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1.1 Hyödyllisyysmalli – nopea suoja 
uudelle keksinnölle

Hyödyllisyysmalli on nopea tapa hankkia yksinoikeus 
keksintöön. Sen saa huomattavasti nopeammin kuin 
patentin. Jos keksintö on uusi tuote, joka menee hyvin 
kaupaksi lähivuosina, voi hyödyllisyysmallilla estää 
sen, etteivät muut tule samoille markkinoille samalla 
tuotteella. 

Hyödyllisyysmalli on hyvä vaihtoehto yksinkertaisille 
keksinnöille, jotka tarvitsevat patenttia nopeamman 
suojan. Hyödyllisyysmalli on viranomaiskustannuksil-
taan myös halvempi kuin patentti. Suojana kilpailijoita 
vastaan se on kuitenkin yhtä hyvä kuin patentti, edel-
lyttäen tietysti, että hakemus ja varsinkin suojavaati-
mukset ovat hyvin laaditut ja keksintö on uusi. Ennen 
hyödyllisyysmallin hakemista on siksi hyvä selvittää 
keksinnön uutuutta, koska Patentti- ja rekisterihallitus 
(jäljempänä PRH) ei tee sitä rekisteröinnin yhteydessä, 
ellei sitä erikseen pyydetä, ks. kappale 3.

Koska kyseessä on yksinoikeus uuden tuotteen / lait-
teen ammattimaiseen hyödyntämiseen, voi tuotteesta 
kenties saada kilpailijoita paremman hinnan. Hyödyl-
lisyysmalliin voi myöntää käyttölupia (lisenssejä) tai 
myydä sen kokonaan.

1.2 minkälaiseen keksintöön 
Hyödyllisyysmallin voi saada?

Hyödyllisyysmallin saa keksintöön, joka on uusi, ts. joka 
ei ole tullut tunnetuksi missään päin maailmaa ennen 
suomalaisen hakemuksen tekemistä,  ja joka eroaa sel-
västi aikaisemmista keksinnöistä. Selvä ero tarkoittaa, 
ettei keksintö ole alan ammattimiehelle aikaisemmin 
tehtyjen keksintöjen ilmeinen sovellus. 

Keksintö voi olla konkreettinen laite, tuote, kemiallisten 
aineiden seos, lääkeainekoostumus tms. Se ei voi olla 
abstrakti idea jostain tarpeellisesta tuotteesta tai toive 
vaikkapa matkapuhelimesta, jolla tarjotaan tietty pal-
velu. Keksintö täytyy pystyä kuvaamaan hakemuksessa 
niin yksityiskohtaisesti ja antamaan sellainen toteutus-
esimerkki keksinnöstä, että alan ammattimies hake-
muksen ohjeita noudattaen osaa valmistaa tuotteen. 

Suojattavan keksinnön on lisäksi oltava teollisesti 
käyttökelpoinen. Kyseeseen tulevat tuotteet ja laitteet, 
joilla ratkaistaan jokin teknisluonteinen ongelma. 
myös erilaiset kemialliset yhdisteet, seokset yms. ovat 
suojattavissa hyödyllisyysmallilla. Näistä esimerkkeinä 
voidaan mainita liuotinkoostumus (rekisterinro 9274), 
suksivoidekoostumus (rekisterinro 9523) tai lantanidi-
kelaatteja (rekisterinro 8670).

1.3  minkälaiseen keksintöön 
Hyödyllisyysmallia ei voi saada?

Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmäkeksintöjä. 
Jos keksintö on vaikkapa uusi menetelmä perunoiden 
kuorimiseksi, siihen ei voi saada hyödyllisyysmallia. Sen 
sijaan itse kuorimalaitteen sillä voi suojata.

Hyödyllisyysmallilla ei myöskään voi suojata tuotteiden 
tai laitteiden uutta käyttöä. Esimerkiksi tärkkelystuote 
ja sen käyttö (tärkkelystuotteen voisi suojata) tai farma-
seuttisen koostumuksen käyttö pitää suojata patentilla.

1. Hakisinko hyödyllisyysmallia?

Hyödyllisyysmallia voi hakea keksintöön, joka
 on teollisesti käyttökelpoinen
 on uusi
 eroaa selvästi aikaisemmin tunnetuiksi tulleista 

keksinnöistä.
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2.1 aloita patenttiHakemuksella, jos aiot jatkaa 
suojaamista ulkomailla

Patenttihakemuksen kohteena olevan keksinnön 
uutuus tutkitaan jo ensimmäisen vuoden (etuoikeus-
vuoden) aikana ja keksinnön patentoitavuudesta saa 
PRH:n lausunnon. Tutkimustuloksen kanssa on helpom-
pi tehdä päätös suojaamisen jatkamisesta ulkomailla. 

PRH ei sen sijaan tutki hyödyllisyysmallihakemuksen 
kohteena olevan keksinnön uutuutta ja keksinnölli-
syyttä, ellei tutkimusta erikseen pyydetä ja makseta. 

monessa maassa on Suomen kaltainen hyödyllisyys-
mallisuoja. Esimerkkinä mainittakoon Tanska, Saksa, 
Espanja, viro, venäjä, Japani ja Kiina. Kaikissa maissa 
hyödyllisyysmallia ei ole. Tällaisia maita ovat esim. 
Ruotsi, Norja tai Itävalta, Iso-Britannia, Sveitsi ja uSA. 
Näissä maissa hyödyllisyysmallin vaihtoehto on patentti.

Hyödyllisyysmalli on tarkoitettu etenkin sellaisille kek-
sinnöille, jotka eivät yllä patentoitavalta keksinnöltä 
vaadittavaan keksinnöllisyystasoon, mutta jotka eivät 
kuitenkaan ole itsestään selviä keskitason ammat-
timiehelle. Jos keksintösi on luonteeltaan tekninen 

2. Hyödyllisyysmalli, patentti vai ei kumpikaan?
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2. Hyödyllisyysmalli, patentti vai ei kumpikaan?
ratkaisu, mutta epäilet, ettei siihen saa patenttia, voi 
hyödyllisyysmallisuoja olla oikea suojamuoto.

Samaan keksintöön on Suomessa mahdollista hakea 
ja saada sekä patentti että hyödyllisyysmalli.  Hyödyl-
lisyysmallia kannattaa hakea etenkin silloin, kun louk-
kaustilanteessa oikeuksien puolustamiseksi tarvitaan 
nopeasti saatava yksinoikeus.

2.2 mallioikeus suojaa muotoilua

mallioikeus on hyvä suoja silloin, kun halutaan suojata 
tuotteen ulkomuoto, esim. ergonomisesti suunniteltu 
työtuoli. Suojattava kohde ei siis olekaan keksintö, ts. 
tekninen ratkaisu, vaan tuotteen uusi muotoilu, joka 
tekee siitä myyvän. Joskus uusi tuote voi olla sekä tekni-

sesti että muotoilultaan uusi ja silloin saatetaan tarvita 
sekä hyödyllisyysmalli (tai patentti) että mallioikeus.

2.3 tekijänoikeus

Tekijänoikeus soveltuu harvoin keksintöjen suojaksi, 
mutta jos keksintöön liittyy vaikkapa tietokoneohjelma, 
tekijänoikeus todennäköisesti suojaa ohjelmakoodin. 

2.4 yrityssalaisuus

Kaikkiin keksintöihin ei haeta patenttia tai hyödylli-
syysmallia. Joskus yritykset suojaavat tuotekehityksen 
tuloksia pitämällä ne yrityssalaisuutena. Jos keksintö on 
sellainen, ettei se selviä markkinoille tulevasta tuottees-
ta, voi ehkä unohtaa patentoinnin ja hyödyllisyysmallin.

fig. 1
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PRH rekisteröi hyödyllisyysmallin tutkimatta keksinnön 
uutuutta tai varmistamatta sen keksinnöllisyyttä.

