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1 Sissejuhatus
Käesolevas aruandes analüüsitakse intellektuaalse omandi (IO) põhise ettevõtluse konteksti ning
arenenud riikide õiguslikke regulatsioone ja praktikaid teadmistepõhise majanduse toetamisel.
Põhitähelepanu on suunatud IO lepinguvabaduse ulatuse regulatsioonile.
Antud aruanne on plaanis integreerida autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse
ning tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgse analüütilise lähtematerjali aruandesse.
Põhjus, miks käesolev aruanne koostati eraldi kahest üldisest autoriõiguse ja kaasnevate õiguste ning
tööstusomandi aruannetest seisneb selles, et teatud teemad vajavad IO kodifitseerimise kontekstis
erilist tähelepanu. Nendeks teemadeks sai valitud IO lepinguõiguse küsimused, tööstusomandi
apellatsioonikomisjoni õiguslik raamistik ja leiutiste õiguskaitsesüsteem Eestis.
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2 Intellektuaalsel omandil põhinevate kõrgtehnoloogiliste ärimudelite
üldiseloomustus
Käesolevas aruandes keskendutakse intellektuaalsel omandil (IO) põhineva kõrgtehnoloogilise
ettevõtluse analüüsile väikese avatud majandusega riigi tingimustes. Nimetatud analüüs aitab luua
konteksti mõistmaks intellektuaalse omandi rolli kaasaegses majanduses. Alljärgnev üldine
teoreetiline käsitlus põhineb T. Metsa varasemal eestikeelsel publikatsioonil1, mille teksti on
alljärgnevalt modifitseeritud ja täiendatud käesoleva uuringu ülesannetest lähtuvalt. Selles välja
töötatud kontseptuaalse lähenemise uudsus ja aktuaalsus IO ja ärimudelite teema kontekstis selgub
ekspertide tagasisidest inglisekeelsele artiklile2 ja viitamises rahvusvahelises kontekstis, vt.
näiteks3,4,5 jt. Nagu avatud innovatsiooni kontseptsiooni teadvustamine ja laialdasem
kasutuselevõtmine avaliku sektori strateegiadokumentides ca 7-12 aasta jooksul, nii ka käesoleva
teema akadeemilisest käsitlusest praktiliste väljunditeni võib kuluda aastaid. Käesolevas aruandes on
täiendavalt sisse toodud IO ja ärimudelite kontseptsioonil põhinevad rakendused Eesti ettevõtete
näitel erinevates tehnoloogiavaldkondades, sh lepinguvabaduse kontekstis.
Kõrgtehnoloogilisust mõistetakse siin kui eelkõige väikese ja keskmise suurusega (tehnoloogia)
ettevõtte (VK(T)E) äriprotsessi seotust tehnoloogia maailma tipptasemega ja pidevat omapoolset
panustamist selle tehnoloogilise teadmuse loomisse. Sellega välistatakse käesolevast käsitlusest
paljud nn. odavale madala kvalifikatsiooniga tööjõule orienteeritud allhanke-tööstused, NACE
klassifikatsiooni järgi sektorina kõrgtehnoloogiliseks tunnistatavad kooste- ja pakendamisettevõtted.
Ärimudel on muutunud populaarseks kontseptsiooniks viimasel kümnendil seoses nn „uue“ eteadmusmajanduse väljundi olulise osakaalu kasvuga arenenud riikide ühiskondlikus rikkuses. See
on viinud traditsioonilise ettevõtte- ja ärivormi, tootmise ja toote ning teenuse ja nendega seotud
väärtusahelate ümberkujundamiseni kogu maailmas: tootmine on liikunud arenenud maadest
arengumaadesse, jäänud on eelkõige väärtusahela teadmusmahukamad osad teadus ja
arendustegevusest (T&A) ja disainist logistika ja turunduseni.6 Protsessi tulemusena toimub
tootmistegurite ja majanduse kui terviku struktuuri ümberkujunemine, millega paratamatult peavad
kaasa minema Eesti ettevõtted.7 Samas on majanduse kasvutempo Euroopas oluliselt maha jäämas
nn. uuest maailmast Aasias, samuti USAst.8 Selles protsessis loetakse USA edu põhjuseks kolme
tegurit (samas):
tehnoloogiline innovatsioon,
organisatsioonilised muutused ettevõtetes,
T. Mets. 2010. Kõrgtehnoloogilisel ettevõtlusel baseeruvad ärimudelid – Kalvet, T., Karo, E., Kattel, R. (toim.) Eesti
ettevõtete uued võimalused – ärimudelid, avatud innovatsioon ja riigi valikud, Innovation Studies 14, Tallinn: Eesti
Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, lk. 17-26.
2
T. Mets. 2009. Creating global business model for knowledge-intensive SMEs: the small transition country cases –
Economics and Management, No. 14, lk. 466-475.
3
J. Augusto Felício and Ricardo Rodrigues, (2012) "Models of Opportunity: How Entrepreneurs Design Firms to
Achieve the Unexpected", Management Decision, Vol. 50 Iss: 10, pp.1911 – 1916.
4
Murray Taylor and Robert Jack, 2012. Understanding the pace, scale and pattern of firm internationalization: An
extension of the 'born global' concept - International Small Business Journal, doi: 10.1177/0266242611431992.
5
Sérgio Cavalcante, Peter Kesting and John Ulhøi, 2011. Business model dynamics and innovation: (re)establishing the
missing linkages - Management Decision, Vol. 49 No. 8, lk. 1327-1342.
6
Vt. W. Chung, A. Yam, M. Chan. Networked enterprise: A new business modelfor global sourcing – Int. J. Production
Economics 2004/87, lk. 267–280.
7
M. Tiits, R. Kattel, T. Kalvet. Teadmistepõhine majandus ja majandusareng Eestis. –Poliitikaanalüüs 2004/6; M. Tiits,
R. Kattel, T. Kalvet, R. Kaarli. Eesti majanduse konkurentsivõime ja tulevikuväljavaated. Tallinn: Teadus- ja
Arendusnõukogu, 2003; U. Varblane, R. Eamets; T. Haldma, H. Kaldaru; J. Masso, T. Mets; T. Paas; J. Reiljan; J. Sepp,
K. Türk, K. Ukrainski, M. Vadi, T. Vissak. Eesti majanduse konkurentsivõime hetkeseis ja tulevikuväljavaated. Short
version of the report, Estonian Development Fund 2008, lk. 70.
8
Vt. näiteks M. Rodrigues (Toim.). The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International
Competitiveness and Social Cohesion. Edward Elgar 2002, lk. 203-231.
1
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majanduspoliitika.
Uus majandus seondub infotehnoloogia laialdase kasutusega, räägitakse IT-revolutsioonist, samuti
biotehnoloogiajastust.9
Eesti
on
teadmusmajanduse
seadnud
oma
prioriteediks
strateegiadokumentidega ”Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–
2006” (2002), „Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
strateegia 2007-2013“ (2007) ja uuringu “Teadus‐ ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia
2014‐2020 kujundamine” vahearuande Lõppeva teadus ja arendustegevuse ning
innovatsioonistrateegia täitmise hindamine (2012) põhjal. 21. sajandisse sisenemisel on uus
majandus kohanud tagasilööke, mis kajastus tehnoloogiasektori aktsiaindeksi NASDAQ languses ja
kainestas eufoorilist internetiäri. Tookord võis seda pidada sektori normaalseks
regulatsiooniprotsessiks, kuid viimasest üldisest kriisist on puudutatud praktiliselt kõik sektorid.
Selliste protsesside käigus selekteerub välja see osa nn “uuest majandusest”, milles luuakse kliendile
uusi väärtusi.

2.1 Innovatsioon ja ärimudel
Uue nn “kliki-majanduse” (click of the mouse) tehnoloogilised võimalused on kättesaadavad väga
paljudele ja lakkavad olemast konkurentsieelised. See sunnib otsima edutegureid, mis on raskemini
kopeeritavad. Ühtlasi on see tähendanud teadus- ja arendustegevuse (T&A) ning selle tulemi –
intellektuaalse omandi (IO), sh uue teadmuse, osakaalu kasvu ettevõtete väärtusahelas. Samas
ollakse mõistnud, et ettevõte ei suuda vallata innovatsiooniprotsessi kõiki etappe, mis on viinud seda
tüüpi nn. suletud innovatsioonimudelist loobumiseni.10 Väliskeskkonnast lähtuv (partnerlus,
investeering, omandamine) on avatud innovatsioonimudel, mida iseloomustavad järgmised
tunnused11:
 Kõik “targad” ei tööta meile, vajame teadmuse- ja kompetentsivoolu väljast. Peame leidma ja
kaasama oma teadmusse ja oskusteabesse eredaid isikuid väljastpoolt firmat.
 Väline T&A loob olulist väärtust; sisemine T&A – vajalik osaliselt kinnistamaks
sissetoodava väärtust.
 Ei pea ise algatama T&A-d, et sellelt kasumit teenida.
 Parem ärimudel on eelistatavam esimesena turuleminekule.
 Me võidame sise- ja välisideede parimalt kasutuselt.
 Teenime meie IO kasutuselt teiste poolt ja ostame teiste IO-d kus iganes see annab eelise
meie ärimudelile.
Oluliselt on kasvanud vajadus kaitsta IO-d, millel põhinevad uued tehnoloogilise innovatsiooni
saavutused – st vajadus investeerida nn „kõvadesse“ tehnoloogilistesse eduteguritesse.12 Ettevõtte
seisukohalt on IO üheks eelduseks olla atraktiivne potentsiaalsetele investoritele. Patenteeritud
tehniliste lahenduste arvu on hakatud pidama innovaatilisuse indikaatoriks nii ettevõtete tasemel kui
riigiti. Vähem on pööratud tähelepanu juhtimismehhanismidele, millel on oluline tähendus kõigile
ülalnimetatud kolmele tegurile nii korporatsiooni, riigi kui ka globaalsel tasandil. Viimane nimetatud
tasanditest muutub üha olulisemaks, kuna paljud korporatsioonid on ületanud nii rahvuslikud kui
kontinendipiirid ja tegutsevad globaalselt. Nende mehhanismide mõistmine võimaldab teha paremaid
teadlikke valikuid ka Eestis nii riiklikul kui ettevõtte tasandil.

J. Rifkin. Biotehnoloogia sajand: kuidas geneetikaäri muudab maailma. Fontes 2000, lk. 336.
Innovatsioonimudelist vt. näiteks T. Mets. Millist innovatsioonimudelit vajame. – Audentese Ülikooli toimetised
2004/6, lk. 11-28.
11
H. W. Chesbrough. The Era of Open Innovation. – MIT Sloan Management Review 2003, lk. 35-41.
12
Seejuures on oluline, et IO oleks käsitletav nagu iga muu vara ning see ei oleks seotud seda loonud autori või
leiutajaga läbi imperatiivsete täiendava tasu nõuete.
9
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Ärimudelit on defineeritud mitut moodi, üks lihtsamaid neist: „ärimudel on teie firma rahategemise
loogika praeguses ärikeskkonnas“.13 Selle definitsiooni aluseks on klassikalised küsimused: kes on
klient, mis on väärtus kliendile.14 Praktikud ja konsultandid on hakanud rakendama Alexander
Osterwalderi ärimudeli käsitlust15,16, mis diferentseerib need klassikalised küsimused detailsemalt.
Ärimudeli mõistmisega seondub erinevaid müüte, nagu oleks see vajalik üksnes „dot.com“ firmadele
või, et „õige“ ärimudeli valik kindlustab teie tuleviku pikaks ajaks.17 Selle teema käsitlustes ollakse
jõutud arusaamisele ärimudeli ja turustrateegia vastastikuse sobitamise ja väljatöötamise ajastatuse
vajadusest.18
Kokkuvõtlikumaks käsitluseks on Chesbrough (2009) ning Chesbrough ja Rosenbloom (2002)
formuleerinud19, milliseid funktsioone täidab ärimudel:
1. Sõnastab tehnoloogial põhineva väärtuspakkumuse kliendile;
2. Identifitseerib turusegmendi ja täpsustab tulu genereerimise mehhanismi;
3. Määratleb vajaliku väärtusahela struktuuri pakkumuse loomiseks ja jaotuseks ning täiendavad
eelised toetamaks positsiooni väärtusahelas;
4. Täpsustab tulumehhanismi, mille kaudu ettevõttele makstakse tema pakkumuse eest;
5. Määratleb kulude struktuuri ning kasumipotentsiaali (väärtuspakkumuse ja väärtusahela
struktuurist tulenevalt);
6. Kirjeldab firma positsiooni väärtuse võrgustikus, ühendades tarnijad ja kliendid (sh
identifitseerides potentsiaalsed asendajad ja konkurendid) ning
7. Formuleerib konkurentsistrateegia, millega innovatiivne firma saavutaks ja säilitaks eelise
konkurentide ees.
Tulenevalt oma funktsioonidest on ärimudeli kujundamine ise muutunud üheks oluliseks
innovatsiooniprotsessiks, mis annab põhjuse analüüsida ärimudeli innovatsiooni. Samas on sobiva
ärimudeli olemasolu muutunud innovatsiooni(protsessi) peamiseks eduteguriks.20

