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Immateriaalioikeudet ovat monille yrityksille sen tärkeintä omaisuutta, 
jonka suojeleminen on toiminnan edellytys. 

Mikä on 
VASTUUVAKUUTUS?  

Vastuuvakuutus on sopimus, jolla yritys (=vakuutuksenottaja) siirtää osan omasta vahingonkorvaus
velvollisuudestaan vakuutusyhtiön kannettavaksi. 

Vakuutussopimuksen sisällön määrittelevät vakuutuskirja, ehdot ja suojeluohjeet. 

Oikea vastuuvakuutusratkaisu perustuu vakuutuksenottajan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. 
Oheisessa taulukossa on kuvattu Ifin tarjoamat vastuuvakuutukset. 

Tämä tuote-esite koskee IPR-vakuutusta. 

TUOTE MINKÄ VAHINKOJEN VARALLE? KENELLE? 

Toiminnanvastuuvakuutus Toiminnasta aiheutuvat henkilö- ja 
esinevahingot 

Kaikki toimialat 

Tuotevastuuvakuutus Tuotteesta aiheutuvat henkilö- ja esine
vahingot 

Maahantuojat, tuottajat, valmistajat 
ja B2B-myyjät 

Konsulttivastuuvakuutus Konsulttitoimeksiannon virheellisyydestä 
aiheutuvat henkilö-, esine- ja taloudelliset 
vahingot 

Tekniset konsultit 

Taloudellinen vastuuvakuutus Toimeksiannon virheellisyydestä 
aiheutuvat taloudelliset vahingot 

Asiantuntijapalvelut 

Oikeusturvavakuutus Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut yrityksen 
toimintaan liittyen 

Kaikki toimialat 

Rikosvakuutus Vakuutuksenottajalle tai vakuutuksen
ottajan asiakkaalle vakuutuksenottajan 
omaisuusrikoksella aiheuttamat vahingot 

Kaikki toimialat, erityisesti esim. kaupan 
alalla ja toimialat, joissa käsitellään 
rahaa tai asiakkaan omaisuutta 

Hallinnon vastuuvakuutus Yhteisölle tai sivulliselle aiheutunut 
taloudellinen vahinko, josta vakuutettu 
on voimassa olevan oikeuden mukaan 
vahingonkorvausvastuussa toimiessaan 
hallintoelimen jäsenenä 

Kaikki toimialat 

Tietoturvavakuutus Tietoturvaloukkauksen aiheuttamat kustan
nukset vakuutuksenottajalle, toiminnan 
keskeytymisestä aiheutuvat taloudelliset 
vahingot, korvausvastuu liikesalaisuuksien 
paljastumisesta. 

Kaikki toimialat 

IPR-vakuutus Aineettomiin oikeuksiin liittyvät oikeuden
käyntikulut ja vahingonkorvausvastuu 

Kaikki toimialat, joilla aineettomia 
oikeuksia 

Lakisääteinen ympäristö
vahinkovakuutus 

Ympäristövahingot, kun vahingonaiheuttaja 
on maksukyvytön, tuntematon tai ei ole 
ottanut vakuutusta 

Toiminta, jota varten tarvitaan 
ympäristölupa 

Potilasvakuutus Lakisääteinen vakuutus terveyden- ja 
sairaanhoidon yhteydessä potilaalle 
aiheutuneille vahingoille 

Terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat 
yritykset ja yhteisöt 
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VAKUUTUKSEN
 
laajuus
 

IPR-vakuutuksella katetaan immateriaalioikeuksiin 
liittyviä oikeudenkäyntikulu- ja vahingonkorvaus
riskejä. 

Monen yrityksen taloudellinen menestys syntyy muusta 
kuin koneisiin ja rakennuksiin tehdyistä investoinneista. 
Yrityksen henkinen pääoma, osaaminen ja ideat, ovat 
avainasemassa ja immateriaalioikeudet ova tapa suojata 
osaaminen ja ideat yrityksen omassa liiketoiminnassa 
hyödynnettäviksi. 

