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Intellektuaalomand kui immateriaalne vara

Tänapäeva kiirelt arenevas majanduskeskkonnas tõuseb materiaalse vara kõrval hinda

järjest enam immateriaalne vara.

Immateriaalse vara moodustavad:

– Inimkapital

– Suhted

– Oskusteave

– Intellektuaalne omand

– Ärisaladused

Immateriaalse varaga tehingute tegemiseks ja väärtuse kaitsmiseks on vaja üldisi 

kokkuleppeid ja reegleid. 

Sellistele reeglitele tuginevat õiguste kogumit võib kõige üldisemalt pidada 

intellektuaalomandi kaitsemehhanismiks. 
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Intellektuaalomand sisaldab õigusi seoses:

• Kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega;

• Esituskunstnike poolt teoste esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja 
televisiooniülekannetega;

• Leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades;
• Teaduslike avastustega;

• Tööstusdisaini lahendustega;

• Kaubamärkidega, teenindustunnustega, kaubanduslike nimede ja 
tähistega;

• Kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu;

• Kõiki teisi õigusi, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, 
teaduse, kirjanduse ja kunsti alal.
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Intellektuaalomandi õigused võivad kuuluda

• Kaubamärgi omanikule;

• Teose autorile;

• Leiutise autorile või omanikule;

• Tööstusdisainlahenduse autorile või omanikule;

• Lepingu alusel õigused saanud isikule;

• Tööandjale;

• Õigusjärglasele;

• Riigile.
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Tööstusomand

• IO liigid:
– Autoriõigus
– Autoriõigusega kaasnevad õigused
– Tööstusomand

• Tööstusomandi kaitse objektideks on:
– leiutised,
– kasulikud mudelid,
– tööstusdisainlahendused,
– kauba- ja teenindusmärgid,
– firmanimed. 

Lisaks mainitule kuulub tööstusomandi alla kaitse kõlvatu konkurentsi vastu, mis on 
vastuolus ausa tööstusliku ja kaubandusliku tegevusega.

Põlevkivi tootmise ja tehnoloogia arenduse valdkonnas puutume kokku 
eelkõige tööstusomandiga.
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Teadmiste suurenenud roll väärtuste loomisel -
teadmuspõhisus

• Nõudlus teadmuspõhiste toodete ja teenuste järele kasvab;

• Edukuse eesmärgil teevad ettevõtjad üha suuremaid investeeringuid 
nii organisatsioonisisesesse teadmusloomesse kui väljaspool 
ettevõtet loodud teadmuse hankimisse;

• Uus idee või tehnoloogia, mis on üldsusele teatavaks tehtud, muutub 
kõigile kättesaadavaks ja kasutatavaks;

• Teadmus on avalik hüve, mis toob kaasa ettevõtjatele nii uusi 
võimalusi kui ka probleeme;
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Intellektuaalomandi süsteem

• Ühiskonna arengu seisukohalt on hea kui ettevõtja  saab oma äri 
edendamiseks kasutada kellegi teise loodud uut tehnoloogiat või üldtuntud 
oskusteavet.

• Omanikuna ja uue teadmuse loojana soovib ettevõtja seda ise kasutada ja 
samaaegselt võimaldada kasutamist ka teistele nii, et tema õigused poleks 
rikutud ja tootmine ning kasumi saamine ei kannataks.

• Võtmeprobleemiks on kontrollmehhanismi loomine, mis välistaks omaniku 
nõusolekuta tema loodud teadmuse kasutamise.

• Selle eesmärgiga on loodud intellektuaalomandi süsteem, et kaitsta 
omaniku huve ja probleemideta lahendada intellektuaalomandi õiguskaitse.
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Intellektuaalomandi süsteem

• Majanduslik lähenemine rõhutab intellektuaalomandi tähtsust majandusliku 
väärtuse loomise protsessis.

• Õiguslik lähenemine aga keskendub õigustele loometöö resultaatide 
kasutamise osas.

• Intellektuaalomandi õigusliku kaitse taktika valik võiks toetuda aga 
majanduslikule analüüsile ja ettevõtja strateegilistele eesmärkidele. 

• Ettevõtjatele tuleb kasuks kui probleemid identifitseeritakse õigeaegselt ja 
neile leitakse lahendus.

• Tänapäeval ei loo äripartnerid äristrateegiaid mitte üksnes konkurentide 
tõrjumiseks, vaid eesmärk on immateriaalsete varade rakendamine ja kaitse 
ning koostöö arendamine konkureerivate äripartneritega.

