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Salassa pidettävä

Vastaanottopvm
KEKSINTÖILMOITUKSEN TOIMITUS
Keksintöilmoitukset postitetaan osoitteeseen: HUS Keskuskirjaamo,
PL 200, 00029 HUS tai tuodaan osoitteeseen: Ruosilantie 16B, 1 krs,
00390 Helsinki, asioimisaika klo 9-15.
Keksintöilmoitus voidaan lähettää myös salattua sähköpostia
käyttäen HUS keskuskirjaamoon, keskuskirjaamo@hus.fi. Tuolloin
valitaan kopiokenttään osoitteistosta vastaajaksi Salattava@hus.fi.

Vastaanottaja
Numero

KAIKKIEN HUSIN PALVELUKSESSA OLEVIEN KEKSIJÖIDEN LISTAUS
Keksijä
Syntymäaika
Tulosyksikkö / toimintayksikkö

Ammatti / tehtävä / asema

Yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

Onko husiin palvelussuhteessa oleva keksijä palvelussuhteessa myös toiseen työnantajaan?
Ei
Kyllä. Jos kyllä, niin kehen/keihin:
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi

Palvelussuhteiden jakautumisprosentti työnantajien välillä
(%) | HUS:

Muu:
Keksijä

Syntymäaika

Tulosyksikkö / toimintayksikkö

Yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

(%)

Ammatti / tehtävä / asema

Onko husiin palvelussuhteessa oleva keksijä palvelussuhteessa myös toiseen työnantajaan?
Ei
Kyllä. Jos kyllä, niin kehen/keihin:
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi

Palvelussuhteiden jakautumisprosentti työnantajien välillä
(%) | HUS:

Muu:
Keksijä

Syntymäaika

Tulosyksikkö / toimintayksikkö

Yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

(%)

Ammatti / tehtävä / asema

Onko husiin palvelussuhteessa oleva keksijä palvelussuhteessa myös toiseen työnantajaan?
Ei
Kyllä. Jos kyllä, niin kehen/keihin:
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi

Palvelussuhteiden jakautumisprosentti työnantajien välillä
(%) | HUS:
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Muu:
Keksijä

Syntymäaika

Tulosyksikkö / toimintayksikkö

Yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

(%)

Ammatti / tehtävä / asema

Onko husiin palvelussuhteessa oleva keksijä palvelussuhteessa myös toiseen työnantajaan?
Ei
Kyllä. Jos kyllä, niin kehen/keihin:
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi
Työnantajan nimi

Palvelussuhteiden jakautumisprosentti työnantajien välillä
Muu:

KEKSINNÖN NIMI

(%) | HUS:

(%)

KEKSINNÖN YKSILÖITY KUVAUS (tarvittaessa tarkempi kuvaus liitteeksi)
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Onko keksintö syntynyt yhden tai useamman tutkimushankkeen yhteydessä?
Ei
Tutkimushanke

Kyllä. Jos kyllä, niin mainitse tutkimushankkeen nimi, rahoitustahot ja rahoituspäätökset/projektinumerot:
Rahoittaja

Projektinumero

Tilinpitäjä (organisaation tai henkilön nimi)

Onko keksinnön syntymiseen osallistunut myös muualla kuin HUSissa työskentelevät henkilöt?
Ei
Keksijä

<

Kyllä. Jos kyllä, niin mainitsen kaikkien sekä HUSin palveluksessa olevien, että HUSin ulkopuolisten keksijöiden listaus
sekä kunkin keksijän keksintöosuuden määrä keksinnöstä prosentuaalisesti:
Työnantajan nimi

Keksijän keksintöosuus (%)

KEKSINNÖN TILA ILMOITUKSEN TEKOHETKELLÄ (jatkuu myös seuravalla sivulla)
Rastita soveltuvasti keksinnön vaihe sekä kommentoi sen alle vaihetta
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Keksintö on tällä hetkellä idea.

Keksinnön toimivuudesta on ensimmäiset kokeelliset näytöt.

Millä tavoin keksintö eroaa nyt olemassa olevista ratkaisuista?

Keksinnön uutuusarvosta on selvitettyä/dokumentoitua tietoa.

Keksinnön patentoitavuudesta on selvitettyä/dokumentoitua tietoa.

Keksintö on käsityksenne mukaan tuotteistettavissa. Mikä olisi tästä keksinnöstä tehtävä tuote?

Keksintöoikeudet 100% itselleen keräävä taho, jonka on tarkoitus lähteä suojaamaan keksintöä patentilla, on tunnistettu.

Onko myös keksinnön kaupallistamisesta kiinnostunut taho tunnistettu?

