
Lastenkirjahahmot keksivät aidosti patentoimiskelpoisen laitteen
Lastenkirjahahmot Tatu ja Patu tekivät omassa fiktiomaailmassaan keksinnön, joka olisi ollut patentoitavissa
myös todellisessa maailmassa. Tämä käy ilmi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tekemän tutkimuksen
tuloksista.

Tatun ja Patun keksimä aamutoimiautomaatti olisi ratkaisu monen arkiseen ongelmaan. Sillä voidaan sängystä juuri noussut
henkilö herättää, syöttää, puhdistaa, riisua yöpuvusta, pukea päivävaatteisiin ja viimeistellä niin, että automaatista ulos tuleva
henkilö on kylläinen, puhdas ja valmiina päivän haasteisiin. Aamutoimiautomaatti voi koostua perättäisistä laitteista, jotka
suorittavat aamutoimet henkilölle aamutoimiautomaattimoduulin sisällä.

Aamutoimiautomaatti. Tatu ja Patu Oudot kojeet, Otava 2009

Aamutoimiautomaatin patenttihakemus laadittiin normaaliin tapaan. Hakemus koostuu oikeaoppisesti selitysosasta, piirustuksista
ja patenttivaatimuksista. Sen tekeminen oli tarkkaa työtä, koska patenttikielessä on omat kiemuransa. Usein keksijät käyttävätkin
patenttihakemuksen teossa apuna patenttiasiamiestä tai -toimistoa. Tavanomaisesta poikettiin Tatun ja Patun kohdalla siinä, että
PRH:n asiantuntijat laativat hakemuksen Outolan keksijäpoikien puolesta.

Aamutoimiautomaatti valittiin tutkimuksen kohteeksi, koska se on poikien fanien suosikkikeksintö. Yhteensä he ovat tehneet niitä
37.

Fiktion ja tosielämän kutkuttava kohtaaminen

Kirjailijat Aino Havukainen ja Sami Toivonen antoivat luomansa hahmot Tatun ja Patun mielellään yleishyödylliseen
patenttitietouden edistämistyöhön.

Patentoitavalta keksinnöltä vaaditaan aina kolme perusasiaa: uutuus, keksinnöllisyys ja teollinen käyttökelpoisuus.

– Patentoitavuuden tutkiminen oli hauska ja oivaltava idea. Keksiminen on luovan työn elimellinen osa. On kiinnostavaa, että
fiktiivistä materiaalia pystyttiin arvioimaan tarkasti tosimaailman kriteerein. Kohtaamisessa on kutkuttavaa tarinallisuutta, toteavat
kirjailijat.

Sarjakuvasankarien tarjoaman outolaisen perspektiivin avulla luovan alan ammattilaiset voivat käsitellä tuttujakin aiheita tuoreesti
ja omaperäisesti. Heillä tavoitteena on keksiä laitteita, joissa on sopiva sekoitus absurdiutta ja arkisuutta.

– Ideoita syntyy paljon ja vain parhaat niistä valikoituvat ja jalostuvat hahmojemme kautta lukijoiden elämyksiksi.
Patentointiasiassa fiktiivisen keksinnön ja todellisen maailman kohtaaminen muodosti hauskan yhteisen leikin.



Kun PRH tutki Tatun ja Patun hakemuksen perusteellisesti, keksijöille näytettiin vihreää valoa. Patentoinnin perusedellytykset
täyttyivät ja hakemuksen hyväksymiselle ei ole estettä.
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Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme
patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme
tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden
esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme
tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla
palvelutuloillamme.

 


