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• EUIPO	eli	Euroopan	Unionin	teollisuusoikeuksien	virasto	
sijaitsee	Alicantessa,	Espanjassa

• Entiseltä	nimeltään	OHIM
• EUIPO	is	the European	Union	Intellectual Property	Office	

responsible for	managing the EU	trade mark and	the
registered Community design.	We also work with the IP	
offices of	the EU	Member States and	international
partners to	offer a	similar registration experience for	
trade marks and	designs across Europe	and	the world.



Ihmisten	tekemille	innovaatioille	ja	luomuksille	voi	
hakea	suojaa
• Mallit esittävät,	miltä	tuotteet	näyttävät
• Tavaramerkit kertovat	kuluttajille	tuotteiden	
alkuperän

• Tekijänoikeudet liittyvät	taiteellisiin	tuotoksiin,	
kuten	kirjoihin,	musiikkiin,	maalauksiin,	veistoksiin	
ja	elokuviin

• Patentit suojaavat	teknisiä	keksintöjä	kaikilla	
tekniikan	aloilla

HENKINEN OMAISUUS



https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution

Teollis- ja	tekijänoikeudet	&	EU:n	talous



• Teollis- ja	tekijänoikeuksia	käyttävien	alojen	osuus	kaikista	EU:ssa	
vuosina	2011–2013	luoduista	työpaikoista	on	27,8	prosenttia.	

• 60	miljoonaa	eurooppalaista	oli	töissä	aloilla,	joilla	teollis- ja	
tekijänoikeuksia	käytetään	paljon.	Kun	otetaan	huomioon	välillisesti	
luodut	työpaikat,	teollis- ja	tekijänoikeuksista	riippuvaisten	työpaikkojen	
kokonaismäärä	nousee	82,2	miljoonaan	(38,1	prosenttia).	

• Teollis- ja	tekijänoikeuksia	käyttävien	alojen	osuus	BKT:sta on	EU:ssa	oli	
yli	42	prosenttia,	eli		5,7	biljoonaa	euroa.		Myös	EU:n	kaupassa	muun	
maailman	kanssa	niiden	osuus	oli	muita	aloja	suurempi.	Niillä	saatiin	
aikaan	kauppataseen	ylijäämää,	joka	auttoi	pitämään	EU:n	ulkoisen	
kauppataseen	tasapainossa.	

• Teollis- ja	tekijänoikeuksia	käyttävillä	aloilla	maksetaan	huomattavasti	
suurempia	palkkoja	kuin	muilla	aloilla,	sillä	niillä	palkka	on	46	prosenttia	
suurempi	kuin	muilla	aloilla..	

Miten	alat,	joilla	teollis- ja	tekijänoikeuksia	käytetään	
paljon,	ovat	vaikuttaneet	EU:n	talouteen?



• 2013	EUIPO	tilasi	tutkimuksen	” Euroopan	
kansalaiset	ja	henkinen	omaisuus:	käsitys,	
tuntemus	ja	käyttäytyminen	”

• Tutkimus	uusittiin	vuonna	2016
• Tutkimus	kattoi	EU:n	jäsenvaltioiden	kansalaiset	
ja	kussakin	28	jäsenvaltiossa	asuvat	vähintään	15-
vuotiaat	henkilöt.	

• Tutkimuksessa	tehtiin	yhteensä	26	555	
haastattelua.	

Euroopan	kansalaiset	ja	henkinen	omaisuus:	
käsitys,	tuntemus	ja	käyttäytyminen



• 7%	on	ostanut	väärennettyjä	tuotteita	viimeisen	vuoden	
aikana	– 15-24	vuotiailla	tämä	luku	on	15	%,	peräti	9%	
enemmän	kuin	2013.

• 41	%	nuorista	oli	sitä	mieltä,	että	väärennettyjen	tuotteiden	
ostaminen	on	hyväksyttävää,	jos	alkuperäinen	tuote	on	liian	
kallis.		

• 10%	on	hankkinut	väärennettyjä	tuotteita	“tietämättään”		-
nuorilla	tämä	luku	on	27	%

• 27%	on	maksanut	laillisten	palvelujen	sisällöstä	– nuorilla	
tämä	luku	on	41	%	- nousua	8	%.



• Henkisen	omaisuuden	oikeuksien	tuki	on	EU:	n	kansalaisten	
keskuudessa	korkea ja	yleinen	tuntemus	lisääntyy	– mutta	
nuorella	ikäluokalla	se	kuitenkin	heikkenee

• Niiden	osuus,	jotka	ilmoittivat	ostaneensa	väärennettyjä	
tuotteita	on	pieni,	mutta	määrä	kasvaa	erityisesti	nuorella	
sukupolvella	

• Laillisten	lähteiden	suosion	ja	käytön	lisääntyminen	ei	ole	
vielä	johtanut	laittomien	lähteiden	käytön	vähenemiseen.