• Uue rikkuse loomise aluseks on teadmuspõhisus ja selle saavutamisel on 
intellektuaalne omand võtmetähendusega. Teadmistepõhises ühiskonnas 
koosneb ettevõtte vara materiaalsest ja immateriaalsest varast. 
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Intellektuaalomandi süsteem

• Intellektuaalne omand on ettevõtte väärtuslik vara, mis annab nii tugeva 

turupositsiooni kui konkurentsieelise, annab ettevõttele ainuõiguse takistada 
teistel mingit toodet või teenust ärilistel eesmärkidel  kasutada, võimaldab 
kindlustada oma positsiooni turul.

• Kui ettevõte on piisavalt investeerinud teadus- ja arendustegevusse, siis on tal 
võimalik IO süsteemi vahendeid rakendades katta need investeeringud ning 
saada suuremat tulu.

• Ettevõtte võib saada  täiendavat tulu IO litsentsidelt või IO omanikuna oma 
õiguste müümise teel teistele ettevõtetele (litsentsilepingud, rist-litsentseerimise 
kokkulepped jmt).



16.11.2012
10

Intellektuaalomandi süsteem

• IO juriidiline kontseptsioon:

– Tsiviilõiguslik

– Haldusõiguslik

– karistusõiguslik

• IO süsteemi aluspõhimõtted

– Õiguskaitse

– Õiguste piirangud

– Õiguste kestus

– IO kaitseobjekt

– Kaitse tekkimise eeldused

– Õiguste maht

Varalised õigused, varalised suhted ja  omand
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Intellektuaalomandi süsteem. Intellektuaalomandi 
strateegia

• Intellektuaalne omand on osa äristrateegiast. 

• Äristrateegia peab olema kooskõlas intellektuaalomandi strateegiaga 

– Äristrateegia

– Intellektuaalomandi strateegia

– Ärisaladuse kaitsestrateegia

• Oma teadmusbaasi kaitsmine, seos teadmusega

• Enda kaitsmine tahtmatute rünnakute suhtes

• Äriühingu huvi seoses ärisaladusega

• Ärisaladuse kuritarvitamise süüdistuse välistamine

• Seaduslikult juurdepääsu omamine konkurentide ärisaladustele

• Teadmistepõhisus eeldab litsentside olemasolu ja see reguleerib tänapäeva 
majanduselu

• Oluline on selgeks teha, mis on selles konkreetses ettevõttes ärisaladus, mida soovitakse 
kaitsta ning sellest ka teavitada meeskonda.

• Ärisaladuse kaitsestrateegia - lihtne, lahti mõtestatud ja täpse tõlgendusega.
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Intellektuaalomandi süsteem – IO strateegia ja 
ärisaladuste kaitse

• Ärisaladuse kaitse strateegia põhimõtted

– Ülevaate omamine

– Lihtsus

– Toimimise kontroll

– Vastutus

• Riskigrupid

– Töötajad (ettekanded, artiklid, ebalojaalsus jmt)

– Kliendid (soovimatu avalikustamine)

– Koostööpartnerid

– ühisettevõtjad

• Konfidentsiaalsuse lepingud

• Ärisaladuse kaitse on vaid üks osa IO strateegiast.
• Sellele tuleks läheneda terviklikult

– Rahvusvahelistumine

– Tehnoloogia areng, ettevõtluse intensiivistamine

– Töötajate mobiilsus
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Intellektuaalomandi süsteem – IO strateegia ja 
ärisaladuste kaitse

• Ettevõtte oskusteavet tuleb väärtustada
– Patentimata ärisaladusi ja kogemusi ning tehnoloogilisi võtteid saab jagada 

teistega lepingute alusel

• Ärisaladuseks loetakse turusuhetes osaleja tehnilist, tehnoloogilist ja 
muud ärialast teavet, samuti kaubanduslike läbirääkimiste teavet, 
tehingute, turu-uuringute ja muude asjaolude kohta käivat teavet –
see on  teave, mis annab ettevõtjale konkurentsieelise

– Probleemiks on ärisaladuste kuritarvitamine

• Konfidentsiaalsus - teavet valdav isik peab olema tarvitusele võtnud 
kohased meetmed teabe konfidentsiaalsena või salajas hoidmiseks 

(konfidentsiaalsuse lepingud).