IPR on lyhenne sanoista Intellectual Property Rights, 
joka tarkoittaa immateriaalioikeuksia. Immateriaali
oikeuksiin liittyy aina loukkauksen riski, joka voi pahim
millaan johtaa yritystoiminnan loppumiseen. Tähän 
riskiin on mahdollista varautua Ifin IPR-vakuutuksella. 

Jos IPR-loukkaus havaitaan, siihen yleensä puututaan. 
Loukkaus voi olla tahaton, ja loukkaaja ei aina edes tiedä 
loukkaavansa toisen oikeutta. Asiassa voidaan päästä 
sopuun siten, että loukkaaja ostaa lisenssin käyttää kek
sintöä. Toisaalta voi olla, että sopuun ei päästä ja joudu
taan oikeudenkäyntiin, jonka seurauksena loukkaaja jou
tuu suorittamaan IPR:n omistajalle käyttökorvausta ja/tai 
vahingonkorvausta. Pahimmassa tapauksessa yrityksen 
koko panostus, esimerkiksi tuotekehityshanke, valuu 
tyhjiin. Jo pelkkä oikeudenkäyntiin joutuminen voi koitua 
pienelle yritykselle kohtalokkaaksi. 

NÄIN IPR-KYSYMYKSISTÄ ON PÄÄTETTY 
OIKEUDESSA 

ESIMERKKI 1 
Patenttia vaadittiin mitätöitäväksi. Yhtiö A halusi mitätöidä 
patentin. Keksinnöt eivät A:n mukaan olleet uusia tai eron
neet olennaisesti ennen patentin hakemista tunnetuista 
keksinnöistä. 

A:n vaatimukset hylättiin, ja A joutui korvaamaan yhtiö 
B:lle oikeudenkäyntikuluja yli miljoona euroa. Asia oli 
teknisten kysymysten vuoksi erittäin vaikea ja kirjalli
nen valmistelu laajaa. Jutun käsittely jatkui hovioikeu
dessa. 

ESIMERKKI 2 
Pakkaukset olivat liian samanlaisia. Yritys X:n pakkaukset 
olivat samanvärisiä ja muutenkin samankaltaisia yritys Y:n 
kanssa. Niiden todettiin olevan sekoitettavissa yritys Y:n 
tuotteisiin, mikä antaa väärän kuvan yritys X:n tuotteiden 
alkuperästä. 

Y oli oikeutettu saamaan korvauksen kärsimästään 
vahingosta ja oikeudenkäyntikuluista X:ltä. 

VAKUUTUKSEN
 
rajoitukset
 

IPR-vakuutus sisältää joitakin tärkeitä rajoituksia, eikä se – tuoteväärennöksiin tai piraattikopioihin liittyvää 
siten kata kaikkia vahinkoja. Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvausvastuuta, jos vakuutettu tiesi tai hänen olisi 
korvata pitänyt tietää asiasta 
–	 vakuutuksenottajan tahallisuudesta tai törkeästä – vakuutetun oikeudenkäyntikuluja oikeudenkäynnissä, 

huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja jota If ei ole hyväksynyt 
–	 sopimukseen tai takuuseen perustuvia vahinkoja, jos – vahinkoa, joka on aiheutunut immateriaalioikeudesta, 

korvausvastuuta ei olisi ilman niitä joka vahinkoa vakuutusyhttiölle ilmoitettaessa on 
–	 sakkoja rauennut, siirretty, julistettu peruutetuksi tai jota ei ole 
–	 vahinkoa, jossa vakuutuksenottajana oleva yritys ja sen yleisesti tunnustettu tai jota ei ole aktiivisesti puolus

johtaja tai työntekijä ovat vastapuolina tettu 
–	 immateriaalioikeutta koskevan tuomion täytäntöön- – vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu 

panokustannuksia on aiheuttanut maassa, jossa vakuutetulla ei ole 
–	 immateriaalioikeuden rekisteröinti-, ylläpito- ja voimassa olevia immateriaalioikeuksia, jollei ennen 

seurantakustannuksia immateriaalioikeuden käyttöä kyseisen maan immate
– rojalteja ja muita käyttökorvauksia	 riaalioikeutta ole perusteellisesti tutkittu 
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VOIMASSAOLO 
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella. 