Noudatettu menettely nopeuttaa suojan saamista, 
mutta  siirtää tutkimusvastuun rekisteröinnin hakijalle 
tai hänen kilpailijalleen. Kuka tahansa, vaikkapa kil-
pailija, voi milloin tahansa rekisteröinnin voimassaolo-
aikana, tai jopa sen jälkeen, vaatia hyödyllisyysmallin 
julistamista mitättömäksi esimerkiksi sillä perusteella, 
että keksintö ei ollut uusi.

Näistä syistä voi olla hyvä ennen hakemuksen tekemistä 
varmistua keksinnön uutuudesta ja muodostaa itselleen 
käsitys suojan pitävyydestä.

Omatoimisen uutuustutkimuksen voi tehdä patentti-
tietokannoissa ja Internetin hakukoneissa. Halutessasi 
voit tilata PRH:lta hyödyllisyysmallitutkimuksen tai 
uutuustutkimuksen. 

3.1 patenttitietokannoista löytyy paljon tietoa

Internetissä on paljon maksuttomia patenttitietokan-
toja. yksi kattavimmista on Espacenet-tietopankki, 
fi.espacenet.com. Se sisältää monien maiden patent-
tijulkaisuja ja yhden yhteisen Worldwide-tietokannan, 
johon on yhdistetty kaikkien eri maiden patenttijulkai-
sut ja joistakin maista hyödyllisyysmallijulkaisujakin.

Kattavan uutuustutkimuksen tekemiseen Worldwide on 
siis käyttökelpoisin tietokanta. Hakukieli on englanti. 
Jos haluaa tehdä hakuja vain suomalaisista julkaisuista 
suomen kielellä, siihen soveltuu FI-tietokanta. Tällainen 
maantieteellisesti rajattu haku ei kuitenkaan anna 
oikeaa kuvaa aikaisemmin tehdyistä keksinnöistä, ns. 
tekniikan tasosta. Siksi FI-tietokanta-hakua on hyvä 
täydentää haulla Worldwide-tietokannasta.

Espacenet-Worldwide-palvelu kattaa patenttijulkaisuja 
kymmenistä maista, monista maista jopa 1800-luvulta 
alkaen.

3. selvittele keksinnön uutuutta ennen hakemista

Hyödyllisyysmalli nro 988.

https://fi.espacenet.com/
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3.2 tietoa patentoinnista suomessa

Maksuttomasta PatInfo-tietokannasta voi etsiskellä 
tietoa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista, jotka 
on tehty PRH:een. Tietokannasta löytyvät tiedot myös 
hakemusten ja patenttien sekä hyödyllisyysmallien 
voimassaolosta, linkki kyseisiin julkaisuihin (vuoden 
2009 alusta alkaen) ja linkki julkisten hakemusten 
hakemusasiakirjoihin (patenttihakemuksista vuo-
desta 2001 alkaen, hyödyllisyysmalleista vuodesta 
2007 alkaen).

Oman keksinnön uutuutta tutkiessa kannattaa haku 
tehdä sanahakuna tiivistelmä / suojavaatimus- tai 
nimityskentästä tai käyttää apuna kansainvälistä 
patenttiluokitusta (International Patent Classifica-
tion, IPC). Jos tietää jonkun tuotteen valmistajan, 
voi tietysti yrittää etsiä suoraan valmistajan nimellä 
hakijakentästä.

3.3 etHän unoHda internetin HakuoHjelmia

Suosittu Google-hakuohjelma tai Internetin muut haku-
palvelut kannattaa myös muistaa. Jo suomenkielinenkin 
haku tuo esille monenlaisia tuotteita. Englanninkielinen 
haku löytää luonnollisesti tuotteita ympäri maailmaa. 

3.4 pyydä prH:lta Hyödyllisyysmallin tutkimusta 

Hyödyllisyysmallihakemuksen tekijänä voit pyytää 
PRH:ta hyödyllisyysmallin tutkimusta. Tutkimustulosten 
perusteella voit itse arvioida, onko keksintösi uusi aikai-
sempaan verrattuna ja eroaako se selvästi ennestään 
tunnetuista keksinnöistä. 

voit tilata hyödyllisyysmallin tutkimuksen ja lausunnon 
merkitsemällä hakemuslomakkeeseen asianomaiset 
kohdat. myöhempi tilaus tehdään vapaamuotoisella 
kirjallisella hakemuksella, jossa viitataan kyseiseen 
hyödyllisyysmalliin. Kun hyödyllisyysmallihakemus on 
tullut julkiseksi, kuka tahansa voi tehdä tutkimuspyyn-
nön. maksu on kiinteä summa, ei tuntiveloitteinen.

Tutkimuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin 
patenttihakemusta tutkittaessa ja se perustuu PRH:n 
käytössä olevaan, julkiseksi tulleeseen tutkimusai-
neistoon. Tutkimuksessa selvitetään tekniikan taso 
kyseisellä alalla. 

Tutkimustulos on pelkästään luettelo mahdollisista 
rekisteröinnin esteistä tai lähimmästä tekniikan tasosta. 
Tutkimuksesta on myös mahdollista saada erillinen, 
maksullinen lausunto, jossa keksintöä vertaillaan esille 
tulleeseen tunnettuun tekniikkaan. Lausunto on luon-
teeltaan ohjeellinen. Siinä ei anneta keksinnön  uutuu-
desta ja keksinnöllisyydestä lopullista arviota, johon 
esimerkiksi mitätöintivaatimuksessa voitaisiin vedota.

Tutkimuksen tulos tulee julkiseksi samalla kun hyödylli-
syysmallihakemus tulee julkiseksi.

3.5 prH:n maksulliset tutkimuspalvelut

varsinaisen viranomaistoiminnan lisäksi PRH tarjoaa 
maksullisia tutkimuspalveluja, joiden tulos ei tule jul-
kiseksi. Näitä palveluja voit hyödyntää jo tuotekehityk-
sen alkuvaiheessa tai esimerkiksi arvioitaessa keksinnön 
uutuutta ennen hyödyllisyysmallihakemuksen jättämistä. 

voit tilata uutuustutkimuksen neuvontainsinööreiltä   
(ks. kohta 12.1). Tilaus on tehtävä kirjallisesti, ja sen mu-
kaan on liitettävä keksinnön vapaamuotoinen selostus 
ja mielellään selventävä piirustus.

Raportti on luettelo julkaisuista, jotka saattaisivat olla 
rekisteröinnin mitätöimisperuste. Lausumaa keksinnön 
uutuudesta ja keksinnöllisyydestä ei raportissa anneta. 
Tutkimuksen  tulosten perusteella voit itse arvioida 
julkaisujen merkityksen keksinnölle saatavan suojan 
kannalta. Lisämaksusta on mahdollista saada tutkimus-
tuloksesta kommentti, joka sisältää lyhyen referoinnin 
löytyneiden julkaisujen sisällöstä.

Tutkimuksen tulos ei ole julkinen.

Lisätietoja PRH:n tutkimuspalveluista verkkosivuil-
lamme: www.prh.fi/tutkimus.

https://patent.prh.fi/patinfo/
www.prh.fi/tutkimus
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Hyödyllisyysmallia haetaan PRH:lta. Hakemukseen 
tarvitaan lomake, jonka saa PRH:n Internet-sivuilta 
osoitteesta www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.html. 