• Ärisaladusel peab olema majanduslik väärtus 
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IO strateegia
• Intellektuaalomandi kaitse - ettevõtte immateriaalse vara muutmine 

väärtuslikuks käegakatsutavaks varaks, millel on turuväärtus

• IO strateegia kujundamine
– IO varade dokumenteerimine

– IO portfelli väärtustamine ja hindamine

– Uue tehnoloogia seire

– IO audit

– IO eri liikide strateegia

– (Leiutiste kaitse; Kaubamärgi kaitse; Tööstusdisainlahenduste kaitse; Ärisaladuste 
kaitse)

Oluline on teada, kuidas kaitsta autorite ja ettevõtjate huve uute toodete loomisel, uue 
tehnoloogia rakendamisel, kuidas rakendada võõraid sh konkurentide lahendusi nii, et 
keegi ei saaks esitada süüdistusi kellegi teise õiguste rikkumise kohta.

Kaitsmata uued lahendused ja kaitsmata toodang on tõsiste probleemide allikaks.
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Põlevkivivaldkond ja tööstusomandi kaitse

• Põlevkivi tootmine ja tööstusliku tehnoloogia rakendamine - seotud tööstusomandi 
õiguskaitse probleemidega.

• Uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamine, oskusteabe rakendamine ja 
olemasolevate patenteeritud leiutiste kasutamine on kohalikele suurettevõtetele tuttav 
teema ning põlevkivivaldkonna suurettevõtted omavad märkimisväärseid 
patendiportfelle. 

• Uue tehnoloogia rakendamiseks on esitatud uusi patenditaotluseid nii Eestis kui 
Euroopas kaitse saamiseks.

• Väikeettevõtetele võivad tööstusomandi õiguskaitse probleemid olla võõramad, 
mistõttu soovitame alati kindluse mõttes konsulteerida vastava valdkonna 
spetsialistidega.

– Patendiinfo eeluuringute läbiviimiseks ja oma ettevõtte intellektuaalomandi korrastamise 
eesmärgil võite pöörduda TTÜ VK Põlevkivi kompetentsikeskuse poole www.pkk.ee

– Kui aga tegemist on kaitsedokumentide taotluste vormistamise või kohtuvaidlustega, siis 
kindlasti patendivolinike poole. Info patendivolinike kohta on avaldatud Eesti Patendiameti 
kodulehel www.epa.ee
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Põlevkivivaldkond ja tööstusomandi kaitse

Patenteeritud leiutisi põlevkivi valdkonnas (näiteid) – neist mõned esitatud 
ka Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) PCT 
taotlustena *

 Meetod põlevkiviõli baasil parendatud mikrostruktuuriga õlikoksi saamiseks/EE05369
(VKG OIL AS);* 

 Meetod põlevkiviõli baasil isotroopse õlikoksi saamiseks /EE05388 (VKG OIL AS);

 Puistematerjali punkri mahtdosaator/EE05480 (VKG OIL AS);

 Gravitatsioonjaotur puistematerjali voo ühtlaseks jaotamiseks ristkülikulisele 
pinnale/EE05562 (VKG OIL AS);*

 Seade töödeldava materjali etteandmiseks reaktorisse/EE05565 (VKG OIL AS);

 Laevakütus/EE05336 (Viru Keemia Grupp AS);

 Epoksüvaigu valmistamise meetod/EE05334  (Viru Keemia Grupp AS);

 Tahke alküülfenoolepoksüvaik/EE04880 (Viru Keemia Grupp AS);

 Tahke fenoolformaldehüüdvaik/EE04881 (Viru Keemia Grupp AS);



Põlevkivivaldkond ja tööstusomandi kaitse

 Kummijäätmete utiliseerimine destruktiivse termilise töötlemise teel koos põlevkiviga tahke 

soojuskandja meetodil/EE02943 (Eesti Energia Õlitööstus AS);

 Tahke soojuskandjaga utteseade tahkekütuste ning tahkete ja vedelate tööstuslike 
jäätmete termiliseks töötlemiseks/EE04502 (Eesti Energia Õlitööstus AS);

 Tolmu eraldamise kamber auru-gaasisegust tahkete osakeste eraldamiseks/EE05544 
(Eesti Energia Õlitööstus AS);

 Meetod aluselise reovee neutraliseerimiseks suitsugaasis sisalduva 
süsinikdioksiidiga/EE05349 (Tallinna Tehnikaülikool; Eesti Energia Narva Elektrijaamad 
AS)