2.2 Kõrgtehnoloogilise ettevõtluse iseärasused väikeses avatud majandusega
riigis
Käesoleva alapunkti eesmärgiks on avada kõrgtehnoloogiliste (väike)ettevõtete ärimudelit
kujundavad tegurid väikese avatud majandusega riigi kontekstis.
Eesmärk seondub erinevate keeruliste teemadega, millest igaüks eraldi väärib omaette käsitlust
alapunktist oluliselt suuremas mahus. See seab piirid nii teemaringile kui ka käsitluse sügavusele,
milles käesoleva peatüki autori valikud on subjektiivsed. Käsitletakse, esiteks, ülesandeid ja
J. Linder, S. Cantrell. Five business-model myths that hold companies back. – Strategy & Leadership , 2001/29(6), lk.
13-18.
14
J. Magretta. Why Business Models Matter. – Harvard Business Review 2002/80, lk. 86-92.
15
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur 2009. Business model generation.
16
A. Osterwalder 2004. The business model ontology: a proposition in a design science approach. – Doctoral diss.,
Universite de Lusanne, Ecole des Hautes Etude Commerciales.
17
J. Linder, S. Cantrell. Five business-model myths that hold companies back. – Strategy & Leadership , 2001/29(6), lk.
13-18.
18
C. Zott, R. Amit. The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance. –
Strategic Managemet Journal 2008/29, lk. 1-26.
19
H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom. The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from
Xerox Corporation’s technology spin-off companies. - Industrial and Corporate Change 2002/11(3), lk. 529-555; H.
Chesbrough. 2009. Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, Long Range Planning,
doi:10.1016/j.lrp.2009.07.010.
20
H. Chesbrough. 2009. Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, Long Range Planning,
doi:10.1016/j.lrp.2009.07.010.
13
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mehhanisme, millega kõrgtehnoloogia valdkonna ettevõtjad peavad toime tulema ärimudelit
globaalse teadmusmajanduse tingimustes üles ehitades. Teiseks analüüsitakse väikese ja keskmise
suurusega (tehnoloogia) ettevõtte (VK(T)E) kasvu (rahvusvahelistumise/globaliseerumise)
trajektoore ja strateegiaid väikeriigi kontekstis. Kolmandaks identifitseeritakse ja analüüsitakse
erinevate sektorite kõrgtehnoloogiliste firmade ärimudelite edutegureid Eestis läbi viidud empiiriliste
uuringute põhjal. Neljandaks analüüsitakse Eesti ettevõtete praktikaid IO, eelkõige patenteeritavate
leiutiste tasustamisel ja omandiõiguse reguleerimisel lepingulistes suhetes autoritega. Ning tuuakse
kokkuvõtteks välja mõned üldisemad seaduspärasused VKTE-de ärimudelite ja strateegiate
kujunemisest.
Rahvusvahelistumine on oluline teema väikese avatud majandusega riigi päritolu VKTE-dele seoses
vajadusega katta uue tehnoloogia arendustegevuse kulud, mis koduturu väiksusega seoses pole
mõeldav. Taoliste firmade rahvusvahelistumise eri teid on käsitlenud paljud autorid, sh
ressursimahuka aeglase pideva protsessina vastavalt nn Uppsala mudelile21 ja „tehnoloogia tõuke“
ning „turu tõmbe“ mehhanismide põhise innovatsiooniprotsessina.22 On jõutud ettevõtete
rahvusvahelistumise kontseptsioonideni, mis käsitlevad VKTE globaliseerumisvõimet kas kohe
ettevõtte asutamisel, nö „globaalseks sündinud“ (born global: BG), või peale koduturul tegutsemist
teatavate võimekuste akumuleerimisel, nö „globaalseks ümbersündinud“ (born again global: BAG)
firmana.23 Kasutatakse ka mõistet „uus rahvusvaheline ettevõte“ (international new ventures: INV)
vms.24 Eestis on rahvusvahelistumise „globaalseks (ümber)sündinud“ kontseptsioonil põhinevate
uuringute autoriteks olnud Vissak25 , Roolaht jt. „Globaalse (ümber)sünni“ mudelid viitavad
vajadusele VKTE globaalsele turule viimise eelduste loomiseks juba ettevõtte varase arengu
staadiumis. Luostarinen26, Luostarinen & Gabrielsson27 (2004) viitavad vajadusele välja arendada
üheaegselt toote (P – product), tegutsemisviisi/mudeli (O – operation mode) ja turunduse (M –
market) ehk nn POM-strateegia.
Üldistatuna on varasemate käsitluste kokkuvõte esitatud joonisel 1, mis kajastab kõiki kolme peamist
VKTE globaliseerumis-strateegiat. Samas peame nentima, et nimetatud strateegiate ühise toimimise
skeem on ühtlasi VKTE ärimudeliks – kirjeldamaks kuidas ettevõte loob oma tehnilisest jm
sisendressursist (majanduslikku) väärtust huvirühmadele.28

J. Johanson, J.-E. Vahlne. The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and
Increasing Foreign Market Commitments. – Journal of International Business Studies 1977/8(1), lk. 23-32; O. Andersen.
On the Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis. – Journal of International Business Studies 1993/24(2),
lk. 209-231.
22
O. Andersen. On the Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis. – Journal of International Business
Studies 1993/24(2), lk. 209-231.
23
R. Luostarinen, M. Gabrielsson.“Finnish perspectives of international entrepreneurship”, in: Handbook of Research on
International Entrepreneurship. L.-P. Dana (Toim.). Edward Elgar 2004, lk. 383-403.
24
B. M. Oviatt, P.P. McDougall. Toward a theory of international new ventures. – Journal of International Business
Studies 1994/25(1), lk.45-64; M.M. Keupp, O. Gassmann. The past and the future of international entrepreneurship: A
review and suggestions for developing the field. – Journal of Management 2009/35(3), lk. 600-633.
25
T. Vissak. The Internationalisation of Estonian Born-Again Globals: A Case Study. I. Johansson, (Toim.). Uddevalla
Symposium 2005: Innovations and Entrepreneurship in Functional Regions. Revised papers presented at the 8th
Uddevalla Symposium & the 8th McGill International Entrepreneurship Conference 2005; Uddevalla, Sweden; 15-17
September 2005 (919 - 934). Uddevalla : University West.
26
R. Luostarinen. Internationalisation of the Firm. Helsinki School of Economics, doctoral dissertation 1979.– Viidatud
läbi järgmise teose: R. Luostarinen, M. Gabrielsson.“Finnish perspectives of international entrepreneurship”, in:
Handbook of Research on International Entrepreneurship. L.-P. Dana (Toim.). Edward Elgar 2004.
27
R. Luostarinen, M. Gabrielsson.“Finnish perspectives of international entrepreneurship”, in: Handbook of Research on
International Entrepreneurship. L.-P. Dana (Toim.). Edward Elgar 2004.
28
H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom. The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from
Xerox Corporation’s technology spin-off companies. - Industrial and Corporate Change 2002/11(3), lk. 529-555.
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Joonis 1. VKTE rahvusvahelistumise trajektoorid29
Kogu seda protsessi iseloomustab ettevõtja ja tema meeskonna võimekuse areng nn stardi momendist
kuni globaalse läbimurdeni, tõstatades järgmised küsimused:
1. Millised on barjäärid ja takistavad mehhanismid VKTE-de globaliseerumisele väikeste majanduste
päritoluriigis?
2. Millised on globaalse ärimudeli loomise eeldused VKTE-s?
3. Mis tagab ärimudeli järjepidevuse?
Esimesele küsimusele annab osalise vastuse uuring „Intellektuaalomand – kordistaja või barjäär
väikeriigi teadmuspõhise VKE globaliseerumisel“.30 Nagu eelpool märgitud, koduturu väiksus nii
ressursi mõttes kui IO kaitse territoriaalse ulatuse seisukohalt, finantseerimisvõimaluste vähesus kui
ka väikeriigi ärikeskkond (mille osaks on muuhulgas intellektuaalomandi õiguse regulatsioon – IOR)
tervikuna pigem takistavad kui soodustavad VKTEde arengut. Globaalses äris on need tegurid
võrreldamatult keerukamad ja eeldavad VKTE võtmeisikute vajalike kompetentside varasemat
olemasolu või kujundamist ettevõtte globaliseerumiseelses faasis, st. õppimist nn ärieelsel perioodil.
Teisele ja kolmandale küsimusele annab osalise vastuse see, kuivõrd suudetakse arvestada ja toime
tulla kaasaegset kõrgtehnoloogilist ettevõtlust ja vastavat keskkonda iseloomustavate teguritega31:
1. Arengutegurite ja keskkonna komplekssus ja suur määramatus.
2. T&A suur osakaal ja koostöö teadusasutuste ning ettevõtete vahel.
3. Suur ressursivajadus tootearenduse varases faasis.
4. Vajadus kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu järele.
5. Interdistsiplinaarne kompetents ettevõttes äri ja toote arendamise varases staadiumis.
6. Ettevõtliku eestvedamise/juhtimise jm sotsiaalsed kompetentsid ning võrgustik.
Suures osas viitavad loetletud tunnused nii avatud innovatsioonimudelile kõrgtehnoloogilises
ettevõtluses32 kui ka võimalikele barjääridele, mis VKTE-l tuleb ületada enne läbimurret turule.
29

Joonise autor T. Mets.
T. Mets, K. Kaarna, A. Kelli. Intellectual Property – Lever or Barrier to the Globalization of Knowledge-intensive
SMEs of Small Country Origin. – Engineering Economics 2010/(21) 4, lk. 387-398.
31
M. Bernasconi, S. Harris, M. Moensted. High-tech entrepreneurship: Managing innovation in a world of variety and
uncertainty. In: M. Bernasconi, S. Harris, M. Moensted, (ed-s). High-tech entrepreneurship: Managing innovation,
variety and uncertainty. London&NY: Routledge 2006.
30
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Turuga seotud barjääride ületamise seisukohalt muutub teadmusmajanduses üheks olulisemaks
ärimudeli funktsiooniks võimekus kordistada (ingl. leverage) ressursse, iseäranis teadmusega seotud
ressursse.33 Võrreldes tavapäraste materiaalsesse varasse investeeringute rakendusulatuse
laienemisega kaasneva efektiivsuse kasvuga (kuni mõnikümmend protsenti, osaliselt selgitatav
mastaabiefektiga), tõstab kordistamine teadmusinvesteeringu rentaablust kümneid ja sadu kordi. See
tähendab, et kordistav ärimudel ehk ärimudeli kordistus-võimekus muutub VKTE jaoks üheks
peamiseks globaalsele turule mineku eelduseks.
Kordistamist (leverage) on inglisekeelses kirjanduses defineeritud kui “määra, mille võrra kasumid
kasvavad, kui tulud ja kasutusmaht suurenevad”.34 Kordistamise mõiste seondub “organisatsiooni
ressursside kasutamisega kogu ulatuses”.35 Sõna otsene tähendus inglise keeles viitab kangi tõstejõu
kasutamisele. Kangimehhanism ise võimaldab teatavasti tõstejõudu kordistada. Ressursside, sh
immateriaalsete ressursside, kordistamist on algul nähtud kui multinatsionaalsete korporatsioonide
(MNC) edutegurit36, kuna need suutsid kopeerida oma ärimudelit erinevatesse geograafilistesse
regioonidesse ja niimoodi kordistada oma investeeringuid teadmusse ja kompetentsi. See nähtus on
tuntud ka nn “McDonaldsi efektina”37, mis loob globaalsele korporatsioonile ebaproportsionaalselt
tugeva konkurentsieelise kohalike firmade ees, eriti teadmuspõhistes valdkondades, mida
nimetatakse ka ”uueks majanduseks”.38 Tänu infotehnoloogia arengule ja kommunikatsioonikulude
alanemisele mõnedes sektorites saavad VKTEd kasutada analoogilist geograafilist kordistusefekti
nagu multinatsionaalidki. Täiendava ja veelgi olulisema kordistusefekti võib saada VKTE
võimekusest sidustada ja kombineerida erinevate valdkondade teadmust. Taoline integreerimine
võimaldab luua globaalselt konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid, mis levivad paljudesse
geograafilistesse piirkondadesse.

2.3 Väikese ja keskmise suurusega tehnoloogiaettevõtte kasvu trajektoore ja
strateegiaid väikeriigi kontekstis
Väikeriigi väheste ressurssidega keskkonnast tulenevalt on VKTEdel vajadus globaliseeruda oma
arengu suhteliselt varases faasis. Seda ettevõtjate käitumismustrit on hakatud uurima intensiivsemalt
viimasel kümnel aastal. Samas ei ava populaarsemad teemaga seonduvad kontseptsioonid (BG,
BAG, INV) põhjuslikke seoseid, millised elemendid keskkonnast, ressurssidest ning
käitumismustrist ja miks võimaldavad osal ettevõtetest olla edukas, kuidas ja kas nn ebaedulugu
mingil momendil võib pöörduda ettevõtte edulooks. Milline on, näiteks, teadmuse roll selles
protsessis? Kuidas luuakse väärtus kliendile ja kuidas toode/teenus jõuab tarbijani? Vastates neile
küsimustele jõuame arusaamisele, mis on tehnoloogiaettevõtte kasvu edutegurid.
VKTE võib minna globaalsele turule (joonis 1) väga erineva toote ja teenusevalikuga. Luostarinen ja
Gabrielsson39 on näidanud, et väikeriigi päritolu globaalsed VKEd võivad toimida erinevates
tootekategooria valdkondades: (1) kõrgtehnoloogia, (2) kõrgdisain, (3) kõrg-teenused, (4) kõrgknow-how, ja (5) kõrg-süsteemne äri. Viimane loetletud kategooriatest ühendab ja kombineerib
32