Vakuutus kattaa vahingot, jotka ilmenevät vakuutuksen voimassaoloaikana, ja jotka koskevat tekoa, oikeustointa 
tai tapahtumaa, joka tapahtui tai alkoi vakuutuksen voimassaoloaikana ja jota ei ole ilmoitettu edelliselle vakuutus
yhtiölle. 

VAHINKOJEN
 
korvaaminen
 

Vakuutus korvaa vakuutetulle aiheutuvia oikeudenkäynti
kuluja, jotka liittyvät patenttiin, hyödyllisyysmalliin, 
rekisteröityyn tavaramerkkiin, rekisteröityyn malliin tai 
tekijänoikeuteen. 

Vakuutus korvaa tahattomasta kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuksien loukkaamisesta lisenssinantajalle 
tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneita taloudellisia 
vahinkoja, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan 

oikeuden mukaan korvausvastuussa. Loukkauksella 
tarkoitetaan immateriaalioikeuksia loukkaavan laitteen, 
menetelmän tai oikeuden käyttöä, valmistamista tai 
myyntiä sekä yllyttämistä tai osallistumista toisen 
suorittamaan valmistamiseen, käyttöön tai myyntiin. 

Pidä huolta
 
IPR-ASIOISTA
 

Tärkeintä IPR-riitojen ennaltaehkäisyssä on ensisijaisesti 
IPR:iin liittyvien käytäntöjen luominen yrityksen sisällä. 
Käytännöillä varmistetaan muun muassa riittävä kilpaili
jaseuranta sekä tuotekehitysvaiheessa että sen jälkeen. 

On myös tärkeää varmistaa, että yrityksen työntekijät 
ymmärtävät IPR:ien merkityksen, eikä esimerkiksi toisen 
yrityksen tuotemerkkiä tai tekijänoikeutta rikota vaikkapa 
yrityksen www-sivuilla linkittämällä tai muulla tavalla. 
Yrityksen hyvä sopimuspolitiikka on luonnollisesti osa 
riitojen ennaltaehkäisyä. 

Kaikkea ei voi poistaa hyvillä käytännöilläkään, sillä aina 
on mahdollista, että esimerkiksi patenttia hakiessa viran
omainen ei ole pystynyt tutkimaan tilannetta aukotto
masti, jolloin jossain päin maailmaa voi olla käytössä juuri 
patentoitu tekniikka. Osa riskienhallintaa on vakuuttami
nen. Ennen IPR-vakuutuksen myöntämistä asiakas täyt
tää kyselylomakkeen. 
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VAKUUTUS
 
on sopimus
 

Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimusta 
tehtäessä on tärkeää, että annat oikeat tiedot pyydetyistä 
asioista, kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laajuu
desta. Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan 
laajuus ja omavastuu ja sen perusteella maksetaan 
korvaus vahingon yllättäessä. Sopimuksen keskeinen 
sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa. 

On tärkeää, että ilmoitat viipymättä havaitsemistasi 
virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä 
tiedoista. 

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutus
yhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa 
toistaiseksi. Vakuutusmaksulasku tulee maksaa eräpäivä
nä laskussa ilmoitetulle pankkitilille. 

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole mak
settu eräpäivänä, vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen 
14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettä
misestä. 

Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen 
irtisanomiseen. Vakuutuksen voi irtisanoa milloin 
tahansa. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa 
vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. 
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Lue lisää

if.fi/yritys 

if.fi/yritys
 
Yrityspalvelut p. 010 19 15 00
 

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. 

Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.
 

http:www.finanssivalvonta.fi

