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Mõttekoht - Mis juhtub, kui Väike Peeter räägib Suurele Peetrile oma toote mõtte kohvilaua taga ära?
Aga kui Väiksel Peetril oleks taskus patent või konfidentsiaalsusleping?

Viide – põnev sissejuhatus patentide ajalukku: 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_patent_law
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IO on tööriist, mida tuleb osata kasutada

• See on äriinstrument, mitte võlukepike

• IO on õiguste kogum, mis aitab SINUL omada kontrolli, kes ja mis 
tingimustel sinu töö tulemusi kasutab

• IO annab Sulle võimaluse takistada neid, kes sinu töö tulemusi ilma 
loata kasutavad

• Aga...
• …sama kehtib ka su konkurentide kohta!
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Mis asi on intellektuaalomand?

• Definitsioone on palju, üks neist: 

„Intellektuaalomand (IO) on omandi liik, mille alla kuuluvad 
immateriaalsed inimintellekti loodud objektid ning mille alla peamiselt 
kuuluvad autoriõigused, leiutised ja kaubamärgid“
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Mis on intellektuaalomandi kaitse?

• Riik annab IO-ga selle omanikule teatud ajaks õiguse keelata teistel 
selle kasutamise ning võimaluse sellesse panustatud ressursi pealt 
kasu saada

• IO pakutav kaitse tähendab, et kui IO omanikule tundub, et keegi 
(rikkuja) kasutab tema IO-d ise tulu teenimiseks, saab ta nõuda selle 
kasutamise lõpetamist kas otse või kohtu kaudu (jõustamine). 

• Selle õiguse eest seismine on aga omaniku enda asi!
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Veidi statistikat

• Ettevõtted, kes on esitanud vähemalt 1 IO registreerimise taotluse 
Euroopas, kasvavad kiiremini ja kaugemale kui need, kes IO-d ei 
kaitse. 

• Kõrgtehnoloogia sektoris IO-d kaitsnud ettevõtete kasvu tõenäosus on 
110% kõrgem, kui IO-d mitte kaitsvate ettevõtete puhul. 

• „Traditsioonilistes“ tööstusharudes on see tõenäosus 172%“
Allikas: EPO ja EUIPO 2019. a uuring „High-growth firms and intellectual property rights“, loe siit: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F59459A1E64B62F3C12583FC002FBD93/$FILE/high_growth_firm
s_study_en.pdf
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Eesti asutuste esitatud esmataotlused patendikaitseks, rahvusvaheliselt
Viimased 10 aastat

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

TM INVESTOR LTD

SOLIS BIODYNE OÜ

PLASTIC PIPE MOBILE OU

OSAÜHING DELUX

LOGCON HORTINORR AB

FIBROTX OU

ROLAN INVESTMENT OÜ

MC Professional OU

MEIREN ENGINEERING OÜ

INNOTIA EESTI OÜ

ICOSAGEN CELL FACTORY OU

AMHOLD AS

ZEROTURNAROUND AS

CLEVERON AS

SKELETON TECHNOLOGIES

REALEYES Ltd

STARSHIP TECHNOLOGIES

UNIVERSITY OF TARTU

Tallinn University of Technology



Kust tuleb ettevõtte intellektuaalomand?

• IO on omand, seega selle üle minekuks isikult ettevõttele peab olema 
lepinguline alus

• Sisemised allikad
• Omanik, asutajad

• Töötajad

• Välised allikad
• Tarnijad, teenusepakkujad

• N: tarkvara, juhendid jms teosed

• Tellijad, tarneahela teised liikmed
• koostejoonised, juhendid, meetodid
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Autoriõigus
Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused

9



Autoriõigus: kaitse oma loomingut!

• Autoriõigus kaitseb loomingulise väljenduse vormi (kirjutis, pilt, lugu 
jne), aga mitte selle sisu!

• Autoriõigus tekib automaatselt loomise hetkel ja kehtib kuni 70 aastat 
peale autori surma. 

• Registreerimine pole vajalik, aga mõnedes piirkondades võib olla 
eeliseks või eelduseks kohtusse pöördumisel
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Isiklikud vs varalised õigused

• Autori isiklikud õigused on võõrandamatud aga neist võib soovi korral 
loobuda (variautorid, copywriting jne)

• Autori varalised õigused on üle antavad ja võõrandatavad – luba teost 
kopeerida, luua tuletatud teoseid, levitada, avalikult esitada
• See juhtub automaatselt, kui looming loodi töölepingu alusel

• Muudel juhtudel on kasutamiseks vaja autori luba - litsentsi

11



Kaubamärk
Sinu ettevõtte eripärased tunnused
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Kaubamärk: kaitse oma brändi!