4.1 Hakemuslomakkeen täyttö

Laki, asetus ja määräykset hyödyllisyysmallioikeudesta 
määräävät, miten hakemus on laadittava. Hyödyllisyys-
mallilainsäädäntö löytyy PRH:n kotisivuilta. Ohjeita hake-
muksen laatimiseen on myös hakemuslomakkeessa.

Hakemuslomakkeeseen merkitään hakijan ja keksijän 
nimi- ja osoitetiedot sekä keksinnön nimitys.

varsinaisen hyödyllisyysmallihakemuksen muodostavat 
lomakkeen liitteenä olevat keksinnön selitys, suojavaa-
timukset ja kuvat (ks. kohta 5 Hakemuksen laatiminen).

Hakemuslomake, selitys, suojavaatimukset ja kuvat 
annetaan yhtenä kappaleena. Jos selitykseen, suoja-
vaatimuksiin ja kuviin tehdään käsittelyn aikana muu-
toksia, annetaan muutetut sivut ja kuvat niin ikään 
yhtenä kappaleena.

Jos hakemus on ensimmäinen kyseistä keksintöä 
koskeva hakemus, etuoikeuskohtaa ei tarvitse täyttää. 
mikäli hakemukselle halutaan etuoikeus jostain aikai-
semmasta hakemuksesta (ks. kohta 11.1), on etuoikeutta 
pyydettävä jo hakemuksessa. myöhemmin esitettyä 
etuoikeuspyyntöä ei hyväksytä. Pyyntö tehdään täyt-
tämällä hakemuslomakkeen kohta ”Etuoikeus”.

Hakemuslomakkeen kohdassa ”muunnettu patentti-
hakemuksesta” ilmoitetaan patenttihakemuksen 
numero  ja tekemispäivä silloin, kun hyödyllisyys-
mallihakemus halutaan tehdä muuntamalla patentti-
hakemuksesta. Tarkempia ohjeita patenttihakemuksen 
muuntamisesta hyödyllisyysmallihakemukseksi on 
kohdassa 6.

mikäli rekisteröintiä halutaan lykätä enintään 15 kuu-
kautta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä, 
tätä on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa teke-
mispäivästä kirjallisesti ja maksettava lykkäysmaksu. 
myöhemmin esitettyä lykkäämispyyntöä ei hyväksytä.

Hakemuslomake on allekirjoitettava ja allekirjoituksen 
yhteyteen on lisättävä nimenselvennys.

4. Hyödyllisyysmallin hakeminen

Hyödyllisyysmalli nro 995.
 

https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.html
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Puutteellisesti laadittu hakemus hidastaa aina rekiste-
röinnin myöntämistä, voi aiheuttaa hakemuksen hyl-
käämisen ja voi joissain tapauksissa olla rekisteröinnin 
este tai mitätöimisen syy (ks. kohta 9). 

Lausunto hakijan oikeudesta keksintöön
mikäli hakija on joku muu kuin keksijä, on hakijan 
selvitettävä PRH:lle oikeutensa keksintöön. Tämä ta-
pahtuu joko keksijän allekirjoittamalla siirtokirjalla, 
jossa ilmoitetaan mitä keksintöä siirto koskee ja kenelle, 
missä ja koska se on siirretty, tai hakijan lausumalla, 
jossa todetaan, miten hakijalle on syntynyt oikeus 
keksintöön. Oikeus voi tulla esim. työsuhdekeksintönä 
tai vaikkapa perintönä.

Valtakirja
mikäli hakijaa edustaa asiamies, on tällä oltava valtuu-
tus. Euroopan talousalueella asuva asiamies valtuute-
taan joko hakemuslomakkeella siten, että hakija alle-
kirjoittaa lomakkeen, tai valtuutus annetaan erillisellä 
valtakirjalla, jonka hakija allekirjoittaa.

4.2. Hakemuksen  läHettäminen

Hakemuksen voi lähettää postitse, tuoda sen PRH:n 
asiakaspalveluun, faksata tai sen voi tehdä sähköisesti 
sähköiseen asiointiin tarkoitetun eOLF-ohjelman avulla. 
Tarkempia ohjeita sähköisestä hakemuksesta löytyy 
PRH:n kotisivuilta www.prh.fi.

Postiosoite:
Patentti ja rekisterihallitus
PL 1140
00101 Helsinki

Käyntiosoite (avoinna 8.00-16.15):
Arkadiankatu 6 A, Helsinki

Faksi: 029 509 5328

Hakemuksen tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin 
se saapuu PRH:een. Postitse lähetetyn hakemuksen 
lähettämispäivä tai postileiman päivä eivät siis vielä 
ole hakemuksen tekemispäivä. PRH lähettää hakijalle 
vastaanottoilmoituksen. 

4.3. maksut

Hakijan on suoritettava hakemuksesta rekisteröinti-
maksu (= hakemusmaksu). maksun voi maksaa joko 
PRH:n asiakaspalvelun kassaan hakemusta tuotaessa tai 
PRH:n tilille. vaihtoehtoisesti voit odottaa PRH:n lähet-
tämää vastaanottoilmoitusta tai maksukehotetta, joka 
sisältää maksamiseen tarvittavat tiedot. maksujen suu-
ruudet ja PRH:n tilinumerot löytyvät PRH:n kotisivuilta.  
www.prh.fi >> Hyödyllisyysmallit >> Hinnastot

4.4. Hakemuksen kieli

Hakija, jolla on kotipaikka Suomessa, voi laatia hake-
muksen suomeksi tai ruotsiksi. Ennen kuin hyödyllisyys-
malli rekisteröidään, suojavaatimukset on annettava 
sekä suomeksi että ruotsiksi.   Suojavaatimusten kään-
täminen voidaan tehdä myös PRH:ssa, mikäli hakija sitä 
kirjallisesti pyytää ja maksaa käännösmaksun.

mikäli hakija käännättää suojavaatimukset PRH:ssa, 
kääntäminen tehdään vasta kun hakemus on muilta 
osin valmis rekisteröitäväksi ja käännösmaksu on 
maksettu.

https://www.prh.fi/fi/index.html
https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit/maksut.html
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Hakemuksessa on alun alkaen oltava kaikki keksinnön 
ymmärtämisen kannalta välttämättömät asiat, koska 
hakemukseen ei enää tekemispäivän jälkeen voi lisätä 
mitään keksintöä koskevaa uutta asiaa. Jos tekemispäi-
vän jälkeen tulee mieleen jotakin keksinnön kannalta 
olennaista, joka jäi pois hakemuksesta, on tehtävä uusi 
hakemus. uuteen hakemukseen voi pyytää etuoikeutta 
aikaisemmasta hakemuksesta, jos uusi hakemus teh-
dään 12 kk:n kuluessa ensimmäisestä (ks. kohta 11.1). 
Käsittelyn aikana hakemukseen voidaan tehdä vain 
välttämättömiä selvennyksiä, kuten virhetulkintoja 
aiheuttavien kirjoitusvirheiden korjauksia.

Hakija on itse vastuussa hakemuksensa tekstin, suoja-
vaatimusten ja kuvien sisällöstä. PRH:n henkilökunta ei 
kirjoita hakemustekstiä tai suojavaatimuksia eikä piirrä 
kuvia hakijan puolesta.

5.1 selitys

Keksintö on selityksessä esitettävä niin yksityiskoh-
taisesti, että alan ammattimies pystyy sen perusteella 
käyttämään keksintöä. Kuten patentilla, myös hyö-
dyllisyysmallilla suojattava keksintö on aina ratkaisu 
johonkin olemassa olevaan tekniseen ongelmaan.