• On	kuitenkin	tehtävä	enemmän,	jotta	erityisesti	nuoret	
ymmärtäisivät	henkisen	omaisuuden	merkityksen	
taloudellemme	ja	yhteiskunnallemme,	varsinkin	nyt,	kun	
innovoinnin	ja	luovuuden	kannustaminen	on	talouspolitiikan	
painopiste	EU:ssa!

HUOLI NUORTEN ASENTEISTA



WIPO	IP	Facts	and	Figures	2016

MALLISUOJA
EU	25,4%

PATENTIT	
EU	12,5	%

TAVARAMERKIT	
EU	24,2%

HUOLI  EU:N TULEVAISUUDESTA



2016 OPETUSSUUNNITELMIEN KARTOITUS





• Tiedon	puute	on	suurin	tekijänoikeuskoulutushaaste.
• 35–50%	opettajista	oli	kohdannut	tekijänoikeuspulmia	

jossain	vaiheessa	uraansa	
• Opettajat	eivät	oikein	tiedä,	mitä	he	saavat	tehdä	

voimassaolevien	lakien,	asetusten	ja	sopimusten	
mukaan

• Tekijänoikeusasiat	koetaan	usein	epäselvinä	ja	
vaikeina.

• Opetusympäristöt	ovat	digitalisoitumassa	ja	
elektronisten	materiaalien	määrä	lisääntyy.	Opettajat	
toivovat	selkeitä,	tulostettuja	ohjeita	siitä,	mikä	on	
opetustilanteessa	sallittua.

• Opettajat	toivovat	enemmän	tekijänoikeuskoulutusta	
opettajankoulutukseen	ja	täydennyskoulutukseen!	

Kuva:	Kopiraittila.fi

Kopioston	tutkimus:	
Copyrights and	Education (2015)



Osallistujat
• 28	EU	opetusministeriön edustajat
• EUIPO	ja muut IP-tahot (esim.	WIPO,	EPO	jne )
• Observatory	ja sen koulutusalan yhteistyökumppanit
• Koulutusalan asiantuntijajärjestöt ja opettajien verkostot

Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa
• EUIPO	maksaa kokouskulut

Task	force
• Valmistelee kokoukset ja esitykset
• Puheenjohtaja FI
• Muut jäsenet :	MT/DE/BE/EE	ja EUIPO

Henkisen	omaisuuden	kasvatusverkostohanke



Henkisen	omaisuuden	kasvatusverkostohanke

INTELLECTUAL PROPERTY IN 
EDUCATION NETWORK



Hanke,	
joka	rohkaisee	ja	vahvistaa	
nuorten	eurooppalaisten	

luovuutta,	
innovointia	ja	
yrittäjyyttä.

MISSIO



EC	recommendations
Following	EC	recommendations	
related	to	Key	competencies

Case	study
Providing	examples	as	guidance	for	MS	
to	implement	EC	recommendation

Toolkit
Providing	fact	sheets	and	
educational	material

Dissemination
Testing,	piloting	and	promoting	the	
usage

Network
Creating	and	maintaining	a	
vibrant	IP	education	network

Visio
IP-kasvatuksen ja koulutuksen edistäminen Euroopassa



KASVATUSVERKOSTON	TAVOITTEENA	ON
• Tuottaa	relevanttia	IP-tietoa	ja	tilastoja	

päätöksentekoprosessien	tueksi	ja	helpottamiseksi;
• Vaikuttaa	EU:n	avaintaitoihin	ehdottamalla	IP-sisältöjä;
• Tarkastella	kansallisten	opetussuunnitelmien	IP-sisältöjä;
• Kerätä	ja	jakaa	hyviä	käytänteitä	verkoston	jäsenten	välillä	

(positiiviset	ja	tehokkaat	hankkeet,	materiaalit,	kampanjat	jne.);
• Kehittää	ja	testata	oppilaille	ja	opettajille	tarkoitettuja	

moderneja	ja	ajantasaisia	resursseja,	jotka	voivat	toimia	hyvänä	
esimerkkeinä;

• Luoda	käytännöllinen	ja	hyödyllinen	sosiaalinen	verkosto	IP-
asioiden	kanssa	työskenteleville	virkamiehille	EU-
jäsenvaltioissa.

TAVOITEET



Euroopan	parlamentti	ja	neuvosto	antoivat	2006	suosituksen	
kahdeksasta	elinikäisen	oppimisen	avaintaidoista:
1. viestintä	äidinkielellä
2. viestintä	vierailla	kielillä
3. matemaattinen	osaaminen	ja	perusosaaminen	luonnontieteiden	

ja	tekniikan	aloilla
4. digitaaliset	taidot
5. oppimistaidot
6. sosiaaliset	ja	kansalaistaidot
7. aloitekyky	ja	yrittäjyys
8. tietoisuus	kulttuurista	ja	kulttuurin	ilmaisumuodot
EU-maat	ovat	siirtäneet	nämä	avaintaidot	opetussuunnitelmiinsa.	
Euroopan	Komissio	on	parhaillaan	päivittämässä	näitä	avaintaitoja.

