-kehittämissuunnitelma

Miten hyödynnän 

aineetonta omaisuuttani?

Sopimusten kehittämispalvelu

Miten teen liiketoimintaani

tukevat sopimukset?

IPR-Vakuutus

Miten puolustan IPR:iäni?



Immateriaalioikeuksien vakuuttaminen

Patentti sss

• IPR-Vakuutus koskee patenttia, rekisteröityä mallioikeutta, tavaramerkkiä tai tekijänoikeutta

• Tuo muskelit puolustaa yrityksen arvokkainta omaisuutta ja reagoida jos joku loukkaa yrityksen oikeuksia

• Normaali oikeusturvavakuutus ei näitä riitoja kata 

Mikä on IPR?
IPR = Intellectual Property Right



Miksi immateriaalioikeuksia kannattaa vakuuttaa?

Immateriaaliriidat ovat kalliita ja voivat 
kestää pitkään. Kannattaa pyrkiä sovintoon 
ja sopimukseen, mutta varautua myös 
oikeuskäsittelyyn.

HS 3.5.2020

Vakuutuksella saa muskeleita oikeuksiensa 
puolustamiseen – sue me!

Goya vs. Golla –keissi USA:ssa kuvastaa kuinka tärkeitä 
ennakkotutkimukset, suojaukset ja vakuutukset ovat

HS 6.10.2019



Kiitos!
Kerromme mielellämme lisää
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