Selityksen otsikoksi kirjoitetaan keksinnön lyhyt ja 
asiallinen nimitys, kuten ”Laite tuulilasin puhdistami-
seksi” tai ”Leivinuunin luukun salpa”. virhetulkintojen 
välttämiseksi tulisi keksinnöstä, sen osista ja muista 
termeistä käyttää johdonmukaisesti vain yhtä ilmaus-
ta. vastaavasti myös yleiskieleen kuulumattomista tai 
harvemmin käytettävistä termeistä olisi hyvä kertoa, 
mitä hakija niillä tarkoittaa.

Selitys jakaantuu sisältönsä puolesta kahteen osaan: 
yleiseen ja erityiseen osaan. 

Yleinen osa
Selityksen otsikkona esitetään keksinnön nimitys. Ni-
mitys on sama kuin hakemuslomakkeessa annettu kek-

sinnön nimitys. Nimitys on toistettava myös itsenäisen 
suojavaatimuksen alussa. Selitys aloitetaan kertomalla 
keksinnön käyttöala, esimerkiksi ”Keksinnön kohteena 
on laite vihannesten tai vastaavien silppuamiseksi”. 
Hakijan tulee myös esittää tuntemansa tekniikan taso 
sillä alueella, jota keksintö koskee. Tekniikan tasolla 
tarkoitetaan tiedossa olevia läheisiä ratkaisuja, joiden 
pohjalta keksintö on syntynyt. Jos keksintö on parannus 
johonkin olemassaolevaan laitteeseen, kuvataan ko. 
laite. mikäli hakija tietää esimerkiksi patenttijulkaisuja 
tai muuta kirjallisuutta, joista tekniikan taso käy selville, 
on nämä julkaisut hyvä mainita selityksessä. 

Oma keksintö selostetaan tässä osassa yleisesti ja mai-
nitaan, miten se poistaa tunnettujen ratkaisujen huonot 
puolet. Tällöin esitetään myös ne keksinnölle tunnus-
omaiset keinot ja ratkaisut, jotka ovat välttämättömät 
keksinnölliseen päämäärään pääsemiseksi ja ongelman 
ratkaisemiseksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi viitta-
uksella suojavaatimuksen tunnusmerkkiosaan, kuten 
”Keksinnölle on tunnusomaista se, mikä on esitetty 
oheisen suojavaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa”.

Erityinen osa
Erityisessä osassa keksintö kuvaillaan yksityiskohtaisesti.  

Selityksen erityisen osan alkuun kirjoitetaan luettelo 
hakemuksen kuvista. Luettelossa ilmoitetaan, miten ja 
mistä suunnasta kukin kuva esittää keksintöä. 

Esimerkki (ks. viereinen sivu) kuvaluettelosta:

”Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti 
viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa 
 kuva 1 esittää korkolappua, jossa on keksinnön 

mukainen liukueste,
 kuva 2 esittää kuvan 1 liukuesteen yhtä osaa,
 kuva 3 esittää kuvan 1 liukuesteen toista osaa ja
 kuva 4 esittää liukuesteellä varustettua korkolappua 

kengän korossa kiinni.”

5. Hyödyllisyysmallihakemuksen laatiminen
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Kuvaluettelon jälkeen esitetään keksinnöstä ainakin 
yksi yksityiskohtainen toteutusesimerkki, jossa selos-
tetaan yksi mahdollinen tapa toteuttaa keksinnöllinen 
ajatus. Toteutusesimerkkejä saa luonnollisesti esittää 
useampiakin. Esityksessä käytetään apuna kuvien viit-
tausmerkkejä (ks. kohta 5.3), mutta keksintö on käytävä 
ilmi selityksestä ilman kuviakin.

Esimerkki erityisestä osasta (vain osa) (liittyy kuva- ja 
vaatimusesimerkkiin):

”Kuvissa 1-4 on esitetty eräs keksinnön mukainen 
kengän liukueste, joka sijaitsee kokonaisuudessaan 

kengän korkolapun 2 rajaamien pintojen sisäpuolella 
lukuun ottamatta sitä pientä toimielimen 3 päätä, joka 
ulottuu korkolapun ulkopuolelle ja toimii mekanismin 
käyttövipuna. Kuvan 1 korkolappuun 2 on työstetty 
sen toiseen pintaan urat, joihin on sijoitettu kuvan 3 
mukaiset jäykästä teräslangasta taivutetut rakenteet. 
Teräslankaan kuuluu suora akseli 4 ja akselin molem-
mista päistä kohtisuorassa samaan suuntaan ulottuvat 
yhtä pitkät toimivivut 6. Toimivipujen päissä on taas 
niihin nähden kohtisuorat nastat 7, jotka ovat myös 
kohtisuorassa korkolapun maata vasten painautuvaa 
pintaa vastaan.”
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5.2 suojavaatimukset

Suojavaatimukset ovat hakemuksen tärkein osa. Ne 
määrittelevät, mihin hyödyllisyysmallioikeus on myön-
netty, eli mitä rekisteröinnin haltija voi kieltää muita 
käyttämästä ammattimaisesti. Selitystä ja kuvia käy-
tetään ainoastaan apuna suojavaatimusten ymmär-
tämisessä ja tulkinnassa sekä sen arvioimisessa, onko 
suojavaatimusten laajuudelle riittävät perusteet. Suo-
javaatimuksen tulee kuitenkin olla ymmärrettävissä 
ilman selitykseen perehtymistä.

Hyödyllisyysmallihakemuksessa voi esittää useita 
suojavaatimuksia, jotka voivat kohdistua yhteen tai 
useampaan toisistaan riippuvaiseen keksintöön. Täl-
löin kaikkien keksintöjen välillä on oltava tekninen 
yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi 
samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. 
Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä 
ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä 
kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta 
tekniikan tasoon verrattuna.

Suojavaatimukset voivat kohdistua tuotteeseen tai 
laitteeseen. Hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada 
mene telmiin. On myös huomattava, että käyttö rinnas-
tetaan menetelmiin, joten myöskään käyttöön ei voi 
saada hyödyllisyysmallioikeutta.  

Keksinnöt määritellään suojavaatimuksissa ensisijaisesti 
ilmaisemalla ne rakenteelliset yksityiskohdat, jotka ovat 
välttämättömiä tavoitteena olevan vaikutuksen saavut-
tamiseksi. mikäli keksintöä ei voida ilmaista yksinomaan 
rakenteellisilla yksityiskohdilla, voi keksinnön tarkempi 
määrittely tapahtua esittämällä yksityiskohtien lisäksi 
myös niiden suorittamat toiminnot, tai mitä tehtäviä 
varten rakenteen yksityiskohdat on niihin muodostettu. 

Tuotteeseen kohdistuvat suojavaatimukset voidaan 
määritellä ilmaisemalla sen koostumus. Erityisesti 
kemiallinen tuote voidaan silloin, kun sen määrittely 
on muutoin hankalaa, määritellä ilmoittamalla sen 
valmistustapa tarvittaessa yhdessä muiden tuotetta 
koskevien muuttujien avulla. 

Suojavaatimuksissa ei ole sallittua käyttää kieltoilmauk-
sia. vaatimuksissa tulee kertoa, mitä keksintö sisältää 
sen sijaan, että kerrottaisiin mitä se ei sisällä. 

Suojavaatimuksiksi ei hyväksytä toivomusta keksinnön 
vaikutuksista, ei ilmoitusta tavoitteesta, johon pyritään 
tai keksinnön käyttötarkoituksesta, ei luetteloa keksin-
nön eduista tai viittausta kuviin. 

Suojavaatimusten laatiminen
Suojavaatimuksen tulee sisältää seuraavat osat:
1) keksinnön nimitys
2) ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on 

uusi (tekniikan taso), jos tällainen ilmoitus on tarpeen
3) ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaa-

tuista.