• Ettevõttega seostatav nimi, logo, tunnuslause või muu sarnane märk, 
mis eristab SINU toodet konkurentide omast samal tegutsemisalal.

• Kaubamärgi omanikul on õigus keelata teistel sama märgi kasutamist 
samade kaubagruppide korral, et vältida klientides segadust toote 
allika osas. 

• NB! Kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade 
tootmise või teenuste osutamise viisi, toodete koostist jms.
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14Slaid: Margus Sarap, Autoriõigus 2019



Millal tuleks kaubamärk registreerida?

- Niipea, kui võimalik – kes ees, see mees!
- Kui tooted/teenused valmis turule minekuks
- Kui hakkad sisenema välisturule
- Kaubamärk peaks olema üks osa äristrateegiast

Parem varem, kui hilja!
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Tööstusdisaini lahendused
Sinu toote väliskuju
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Tööstusdisaini lahendus: kaitse oma visuaale!

• Inimene on eelkõige nägemisele orienteeritud loom

• (Sihilikult) sarnased ja tooted võivad eksitada klienti ja vähendada 
sinu turu suurust (turuosa).
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Tööstusdisain kaitseb väliskuju
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Tööstusdisain võib kaitsta ka funktsiooni



Ärisaladused ja oskusteave
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Ärisaladus – kaitse oma informatsiooni!

• Ärisaladus kaitseb konfidentsiaalset, ärile olulist informatsiooni
• Retseptid, koostised, kliendi- ja tarnijate nimekirjad, meetodid, tööjuhendid 

jne. 

• Et informatsioon kvalifitseeruks ärisaladuseks: 
• see peab olema avalikkusele tundmatu (salajane!),
• tal on väärtus ettevõttele (seepärast, et ta ON salajane),
• ettevõte on teinud mõistlikke pingutusi, et teda salajas hoida.

• Nende tingimuste täitmisel tekib ärisaladus automaatselt (puudub 
vajadus kusagil registreerida)
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Ärisaladus – kuidas hoida?

• „Mõistlik pingutus saladuse hoidmiseks“?
• Klauslid töölepingutes

• Selgelt eristatud, vajadusel reguleeritud juurdepääsuga informatsioon
• „Need asjad on meie ärisaladused: …“

• Dokumentatsioon!

• NB! --> EL’i „Ärisaladuse direktiiv“
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Ärisaladus – kes rikub ja kuidas ise rikkumist 
vältida?
• Üle 80% ärisaladuse varastest on ettevõtte omad töötajad

• Ärisaladuse kaitse klausel töölepingus tekitab isikliku vastutuse 
töötaja liikumisel tööle järgmisse ettevõttesse
• NB! Ei ole sama, mis konkurentsikeeld!

• Sama kehtib sinu kohta – klausel uue töötaja töölepingusse ja 
instruktaaž eelmise tööandja ärisaladuste kasutamise vältimiseks sinu 
ettevõttes kaitseb ka sind!
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Oskusteave

• Oskusteave on tehnilise iseloomuga ärisaladus
• Juhendid, metoodikad jne

• Oskusteave on inimestest ja ettevõttest eraldatav
• Selle saab panna kirja ja „installeerida“ järgmisesse inimesesse.

• Oskusteave on litsentseeritav
• Sellel on väärtus ka teistele ettevõtetele, kes on nõus selle kasutamise eest 

sulle pidevalt maksma. 

• NB! Oskusteabe pöördprojekteerimine (reverse engineering) on 
seaduslik!
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Leiutised
Patendid
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Leiutis

• Leiutis on lahendus probleemile: 
• meetod millegi tegemiseks, 

• mingi uus aine

• seade või masin,

• toode,

• parendus ülaltoodutele 

• jne
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Patent – kaitse oma tehnoloogilist ärieelist!

• Patent võimaldab sul taotluse esitamisest 20 aastaks takistada 
konkurentidel, tootjatel jne sinu leiutise kasutamist ja müümist!

• Patenditaotluse kirjutamisel lähtu sellest, et selles kirjeldatud kaitstav 
objekt kaitseks su ärihuvisid, mitte ei lähtuks lihtsalt tehnilisest 
kirjeldusest

• Selleks, et patenti saada, peab su leiutis: 
• olema kasutatav (useful),

• olema uudne (novel),

• omama leiutustaset (inventive step (Euroopas) või non-obviousness (USA)).

27



Patendi taotlemine

• Patenditaotlus esitatakse selle riigi patendiametile, kus kaitset 
taotletakse
• Patendi kehtivus on piiratud riigipiiriga!