H. Chesbrough. Open business models: how to thrive in the new innovation landscape. Harvard Business School Press
2006.
33
G. Hamel, C. K. Prahalad. Strategy as Stretch and Leverage. – Harvard Business Review 1993 March-April, lk. 75-84.
34
Handbook of Management. Financial Times 1999, lk. 882.
35
J. L. Thompson. Strategic Management. 4th edition. Thompson Learning 2001, lk. 1126.
36
G. Hamel, C. K. Prahalad. Strategy as Stretch and Leverage. – Harvard Business Review 1993 March-April, lk. 75-84.
37
S. Winter, G. Szulanski. Replication as Strategy. – Organization Science 2001/12(6), 730-743.
38
T. Mets. Leverage of knowledge and competence – success factor of global corporation: Mathematical model and
some empirical findings in Estonia. – Management of Organizations: Systematic Research 2003/28, lk. 111-124.
39
R. Luostarinen, M. Gabrielsson.“Finnish perspectives of international entrepreneurship”, in: Handbook of Research on
International Entrepreneurship. L.-P. Dana (Toim.). Edward Elgar 2004; R. Luostarinen, M. Gabrielsson. Globalization
and marketing strategies of Born Globals in SMOPECs. – Thunderbird International Business Review 2006/48(6), lk.
773-801.
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eelnevad kas osaliselt või täielikult. See viitab ühtlasi, et ka käesolevas käsitluses tuleks
kõrgtehnoloogilise VKTE all mõista kõiki eelloetletud kategooriaid. Seejuures tuleb märkida, et
kõiki neid kategooriaid iseloomustab vastav teadmus ning eri valdkondade (domeenide) teadmusi
kombineerides kasvab VKTE äri komplekssus. Käesolevas käsitluses on üheks kõrgtehnoloogilise
äri arengu/kasvu dimensiooniks valitud vastava tehnoloogilise teadmuse komplekssus, teiseks
dimensiooniks – turu-ulatus ja vastav teadmus. Teadmuse ja selle kombineerimise olulisusele
välisturu võrgustiku arendamise kontekstis viitavad näiteks käesoleva uuringuga samaaegselt
publitseeritud tulemused Rootsist.40
Kordistamise mehhanismi käsitletakse siin kolmes aspektis (joonis 2):
- ärimudeli kaudu toote/teenuse (teadmuse) kordistamine üle kõigi (siht)turu segmentide turuulatuse kasvu suunas;
- teadmuse kordistamine üle erinevate tehnoloogiavaldkondade (domeenide) toote/teenuse
komplekssuse kasvu suunas;
- kahe dimensiooni omavaheline kordistamine/kombineerimine.
Kõik kolm loetletud varianti on eelduseks kordistamise sünergiale, mille toimimise eelduseks peaks
olema vastav ärimudel. Globaalne läbimurre toimub eeltoodud koostoimete tulemusel. Kuid milline
on nn läbimurde kombinatsioon, sõltub reast keskkonnateguritest (joonis 1) ja ettevõtjast ning tema
meeskonnast. Teadmusäris tähendab kordistamine leiutamist, pidevat parendamist ja uute „pehmete“
ning „kõvade“ protsesside ülevõtmist ja levitamist ühenduses juba olemasolevate kompetentsiga kuni
saavutatakse nn „kriitiline“ tase läbimurdeks. Kõrgetasemelise kompetentsi loomine ettevõttes on nn
„rajasõltuv“ inter-distsiplinaarne (õppimise) protsess, mida konkurentidel pole lihtne korrata.
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Joonis 2. Rahvusvahelistuva VKTE teadmuse ja turu kordistamise maatriks.41

D. Tolstoy. Knowledge Combination and Knowledge Creation in a Foreign-Market Network. – Journal of Small
Business Management 2009/47(2), lk. 202-220.
41
Joonise koostaja T. Mets.
40
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Sellest tulenevalt ei pruugi VKTE arengutrajektoor teadmus-turg kordistusmaatriksis olla lineaarne,
vaid võib kulgeda järgides mitmesuguseid näiteks S-kujulisi trajektoore maatriksi kvadraatide vahel
(joonis 2), protsessiga võivad kaasneda ärimudeli muutused. Ettevõtja ja tema meeskonna
tehnoloogilise ja äristrateegilise õppimise ajastatus firma asutamise momendi suhtes pole kriitiline,
see võib olla toimunud nii eelnevate projektide käigus kui ka konkreetse VKTE arendusprotsessis –
määravaks saab vastavate ressursside olemasolu. Kõrgtehnoloogilise ettevõtte jätkusuutlikkuse
eelduseks saab jõudmine oluliselt suuremale turule kui koduturg.
Võttes kokku eeltoodu, on VKTE-de strateegilised edutegurid järgmised:
1. Originaalne uus teadmus ja kompetents, mis võib olla kaitstud intellektuaalomandina,
eelkõige patendiga kas uuele tootele, teenusele, protsessile, disainile ja/või nende
kombinatsioonile. Samas võib originaalne teadmus seonduda turundus- või jaotusvõrguga,
kasutades kõrgtehnoloogilisi lahendusi.
2. Tugev intellektuaalomandi alane kompetents uute tehnoloogiliste ideede rakenduse varases
staadiumis. Originaalset know-how-d tuleb kaitsta enne, kui see avalikustatakse ja/või
tullakse turule. Samas tuleb varases staadiumis otsustada ka minek uutele turgudele, sest IO
kaitse on regionaalne, reguleeritud konkreetse riigi seadusandlusega, aga teadmuse jm knowhow uudsusnõue patendi saamiseks on üldjuhul globaalne. St IO (kaitse) strateegia on VKTE
äristrateegia oluline komponent.
3. Võimekus kordistada oma ärimudelit üle uute turgude. See eeldab ärimudeli vormi, millele
nende turgudega seonduvad barjäärid on hõlpsamini ületatavad kui konkurentidel senises
keskkonnas. Intellektuaalomand võib toetada uutele turgudele sisenemist ja tagada
tegevusvabaduse konkreetsel turul kui ka olla barjääriks konkurentidele.
4. VKTE globaliseerumine eeldab vastavate kompetentside omandamist enne selle protsessi
tegelikku toimumist. Vastav ettevõtliku õppimise protsess võib leida aset nii juba enne firma
asutamist kui ka juba tegutsevas ettevõttes, st ”eellugu” enne rahvusvahelistumist.
5. Täiendavaks eduteguriks kujuneb võimekus kordistada erinevaid, kuid omavahel
sidustatavaid tehnoloogilisi kompetentse, mis võimaldavad laiendada turule pakutavate
teenuste/toodete komplekssust.
6. Tehnoloogiafirmade edukuse määrab lõpptulemusena ära tehnoloogiliste kompetentside
(teadmuse) ja turgude omavahelise kordistamise võimekus, so ärimudeli kordistusvõimekus.
7. IO turupotentsiaal koos tehnoloogilise ja ärimudeli kordistusvõimekusega on eelduseks
VKTE-de investorite leidmiseks ja riskikapitali rahastuseks, mis on üks peamine tegur
tehnoloogiafirma kasvuettevõtteks kujunemises.

2.4 Intellektuaalse omandi väärtuse hindamisest
Kuigi IO väärtus uue teadmuse loomise kontekstis peaks olema ettevõtte suurimaid väärtusi, pole
seni üksmeelt, kuidas seda väärtust hinnata42. Väärtuse hindamise seisukohalt algab küsimus juba IO
vormi valikust, mis sõltub konkreetse loomingulise tulemuse/leiutise ja selle ärilise realiseeritavuse
kontekstist, samuti sellest, millised võivad olla IO kaitse eesmärgid tervikuna. Samas tuleb
ühemõtteliselt teadvustada, et IO on vaid üks komponent ettevõtte äristrateegia ülesehitamisel ja
edukas saab olla ainult läbi ärimudeli, mille kaudu jõutakse turule. Siin ei eksisteeri IO
üldtunnustatud või abstraktset väärtust.
Ettevõtte tasandil üsna tüüpiline on IO käsitlus investeeringuna selle kulude-tulude, geograafilise ja
ajaraamistiku piires, väärtuse hindamiseks kasutatakse kõiki finantsjuhtimisest laenatud tüüpilisi
investeeringu tasuvuse hindamise võtteid. IO-ga seotud õiguste ja patendi väärtuse hindamiseks

42

Vt. ka teema „Intellektuaalse omandi õigusaktide mõju hindamine. Mõjude hindamise mudeli loomine“ aruannet.
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kasutatavate meetodite hulk on lai (näiteks: Rivette, Kline43; Hagelin44 jpt). Eristatakse kolme
põhilist IO hindamise mudelite tüüpi45,46:
 Kulude-põhised mudelid seonduvad IO loomise või omandamisega seotud kulutustega;
 Turu-põhised mudelid võrdlevad samaväärse/analoogilise IO hinnaga konkreetsel turul;
 Tulu-põhised mudelid hindavad IO väärtust tulevikus kavandatava tulu/rahavoo alusel
taandades selle tulu tänasesse/hindamise päeva.
Optsioonimudel sisaldab45 erinevaid arendus- ja kommertsialiseerimisvõimalusi, sh leiutise/patendi
otsene kasutus oma äris, litsentseerimine jm, mis võivad, kuid võivad ka mitte realiseeruda. Samas,
peab arvestama, et patendi väärtus väheneb ajas, patendiga seonduvate õiguste jõustamine ja
tagamine on seotud erinevate kulutustega jne (ibid).
Hagelin43 toob välja rea IO väärtuse hindamise meetodeid:
1. 25 protsendi reegel. See kuulub nn „rusikareeglite“ hulka ja tähendab, et litsentsimüüja peaks
saama litsentsi ostjalt 25 % litsentseeritud tehnoloogiaga teenitud müügitulemist (gross profit, tuleb
eristada terminist net profit). Selle reegli üks modifikatsioone või sellele reeglile eelkäijaks on
teadmine, et litsentseerimistasu eri valdkondades on 1-5 %. Meetod kasutav lihtsamini eelkõige
protsessitehnoloogiate rakendamisel.
2. Tööstusharu standardid. See on populaarne meetod, vaadeldav eelmise „rusikareegli“
modifikatsioonina. Näiteks, arvutustehnika „raudvarale“ on see 1-5 % ja tarkvarale – 25 %
puhaskasumist.
3. Hinnangud. Meetod sisaldab võrdluses mõne teise IO-ga kasutades objektiivseid ja subjektiivseid
skaalasid. Seondub sageli tööstusharu tavadega, erinevaid komponente eristatakse nende kaaludega
tervikotsuses.
4. Surrogaatmeetodid. Hinnatakse patente mitte kasumi ja eeltoodud meetodite baasil, vaid hinnates
omanikfirmat ja neid patente endid. Arvestatakse patentide arvu, patendilõivu makseid, tsiteeritavust,
jms. On leitud, et need näitajad on korrelatsioonis firma väärtusega.
5. Komponentide eristamise meetod. Eraldi vaadeldakse IO väärtuse ja tulu erinevaid komponente.
Firma turuväärtust kalkuleeritakse hinnates rahalisi jm materiaalseid varasid, ühtlasi saadakse
hinnang ka immateriaalsetele varadele ja brändi väärtusele. Meetodit on täiendatud
makromajandusliku mudeliga, milles SKP jaotub majandussektorite vahel, iga sektori puhul on
võimalik analüüsida tulusid IO-lt. Samuti on kasutatav teadmuskapitali hindamise tulemuskaarti.
6. Monte Carlo meetod. Meetod täiendab sissetulekutel (rahavool) põhinevat hinnangut asjaoluga, et
prognoosides näiteks tootehinda ja müügimahtu tuleb arvestada nende teostumise tõenäosusega.
7. Optsioonimeetodid. Need põhinevad väärtpaberite optsioonide hindamisel (vt. samuti Matsuura
2004).
8. Konkurentsieelise hindamise meetod (Competitive Advantage Valuation® (CAV)). CAV-i on
selle väljatöötajad (Hagelin 2002) pidanud eeltoodud meetodite täienduseks otsustamisel. Selle
meetodi järgi IO väärtus seondub toote praegusväärtusega (vt, finantsilised meetodid), see sisaldab
kolme tüüpi intellektuaalset vara: tehniline (patendi kasulikkus, tarkvara funktsionaalsus –
autoriõigus, tehn(oloog)iline ärisaladus), reputatsioon (kaubamärk, brändinimi jm), ning protsess
(ärimeetodid ja äriprotsesside omandikuuluvus).
Kokkuvõtteks võime nentida, et eksisteerib IO väärtuse võimalike analüüsimeetodite paljusus, siin
käsitletud kirjanduse (Pekonen47; Yu-Jing Chiu, Yuh-Wen Chen; Matsuura; Hagelin; Rivette, Kline

43

K.G. Rivette, D. Kline, 2000 Discovering new value in intellectual property - Harvard Business Review, Jan-Febr, lk.
54-66.
44
T. Hagelin. 2002 New Method to Value Intellectual Property, AIPLA Q. J. Vol. 30, No. 3, pp. 353-403.
45
Jeffrey H. Matsuura 2004 An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models - Research
Management Review, Volume 14, Number 1, lk. 1-10.
46
Yu-Jing Chiu, Yuh-Wen Chen 2007 Using AHP in patent valuation - Mathematical and Computer Modelling, 46, lk.
1054-1062.
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jpt) põhjal võib neid tuvastada enam kui kümmet. Meetodi valik sõltub konkreetsetest eesmärkidest,
sektori spetsiifikast, äri suurusest jpt teguritest. Samuti tõstatub küsimus, millistel tingimustel ja
milliste eesmärkide saavutamiseks saab tuvastada IO kasutamist – lisaks otsesele kasutusele tootesteenuses või tootmisprotsessis, on võimalikud konkurendi blokeerimine, eksitamine, põhipatendi
tehnilise lahenduse kaitsmine nn „patendivalliga“ jne. Samuti võidakse paljudele potentsiaalselt
patenteeritavatele lahendustele jätta taotlus esitamata või hoida lahendust ärisaladusena, või
vastupidi – publitseerida lahendus vältimaks konkurentide võimalikku patenditaotlust48. Samas, nagu
IO-t nii ka seda reguleerivat poliitikat ja õigusakti/õigusakte käsitletakse majanduslikus mõttes
investeeringuna, st poliitika/õigusakti juurutamine seondub väljaminekuna nii ühiskonna kui ka
ettevõtte ja sektori tasandil. Taolise investeeringu mõjul riigi ja ettevõtte tasandil kujunev
(sotsiaal)majanduslik tulem kas otsese rahavoona vastavatest funktsioonidest ja protsessidest
(patenteerimine, õiguskaitse, teadmuse loomine jne) või kaudse rahavoona, näiteks ärilise usalduse
kasvu või riigi kuvandi paranemine tulemusena. See lubab IO-t, IO poliitikat ja õigusakte
majanduslikus mõttes käsitleda analoogiliste rahaliste investeeringutena.