Kohdat 1 ja 2 muodostavat suojavaatimuksen johdan-
non ja kohta 3 suojavaatimuksen tunnusmerkkiosan.

Johdannon alkuun kirjoitetaan keksinnön nimitys, joka 
on sama kuin selityksen otsikko. Johdannossa esitetään 
keksinnön ennestään tunnetut piirteet ja tunnusmerk-
kiosassa sen uudet piirteet.

Suojavaatimuksen tunnusmerkkiosa aloitetaan ”tun-
nettu siitä, että” tai muulla vastaavalla ilmaisulla. Sana 
”tunnettu”  tai vastaava on suojavaatimuksissa kir-
joitettava harvennettuna tai muulla sopivalla tavalla 
korostettuna.

Keksinnön yksityiskohdat merkitään kuvissa esitettyi-
hin yksityiskohtiin, laitteen osiin viittaavilla, sulkeissa 
olevilla viittausmerkeillä. Suojavaatimuksen on kuiten-
kin oltava ymmärrettävissä ilman viittausmerkintöjä. 
Suojavaatimuksissa ei saa viitata kuvioihin niiden jär-
jestysnumeroilla.

Jos hyödyllisyysmallihakemuksessa on useita suojavaa-
timuksia, ne on esitettävä peräkkäin ja numeroitava 
juoksunumeroilla.

Itsenäinen suojavaatimus määrittelee suojapiirin laajuu-
den ja sen jälkeen mahdollisesti tulevat epäitsenäiset 
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suojavaatimukset tarkentavat itsenäisen tai epäitse-
näisen suojavaatimuksen määrittelemää keksintöä. 
Tarkennuksen kohteen tulee olla mainittuna myös siinä 
suojavaatimuksessa, jota halutaan tarkentaa.

Esimerkki suojavaatimuksesta (liittyy sivun 15 kuva-
esimerkkiin): 

”SUOJAVAATIMUKSET
1. Kengän liukueste, tunnettu siitä, että liukueste 
on järjestetty kokonaisuudessaan kengän koron (1) 
päässä olevaan korkolappuun (2) ja siihen kuuluu 
korkolapun sisältä sen ulkopuolelle ulottuva toimielin 
(3) ja korkolapun sisällä akseli (4), johon on kiinnitetty 
sekä käyttövipu (5) akselin kääntämiseksi toimielimen 
avulla että toimivipu (6), jonka toisessa päässä on nasta 
(7), joka on järjestetty työntymään ulos korkolapusta 
akselia käännettäessä ja että käyttövivun vipuvarren 
pituus on alle puolet toimivivun vipuvarren pituudesta.

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen liukueste, t u n n e 
t t u siitä, että korkolapun (2) paksuus on alle 10 mm, 
edullisesti 5-8 mm.

3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen liukueste, t u n n 
e t t u siitä, että nasta (7), toimivipu (6), akseli (4) ja käyt-
tövipu (5) ovat yhtä yhtenäistä taivutettua teräslankaa.

4. Suojavaatimuksen 3 mukainen liukueste, t u n n e t t u 
siitä, että yhtenäinen teräslanka muodostaa kaksi nastaa 
ja toimivipua sekä niiden välillä akselin ja käyttövivun.

5. Jonkin suojavaatimuksista 1-4 mukainen liukueste, 
t u n n e t t u siitä, että toimielimen (3) muodostaa ka-
pea metalli- tai muovikaista, jonka pinnalla on nystyrä 
tai muu kohouma (8), joka toimielintä korkolappuun 
sisään työnnettäessä tai ulos vedettäessä on järjestetty 
kosketuksiin käyttövivun kanssa sen kääntämiseksi.”

fig. 1
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5.3 kuvat

Kuvista tulee käydä ilmi kaikki keksinnön olennaiset 
yksityiskohdat. yksityiskohdat merkitään viittausmer-
kein, yleensä numeroin. Numerointi alkaa kuvasta 1 ja 
jatkuu juoksevana läpi kaikkien kuvien. Samoista osista 
on kaikissa kuvioissa käytettävä samaa viittausmerkkiä. 
yhdellä viittausmerkillä viitataan yhteen ja samaan 
osaan kaikkialla hakemuksessa. Selityksen erityises-
sä osassa toteutusesimerkkiä esitettäessä (ks. kohta 
selitys) käytetään viittausmerkkejä apuna esityksen 
havainnollistamiseksi. 

PRH suosittelee, että kuvat annetaan ääriviivapiirus-
tuksina, jotka piirretään A4-kokoa oleville arkeille sysi-
mustin selvin viivoin ja merkitään juoksevin numeroin, 
esimerkiksi Kuvio 1, Kuvio 2 tai Fig. 1, Fig. 2.

Kuvat eivät saa sisältää selittävää tekstiä, lukuun ot-
tamatta lyhyitä ilmaisuja, kuten ”vesi”, ”höyry” tai 
”leikkaus A-A”, eivätkä myöskään mittoja. Kuvat eivät 
saa olla A4-kokoa isompia. Esimerkiksi isoista raken-
nuspiirustuksista A4-kokoon taitetut tai A4-arkeiksi 
leikatut eivät kelpaa. myöskään millimetripaperille 
tehtyjä piirustuksia ei hyväksytä. Leikkauspinnat on 
piirustuksessa esitettävä vinoviivoitettuna.

Kuvaksi hyväksytään myös arkistointikelpoinen ja lii-
mattavissa oleva mustavalkoinen irrallinen valokuva 
tai mustavalkoinen tuloste digitaalisesta valokuvasta, 
jos siinä voidaan esittää kaikki keksinnön selittämisessä 
tarvittavat seikat viittausmerkkeineen ja yksityiskohti-
neen. valokuvan on esitettävä esinettä ja vain esinettä 
selkeällä tasaisella taustalla, esimerkiksi vaalealla tai 
harmaalla kuvioimattomalla, läpikuultamattomalla 
paperilla tai kankaalla. Esine ei saa olla esimerkiksi 
nurmikolla, kivilaatoituksella, asfaltilla, puulattialla, 
vedessä, lauta-aitaa tai -seinää vasten. Kuvassa ei saa 
näkyä esinettä pitelevää kättä tai laitetta, joka ei kuu-
lu esineeseen. Esineen valaisun pitää olla tasainen. 
Esineeseen ei saa jäädä tummia varjoja, jotka jättävät 
piiloon esineen yksityiskohtia, eikä liian valoisia tai 
kiiltäviä kohtia.

Jos keksintö on tekniseltä ratkaisultaan niin yksityis-
kohtainen, että kuvissa on esitettävä esine myös lei-
kattuna, on piirustus ainoa mahdollinen kuva, koska 
valokuvaan ei yleensä saa näkyviin kaikkia selityksen 
ymmärtämiseksi tarvittavia yksityiskohtia.

fig. 1
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5.4 oHjeita Hakemuksen ulkoasuun  

Hakemusteksti on kirjoitettava koneella käyttämällä 1 
½ riviväliä ja fonttikoon on oltava sellaista, että isojen 
kirjaimien koko on vähintään 0,28 cm, esimerkiksi 
käyttäen fonttia Arial 12, Times New Roman 12 tai Cou-
rier New 12. Tekstin saa kirjoittaa vain lehden toiselle 
puolelle. Jos tekstiin sisältyy käsinkirjoitettuja merkkejä 
ja kaavoja, on ne tehtävä mustalla värillä.

Selityksen ja suojavaatimusten sivut numeroidaan ara-
bialaisin numeroin katkeamattomana numerosarjana 
(1,2,3,..) selityksen alusta alkaen. Numerot merkitään 
keskelle vähintään 2 cm:n päähän lehden yläreunasta 
ilman viivoja tai pisteitä. 