ELINIKÄISEN	OPPIMISEN	AVAINTAIDOT	(EU)



Huhtikuun	kokouksessa	verkostolle	esiteltiin
• Maltan	uuden	opetussuunnitelman	
periaatteet

• Saksan	uusi	Digi-suunnitelma
• Suomen	uuden	opetussuunnitelman	IP-
osuudet
– Suomen	uusi		OPS-2016	ottaa	varsin	hyvin	
huomioon	IP-asiat	alakoulun	3.	luokalta	lukioon

OPETUSSUUNNITELMAT



3-6	luokat,	Suomen kieli ja kirjallisuus,	tavoite
• kannustaa	oppilasta	kehittämään	tekstin	tuottamisen	prosesseja	ja	

taitoa	arvioida	omia	tekstejä,	tarjota	mahdollisuuksia	tekstien	
tuottamiseen	yhdessä,	rakentavan	palautteen	antamiseen	ja	
saamiseen,	ohjata	ottamaan	huomioon	tekstin	vastaanottaja	sekä	
toimimaan	eettisesti	verkossa	yksityisyyttä	ja	tekijänoikeuksia	
kunnioittaen

7-9	luokat,	Tieto- ja	viestintäteknologinen	osaaminen,	tavoite
• Oppilaita	ohjataan	turvalliseen	ja	eettisesti	kestävään	tieto- ja	

viestintäteknologian	käyttöön.	He	oppivat,	miten	suojaudutaan	
mahdollisilta	tietoturvariskeiltä	ja	vältytään	tiedon	häviämiseltä.	
Vastuulliseen	toimintaan	ohjataan	pohtimalla,	mitä	esimerkiksi	
käsitteet	tietosuoja	ja	tekijänoikeus	tarkoittavat,	ja	mitä	
seurauksia	vastuuttomasta	ja	lainvastaisesta	toiminnasta	voi	olla.		

OPETUSSUUNNITELMATKaksi esimerkkiä, OPS 2016



Hankkeen tavoitteena on	löytää ja jakaa hyväksi havaittuja IP-
materiaaleja/kampanjoita/sivustoja jne.	Etsimme sellaisia
materiaaleja,	jotka

üon	todettu käytännössä vaikuttaviksi ja hyödylliseksi;
ü tukevat kansallista/koulukohtaista opetussuunitelmaa ja joiden
laatimisessa olisi ollut mukana opetusalan asiantuntijoita

ü edistävät ja luovat positiivista asennetta IP-sisältöihin;
üovat hyvin jäsenneltyjä ja ikätasoille soviteltuja;
üVoi helposti kääntää ja jakaa,	ja joiden tekijänoikeusasiat ovat
kunnossa!

MATERIAALIT 



KOPIRAITTILA.FI



1. OPS	2016	on	ajan tasalla.	
– Pulmana on	vaan sen jalkauttaminen käytäntöön.

2. Oppilaitosten	kopiointilupa	
– Pitkäaikainen	yhteistyö	Opetus	ja	kulttuuriministeriön	ja	

tekijänoikeusjärjestöjen	välillä	on	esimerkillistä!
– Todella	tärkeä	ja	merkittävä	sopimus	kaikille	Suomen	opettajille	ja	oppilaille!

3. Kulttuuripolitiikan	tutkimuskeskus	Cupore on	julkaissut	37	
tutkimusta tekijänoikeusjärjestelmän	toimivuuden	arvioinnista.	
– Uuden	hankkeen	tavoitteena	on	kehittää	päätöksentekoa	tukevaa	

tekijänoikeusjärjestelmän	arviointi- ja	analyysityötä	Suomessa.

4. Tekijänoikeuden	tiedotus- ja	valvontakeskuksen	ja	muiden	alan	toimijoiden	
erittäin	onnistunut	nuorisolle	suunnattu	käytännön	tiedotus	ja	koulutustyö	
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HYVÄ SUOMI!





• EUROOPAN	KANSALAISET	JA	HENKINEN	OMAISUUS:	KÄSITYS,	TUNTEMUS	JA	KÄYTTÄYTYMINEN	
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/2017/executi
veSummary/executive_summary_fi.pdf

• Kopiosto,	2015,	Copyrights and	Education
https://www.kopiosto.fi/kopiosto/etusivu/en_GB/front_page/_files/94290799393839491/default/Copyrig
ht%20and%20teaching%20summary.pdf

• Impact	of	intellectual	property	rights	intensive	industries	in	the	European	Union	
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution

• Alat,	joilla	teollis- ja	tekijänoikeuksia	käytetään	paljon,	ja	taloudellinen	tehokkuus	Euroopan	unionissa	
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance
_in_the_European_Union/eperformance_in_the_European_Union_sum-fi.pdf

• WIPO	IP	facts and	figures 2016:		http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2016.pdf

• Cuporen tutkimukset	tekijänoikeusjärjestelmän	toimivuuden	arvioinnista	:		www.cupore.fi

Tämä	esitys	löytyy	blogi-sivultani:	https://kivinen.wordpress.com/

LÄHTEET



ILO, LUOVUUS & INNOVAATIO!