2.5 Kõrgtehnoloogiliste firmade edutegureid Eestis kaasuste põhjal
Kõrgtehnoloogiliste Eesti päritolu rahvusvaheliselt edukate firmade arv ei ole suur, staatilise
materjali hulk strateegiliseks analüüsiks tagasihoidlik – see eeldab vastavalt kvalitatiivseid
uurimismeetodeid. Selleks sobib parimal viisil nn. kaasuste käsitlus. Lähenemisviisi toetavad ka
eeltoodud originaalsest teoreetilisest raamistikust lähtuvad uurimisülesanded ja küsimused:
1. Kaardistada VKTEde teadmus-turg arengu trajektoorid rahvusvahelistumise protsessis.
2. Analüüsida, mis toimub toote/teenuse komplekssusega globaliseerumise protsessis.
3. Milline on kompetentside akumuleerimise ajastatus globaliseerumise protsessis, kas
eksisteerib nö eelajalugu?
4. Kas on tuvastatav nö ettevõtlik õppimine VKTE globaliseerumisel?
5. Milline oli ettevõtluskeskkonna mõju?
6. Milline on intellektuaalse omandi ja selle kaitse roll?
7. Mida võime järeldada konkurentsieeliste, ärimudeli ja strateegia kohta?
Valimisse arvatud ettevõtted on suhteliselt hästi tuntud ja neid on üsna palju ka uuritud. Käesolev
uuring võimaldas avada just neid aspekte, mida varem on vähem käsitletud. Andmeid koguti nii
teisestest, sh patentide andmebaasid, publitseeritud artiklid ning intervjuud, kui ka esmastest
allikatest nagu ettevõtete veebid ja aastaaruanded ning intervjueerides võtmeisikuid. Uuringute
metoodika ning peamised tulemused on ära toodud publitseeritud mitmetes artiklites.49
Kokkuvõtlikult on tulemused esitatud joonisel 3.

Pekonen, O. 2011. Valuation and evaluation of inventions and patents - Project Paper Patentit Teollisuus Tekniikka –
course (http://lib.tkk.fi/Reports/2011/urn100505.pdf)
48
Vt näiteks T. Mets, M. Leego, T. Talpsep, U. Varblane. 2007. The role of intellectual property protection in the
business strategy of university spin-off biotech companies in small transition economy - Review of Central and East
European Law, Vol. 32, No 1, lk. 19-40 või Kelli, A., Mets, T., Pisuke, H., Vasamäe, E., Värv, A. 2010. Trade Secrets in
the Intellectual Property Strategies of Entrepreneurs: The Estonian Experience – Review of Central and East European
Law, Vol. 35, No. 4, pp. 315-339.
49
Näiteks T. Mets, K. Kaarna, A. Kelli. Intellectual Property – Lever or Barrier to the Globalization of Knowledgeintensive SMEs of Small Country Origin. – Engineering Economics 2010/(21) 4, lk. 387-398.
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Joonis 3. VKTEde tooteportfelli „teadmus-turg“ trajektoorid globaliseerumise protsessis.
Uuritud ettevõtete valimis on esindatud nn uue majanduse ettevõtted infotehnoloogia ja
biotehnoloogia valdkonnast.
1. Regio arengulugu on kõige pikem, alates aastast 1988. Firma on teinud kaasa ka kõik Eesti
ettevõtlusele omased protsessid, alustades suhteliselt lihtsamast tooteportfellist taastades Eesti oma
maakaartide tootmise ja õppides looma uusi digitaalseid geograafilisi kaarte ning geoinfosüsteeme
(GIS) koduturu tarbeks. GIS-tehnoloogia omandamine lõi eelduse mobiilpositsioneerimise ja
asukohapõhiste mobiiliteenuste väljaarendamiseks – toimus teadmuse komplekssuse kasvatamine üle
erinevate tootevaldkondade. Läbimurre Ericcsoni globaalsesse võrgustikku saavutati ühe konkreetse
teenuse – mobiilpositsioneerimisega, mille tarkvara tarnijaks firma sai alates 2004. a. Läbimurdele
järgnes võimalus ülejäänud varasemate kompetentside rakendamiseks oma partneri Ericcsoni kaudu.
Kasutati ühe suure partneriga B2B ärimudeli spetsiifilist versiooni, nn „sea seljas ratsutamist“
(piggybacking). Seda võimaldas partnerlus globaalse „suurtegijaga“, olles tolle väärtusketi väga
väikese spetsiifilise osa tarnija. Ettevõte on olnud kuni globaliseerumiseni pidevalt arendustegevuse
rahastamise probleemide ees; on kasutatud erinevaid rahastamisviise kuni aktsiate müügini
strateegilisele välisinvestorile ning viimase pankrotistumisel „internetibuumi“ raugemise ajal
taastanud iseseisvuse väljaostuga pankrotipeast. Intellektuaalomandit on kaitstud peamiselt
kaubamärgiga Reach-U ja tarkvara autoriõigusega. Teenuse tehnoloogiline realiseerimine partneri
tehnoloogilises ja väärtusloome ahelas toetab nii intellektuaalomandi kaitset kui ka ärimudeli
toimimist. Regio kasvu on toetanud mitmete arendustegevuste väljaandmine (outsourcing), mis on
võimaldanud rakendada partnerite võimekusi.50 Õppimise protsess on olnud pidev, S–kõveraga
kirjeldatava globaliseerumise „eellugu“ toimus peamiselt koduturul tegutseva ettevõtte raamistikus.

H. Uustalo. Development of Capability Portfolio: Case Study of Regio. Magistritöö ettevõtluses ja
tehnoloogiajuhtimises. Tartu Ülikool (2009).
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2. Skype, asutatud 2002, on tuntuim Eestist alguse saanud globaalne info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia firma, mis on viimase kolme aasta jooksul kasvanud üle VKE
piiridest. Firma „eellugu“ seondub varasema tehnoloogilise ja ärilise kompetentsi kogumisega
failivahenduskeskkonna KaZaa raames. Samas, kuigi suur osa tehnoloogiarendusest tehti Eestis,
kuulusid idee ja ärimudel rootsi ja taani ettevõtjatele. Eelkõige ärimudeli ja tehnoloogilise lahenduse
hea kombinatsioon võimaldasid varajast juurdepääsu riskikapitalile – investeerijaks Eesti juurtega
Steve Jürvetson USAst, Californiast. Globaalset läbimurret ühe konkreetse tootega toetas lõppkliendile ligipääsetavus tasuta internetikõne teenuse abil, visiooniga välispartnerid ja atraktiivsus
riskikapitali rahastusele toote väljaarenduse faasis. Esimene patenditaotlus esitati vahetult enne
esimese teenusega turule tulekut. Tasuta baasteenus on tugevasti toetanud tasuliste teenuste levikut
tänu oluliselt soodsamale hinnale võrreldes teiste rahvusvaheliste telekommunikatsioonifirmadega.
Ärimudelit koos tehnoloogilise realisatsiooniga peetakse lausa murranguliseks innovatsiooniks
valdkonnas.51 Tehnoloogia- ja ärimudeli kombinatsioon P2P/B2C ning aktiivne patendikaitse
laienevale
toodeteportfellile
toetavad
globaalse
telekommunikatsioonituru
haaramist.
Arengutrajektoori teadmus-turg raamistikus kirjeldab klassikaline Γ- kõver.
3. Asper Biotech, asutatud 1999, sai lähtetõuke akadeemilisest keskkonnast ja globaliseerumist
toetasid tugevasti prof. Metspalu isiklikud kontaktid ning teaduspublikatsioonid. Algne äriidee oli
kompleksne, sisaldades tehnoloogiaplatvormi, sh. DNA diagnostikateenust ja vastavat tehnoloogilist
aparatuuri ning metoodikat. 2001-2002 alustati globaalset pakkumist teadlastele kohapealse esindaja
(B2B2C mudel) kaudu. Äriidee teisendati 2003-2004 institutsionaalsele lõppkliendile suunatud
teenuseks (B2C mudel), tehnoloogiaplatvorm eraldati põhitegevusest iseseisva äriprojektina
tütarfirmasse Genorama. Protsessi kirjeldab pööratud L-kõver. IO strateegia on suunatud nii kaitsele
kui ka tegevusvabaduse tagamisele valitud sihtturgudel, testid on muutunud aktsepteeritud
standardiks valdkonna uurijate hulgas. IO kaitsel tehakse koostööd liitlastega USAs, kelle vastav
võimekus ja ressursid oluliselt ületavad firma oma võimalusi.
4. Icosagen Group (kuni märtsini 2009, Quattromed), asutatud 1999, on Tartu Ülikooli spin-off
firma, tugeva akadeemilise taustaga. Alustas Eesti turul laialdast meditsiinilist
molekulaardiagnostikat pakkuv firmana. Tooteportfelli laiendati tütarfirmade avamise ja litsentside
sisseostuga, sh lateksi allergeenide testimistehnoloogia FITkit® Soome firmalt FIT Biotech, 2005.
FITkit® omandati usus, et ollakse võimekamad selle globaalsel rakendamisel. Läbimurre saabus, kui
nimetatud tehnoloogia 2008.a. “American Society for Testing and Materials”52 poolt standardiks
tunnistati. 2009.a. alguses loovutati kohalikule turule orienteeritud teenustepakett ja laborifirma
riskikapitalistist investorile BaltCap. Samuti saavutati läbimurre terapeutiliste valkude (antikehade)
tootlikkuses: 10-50 korda võrreldes konkurentidega. Tehnoloogiat on juba litsentseeritud
globaalsetele farmaatsiafirmadele. IO roll ärimudelis (B2B) on muutunud, olles alguses
toodet/teenust ja ärimudelit toetav/kaitsev, praeguseks on see lisaks omandanud iseseisva äriartikli
tähenduse. Arengutrajektoor meenutab mitme paralleelse pooliku S-kõvera kombinatsiooni.
Võrreldes kahe erineva valdkonna ettevõtete arengutrajektoore (joonis 3) võib neis leida nii ühiseid
jooni kui ka erinevusi. Kuigi Asper Biotech tundub olevat erand reeglist, et globaalne läbimurre
toimub eelkõige ühe teadmus-/kompetentsi domeeni raames, näitas edasine areng peale turule
jõudmist, et tervikliku tehnoloogiaplatvormi asemel on efektiivsem jätkata teenuse osutamise
domeenis ja ülejäänud tehnoloogia siirata iseseisvasse ärisse. Ühtlasi toimus ka ärimudeli vahetus.
IT ja biotehnoloogia firmade olulise erinevusena torkab silma kõrgem uuringute osakaal ja personali
teaduslik ettevalmistatus biotehnoloogia valdkonnas. Seda kinnitab ka firmade päritolu ja
G. Yovanof, G. Hazapis. Disruptive technologies, services, or business models. – Wireless Personal Communications
2008/45, lk. 569-583.
52
ASTM International. Arvutivõrgus: www.astm.org (31.01.2013).
51

16

Versioon: 19.02.2013

juhtfiguuride akadeemiline taust. Samas viitab uuringute suurem maht ka suuremale rahastuse
vajadusele.
Eesti tehnoloogiaettevõtetel on tunnuseid avatud innovatsiooni mudeli kasutamisest pikema aja
vältel, alates Regiost, rakendades väljatöötlustes partnereid, kuni Icosagenini, mis on siirdunud
litsentsiärisse. Ärimudeli ülesehitamisel on oluliseks komponendiks muutunud teadmuse ja
kompetentside kordistamisvõime, millel põhineb väärtuse loomine kliendile. Samas on ärimudeli
kriitiliseks funktsiooniks turu kordistamine ja globaliseerumine teadmus-turg dimensioonide
kordistamise tulemusel.
1. Globaalne läbimurre ühe kitsa toote/teenusega ehk üleminek üksiktootelt/teenuselt süsteemsele
pole absoluutne reegel (vt Asper Biotech). Uuringus käsitletud kaasused toetavad siiski enam
seisukohta, et VKTEd on algperioodil globaalselt edukamad ühe konkreetse tootega ja edasise
arengu käigus liigutakse süsteemse toote/teenuse suunas.
2. Biotehnoloogiafirmadele on omane vajadus kõrgema kvalifikatsiooniga (üldjuhul doktorikraadiga)
tehnoloogiapersonali ja suuremate T&A kulude järele.
3. Intellektuaalomandil on tehnoloogiafirma arengus nii tehnoloogia- ja turubarjääri, blokeerija kui
ka turu ja teadmuse kordistamise toetamise funktsioon. Milline nendest rollidest mingis situatsioonis
olulisem on, sõltub konkreetsest kontekstist. Kuigi IO-l on kõigi näidetes analüüsitud kaasuste
seisukohalt firma ärimudelis oluline roll, erinevad intellektuaalomandi strateegiad omavahel. See
viitab ärimudeli ja (IO) strateegia nn „korduva leiutamise“ vajadusele ja ressursside ning keskkonna
regulaarsele analüüsile.
Hilisemad uuringud53 kui ka käesoleva uuringu käigus kogutud informatsioon on kinnitanud
eeltoodud VKTE-de põhjal tehtud üldistusi enam kui kümne ettevõtte näitel, sh. käesoleva uuringu
vajadusteks kogutud kaasuste ja ettevõtjate-leiutajate intervjuude põhjal.