Selityksen ja suojavaatimusten joka viides rivi tulisi 
numeroida vähintään 2,5 cm:n päähän sivun vasem-
masta reunasta merkityin arabialaisin numeroin (1, 5, 
10, 15…). Rivien numerointi voi alkaa alusta jokaisella 
sivulla. Rivien numerointi on tarpeen, jotta tarvittaessa 
voidaan yksiselitteisesti viitata tekstin tiettyyn kohtaan, 
esimerkiksi jos hakemustekstiin täytyy tehdä korjauksia. 

Erityisesti vasemman reunan marginaali on tarpeen, 
koska silloin kun hyödyllisyysmallihakemus rekiste-
röidään, se nidotaan kirjamuotoon. Jos vasemmassa 
reunassa ei ole tarpeeksi tilaa, osa tekstistä, kuvasta 
tai sen viittausmerkeistä voi jäädä piiloon. 

Hakemuksen selitys, suojavaatimukset tai kuvat eivät 
saa sisältää mitään asiaan kuulumatonta.

5.5 esimerkkejä rekisteröidyistä 
Hyödyllisyysmalleista 

PRH:n kotisivuilta löytyvästä PatInfo-tietokannasta (ks. 
kohta 3.2) pääsee katsomaan Suomessa rekisteröityjä 
hyödyllisyysmalleja.

Esimerkkeinä erilaisista tuotteista ja 
laitteista ovat mm. seuraavat rekisteröidyt
hyödyllisyysmallit rekisteröintinumeron 
mukaisessa järjestyksessä:
 7722 Kuitupitoinen hunajavalmiste
 8195 Suunhoitovalmiste
 8384 Polttopuupakkaus
 8659 Käsihygienialaite
 9157 Palovaroittimen kiinnitysjärjestely
 9274 Liuotinkoostumus
 9283 Laite fosforin poistamiseksi luonnossa 

virtaavista vesistä 
 9333 Taajuusmuuttajayksikkö
 9340 Suojapäällyste ja mainostusväline 

juomatölkeille
 9346 Järjestely tilan muuntamiseksi
 9361 Tulipesän sivuarina ja arinasovitelma
 9371 Liuospussin kannatin
 9362 Teippi
 9410 Kokoontaitettava pyörätuoli

Selitys ja suojavaatimukset tulee sovittaa 
sivuille siten, että marginaalin leveys on 
vähintään seuraava:
 yläreuna 2-4 cm
 vasen reuna 2,5-4 cm
 oikea reuna 2-3 cm
 alareuna 2-3 cm

Kuvasivu tulee sovittaa sivulle siten, että 
marginaalin leveys on vähintään seuraava:
 yläreuna ja vasen reuna 2,5 cm
 oikea reuna 1,5 cm 
 alareuna 1,0 cm
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vireillä olevan, samaa keksintöä koskevan suomalaisen 
patenttihakemuksen ja eurooppapatenttihakemuksen 
voi muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi ennen kuin
kymmenen vuotta on kulunut patenttihakemuksen 
tekemisestä. Patenttihakemuksen voi muuntaa vain 
yhdeksi hyödyllisyysmallihakemukseksi. muuntamisessa 
patenttihakemus jää vireille, ellei sitä erikseen peruute-
ta. Hyödyllisyysmallihakemus saa patenttihakemuksen 
tekemispäivän. 

muunnettaessa keksinnön on pysyttävä samana. uutta 
asiaa ei muunnettuun hyödyllisyysmallihakemukseen 
saa ottaa. Jos patenttihakemuksessa on menetelmä- tai 
käyttövaatimuksia, ne on poistettava, koska menetel-
mään tai käyttöön ei voi saada hyödyllisyysmallia, ks. 
edellä kohta 1.3.

Patenttihakemusta muunnettaessa on PRH:lle annet-
tava hyödyllisyysmallin hakemuslomake täytettynä, 
selitys, piirustukset ja suojavaatimukset sekä maksettava 
hyödyllisyysmallihakemuksen rekisteröintimaksu. PRH 
siirtää patenttihakemuksesta hyödyllisyysmallihake-
mukseen muut tarvittavat asiakirjat, kuten valtakirjan ja 
siirtokirjan tai hakijan lausuman oikeudesta keksintöön. 
Hakemuslomakkeessa ilmoitetaan patenttihakemuksen 
numero ja tekemispäivä. Patenttihakemuksesta suori-
tettuja maksuja ei palauteta.

Hyödyllisyysmallihakemusta ei sen sijaan ole mahdol-
lista muuntaa patenttihakemukseksi, eikä mallioikeus-
hakemusta ole mahdollista muuntaa hyödyllisyysmalli-
hakemukseksi.

6. Patenttihakemuksen voi muuntaa
hyödyllisyysmallihakemukseksi

7.1 Hakemuksen rekisteröitävyyden selvitys 

PRH tarkastaa, että hakemus on laadittu muodollisesti 
oikein. muotoseikkojen tarkastuksessa tarkastetaan 
ensin, että hakemuksen mukana ovat kaikki tarvittavat 
asiakirjat ja että rekisteröintimaksu on maksettu. 

Rekisteröitävyystarkastuksessa PRH:n tutkijainsinööri 
tarkistaa, että hakemusteksti täyttää sille asetetut vaa-
timukset, että suojavaatimuksissa on esitetty vain yksi 
lain tarkoittama keksintö ja että selitys on niin selvä, 
että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

PRH lähettää hakijalle välipäätöksen ja kehottaa kor-
jaamaan puutteellisuudet, jos hakemusasiakirjoissa 
on jotain muodollista huomautettavaa. Hakijalla on 
kaksi kuukautta aikaa vastata välipäätökseen ja korjata 
puutteet. 

PRH tutkii hyödyllisyysmallihakemuksen sisältämän 
keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden vain, jos sitä 
pyydetään, ks. kohta 3.4. 

7.2 välipäätöksiin vastaaminen

välipäätösvastauksessa  on mainittava hyödyllisyysmal-
lihakemuksen numero. Sen avulla vastaus toimitetaan 
PRH:ssa asiaa käsittelevälle henkilölle. 

vastaukseksi riittää kirje ja siihen mahdollisesti liitettävät 
uudet suojavaatimukset. uutta hakemuslomaketta ei 
tarvitse täyttää tai toimittaa kopiota välipäätöksestä 
vastauksen yhteydessä. 

Hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi kirjelmässä olisi 
hyvä lyhyesti kertoa, mitä muutoksia tai korjauksia 

7. Hakemuksen käsittely PRH:ssa



32   •     P R H  H y ö d y l l i s y y s m a l l i o Pa s

hakemukseen on tehty. Erityisesti silloin, kun suoja-
vaatimuksia on muutettu siten, että ne sisältävät uusia 
määritteitä, hakijan tulee ilmoittaa, mistä kohtaa alku-
peräistä hakemusta vastaava seikka on löydettävissä. 
Hakemukseen tehtävät muutokset ja lisäykset eivät saa 
olla sellaisia, että ne antavat suojavaatimuksille laajem-
man tai toisenlaisen sisällön kuin mitä alkuperäisten 
hakemusasiakirjojen nojalla on perusteltua.

Kaikki välipäätöksessä esitetyt korjaukset ja muut 
pyydetyt toimenpiteet kannattaa tehdä huolellisesti, 
sillä korjausten toistuva laiminlyönti voi johtaa jopa 
hakemuksen hylkäämiseen (ks. kohta 7.5). 