• Patendiametis kontrollitakse taotluse vastavust patentsuse 
kriteeriumidele taotluse esitamise hetkel
• Kes ees, see mees!

• Võimalik on pat.ameti poolt esitatud puuduste parandamine

• Keskmiselt ca. 3 aasta pärast saadakse patendi (mitte) välja andmise 
otsus ja patent astub jõusse. 

• Rusikareegel: kuni 10 000 € riigi kohta ~3…5 aasta peale
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Tegutsemisvabadus
Sina ei patenteeri, aga sinu konkurendid küll…
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Mõtle enne, kui sinu peale 
mõeldakse!
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„Meil on ainult 
1 konkurent, 
seegi 
Tšehhimaal“

Patentitaotluste esitamine antud valdkonnas, taotlust aastas
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„Meil on ainult 
1 konkurent, 
seegi 
Tšehhimaal“

Patentitaotluste esitamine antud valdkonnas, esmataotlust riigi kohta
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„Meil on ainult 
1 konkurent, 
seegi 
Tšehhimaal“

Patentitaotluste esitamine antud valdkonnas, aktiivseimad patenteerijad
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Tegutsemisvabadus (FTO)

• Kui ettevõttel on tegutsemisvabadus ehk Freedom to Operate siis 
tähendab see, et uuritavas riigis ei ole kehtivat patenti, mille 
nõudluspunktid kirjeldavad meie toodet. 

• Kui aga ilmneb, et on selline kehtiv patent, mis meie toodet või selle 
mõnda aspekti kirjeldab, siis meil tegutsemisvabadust ei ole ja peame 
kas:
• asuma õiguste valdajaga läbirääkimistesse;

• välja mõtlema, kuidas teha oma toodet nii, et me seda patenti ei riku või

• seda ignoreerima ja lootma et meid ei leita üles. 
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Tegutsemisvabadus (FTO)

• Tegutsemisvabadusele hinnangu andmiseks kasutatakse 
patendiotsingut, mille võib tellida või teha ise (algatuseks hea küll, 
aga pigem ei soovita)

• Otsitakse kehtivaid patente, mille iga nõudluspunkt vastab 
analüüsitavale tootele või teenusele

• Miks osta sisse/teha ise?
• Patendivolinikud ja FTO spetsialistid võivad osutuda kalliks, kuid omavad 

kogemust ja oskusi võimalikult asjakohaste dokumentide otsimisel.

• Kasutades avalikke andmebaase, on otsing võimalik teha ka ise, kuid sellega 
kaasnevad riskid on suuremad, kui spetsialistide töö puhul. 
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Tähelepanu!

• Hoolimata patendivoliniku või FTO eksperdi teenuse hinna suurusest, 
ei taga see, et ta leidis kõik asjakohased dokumendid üles ja meil on 
ka tegelikult tegutsemisvabadus. Risk säilib alati!

• Patente kirjutatakse teinekord ka sihilikult raskesti leitavaks, samuti 
esineb patendi sisu nö. „loomingulist tõlgendamist“ 
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EASi intellektuaalomandi teenused

• Intellektuaalomandi strateegiline nõustamine - kiired vastused ettevõtte 
eesmärkide ja intellektuaalse omandiga (IO-ga) seotud küsimustele. 

• Toote intellektuaalomandi diagnostika - Kuidas tagada teie 
baastehnoloogia turueelis konkurentide ees? Kui suur on võimalik oht 
kohalike patendiomanike poolt? Kuidas panna arendusest lähtuv 
intellektuaalomand raha teenima? 

• Ettevõtte intellektuaalomandi strateegia diagnostika - Kas ja millal 
ettevõtte arendusi patenteerida, millal ja kuidas tehnoloogiaid sisse 
litsentseerida, kuidas leida kliente, kes on nõus litsentsi eest maksma 
ettevõttele – need on olulised küsimused, mis diagnostika käigus vastuse 
saavad.
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Head lingid

• EASi intellektuaalomandi teenused: 
https://www.eas.ee/teenus/intellektuaalomandi-teenused/

• Esmasteks patendiotsingute tegemiseks https://lens.org

• Kaubamärkide andmebaas: https://www.tmdn.org/tmview/welcome

• Eestis Patendiameti andmebaasid: 
http://www.epa.ee/et/andmebaasid/leiutiste-andmebaasid
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Tänan tähelepanu eest!

Siim Kinnas
intellektuaalomandi spetsialist

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Tartu (Sõbra 56)

Mob: +372 5858 7212

Tel: +372 627 9500

Siim.Kinnas@eas.ee
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