2.6 Eesti tehnoloogiafirmade praktikast intellektuaalse omandi juhtimisel ja
leiutajate hüvitamisel
Eelmise alapunktis käsitletud VKTE-de strateegilised valikud ja praktikad IO kontekstis tõstatavad
vajaduse lähemalt käsitleda suhteid ettevõtete/ettevõtjate ja IO loojate vahel. Ühelt poolt tähendab
see vajadust uurida, kuidas ettevõtted rakendavad oma strateegilisi valikuid teadmuse (intellektuaalse
kapitali) kasutamisel, kuidas hindavad IO väärtust ja kuidas reguleerivad suhteid loojate/leiutajatega.
Teiselt poolt tähendab see vajadust küsitleda leiutajaid, milline on nende seisukoht nimetatud
küsimustes. Intervjueeritavad54 esindasid ettevõtja, juhi, teadlase, leiutaja ja IO manageri rolli
erinevates
tehnoloogiafirmades
(mõni
neist
mitmes)
ja
ülikoolides
erinevates
tehnoloogiavaldkondades, sh elektroonika ja tarkvaraarendus ning biotehnoloogia. Mõned
intervjueeritavad esindasid enam kui ühte ettevõtet, olles samaaegselt ülikooli esindajad. Kõik
ettevõtted, mida küsitletud esindasid, olid rahvusvahelise – eelkõige globaalse äriorientatsiooniga,
need põhinevad Eesti kapitalil, nende käivitajaks on Eesti ettevõtjad ja neid juhivad Eesti päritolu
juhid, st need esindavad sama ettevõtete gruppi, mille põhjal eeltoodud teoreetilised mudelid on
tuletatud.
Kuna osa tundlike teemade avamiseks on vajalik säilitada konfidentsiaalsus, siis konkreetset
konteksti avatakse vähemtundlikel juhtumitel, kui selleks oli kokkulepe. Sellest tulenevalt, siinkohal
suurem osa intervjuudest saadud informatsiooni on kajastatud vormis, mis ei viita konkreetsele
ettevõttele. Teemad on avatud alljärgnevalt.
T. Mets. 2012. Creative Business Model Innovation for Globalizing SMEs – In: Thierry Burger-Helmchen (ed),
Entrepreneurship - Creativity and innovative Business Models, InTech, Rijeka, Croatia, pp. 169-190.
54
Küsitletavad olid Toomas Neuman, Toomas Rang, Mart Min, Jürgo Preden, Mart Ustav, Merike Leego jt.
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Intellektuaalse omandi strateegia oli kõigis firmades, samuti teadvustasid selle vajadust kõik
intervjueeritavad. Kinnitust leidsid eeltoodud IO strateegia erisused sõltuvalt tehnoloogiasektorist ja
ärimudelist. Enamik nägi USA-s patenteerimist oma strateegia osana. Samas nägid kõik
akadeemilised leiutajad vajadust IO omandiõiguse paindlikuks reguleerimiseks.
Ettevõttesisesed regulatsioonid IO omandiõigusele on üldjuhul töölepingu ja sisekorra eeskirjade
vormis. Tööalase leiutise omandiõigus kuulub ettevõttele, ettevõte otsustab ka selle kaitsmise vormi
ja vajadusel korraldab patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse esitamise, hiljem vajalikud lõivud
ja patendi jõushoidmise. Tavaliselt ettevõtted korraldasid ka leiutajale tasustamise patenteeritud
leiutise kasutamise eest, kui tasustamist üldse reguleeriti.
Leiutise kasutamise tuvastamiseks leiutaja tasustamisel on kõige lihtsam kriteerium käibe tekkimine
kas toote/teenuse müügist või IO müügist läbi ettevõtte/patendi võõrandamise või litsentsilepingu.
Keerukamaid leiutise kasutamise hüvitamise juhtumeid, kus patendi või patenditaotluse eesmärk on
konkurendi eksitamine või ristlitsentseerimine vms., ei tuvastatud.
Töötaja tunnustamine võib toimuda mitmeti: läbi palgapoliitika tööalast kvalifikatsiooni arvestades,
aga ka ühekordse maksena patenditaotluse esitamise eest. Ettevõttes, mille omanikel oli
rahvusvaheline kogemus, oli patenditaotluse ja patendi väljaandmisega seotud boonusesummad
konkreetse summana määratud töölepingus ja ärisaladuse hoidmine tugevalt reguleeritud kui ka
kompenseeritud. Samas, tasustamise kokkulepe ja reguleerimine ei olnud valdav.
Näide: OÜ Defendec. Algne ettevõtte tehnoloogiline idee tuleneb ülikooli teadustööst. Ettevõtte
asutajad omavad rahvusvahelist kogemust äris ja tehnoloogias. Kaks ettevõtjat ja teadlane otsisid
tarkvara tehnoloogia ideedele rakendust. See viis mitmete monitoorimissüsteemide
patenditaotlusteni ning uute lahenduste disainimiseni. Arendusmeeskond ulatub 18 inimeseni.
Tootmine on organiseeritud all-töövõtuna. Defendecil on harukontoreid üle maailma. Tehnoloogia
loojad (leiutajad) on ka omanikud. IO strateegia kõrgtehnoloogilises ettevõttes sõltub ärivaldkonnast
ja konkurentide käitumisest ning sellest, kuid äriühing oma IO-d kasutab. IO-d võidakse kasutada
maine loomisest konkurentide blokeerimiseni. Patenditaotlusi võidakse esitada ka konkurentide
eksitamiseks. Ettevõte juhindub põhimõttest, et suhted leiutaja ja ettevõtte vahel reguleeritakse
lepinguliselt ja leiutise tunnustamine patenditaotluse/patendiga on professionaalse inseneri karjääri
motivatsioonitegur.
Patendi väärtuse hindamine tasu määramiseks on Eesti ettevõtetes suhteliselt tagasihoidlikult
arenenud. Kasutatakse üldtunnustatud lähenemisi (vt p. 2.4), kuid praktikat on veel vähe. Probleemi
nähti erinevate osapoolte ettevõtja-leiutaja-rahastaja panuse objektiivse hindamise/mõõtmise
vajadusega seoses. Mõnes ettevõttes kasutati fikseeritud hüvitisemäära.
Kohustusliku/imperatiivse nn õiglase hüvitise regulatsiooni suhtes olid kõik intervjueeritavad eitaval
seisukohal. Seda seisukohta jagasid ka need intervjueeritavad kes olid ise leiutajad ja ettevõtjad või
leiutajad või managerid.55

Õiguseksperdid on võimaliku imperatiivse tasu küsimust kommenteerinud sarnaselt: „õiglase tasu instituut tekitab
praktikas reeglina ettevõtetes suurt ebakindlust, kuna ei ole selge, kas sellest õigusest saab autor loobuda või ei. Paljud
ettevõtted, kes uurimistegevust finantseerivad, ei soovi enam autorile täiendavaid tasusid maksta, kui lisaks
uurimistegevuse finantseerimisele saab nagunii teatud uurimisasutus vmt isik ka veel autoritasu ja muid hüvesid“. –
E. Vasamäe (e-kiri analüüsi koostajate valduses).
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Käesoleva teema kokkuvõtteks peame märkima, et patenteeritavad tehnoloogilised lahendused Eestis
sünnivad peamiselt ülikoolides või teistes teadusasutustes ja väike-ettevõtetes. Viimased võivad olla
ülikoolist pungunud spin-offid (ei peeta silmas vastavat formaalset staatust) või alustavad ettevõtted
– start-upid, mida eelpool tähistasime nimetusega „väikese ja keskmise suurusega tehnoloogia
ettevõte“ (VKTE). See jätab ühtlasi oma pitseri võimalustele ja meetoditele, kuidas Eesti leiutajate
leiutised jõuavad praktilisse rakendusse. Välistamata võimalust, on leiutisi, mis tasuvad ära oma
arenduskulutusi Eesti kui väikese majanduse tingimustes, peamiseks muutub IO rakendus
rahvusvahelises ulatuses. Arvestades asjaolu, et väikese avatud majanduse tingimustes on Eesti
ettevõtjad ja leiutajad osalised Euroopa ja globaalses konkurentsis, siis tähtsuselt esikohale tuleb
panna meie ettevõtete konkurentsivõime tervikuna. Konkurentsivõime on mitmete tegurite koosmõju
tulemus, sh koostöö IO loojate, ettevõtjate, investorite ja riigi vahel. Riik saab sellele koostööle kaasa
aidata ennekõike regulatsioonide ja poliitikameemete kaudu toetades ettevõtjate ja leiutajate
koostööd. Praeguses arengufaasis on konkurentsivõime eelduseks võimalikult paindlik koostöö
lepingulistel alustel, mis arvestaks mõlema poole huve.

2.7 Vajadus käsitleda intellektuaalse omandi õiguseid varana
Võttes arvesse, et intellektuaalses omandist väärtuse loomine toimub läbi sobiva ärimudeli loomise
globaalsel turul on analüüsi autorid seisukohal, et kaasaegse intellektuaalse omandi süsteemi üheks
põhiliseks eesmärgiks peab olema ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine. See on oluline
globaalselt ja EL seisukohalt tervikuna. Eesti jaoks on IO süsteemil aga eriline tähendus, sest see
aitab edendada meie majanduse suhtelist nõrka seisu ja viia see EL juhtivate majanduste tasemele.
Selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik teadmuse kohtlemine ka õiguslikult varana.
Innovatsiooni edendamine eeldab samuti võimalust kasutada teadmust, mis kuulub teistele isikutele.
Autorid on seisukohal, et innovatsiooni edendamist tuleb lugeda üheks Eesti intellektuaalse omandi
süsteemi kontseptuaalseks aluseks. See on lähtealuseks intellektuaalse omandi regulatsiooni
tõlgendamisele, rakendamisele ning ka kodifitseerimisele.
Intellektuaalse omandi regulatsioon moodustab olulise osa õiguslikust baasist, mis toetab
innovatsiooni. Seetõttu innovatsiooni edendamine kui eesmärk ei pea kajastuma üksnes erinevates
strateegiates, vaid ka intellektuaalse omandi süsteemi aluseks olevates õigusaktides.
Analüüsi autorid on uurinud mitmeid traditsioonilisi intellektuaalse omandi instituute läbi
innovatsiooni prisma.
Autoriõiguses on innovatsioon seotud eelkõige kultuuritööstusega. Praegu Eesti autoriõiguse
seaduses on liiga palju autori isiklikke õigusi, mis raskendab teose kommertsialiseerimist. Seetõttu
on käimasoleva kodifitseerimise raames kavas kitsendada autori isiklike õiguste kataloogi ning viia
nn. muutmisõigused autori varaliste õiguste kataloogi. Täiendava meetmena on oluline näha ette ka
võimalus, et autor ja teose kasutaja saavad leppida kokku, et autor loobub oma isiklike õiguste
teostamisest.
Tööstusomandiga seoses jõudsid autorid seisukohale, et töö käigus loodud tööstusomand peab
kuuluma tööandjale, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Samuti ei toeta analüüsi autorid
imperatiivsete tasunõuete kehtestamist „õiglasele“ osale kasumist lisaks lepingus kokkulepitule.
Ettevõtluse seisukohalt on kahjulik olukord, kui leiutise loojal on taoline nõudeõigus. Põhjuseid on
siin mitmeid. Esiteks määrab tehnoloogia väärtuse selle kommertsialiseerimise edukus.56
Konkreetsesse ärimudelisse investeerib aga ettevõtja. Teiseks on üksiku leiutise väärtust raske
hinnata, kuna üks toode võib olla kaitstud suure hulga intellektuaalse omandi instrumentidega,
millele lisanduvad veel turustamiskulud. Kolmandaks võib ettevõtjal olla mitmeid kulukaid projekte,
56

Eksisteerib hulgaliselt näiteid, kus leiutis jääbki n.ö riiulile seisma.
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millest ainult väike arv osutuvad edukaks. Kui nüüd säilib töötajal nõudeõigus kasumile edukast
projektist, siis ei pruugi ettevõtja olla suuteline katma oma teiste ettevõtmiste kahjumeid. Seetõttu
pooldavad autorid lähenemist, mille kohaselt leiutaja ja ettevõtja lepivad ise leiutaja
tasustamisrežiimis kokku.
Võttes arvesse IO põhise äri rahvusvahelist dimensiooni, suuri vajalikke investeeringuid ja
ebakindlat keskkonda ning tegutsemist avatud innovatsiooni tingimustes, tuleb ettevõtjale teha
võimalikult vähe piiranguid. Igasugused ebamäärased „õiglase“ tasu nõuded lisaks lepingus
kokkulepitule kahjustab Eesti ettevõtluskeskkonda. Praktika analüüs näitab, et head eksperdid saavad
ka lepinguliselt häid tasusid. Regulatsioon peab eriliselt arvestama väikese avatud turu tingimustega.
Ka IO-ga kaitstud teadmus on avatud innovatsiooni tingimustes väga „liikuv“. Seetõttu nt.
nõudeõigused tööandja vastu väga hästi ei tööta, sest teadmus võidakse edasi võõrandada.
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3 Autoriõiguslikud mehhanismid autori huvide kaitsmisel
Järgnevalt keskendutakse erinevate riikide praktikas esinevate autori huvi kaitsmiseks loodud
mehhanismide ja nende sobivuse Eesti õiguskorda analüüsimisele. Laias laastus saab autori kaitseks
loodud mehhanismid jagada kolmeks:
1) autorilepingu ülesütlemisõigus pärast teatud tähtaja möödumist;
2) autori tasusaamise õigused;
3) autorilepingu ulatuse piiramine.