Hakemuksen korjatut sivut tulee toimittaa PRH:lle siten, 
että vastaus on perillä PRH:ssa viimeistään välipäätök-
sessä annettuna määräpäivänä. Ei siis riitä, että postilei-
massa on sama päivämäärä kuin mikä määräpäivä on. 

Jos hakija ei ryhdy toimenpiteisiin hakemuksen korjaa-
miseksi määräaikaan mennessä, hänelle lähetetään sil-
lensäjättöpäätös. On hyvä huomata, että sillensä jätetty  
hyödyllisyysmallihakemus voidaan ottaa uudel leen 
käsiteltäväksi vain yhden kerran. Kannattaa siis vastata 
välipäätöksiin määräajassa. välipäätösten vastausten 
määräaikaa ei pidennetä.

Päätöksessä ilmoitetaan, että hakemuksen käsittely kes-
keytyy. Jos päätöksestä huolimatta haluaa hakemuksen 
käsittelyä jatkettavan, pitää sillensäjättöpäätökseen 
vastata määräpäivään mennessä, korjata aikaisemmin 
lähetetyssä välipäätöksessä mainitut puutteet ja maksaa 
maksu hakemuksen ottamisesta uudelleen käsittelyyn. 
mikäli  sillensäjättöpäätökseen ei vastata annettuun 
määräpäivään mennessä, hakemuksen käsittely päättyy 
lopullisesti. 

7.3 Hakemusasiakirjojen julkisuus

Hakemusasiakirjat ovat julkisia rekisteröintipäivästä 
alkaen tai viimeistään silloin, kun 15 kuukautta on ku-
lunut tekemis- tai etuoikeuspäivästä. Niin ikään hakijan 
pyynnöstä hakemusasiakirjat voivat tulla julkisiksi heti, 
kun hakemus on tehty. 

Hakemusasiakirjat eivät tule julkisiksi, jos hakemus 
jätetään sillensä tai hylätään ennen kuin on kulunut 15 
kuukautta sen tekemis- tai etuoikeuspäivästä tai ennen 
kuin hakemus on johtanut rekisteröintiin. 

7.4 rekisteröinti ja kuuluttaminen

Kun hakemus hyväksytään, hyväksytty hyödyllisyysmalli 
merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin ja hakija saa 
rekisteröintitodistuksen. Rekisteröinnistä kuulutetaan 
kerran kuukaudessa ilmestyvässä sähköisessä Hyödyl-
lisyysmallilehdessä. Lehdestä on linkki rekisteröityyn 
hyödyllisyysmalliin. www.prh.fi >> Hyödyllisyysmallit

Rekisteröityjen hyödyllisyysmallien tai julkiseksi tul-
leiden hyödyllisyysmallihakemusten asiakirjoista on 
mahdollista saada kopioita maksua vastaan. Julkisiksi 
tulleisiin asiakirjoihin voi tutustua myös maksuttoman 
PatInfo-tietokannan kautta (ks. kohta 3.2). Tietokannasta 
löytyvät asiakirjat hakemuksista, jotka on tehty 1.1.2007 
tai sen jälkeen. www.prh.fi >> Hyödyllisyysmallit

7.5 Hylkäys ja muutoksenHaku

PRH antaa aina mahdollisuuden korjata hakemuksessa 
olevat puutteet. Jos hakemus ei ole korjauskehotus-
ten jälkeen sille asetettujen vaatimusten mukainen, 
se hylätään. Hylkäyksestä on mahdollisuus valittaa 
markkina oikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksi saamisesta. mikäli markkinaoikeus hylkää 
hakemuksen, voi tästä päätöksestä edelleen valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos KHO myön-
tää valitusluvan. 

https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.html
https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.html
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Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä 
vuotta hakemuksen tekemispäivästä, ellei rekisteröintiä 
sitä ennen mitätöidä. Rekisteröinti voidaan uudistaa 
ensimmäisen neljän vuoden jälkeen toiseksi nelivuo-
tiskaudeksi ja sen jälkeen vielä kahdeksi vuodeksi. 
Rekisteröinti voi siis olla voimassa enintään kymmenen 
vuotta hakemuksen tekemispäivästä.

Rekisteröinnin uudistamista haetaan PRH:lta aikaisin-
taan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päätty-
misen jälkeen. uudistaminen tapahtuu maksamalla 
säädetty maksu ja ilmoittamalla maksukuitissa rekis-
teröintinumero ja haltijan nimi. 

Rekisteröintikauden päättymisen jälkeen suoritettava 
uudistamismaksu maksetaan korotettuna. 

8. Rekisteröinnin voimassapito ja uudistaminen

fig. 1
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9.1 rekisteröinnin mitätöintivaatimus

Kuka tahansa voi milloin tahansa rekisteröinnin
voimassaoloaikana, tai jopa sen jälkeen, esittää rekis-
teröinnin mitätöintivaatimuksen hyödyllisyysmalleista 
säädetyn lain 19 §:ssä ilmenevin perustein. 

mitätöinnin perusteet ovat seuraavat:
 keksintö ei ole uusi 
 keksinnöstä puuttuu vaadittava keksinnöllisyys (selvä 

ero ennestään tunnetusta) 
 keksinnön selitys on niin puutteellinen tai epäselvä, 

että ammattimies ei voi sen perusteella käyttää 
keksintöä

 hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei ole 
käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta

 patenttihakemus on muunnettu hyödyllisyysmalli-
hakemukseksi lain vastaisesti 

 suojavaatimusta on laajennettu rekisteröinnin jäl-
keen. 

mitätöintivaatimuksen perusteena voi myös olla, että 
hyödyllisyysmallioikeus on rekisteröity keksintöön, 
johon ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta.

mitätöintivaatimus on tehtävä kirjallisesti PRH:lle ja 
siinä on tuotava esiin ne seikat, joihin se perustuu. 
mitätöintivaatimuksen tekijän on esitettävä esimerkiksi 
ne julkaisut, joista keksintö hänen mielestään on tullut 
tunnetuksi jo ennen hakemuksen tekemispäivää. PRH 
tekee ratkaisun esitetyn aineiston pohjalta. Julkaisujen 
etsimisessä voi käyttää hyväksi esimerkiksi neuvonnan 
uutuustutkimuspalveluja (ks. kohta 3.5) tai hyödyllisyys-
mallilaissa annettua mahdollisuutta pyytää tutkimusta 
(ks. kohta 3.4).

mitätöintivaatimuksen tekijän on maksettava vahvis-
tettu maksu. 

9.2. mitätöintivaatimuksen käsittely

PRH lähettää kopion mitätöintivaatimuksesta ja sen 
mukana tulleista asiakirjoista oikeuden haltijalle. Hal-
tijalla on 3 kk aikaa antaa lausumansa vaatimuksesta. 
Lausumaa ei ole pakko antaa. Kannattaa kuitenkin 
huomata, että jos sitä ei anna, rekisteröinti mitätöidään.

Haltijan lausuma lähetetään mitätöintivaatimuksen 
tekijälle. Hänellä on 2 kk aikaa antaa lausumansa siitä. 
mikäli vaatimuksen tekijä antaa lausuman, se lähetetään 
hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle, jolla on jälleen 2 kk 
aikaa kommentoida. Haltijalta mahdollisesti tuleva lau-
suma menee vielä kerran tiedoksi mitätöintivaatimuk-
sen tekijälle, mutta nyt ilman määräaikaa vastaukselle.

Jos oikeuden haltija vastustaa mitätöintiä, PRH:n on 
tutkittava mitätöintivaatimus lausuntokierroksen 
päätyttyä. Päätös tehdään mitättömäksijulistamis-
vaatimuksessa ja lausuntokierroksella mahdollisesti 
toimitettujen asiakirjojen perusteella. PRH ei tee omaa 
erillistä tutkimusta. 