Onko tiedossanne, että keksinnöstä olisi tehty sopimuksia ennen keksintöilmoituksen tekoa? Mikäli keksintöä koskevia sopimuksia on
tehty, sopimukset tarvitaan keksintöilmoituksen liitteeksi.

Miten keksijänä itse toivoisit, että keksintöä hyödynnettäisiin?

Muita näkökantoja keksintöilmoituksen kohteesta.

KEKSINNÖN JULKISUUS
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Onko keksintöä esitelty julkisesti esim. yhteistyökumppaneille ja/tai oletteko aikeissa julkaista tutkimustulokset? (Milloin ja miten, esim.
esitelmä, posteri, abstrakti, tieteellinen julkaisu). Käytä tarvittaessa erillistä liitettä.

LISÄTIETOJA

LIITTEET (Voit lähettää liitteet myös linkkinä sähköisesti)

HUSIIN PALVELUSSUHTEESSA OLEVIEN KEKSIJÖIDEN ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS
HUS saattaa voimassa olevan lain perusteella olla oikeutettu saamaan kokonaan tai osittain oikeuden keksintöön.
Sitoudun/sitoudumme allekirjoittamaan keksijänä/keksijöinä kaikki ne asiakirjat, jotka voidaan tarvita keksinnön suojaamiseen eri maissa.
Paikka ja päivämäärä

Keksijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Keksijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Keksijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Keksijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Kiitos keksintöilmoituksen tekemisestä!
Keksintöilmoitus on salassa pidettävä. Asian valmistelijoiden ja päättäjien lisäksi keksintöilmoituksesta voidaan keskustella HUSissa
työskentelevien alan asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat salassapitovelvollisia keksintöilmoituksen sisällöstä.
Lakia oikeudesta työtekijän tekemiin keksintöihin 656/1967, Asetusta oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (527/1988) sekä HUSin
työsuhdekeksintöohjesääntöä sovelletaan keksintöihin. Keksintöä koskevaan menettelyyn sovelletaan yleislakeina muun muassa hallintolakia
(434/2003) ja kuntalakia (365/1995).
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TÄYTTÖOHJE
Kaikkien HUSin palveluksessa olevien keksijöiden listaus
HUSiin palvelussuhteessa ovat kaikki HUSiin virka- tai työsopimussuhteessa olevat henkilöt. Virka- tai työsuhde voi olla
osittainen. Minkä tahansa virka- tai työsuhteen ollessa voimassa HUSiin; henkilön tulee tehdä keksinnöstään ilmoitus
HUSille ja mahdollisille muille työnantajilleen, jotka ovat edellyttäneet keksintöilmoituksen tekemistä. (Työnantajan
ollessa korkeakoulu, yliopisto tai Suomen Akatemia keksinnöstä tehdään ilmoitus myös sinne näiden organisaatioiden
ohjeiden mukaisesti. Keksintöön soveltuu tällöin paitsi laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin myös laki
oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006).
Onko HUSiin palvelussuhteessa oleva keksijä palvelussuhteessa myös toiseen työnantajaan?
Keksijän tulee ilmoittaa muut palvelussuhteensa ja kuinka paljon hän prosentuaalisesti on kunkin työnantajan
palveluksessa ollut keksinnön syntymisen ajankohtana. Palvelussuhteiden jakautumis-prosentti auttaa selvittämään
kunkin organisaation osuutta keksinnöstä/keksijän keksintöosuudesta.
Keksinnön nimi
Keksinnön nimenä voi ilmoittaa minkä tahansa haluamansa nimen (kuten työnimen tai vastaavan).
Keksinnön yksilöity kuvaus
Keksinnöstä tulee antaa mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus, jotta keksinnön hyödyntämismahdollisuuksia,
uutuutta ja keksinnöllisyyttä pystytään arvioimaan. Lisäksi tietojen avulla pyritään selvittämään, onko keksintö
tuotteistettavissa.
Onko keksintö syntynyt yhden tai useamman tutkimushankkeen yhteydessä?
Tiedot hankkeista ja niistä keksijällä olevista tiedoista annetaan siinä laajuudessa kuin keksijällä on niistä tietoja. Tiedot
auttavat keksinnön ja siihen osallistuneiden intressitahojen yksilöinnissä
Onko keksinnön syntyyn osallistunut myös muualla kuin HUSissa työskentelevät henkilöt?
Kohdassa on selvitettävä, ketkä muut henkilöt ovat keksijöinä osallistuneet keksinnön syntyyn sekä heidän
organisaationsa taikka kenen lukuun he ovat keksinnön syntyajankohtana työskennelleet, jotta saadaan selville ne muut
tahot, joilla voi olla oikeuksia keksintöön. Kohdassa tulisi selvittää kukin keksijä ja miten/missä ominaisuudessa hän on
osallistunut keksinnön syntyyn sekä ilmoittaa keksijöiden yhteinen käsitys siitä, millainen osuus kullakin keksijällä on
ollut keksinnön syntyyn.
Keksinnön tila ilmoituksen tekohetkellä
Tässä kohtaa keksijä voi ruksata kohdat, jotka vastaavat keksinnön vaihetta ja hänen omaa käsitystään muun ohella
keksinnön hyödynnettävyydestä. Lisäksi keksijä voi tässä ilmaista omat toiveensa siitä, miten hän haluaisi, että keksintöä
edistettäisiin tai hyödynnettäisiin. Keksintöilmoituslomakkeelle on jätetty tyhjä tila, johon voi laittaa tarkemmat
kommentit, mutta nämä voi aina ilmoittaa myös erillisellä liitteellä.
Kohdat pyydetään ruksaamaan siitäkin huolimatta, että tiedot sinänsä ilmenisivät jo keksinnön kuvauksesta.
Jotta keksintö kannattaisi patentoida ja pyrkiä sen kaupallistamiseen, tulisi keksinnöllä on selkeä kohde mihin sitä
voidaan käyttää, eli mikä olisi keksinnön perusteella tehtävä tuote. Olennaista on myös keksinnön eroteltavuus ja
yksilöllisyys suhteessa muihin vastaavan typpisiin ratkaisuihin. Samoin on tiedettävä, missä vaiheessa keksintö on
keksijän näkökulmasta; onko kyseessä vasta idea, jota jatkokehitetään taikka esimerkiksi jo pitkälle viety
tuotteistettavissa oleva keksintö, josta on jo prototyyppi. Keksijät ovat alansa parhaita asiantuntijoita, tuntevat alansa
sekä sillä toimivat muut tahot parhaiten. Keksinnön patentointi ja kaupallistaminen vaativat resursseja myös keksijöiltä,
joten selkeä markkinoitava tuote on hyvä miettiä jo keksinnön tässä vaiheessa.
Jos keksinnön uutuutta ja/tai kaupallistettavuutta on jo selvitetty joko keksijän taikka toisen organisaation toimesta,
selvityksen tulokset (vapaamuotoisesti jos selvitys sinänsä on salassa pidettävä) sekä selvityksen tehneen nimi ja
yhteystiedot. Näin voidaan välttää päällekkäisten selvitysten tuottamista keksinnöstä sekä suojata keksinnön salassa
pidettävyyttä.
Keksintöä koskevat sopimukset, jotka on tehty ennen keksintöilmoituksen tekoa, tulee liittää sopimuksen liitteeksi.
Mikäli sopimus on salainen, sopijapuolelta/-puolilta on pyydettävä lupa toimittaa sopimus. Mikäli lupaa ei saada,
ilmoitukseen merkitään sopimuksen osapuolet ja mitä
sopimus on koskenut vapaamuotoisella selvityksellä. On huomattava, että ennen keksintöilmoituksen tekemistä ja asiaa
koskevan päätöksen tekemistä tehty sopimus ei sido HUSia, ellei HUS ole siinä osapuolena, eikä poista HUSin ottooikeutta keksintöön.
Keksinnön julkisuus
Mikäli keksintö on jostain syytä esitelty julkisesti, keksintö menettää patentoitavuuden (uutuuden). Mikäli esittely on
tapahtunut, on siitä syytä mainita avoimesta, koska tämä yleensä estää patentoinnin kokonaan.
Mikäli keksijöillä on tarve julkaista tutkimustulokset hyvin pian, on tästä syytä ilmoittaa keksintöilmoituksessa sekä
kertoa toivottu julkaisuajankohta sekä perustelut sille, miksi keksinnön julkaiseminen ei voisi odottaa. Päätös voidaan
tällöin pyrkiä tekemään nopeammalla aikataululla mahdollisuuksien mukaan. Keksijä ei saa julkaista keksintöä koskevia
tietoja.
HUSiin palvelussuhteessa olevien keksijöiden allekirjoitukset ja päiväys
Keksintöilmoituksen allekirjoittavat vain HUSiin virka- tai työsuhteessa olevat keksijät taikka keksijät, joiden
palvelussuhde HUSiin on päättynyt alle kuusi (6) kuukautta sitten. Ks. tarkemmin työsuhdekeksintöohjesääntö.
Lakimiesten työnjakosivu: https://hussote.sharepoint.com/sites/10222/Sivut/Lakiasiat.aspx

