Panostus suojaukseen kannattaa

Mallisuojaa, kuten kaikkia muitakin
suojia on parempi hakea mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.
Suojaus kannattaa hoitaa jo hyvissä
ajoin ennen tuotteen julkistamista,
sillä aina, kun on kyse hyvästä keksinnöstä, viivyttely suojahakemuksen
sisäänjätössä lisää plagioinnin riskiä.

Toukokuun alussa voimaan astunut Lontoon sopimus vähentää
eurooppapatentin kansallisen vaiheen käännöskustannuksia.
- Kustannukset laskevat, koska
enää ei edellytetä myönnetyn eurooppapatentin käännöstä kokonaisuudessaan kunkin valitun
maan viralliselle kielelle, kertoo
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Tuotteen ainutlaatuisuus korostuu
mallisuojalla
Tuote, joka erottuu edukseen muista
uniikilla designillaan, voidaan suojata joko kokonaan tai osa siitä, kuten
siihen kuuluva kuvio. Muiden teollisoikeuksien tavoin mallisuojalla
varmistetaan, etteivät kilpailijat voi
tarjota vastaavaa tuotetta markkinoille.

Suojaamisen lykkääminen lisää
riskejä

- Tilanne markkinoilla on usein se,
että suojaamattomana hyvä keksintö on kilpailijalla käytössä parissa
viikossa, Patenttikonsultointi Kangasmäki Oy:n toimistusjohtaja Reijo
Kangasmäki toteaa.
- Eurooppapatentin kustannukset ovat
laskemassa, vaikka hinnat ovat tälläkin
alalla yleisesti nousussa, kertoo patenttiasiamies Reijo Kangasmäki.

- Mallisuoja on validi suoja, joka ei
kuitenkaan ota kantaa uuden tuotteen
sisäiseen tekniikkaan tai koostumukseen, analysoi Reijo Kangasmäki.
- Esimerkiksi auton renkaassa ei välttämättä ole sinänsä mitään teknisesti
uutta, vaan tärkeintä on siihen kehitetty pintakuvio, mikä onkin tyypillinen
mallisuojan kohde. Silloin, kun tuotteen ulkomuodolla tai siinä olevalla
pintakuviolla on merkittävä funktio,
on mallisuojaus tärkeää, jatkaa patenttiasiamies Reijo Kangasmäki.

Erityisesti patentti- ja ns. pikkupatentti- eli hyödyllisyysmallisuojaukseen liittyy ehdoton uutuusvaatimus,
eli keksintöä ei saa julkistaa ennen
suojahakemuksen sisäänjättöä. Näin
ollen patenttiasiamieheen kannattaa
ottaa yhteyttä heti, kun keksinnöstä on olemassa toteuttamiskelpoiset
suunnitelmat.
- Tuotekehittely kannattaa tehdä huolella, sillä kun keksintöä ryhdytään
lanseeraamaan ja hakemaan sille esim. rahoitusta, valmistajaa tai
markkinoita, pitää keksinnön olla
riittävän valmis. Esimerkiksi sininen
ruutu softademossa ei välttämättä ole

Mallisuoja
• suojaa koko tuotteen ulkomuotoa,
osaa siitä tai siinä olevaa kuviota
• antaa yksinoikeudet uuden ja yksilöllisen muotoilun hyödyntämiseen
• on voimassa viisi vuotta kerrallaan, ja voidaan uudistaa neljästi
• myös yhdellä hakemuksella Euroopan yhteisön alueella yhteisömallina
eduksi, ellei se sitten ole tavaramerkki sinänsä, selventää Reijo Kangasmäki.
Markkinoilla menestyvän tuotteen pitää paitsi tuoda merkittävä parannus
tekniikan tasoon, olla myös toimiva.
Kun innovaatio on hyvin tuotteistettu, ja sille laaditaan suojausstrategia
ajoissa, on tuotteella kaikki edellytykset läpimurtoon.
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