Hyödyllisyysmallioikeuden haltija voi antaa PRH:lle 
rajoitetut suojavaatimukset, jolloin mitätöintivaatimus 
tutkitaan uusien vaatimusten pohjalta. Jos rekisteröinti 
pysyy tällöin voimassa, on kyse ns. osittaismitätöinnis-
tä. Jos taas PRH katsoo, että mitätöintivaatimuksessa 
esitetyt perustelut estävät rajattujen vaatimuksien 
hyväksymisen, rekisteröinti mitätöidään.

9. Rekisteröinnin mitätöiminen
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Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija vastustaa lausu-
massaan rekisteröinnin mitätöimistä, mutta ei anna 
uusia (rajoitettuja) vaatimuksia, mitätöintipäätös teh-
dään alkuperäisten vaatimusten pohjalta.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija ei annetun ajan 
kuluessa vastusta mitätöintivaatimusta, hyödyllisyys-
mallin rekisteröinti mitätöidään. Haltija voi valittaa 
päätöksestä markkinaoikeuteen (ks. seuraava kohta).

9.3 muutoksenHaku

Rekisteröinnin haltija voi valittaa  markkinaoikeuteen, 
mikäli rekisteröinti on mitätöity kokonaan tai osittain. 
valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaamisesta. mikäli markkinaoikeuden päätös on 
kielteinen, voi siihen hakea muutosta korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta (KHO), jos KHO myöntää valitus-
luvan. 

mitätöintivaatimuksen tekijä voi valittaa vastaavalla 
tavalla, jos rekisteröinti pidetään voimassa tai mitätöi-
dään osittain.

Rekisteröinnin haltija vastaa ”omaisuutensa koske-
mattomuudesta”. Jos joku loukkaa myönnettyä hyö-
dyllisyysmallioikeutta eli vaikkapa valmistaa ja myy 
tai tuo maahan suojavaatimusten mukaista laitetta tai 
tuotetta, haltijan pitää itse puolustaa yksinoikeuttaan. 
PRH ei sitä tee.

Rekisteröinnin haltijan kannattaa loukkauksen havait-
tuaan ottaa yhteyttä patenttiasiamieheen ja miettiä 
hänen kanssaan oikea taktiikka keskusteluihin oletetun 
loukkaajan kanssa. Jos sopuun ei muuten päästä, voi 
loukkaajan haastaa markkinaoikeuteen. viimeistään 
ennen haastetta kannattaa selvittää hyödyllisyysmallin 
kohteena olevan keksinnön uutuus ja keksinnöllisyys, 
jos ei ole tehnyt sitä aikaisemmin, ks. luku 3.

10. yksinoikeuden valvominen
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Keksintöön voi hakea hyödyllisyysmallia myös ulkomail-
la niissä maissa, joissa on voimassa hyödyllisyysmallilaki, 
sekä kansainvälisen patentinhakujärjestelmän (PCT- 
järjestelmän) kautta. PCT-järjestelmästä löytyy tietoa 
PRH:n Internet-sivuilta, www.prh.fi >> Patentinhaku 
ulkomailla. 

monessa maassa on hyödyllisyysmallin tapainen jär-
jestelmä, vaikka sitä saatetaan nimittää eri nimillä: 
utility model, short term patent, petty patent, Ge-
brauchsmuster.

Suomalaista hyödyllisyysmallihakemusta voi käyttää 
etuoikeuden perustana ulkomaisissa ja suomalaisissa 
hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemuksissa. 

11.1 etuoikeus

Kun hakija tekee ensimmäisen tiettyä keksintöä kos-
kevan hyödyllisyysmallihakemuksen Suomessa (tai 
muualla), hänelle syntyy etuoikeus suojan saamiseen 
muihin samaan keksintöön myöhemmin hyödyllisyys-
mallia tai patenttia hakeviin nähden.  

Tämä kansainvälisiin sopimuksiin perustuva oikeus 
helpottaa hakijan asemaa hakuhetkellä. Jotta hän ei 

heti joutuisi tekemään hakemusta kaikkiin niihin mai-
hin, joissa haluaa keksinnölleen suojan, hän voi tehdä 
hakemuksen ensin vain yhteen maahan. Ensimmäisen 
hakemuksen tekemispäivästä on 12 kk aikaa tehdä 
hakemus muissa maissa. Jos joku muu myöhemmin 
tuon vuoden aikana hakee hyödyllisyysmallia (tai 
patenttia) samaan keksintöön samoissa maissa, hän 
ei voi sitä saada.

Etuoikeutta voi käyttää hyväksi myös suomalaisissa 
hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemuksissa. Jos haluaa 
suojata keksinnön sekä patentilla että hyödyllisyysmal-
lilla, eikä halua tehdä hakemuksia samana päivänä, voi 
toisen hakemuksen tehdä 12 kk kuluessa ensimmäisen 
hakemuksen tekemispäivästä etuoikeutta hyväksi-
käyttäen. 

Siinä tapauksessa, että hakemispäivän jälkeen huomaa 
jotain keksinnön kannalta olennaista puuttuvan ha-
kemuksesta, on ainoa mahdollisuus tehdä kokonaan 
uusi hakemus (vaikkapa etuoikeutta hyväksi käyttäen). 
Alkuperäiseen hakemukseen ei uusia asioita enää voi 
lisätä. Jos ensimmäisen hakemuksen tekemispäivän 
jälkeen on julkistanut keksinnön, täytyy uusi hakemus 
tehdä vuoden kuluessa ensimmäisestä etuoikeutta hy-
väksikäyttäen. vain näin voi estää oman julkistamisen 
muodostumisen suojauksen esteeksi.

11. Hakeminen ulkomailla

https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla.html
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla.html
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PRH:sta saa maksutonta yleisneuvontaa patentointiin. 
Hakemuksen laatimisessa maksullista ammattiapua saa 
patenttiasiamiehiltä.

12.1 patentti- ja rekisteriHallituksen neuvonta

Patentti ja hyödyllisyysmalliasioita koskeviin kysymyk-
siin saa apua PRH:n asiakasneuvojilta ja neuvonta-
insinööreiltä. He vastaavat yleisluontoisiin kysymyksiin 
hakemisesta ja hakemuksen laatimisesta. He eivät 
kuitenkaan laadi hakemuksia. 

Yhteystiedot: 
Puhelinnumero: 029 509 5858, ma-pe klo 9.00-16.15
Sähköposti: neuvonta.patentti@prh.fi
Suojattua sähköpostia voit lähettää osoitteessa
https://turvaposti.prh.fi

12.2 patenttiasiamieHet

Hakemuksen laatiminen ei aina ole ihan helppoa, se 
edellyttää teknisen tietämyksen lisäksi hyödyllisyysmalli-
säädösten tuntemusta. Jos tarvitset asiantuntija-apua 
hakemuksesi laatimisessa, ota avuksi patenttiasiamies. 
Asiantuntemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä ja 
auttaa todennäköisesti saamaan pitävämmän suojan 
kuin itse laaditulla hakemuksella.

PRH:n yhteydessä toimiva teollisoikeusasiamieslauta-
kunta ylläpitää rekisteriä auktorisoiduista patenttiasia-
miehistä. Rekisteri löytyy PRH:n sivuilta www.prh.fi. 
myös Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry pitää sivuil-
laan yllä jäsenluetteloa patenttiasiamiehistä ja asiamies-
toimistoista (www.spay.fi).

12. mistä apua ja neuvoja

https://turvaposti.prh.fi
https://www.prh.fi/fi/index.html
www.spay.fi
mailto:neuvonta.patentti%40prh.fi?subject=
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