3.1 Autorilepingu lõpetamise õigus teatud aja möödudes
3.1.1

Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine

-

1.1.1 Praegu kehtivad õigusnormid
1.1.1.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Puuduvad.
1.1.1.2 Siseriiklikud õigusnormid

Regulatsiooni, mis lubab autoril autorileping ülesütlemist või tühistamist teatud aja möödudes, võib
jagada kaheks:
1) teatud aja möödumine (nt 35 aastat) ongi juriidiliseks faktiks, mille saabumisel tekib
ülesütlemisõigus:
Konkreetsed normid autoriõiguse seaduses puuduvad. Kuna autoriõigusele laienevad nii
tsiviilseadustiku üldosa seadus57 (TsÜS) kui ka võlaõigusseadus58 (VÕS), siis võib kohaldamisele
tulla nendes sisalduv regulatsioon. Näiteks võivad asjakohased olla heade kommete või avaliku
korraga vastuolus oleva ja tahtepuudusega tehingu kohta käivad normid ja VÕS § 97 regulatsioon,
mis võimaldab muutnud asjaoludel nõuda lepingu muutmist.59
Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216; RT I, 06.12.2010, 1.
Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487; RT I, 08.07.2011, 6.
59
Võlaõigusseadus § 97. Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
(1) Kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb lepingupoolte
kohustuste vahekorra oluline muutumine, mistõttu ühe lepingupoole kohustuste täitmise kulud suurenevad oluliselt või
teiselt lepingupoolelt lepinguga saadava väärtus väheneb oluliselt, võib kahjustatud lepingupool nõuda teiselt
lepingupoolelt lepingu muutmist poolte kohustuste esialgse vahekorra taastamiseks.
(2) Lepingu muutmist võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludel nõuda, kui:
1) kahjustatud lepingupool ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult arvata, et asjaolud võivad muutuda ja
2) kahjustatud lepingupool ei saanud asjaolude muutumist mõjutada ja
3) asjaolude muutumise riisikot ei kanna seadusest või lepingust tulenevalt kahjustatud lepingupool ja
4) kahjustatud lepingupool ei oleks asjaolude muutumisest teades lepingut sõlminud või oleks seda teinud oluliselt
teistsugustel tingimustel.
(3) Lepingu muutmist võib nõuda ka juhul, kui lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud olid küll muutunud enne
lepingu sõlmimist, kuid nende asjaolude muutumine sai kahjustatud lepingupoolele teatavaks pärast lepingu sõlmimist.
57
58
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VÕS kommentaarides on selgitatud, et § 97 eesmärk on õigusliku mehhanismi andmine ebaõigluse
korrigeerimiseks, kui lepinguliste kohustuste vahekord muutub. Kirjeldatud põhimõte oli tuntud juba
Rooma õiguses doktriinina clausula rebus sic stantibus. Samas on VÕS § 97 dispositiivne, mis
võimaldab sellest kokkuleppel kõrvale kalduda.60 Antud paragrahvi teemal on valminud ka eraldi
analüüs.61
2) autorilepingu tühistamisõigus, mis tekib asjaolust, kui teost ei ole asutud kasutama teatud
aja (nt 2 aastat) jooksul:
Autoriõiguse seadus näeb ette, et „[t]eose kasutamise algustähtaeg ei tohi ületada ühte aastat, alates
autori poolt teose kasutajale üleandmise momendist, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti“ (AutÕS
§ 53). Tegemist on autori huvisid nõrgalt kaitsva regulatsiooniga. Esiteks on antud säte dispositiivne,
mis tähendab, et võidakse leppida kokku ka teisiti. Teiseks ei ütle seadus, mis saab, kui seda tähtaega
ei järgita. Võlaõigusseadus näeb õiguskaitsevahenditena ette muuhulgas õiguse nõuda kohustuse
täitmist ja kahju hüvitamist ning taganeda lepingust või öelda leping üles (VÕS § 101). Taganemise
ja ülesütlemise täpsemad tingimused on sätestatud VÕS § 116.
1.1.1.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Kõige selgepiirilisem ja ulatuslikuma toimega autorilepingu lõpetamise regulatsioon on kehtestatud
USA-s. Näitena saab tuua ka Kanada.
UK-s tekib autorilepingu ülesütlemise õigus 25 aastat post mortem auctoris enne 1. juunit 1957. a.
sõlmitud lepingute suhtes,62 mistõttu ei ole selle kasutamine võimaliku mudelina otstarbekas.
USA autoriõiguse seaduse63 § 203 näeb ette, et autorilepingu, millega antakse ainu- või lihtlitsents
või loovutatakse autori varalised õigused võib öelda ülesse viie aasta jooksul alates kolmekümne viie
aasta möödumisest lepingu sõlmimisest. Kokkulepe, millega loobutakse ülesütlemisõigusest või selle
teostamisest on tühine. Autorilepingu ülesütlemise tulemusena langevad kõik autoriõigused tagasi
algsele autorile. Toodud regulatsioon ei laiene töösuhtes loodud teostele (work made for hire).
Täiendavalt on reguleeritud autorilepingu ülesütlemise protseduuri, olukorda, kus teose on loodud
ühisautorsuses, autorit ei ole enam elus ja ülesütlemisõigust teostavad pärijad ning teose mille suhtes
autorilepingu üles öeldakse alusel loodud tuletatud teoste kasutamist.
Õiguskirjanduses on selgitatud, et kuna vahetult pärast teose loomist ei ole selle väärtus üheselt
selge, siis autorile antaksegi ülesütlemisõigus 35 aasta möödumisel autorilepingu sõlmimisest.64

(4) Kahjustatud lepingupool võib nõuda lepingu muutmist ka tagasiulatuvalt, kuid mitte varasema seisuga, kui alates
kohustuste vahekorra muutumisest.
(5) Kui on olemas alused lepingu muutmiseks, kuid asjaolude kohaselt ei ole lepingu muutmine käesoleva paragrahvi
lõike 1 kohaselt võimalik või ei oleks see teise lepingupoole suhtes mõistlik, võib kohustuste vahekorra muutumisega
kahjustatud lepingupool lepingust taganeda, kestvuslepingu aga käesoleva seaduse §-s 196 sätestatud korras üles öelda.
60
P. Varul jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne (Juura, Õigusteabe AS, 2006), lk. 299-304.
61
K.
Juur
&
M.
Vutt.
Võlaõigusseaduse
§
97
kohaldamise
praktika.
Arvutivõrgus:
http://www.riigikohus.ee/vfs/1082/VOS_97_KohaldamisePraktika.pdf (13.01.2013).
62
L. Alter. Protecting Your Musical Copyrights. Arvutivõrgus: http://www.wixenmusic.com/coyright_reversions.htm
(13.01.2013).
63
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/.
64
Robert A. Gorman & Jane C. Ginsburg. Copyright. Cases and materials. Seventh edition (Foundation Press, 2006), lk.
41.
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Kanada autoriõiguse seadus65 näeb ette võimaluse autoriõiguste tagasisaamiseks kahekümne viie
aasta möödumisel pärast autori surma.66 Õiguskirjanduses on rõhutatud, et see regulatsioon ei laiene
töösuhtes loodud teostele ning autor ei saa lepinguliselt loobuda ülesütlemisõigusest.
Ülesütlemisõiguse loobumise keeluga seoses on selgitatud, et sellest möödaminemiseks võidakse
konstrueerida erinevaid lepingulisi kohustusi.67
Saksamaa autoriõiguse seaduse68 annab autorile õiguse lõpetada autorileping, kui autoriõiguste
omaja ei kasuta autoriõiguseid üldse või teeb seda mitteküllaldaselt, mis on vastuolus autori
huvidega. Autorilepingut ei saa tühistada enne kahe aasta möödumist kasutusõiguste andmisest.
Ajalehtede ja perioodika puhul saab lepingut tühistada kolme kuu kuni aasta möödumisel. Lepingut
ei saa tühistada enne kui autor on andnud täiendava tähtaja teost küllaldasel määral kasutama hakata.
Tühistamisõigusest ei saa lepinguga loobuda ning selle teostamist ei saa lükata edasi rohkem kui
viieks aastaks.69

Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
Limitation where author is first owner of copyright
14. (1) Where the author of a work is the first owner of the copyright therein, no assignment of the copyright and no
grant of any interest therein, made by him, otherwise than by will, after June 4, 1921, is operative to vest in the assignee
or grantee any rights with respect to the copyright in the work beyond the expiration of twenty-five years from the death
of the author, and the reversionary interest in the copyright expectant on the termination of that period shall, on the death
of the author, notwithstanding any agreement to the contrary, devolve on his legal representatives as part of the estate of
the author, and any agreement entered into by the author as to the disposition of such reversionary interest is void.
(2) Nothing in subsection (1) shall be construed as applying to the assignment of the copyright in a collective work or a
licence to publish a work or part of a work as part of a collective work.
67
L. Carrière. Limitation where Author is First Owner of Copyright: Reversionary Interest in the Copyright Some
Comments on Section 14 of the Canadian Copyright Act. Arvutivõrgus: http://www.robic.ca/admin/pdf/707/302-LC.pdf
(13.01.2013).
68
Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
69
Article 41 Right of revocation for non-exercise
(1) Where the holder of an exclusive exploitation right does not exercise the right or only does so insufficiently and this
significantly impairs the author’s legitimate interests, the author may revoke the exploitation right. This shall not apply if
the non-exercise or the insufficient exercise of the exploitation right is predominantly due to circumstances which the
author can be reasonably expected to remedy.
(2) The right of revocation may not be exercised before the expiry of two years following the grant or transfer of the
exploitation right or, if the work is delivered at a later date, since its delivery. In the case of a contribution to a newspaper
the period shall be three months, in the case of a contribution to a periodical published monthly or at shorter intervals six
months, and in the case of a contribution to other periodicals one year.
(3) The revocation may not be declared until after the author has, upon notification of the revocation, granted the holder
of the exploitation right an appropriate extension to sufficiently exploit the exploitation right. It shall not be necessary to
determine an extension if it is impossible for the rightholder to exercise the exploitation right or he refuses to do so or if
granting an extension would prejudice the author's overriding interests.
(4) The right of revocation may not be waived in advance. Its exercise may not be precluded in advance for more than
five years.
(5) The exploitation right shall terminate when revocation becomes effective.
(6) The author shall compensate the person affected if and insofar as this is fair and equitable.
(7) The rights and claims of the persons involved according to other statutory provisions shall remain unaffected.
65
66
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Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus70näeb ette, et kui autoriõiguste omandaja või
litsentsisaaja ei alusta teose levitamist kokkulepitud ajal või kui puudub ajalimiit, siis võib autor
lepingu tühistada kahe aasta möödumisel teose vastuvõtmisest.71

1.1.2 Muutmise võimalused ja põhjendused
Regulatsiooni, mis lubab autoril autorileping ülesütlemist või tühistamist teatud aja möödudes, võib
jagada kaheks:
1) teatud aja möödumine (nt 35 aastat) ongi juriidiliseks faktiks, mille saabumisel tekib
ülesütlemisõigus:
Autorilepingu ülesütlemisõiguse andmine autorile teatud aja möödumisel (näiteks 35 aasta) võib
tagada lepingupoolte huvide parema tasakaalustatuse. Selline regulatsioon lähtuks eeldusest, et autor
ei ole suuteline tegema teadlikke otsuseid autorilepingu sõlmimisel või puudub tal võimalus juba
algselt oma huve realiseerida.
Autorilepingu ülesütlemisõiguse sisseviimine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
seadusesse muudaks väga oluliselt Eestis kehtivat autoriõiguse paradigmat. Nii põhimõttelise
muudatuse kehtestamiseks on vaja eelnevalt koguda ulatuslikult empiirilisi andmeid ning jõuda väga
selge arusaamani taolise regulatsiooni vajalikkusest.
Tekib ka rida praktilisi probleeme. Näiteks tellitakse kunstnikult logo kaubamärgi jaoks. Äriühing,
kes selle logo tellis, muudab selle väga edukaks kaubamärgiks. Nüüd aga on 35 aasta möödumisel
autoril õigus autorileping lõpetada ja õigused tagasi saada. Siin võiks hakata ridamisi erandeid
kehtestama, kuid see võiks muuta regulatsiooni äärmiselt kohmakaks ning kavandatava positiivne
mõju võiks kaduda.
2) autorilepingu tühistamisõigus, mis tekib asjaolust, kui teost ei ole asutud kasutama teatud
aja (nt 2 aastat) jooksul:
Taolise regulatsiooni mõte on tagada, et kui autor annab üle või litsentseerib oma autoriõigused teose
suhtes, siis asutakse seada reaalselt ka kasutama. Praktikas on esinenud juhtumeid, kui autor sõlmib
kirjastusega lepingu teose kirjastamiseks, kuid kirjastus otsustab teost mingil põhjusel mitte välja
anda. Autor on lepinguga seotud, mistõttu ei saa ta ka ise enda loodud teost trükkida. Taolisel juhul
kaotab ka avalikkus, kuna jääb ilma potentsiaalselt huvitavast ja vajalikust teosest.
Kehtiv regulatsioon ei taga teose kasutamist. Esiteks on see dispositiivne ning teiseks ei nähta
otseselt ette lepingu ülesütlemise või taganemise võimalust. Need õigused on sätestatud küll VÕS-is.
70