 Meetod tahkekütuse utmiseks tsirkuleeriva keevkihiga katla tuha kasutamisel 
soojuskandjana/EE05368 (Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS);

 Meetod CO2 kõrvaldamiseks suitsugaasidest kaltsiumiühendeid sisaldavate 
tööstusheitmete toimel/EE05446 (Tallinna Tehnikaülikool; Eesti Energia Narva 
Elektrijaamad AS);

 Meetod tuharikka tahkekütuse termiliseks töötlemiseks/EE05484 (Portlif Grupp OÜ);
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Põlevkivivaldkond ja tööstusomandi kaitse

 Ringuttekambriga vertikaalne retort tükilise tahke kütuse termiliseks 
töötlemiseks/EE04401(Tallinna Tehnikaülikool); 

 Tükilise põlevkivi termotöötlemise meetod/EE04470 (Tallinna Tehnikaülikool);

 Meetod tahkete kütuste ja nende heitproduktide termiliseks töötlemiseks ja retort 
selle meetodi realiseerimiseks/EE05161(Tallinna Tehnikaülikool);

 Tükilise tahke kütuse madalatemperatuurilise termotöötlemise meetod ja 
vertikaalne retort selle meetodi realiseerimiseks/EE05409 (Tallinna 
Tehnikaülikool);

 Meetod plastjäätmete ja põlevkivi koosutmiseks/EE05564 (Tallinna 
Tehnikaülikool);

 Meetod lahjade tahkekütuste kombineeritud vedeldamiseks/EE05588 (Jüri Soone, 
Mihhail Kaev);

 Meetod põlevkivi või oma omadustelt põlevkiviga sarnase kütuse põletamiseks 
tsirkuleeriva keevkihiga katlas/EE05298 (Foster Wheeler Energia Oy)



Põlevkivivaldkond ja tööstusomandi kaitse

 Eelpoolnimetatud leiutiste loetelu pole kaugeltki mitte täiuslik, vaid ainult üks  osa põlevkivi 
valdkonna leiutistest Eestis.

 Tänaseks on avaldatud mitmeid uusi taotlusi Eesti Patendiametisse uue tehnoloogia 
juurutamiseks põlevkivitööstuses (info avaldatud Eesti Patendiameti Bülletäänides ja avalikes 
andmebaasides)

 sh

 Meetod ja seadmestik põlevkiviõli puhastamiseks tahketest lisanditest (VKG OIL AS);

 Lauptihendussõlm kahe teineteise suhtes pöörlemisvõimalusega paikneva ja ühisel 
pöörlemisteljel oleva seadme vahel  (VKG OIL AS);

 Seade põlevkivi termiliseks töötlemiseks tahke soojuskandjaga (VKG OIL AS);

 Meetod suure tuhasisaldusega tahkekütuse termiliseks töötlemiseks – (VKG OIL AS)
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Põlevkivi Kompetentsikeskuse
IO teadmusteenused

• Põlevkivi Kompetentsikeskusest on 
võimalik tellida patendiinfo ülevaateid.  

• Pakutav teadmusteenus on vajalik 
uute lahenduste väljatöötamise 
algstaadiumis, et vältida asjatuid 
kulusid ning omada  ülevaadet 
valdkonna olemasolevast 
oskusteabest.

• Eeluuringud ettevõtte arenduseks on 
vajalikud, et veenduda milliseid 
lahendusi on mujal  maailmas juba 
tehtud ja kas teie idee või väljatöötatud 
uus lahendus pole varem kellegi teise 
poolt kaitstud

 Teemauuring

 Tehnoloogiaseire

 Firmauuring

 Konkurentide seire

 Infootsing

 Oskusteabe ülevaated 
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Põlevkivi Kompetentsikeskuse
IO teadmusteenused

• Lisaks nõustame ja vahendame keerulisemate patendiuuringute 
tellimuste esitamist  Patendiinfo Keskusesse 
(intellektuaalomandi audit, majandusliku mõju hindamine, 
spetsiaaluuring, patendipere uuring jt) ning kaitsedokumentide 
taotlemist ja dokumentide vormistamist patendivolinike kaudu.

• Tellimuste täitmisel tagame konfidentsiaalsuse.

• Täpsem info avaldatud kodulehel www.pkk.ee

Kontakt:
anu.nuut@ttu.ee.

Telefon  578-77289
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• TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