Law No. 83 of February 4, 1994 on Copyright and Neighboring Rights (as last amended on October 21, 2010).
Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129378 (19.01.2013).
71
Article 57.
1. If the acquirer of the author’s economic rights or the licensee who has undertaken to disseminate the work does not
start the dissemination within the agreed time limit or if there is no agreed time limit, the author may renounce or
terminate the contract within two years from the acceptance of the work and may claim the damage to be repaired after
the expiry of an additional time limit, not shorter than six months.
2. If the work has not been made available to the public as a result of circumstances for which the acquirer or the licensee
is responsible, the author may claim double remuneration with respect to the remuneration specified in the contract for
dissemination of the work instead of repairing the damage incurred unless the licence is nonexclusive.
3. Provisions of paragraphs 1 and 2 above shall not apply to architectural and architectural and urban planning works.
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Võimalik regulatsioon võiks olla järgmine:
„§ 0. Teose kasutamise algustähtaeg
(1) Teose kasutamise algustähtaeg ei tohi ületada kahte aastat, alates autori poolt teose kasutajale
üleandmise momendist.
(2) Eriliste asjaolude esinemisel võib autorilepingus leppida kokku hilisema teose kasutamise
algustähtaja, kuid see ei tohi ületada viit aastat.
(3) Kui teost ei ole lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul asutud kasutama või seda tehakse
piiratud ulatuses, mis on vastuolus autori õiguspäraste huvidega, siis võib autor autorilepingust
taganeda või selle ülesse öelda.
(4) Enne autorilepingust taganemist või selle ülesütlemist peab autor andma täiendava tähtaja teose
kasutamise alustamiseks.
(5) Kui autor taganeb autorilepingust või ütleb selle ülesse tulenevalt teose mittekasutamisest, siis ei
ole tal kohustust maksta tagasi saadud autoritasu.
Autorilepingut taganemisõigusest või ülesütlemisõigusest ei saa etteulatuvalt loobuda.
“
Keerulisem on olukord, kui autori varalised õigused on edasi võõrandatud ja kolmas isik, kellele
need võõrandatakse, ei hakka teost kasutama. Kas ka siin on või peaks olema taganemis- ja
ülesütlemisõigus. Kuidas peaks kujundama tagasitäitmismehhanismid.
Kokkuvõte: kasutamiskohustuse regulatsiooni kehtestamine eeldab, et tegemist on reaalselt
eksisteeriva probleemiga. Surve taolise regulatsiooni kehtestamiseks peaks tuleme eelkõige
autoritelt. Seetõttu praegu regulatsiooniettepanekut ei tehta.

3.2 Autori tasusaamise õigus
1.1.3 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Regulatsiooniettepanekut ei tehta.

1.1.4 Praegu kehtivad õigusnormid
1.1.4.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvahelisel ja EL-i tasemel ei sätestata otseselt, et autor peab saama oma teose kasutamise eest
õiglast tasu ega kehtestata kriteeriume, millele selline õiglane tasu peab vastama.
1.1.4.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 14. Autori õigus saada autoritasu
(1) Autoril on õigus saada tasu teose kasutamise eest teiste isikute poolt (autoritasu), välja arvatud
käesoleva seadusega ettenähtud juhud.
(2) Autoritasu, sealhulgas rendi suurus, selle kogumise ja väljamaksmise kord, määratakse kindlaks
autori ja teose kasutaja vahelise kokkuleppega (lepinguga) või autori volitusel autoreid esindava
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kollektiivse esindamise organisatsiooni või muu isiku ja teose kasutaja vahelise kokkuleppega
käesoleva seaduse § 76 3. lõikes ning § 77 3. lõikes sätestatud erisusi arvestades.
(3) Kuni ei ole saavutatud käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud kokkulepet, on teose kasutamine
keelatud.
(4) Kui pooled on autoritasus kokku leppinud, kuid kohustatud pool ei täida tähtpäevaks temal
lasuvat kohustust osaliselt või täielikult, peab kohustatud pool teose kasutamise lõpetama, kui ei ole
õigustatud poolega kokku lepitud teisiti.
(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatu eiramine loetakse teose kasutamiseks ilma autori või
tema õiguste omaja loata.
(6) Kui autor on audiovisuaalse teose produtsendile üle andnud (loovutanud) oma varalised õigused
või andnud loa (litsentsi) audiovisuaalse teose originaali või koopiat kasutada (sealhulgas rentida)
või sellist õiguste üleandmist või loa andmist eeldatakse, jääb autorile õigus saada õiglast tasu
televisiooniteenuse osutajalt, rendile andjalt või muult isikult, kes audiovisuaalset teost kasutab.
Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada õiglast tasu on kehtetu.
(7) Kui autor on fonogrammitootjale üle andnud (loovutanud) õiguse või andnud loa (litsentsi)
fonogrammi koopiat rentida või sellist õiguse üleandmist või loa andmist eeldatakse, jääb autorile
õigus saada sellise rentimise eest rendile andjalt õiglast tasu. Kokkulepe loobumise kohta õigusest
saada õiglast tasu on kehtetu.
1.1.4.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Saksamaal täiendati 2002 a. autoriõiguse seadust seadusega autorite ja esitajate lepingulise
positsiooni tugevdamiseks72 eelkõige seoses õiglase tasu saamisega. Lisaks imperatiivsele õiglase
tasu saamise õigusele (§ 32) sätestati ka nn. best seller klausel (§ 32a). Algses eelnõus nähti ette ka
autori õigus autorilepingu lõpetamiseks 30 aasta möödumisel selle sõlmimisest, kuid loometööstuse
vastasseisu tõttu jäi see realiseerimata.73
Viidatud reformist lähtudes näebki Saksamaa autoriõiguse seaduse74 näeb ette õiglase tasu (equitable
remuneration) regulatsiooni. Sellest tulenevalt võib autor nõuda autorilepingu muutmist tasu osas,
kui algselt kokkulepitud tasu ei ole õiglane. Tasu on õiglane (equitable), kui see on seda tüüpi
ärisuhetes tavapärane (customary) ja aus (fair). Kirjeldatud normid on imperatiivsed (UrhG § 32).75

Inglise keelne versioon (Law to Strengthen the Contractual Position of Authors and Performing Artists) on kättesaadav
arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189743 (14.01.2013).
73
Kirjeldatud reformi tausta kohta vaata K.M. Gutsche. New Copyright Contract Legislation in Germany: Rules on
Equitable Remuneration Provide “Just Rewards” to Authors and Performers. – EIPR 8/2003, 366-372
74
Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
75
Article 32 Equitable remuneration
(1) The author shall have a right to the contractually agreed remuneration for the granting of exploitation rights and
permission for exploitation of the work. If the amount of the remuneration has not been determined, equitable
remuneration shall be deemed to have been agreed. If the agreed remuneration is not equitable, the author may require
the other party to consent to a modification of the agreement so that the author is granted equitable remuneration.
(2) Remuneration shall be equitable if determined in accordance with a joint remuneration agreement (Article 36). Any
other remuneration shall be equitable if at the time the agreement is concluded it corresponds to what in business
relations is customary and fair, given the nature and extent of the possibility of exploitation granted, in particular the
duration and time of exploitation, and considering all circumstances.
(3) An agreement which deviates from paragraphs (1) and (2) to the detriment of the author may not be invoked by the
other party to the agreement. The provisions stipulated in the first sentence shall apply even if they are circumvented by
other arrangements. The author may, however, grant a non-exclusive exploitation right to anyone free of charge.
(4) The author shall have no right pursuant to paragraph (1), third sentence, to the extent that the remuneration for
exploitation of his works has been determined in a collective bargaining agreement.
72
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BGH (Saksa Ülemkohus) on selgitanud Uhrg § 32 eesmärki (I ZR 6/11).76 § 32 eesmärgiks on
korrigeerida autori struktuurset alljäämist kasutajale. Sobiva tasu määramiseks peab kohtunik
hindama kollektiivlepinguid, ausat praktikat vastavas valdkonnas ja individuaalseid faktoreid.
Kohtunik peab samuti kontrollima vastavat kohtupraktikat.
Praktikas on selle lähenemise mõju see, et kasutajad (kirjastajad, jt) maksavad juba algselt autorile
õiglast tasu. Kuna kasutajad teevad äri antud valdkonnas, siis nad teavad, mis on õiglane tasu.
UrhG § 32a on autorile täiendav garantii. See annab autorile täiendava õiguse tasu saamiseks, kui
teos oli turul palju edukam, kui algselt eeldatud lepingu sõlmimise ajal (bestseller klausel). Juba
algne autorileping võis näha autorile ette õiglase tasu, kuid sellele vaatamata eksisteerib nõue § 32a
alusel. Erinevalt §-st 32 ei eksisteeri otsest rahalist nõuet, vaid üksnes nõue kohandada lepingud
soodsa mõjuga autorile, kes saab sellest tulenevalt nõuda raha. Lepingut tuleb muuta selliselt, et uus
tasu oleks kohane (nagu §-s 32).77
Seejuures ei ole oluline, et autorilepingu pooled oleksid näinud ette või oleksid võinud näha ette, et
tasu on tasu on silmatorkavalt ebaproportsionaalne (conspicuously disproportionate). Kui
autoriõigused on edasi võõrandatud ja kolmas isik saab silmatorkavalt ebaproportsionaalset tasu, siis
saab autor esitada tasu nõude tema suhtes (UrhG § 32a).78
Sloveenia autoriõiguse79 seadus näeb ette sarnase regulatsiooni. Samas ei ole see küll nii detailne
kui Saksa regulatsioon. Selle kohaselt, kui teose ekspluateerimisest saadav kasum on ilmselt
ebaproportsionaalne sellega, mida autorile maksti, siis võib autori nõuda lepingu muutmist ning talle
õiglase tasu maksmist. Sellest õigusest ei saa autor lepinguliselt loobuda.80
„Ziel dieses Gesetzes ist es, die durch das wirtschaftliche Ungleichgewicht der Vertragsparteien gestörte
Vertragsparität zwischen Urhebern und Verwertern herzustellen (vgl. BT-Drs. 14/6433, S. 2 f.) bzw. – mit anderen
Worten – die strukturell bedingte wirtschaftliche und organisatorische Unterlegenheit der Kreativen ggü. den
Primärverwertern ihrer Werke und Leistungen zu korrigieren (vgl. BT-Drs. 14/6433, S. 9 f.”)
77
See more in Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Auflage 2009, § 32 a UrhG mgr nr 25.
78
Article 32a Author’s further participation
(1) Where the author has granted an exploitation right to another party on conditions which, taking into account the
author’s entire relationship with the other party, result in the agreed remuneration being conspicuously disproportionate
to the proceeds and benefits derived from the exploitation of the work, the other party shall be obliged, at the author's
request, to consent to a modification of the agreement which grants the author further equitable participation appropriate
to the circumstances. It shall be irrelevant whether the parties to the agreement had foreseen or could have foreseen the
amount of the proceeds or benefits obtained.
(2) If the other party has transferred the exploitation right or granted further exploitation rights and if the conspicuous
disproportion results from proceeds or benefits enjoyed by a third party, the latter shall be directly liable to the author in
accordance with paragraph (1), taking into account the contractual relationships within the licensing chain. The other
party shall then not be liable.
(3) The rights under paragraphs (1) and (2) may not be waived in advance. An expected benefit shall not be subject to
compulsory execution; any disposition regarding the expected benefit shall be ineffective. The author may, however,
grant an unremunerated non-exclusive exploitation right for every person.
(4) The author shall not have a right pursuant to paragraph (1) if the remuneration has been determined in accordance
with a joint remuneration agreement (Article 36) or in a collective agreement and explicitly provides for a further
equitable participation in cases under paragraph (1).
79
Copyright
and
Related
Rights
Act.
Arvutivõrgus:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (16.01.2013).
80
Article 81
Royalty and remuneration
(1) Where royalty or remuneration was not determined, it shall be determined by taking into account the usual fees for a
particular category of works, the scope and duration of exploitation, and other circumstances of the case.
(2) Where the profit derived from the exploitation of the work is in manifest disproportion to the agreed upon or
determined royalty or remuneration, the author may demand that the contract be revised, so that a more equitable share of
the revenues is provided for him.
76
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Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks81näeb ette nõude, et autoriõiguste üleandmisel peab
autorilepingus olema tagatud proportsionaalne osalus kasumi saamisel. Samuti nähakse ette juhud,
millal autorile võib maksta ühekordset tasu.82 Autorile nähakse ette ka garantiid ühekordse autoritasu
korrigeerimiseks.83
Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus84 annab autorile õiguse nõuda täiendavat tasu, kui
autorilepingus kokkulepitud algne tasu on oluliselt väiksem teose kasutamisest saadavast tasust.85

1.1.5 Muutmise võimalused ja põhjendused
Põhimõtteliselt on Saksa mudel autorile õiglase tasu tagamiseks üks võimalikest lähenemistest.
Samas tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:
1) IO kodifitseerimise üheks lähte-eelduseks oli, et muudetakse seda, milleks on ilmselge vajadus.
Seetõttu on enne muutmist vaja tuvastada juhtumeid, kus autoritele makstakse väga väärtuslike
teoste eest äärmiselt vähe. Selline sisend võiks tulla autorite erialaorganisatsioonidelt;
2) õiglase tasu nõudeõiguse sisseseadmine tekitab vähemalt esialgu õiguslikku ebakindlust.
Kohtupraktikaga võidakse hiljem töötada välja vajalikud kriteeriumid. Saksa mudeli kohaselt on
kollektiivlepingutel86 oluline osa selle süsteemi toimimisel;
(3) An author cannot waive the right mentioned in the foregoing paragraph.
81
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012).
82
Article L131-4
Assignment by the author of the rights in his work may be total or partial. Assignment shall comprise a proportional
participation by the author in the revenue from sale or exploitation of the work. However, the author’s remuneration may
be calculated as a lump sum in the following cases:
1 .the basis for calculating the proportional participation cannot be practically determined;
2 .the means of supervising the participation are lacking;
3 .the cost of the calculation and supervising operations would be out of proportion with the expected results;
4 .the nature or conditions of exploitation make application of the rule of proportional remuneration impossible, either
because the author’s contribution does not constitute one of the essential elements of the intellectual creation of the work
or because the use of the work is only of an accessory nature in relation to the subject matter exploited;
5 .assignment of rights in software;
6 .in the other cases laid down in this Code.
Conversion, at the author’s request, between the parties of the rights under existing contracts to lump sum annuities for
periods to be determined between the parties shall also be lawful.
83
Article L131-5
If the exploitation right has been assigned and the author suffers a prejudice of more than seven-twelfths as a result of a
burdensome contract or of insufficient advance estimate of the proceeds from the work, he may demand review of the
price conditions under the contract.
Such demand may only be formulated where the work has been assigned against lump sum remuneration.
The burdensome contract shall be assessed taking into account the overall exploitation by the assignee of the works of
the author who claims to have suffered a prejudice.
84
Law No. 83 of February 4, 1994 on Copyright and Neighboring Rights (as last amended on October 21, 2010).
Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129378 (19.01.2013).
85
Article 44. In the event of gross discrepancy between the remuneration of the author and the benefits of the acquirer of
the author’s economic rights or the licensee, the author may request the court for a due increase of his/her remuneration.
86
Article 36 Joint remuneration agreements
(1) In order to determine whether remuneration is equitable pursuant to Article 32, authors' associations together with
associations of users of works or individual users of works shall establish joint remuneration agreements. Joint
remuneration agreements shall take account of the circumstances of the respective area of regulation, especially the
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3) keerulised küsimused tõusetuvad ka siis kui teos on mitmeid kordi edasi võõrandatud ning
taolises lülis hakkab mõni äriühing seda väga edukalt kommertsialiseerima. Tekib küsimus, kas
siis peaks autorile tekkima õigus minna nõudma oma osa isikult, kes tema teost edukalt müüb;
4) teatud mõttes on õiglase tasu saamise õigus droit de suite (tasu algupärase kunstiteose
edasimüümise)87 näol Eesti õiguses ka olemas;
5) kirjeldatud põhimõtte sisseviimine eeldab põhimõttelisi õiguspoliitilisi otsuseid.

3.3 Autorilepingu ulatuse piirangud (tundmatu kasutusviis)
3.3.1

Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine

Kokkulepe, millega antakse üle õigus teose või kaasnevate õiguste objekti tundmatutele
kasutusviisidele, peab olema kirjalikus vormis. Vorminõudest kõrvalekaldumisel on kokkulepe
tühine.
3.3.2

Praegu kehtivad õigusnormid

3.3.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

3.3.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Otsesed normid puuduvad. Tugineda saab üldisele lepinguvabadusele.

structure and size of the users. Regulations contained in collective bargaining agreements shall take precedence over joint
remuneration agreements.
(2) Associations as referred to under paragraph (1) shall be representative, independent and empowered to establish joint
remuneration agreements.
(3) If the parties have so agreed, proceedings for the establishment of joint remuneration agreements shall be conducted
before the arbitration board (Article 36a). Proceedings shall be conducted upon the written request of one of the parties,
if
1. the other party does not commence negotiations on joint remuneration agreements within three months of the written
request of one of the parties to initiate such negotiations,
2. negotiations on joint remuneration agreements do result in an outcome one year after the written request to initiate
such negotiations, or
3. one of the parties declares that the negotiations have irretrievably failed.
(4) The arbitration board shall submit to the parties a settlement proposal giving reasons and containing the contents of
the joint remuneration agreement. The proposal shall be deemed to have been accepted if the arbitration board does not
receive any written objection thereto within three months of the receipt of such proposal.
87
AutÕS § 15.
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3.3.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks88 lubab leppida kokku teose tundmatus
kasutusviisis, kuid selline kokkulepe peab olema sõnaselge ja nägema ette autori osaluse teose
kasutamisest saadavas kasumis.89
Saksamaa autoriõiguse seaduse90 näeb ette, et tundmatu kasutusviisi lubamisel peab kokkulepe
olema kirjalikus vormis. Autor võib võtta tagasi oma loa tundmatuks kasutusviisiks. Loa
tagasivõtmisõigust ei ole, kui autorilepingu pooled, olles saanud teadlikuks uuest kasutusviisist,
lepivad kokku õiglases tasus autorile.91
Regulatsioon on suhteliselt uus (2008) ning lihtne. Kokkulepped, millega lubatakse tundmatuid
kasutusviise peavad olema vormistatud kirjalikult. Kirjalik vorminõue on imperatiivne, mis
tähendab, et pooled ei saa sellest kokkuleppel kõrvale kalduda.92
Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus93 lubab autorlepingus leppida kokku üksnes
selliste kasutusviiside suhtes, mis on lepingu sõlmimise ajal teada.94
Tšehhi autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadus95 ei võimalda autoril anda
nõusolekut teose kasutamiseks viisil, mis ei ole teada lepingu sõlmimisel.96
USA autoriõiguse seadus97 sätestab, et autoriõigused võib üle anda tervikuna või osaliselt.98
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Kättesaadav:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012).
89
Article L131-6
Any assignment clause affording the right to exploit a work in a form that is unforeseeable and not foreseen on the date
of the contract shall be explicit and shall stipulate participation correlated to the profits from exploitation.
90
Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
91
Article 31a
Contracts concerning unknown types of exploitation
(1) A contract where the author grants rights in respect of unknown types of exploitation, or where he undertakes the
obligation to do so, shall be drawn up in writing. There shall be no need for a written contract in cases where the author
grants an unremunerated non-exclusive exploitation right for every person. The author may revoke this grant of a right or
revoke the obligation thereto. The right of revocation shall expire after three months have elapsed since the other person
sent the author, at the address last known to the sender, the information concerning intended commencement of the new
type of exploitation of the author’s work.
(2) The right of revocation shall not apply where the parties, upon becoming aware of the new type of exploitation, have
agreed on remuneration pursuant to Article 32c (1). The right of revocation shall also not apply where the parties have
arranged for remuneration according to a joint remuneration agreement. The right of revocation shall expire upon the
author’s death.
(3) If there is consolidation of more than one work, or more than one contribution to a work, into one entity which, in the
new type of exploitation, may be used appropriately only in circumstances where there is exploitation of all works or
contributions to a work, the author may not exercise his right of revocation contrary to good faith.
(4) There can be no advance waiver of the rights pursuant to paragraphs (1) to (3).
92
Täiendavaks analüüsiks vaata. Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Auflage 2009, § 31a UrhG mgr nr 1-4.
93
Law No. 83 of February 4, 1994 on Copyright and Neighboring Rights (as last amended on October 21, 2010).
Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129378 (19.01.2013).
94
Article 41.
4. A contract may provide only for such fields of exploitation which are known at the time of its conclusion.
95
Law No. 121/2000 Coll. of 7 April 2000 on Copyright, Rights Related to Copyright and on the Amendment of Certain
Laws (Copyright Act). Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126154 (19.01.2013).
96
46. (2) The author may not grant authorisation to exercise the right to use the work in a manner which has not been
known at the time of the conclusion of the agreement.
97
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/.
98
§ 201 Ownership of copyright
88
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Õiguskirjanduses on selgitatud, et USA autoriõiguse kohaselt autoriõiguste tervikuna üleandmisel
läheb üle õigus ka teose tundmatutele kasutusviisidele. Tundmatute kasutusviiside ülemineku
küsimus tõusetub üksnes siis, kui üle on antud üksikud õigused.99
3.3.3

Muutmise võimalused ja põhjendused

Teose tundmatut kasutusviisi puudutav majandusanalüüs sedastab järgmist. Alustuseks on oluline
antud teema käsitluses võtta arvesse, et autor on füüsiline isik piiratud eelarve ja informatsiooniga
ning vähemate võimalustega, kuid teose kasutaja on äriühing. Taoline olukord võimaldab kasutajal
saada suurema osa võimalikust kasumist. Seetõttu tekib seadusandjal soov kaitsta autorit ning anda
talle uute kasutusviiside puhul suuremat tingimisjõudu. Samas tuleb arvestada, et taasläbirääkimise
kohustus uute kasutusviiside suhtes tekitab mitmeid kulusid. Majandusteooriale tuginevalt on antud
uurimuses asutud seisukohale, et õiguslikud režiimid, mis keelavad etteulatuvalt (ex ante) õiguse
andmist tundmatuteks kasutusviisideks, toovad kaasa kõrged tehingukulud, mis omakorda tingib
tehingute ja hindade languse, mida äriühingud on nõus maksma teoste eest. Taoline olukord pärsib
teoste levitamist ja investeeringuid uude tehnoloogiasse. Tulemuseks on alainvesteeringud kogu
valdkonda. Seetõttu ei saa autor loodetud finantskasumit, mis on taolise regulatsiooni eesmärgiks
ning samuti ei realiseeru teose levitamise taotlus. Kokkuvõtteks on jõutud järeldusele, et teose
tundmatu kasutusviisi keelamine ei ole sobiv seadusandlik instrument autori finantshuvide
kaitsmisel.100
Ühe uurimuse põhjal ei saa loomulikult teha kõikehõlmavaid järeldusi. Samas on üks
majandusteaduslik analüüs siiski parem, kui lihtsalt pinnapealne arvamus. Teose tundmatu
kasutusviisi analüüsi juures on oluline ka arvestada, et Eesti õiguspraktikas on tundmatute
kasutusviiside üleandmine levinud. Piirangute seadmeni peab olema ulatuslikult põhjendatud
empiiriliste andmetega.
Kogu kodifitseerimisel on läbivaks põhimõtteks arusaam, et ei muudeta seda, mille suhtes puudub
selge vajadus. Seaduste väljatöötamine peab tuginema teadulikule alusele, kuid see ei tähenda, et
regulatsioone peaks kehtestama puhtalt akadeemilisest huvist. Eriti käib see erinevate piirangute
kehtestamise kohta.
Praeguses seisus tuleb asuda seisukohale, et Eesti ei pea keelama teose tundmatu kasutusviisi
loovutamise õigust ning seda järgmistel põhjustel:
1) varasem õiguspraktika Eestis on seda aktsepteerinud ning puuduvad veenvad empiirilised
andmed, mis viitavad vajadusele kehtestada seadusandlikke piiranguid;
2) arenenud teadmistepõhise majandusega riigid (nt. USA, Saksamaa) aktsepteerivad tundmatu
kasutusviisi üleandmist;
3) majandusanalüüs pigem toetab tundmatu kasutusviisi üleandmise lubamist.
(d) Transfer of Ownership.—
(1) The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of
law, and may be bequeathed by will or pass as personal property by the applicable laws of intestate succession.
99
K. Darling. Copyright and New Media: A Law and Economics Approach to Restricting Unknown-Use Licenses
(January
2011),
12-13.
Arvutivõrgus:
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-researchgroups/tilec/pdfs/events/20-21june2011/paper-Darling.pdf (21.01.2013).
100
K. Darling. Copyright and New Media: A Law and Economics Approach to Restricting Unknown-Use Licenses
(January
2011),
52-53.
Arvutivõrgus:
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-researchgroups/tilec/pdfs/events/20-21june2011/paper-Darling.pdf (21.01.2013).
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Autori huvide kaitseks ja õigusselguse huvides tuleks kehtestada kirjaliku vormi nõue, kui lepinguga
antakse üle õigus teose tundmatuteks kasutusviisideks. Saksa õiguses on kehtestatud kirjalik vormi
nõue. Selle nõude kehtestamine on asjakohane ka Eesti õiguses, kuna sellega luuakse eeldus, et autor
saaks aru nõusoleku andmisest teose tundmatuks kasutusviisiks. Praktikas järgitakse seda nõuet juba
praegu. Lisaks teose tundmatu kasutusviisi lubamisele peaks see nõue laienema ka esituse tundmatu
kasutusviisi lubamisel.

3.4 Autoriõiguste ja kaasnevate õiguste kuuluvus töösuhtes ning töösuhte
mõiste ulatus
1.1.6 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
AutÕS § 32. Autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele
(1) Töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose
autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks
tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette
nähtud teisiti.
(2) Autor võib iseseisvalt kasutada oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teost
tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ainult tööandja eelneval nõusolekul, näidates ära tööandja
nime või nimetuse. Sellisel juhul on autoril õigus saada autoritasu teose kasutamise eest.
(3) Autor võib iseseisvalt kasutada oma tööülesannete täitmise korras loodud teost eesmärgil, mis ei
ole tema tööülesannetega ette nähtud, kui töölepingus ei ole ette nähtud teisiti. Sellisel teose
kasutamisel tuleb ära näidata tööandja nimi või nimetus.
(4) Õigusaktides ettenähtud juhtudel makstakse tööülesannete täitmise korras loodud teose autorile
lisaks töötasule (palgale) ka autoritasu teose kasutamise eest. Autoritasu maksmine võidakse ette
näha ka tööandja ja autori vahelise kokkuleppega.
(5) Arvutiprogrammi autoril või andmebaasi autoril, kes loob programmi või andmebaasi oma
tööülesannete täitmise käigus või järgides tööandjalt saadud juhiseid, tekib autoriõigus sellele
programmile või andmebaasile, kuid tööandjale kuulub ainulitsents kõigi varaliste õiguste
teostamiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
(6) Varalised õigused avalikus teenistuses loodud teosele lähevad üle riigile, kui lepingus ei ole ette
nähtud teisiti. Neid õigusi teostab see riigiasutus, kelle ülesandel, tellimisel või juhendamisel teos
loodi.
***
Õiguste kuuluvus töösuhtes loodud esitusele võib olla reguleeritud samas paragrahvis, kus
reguleeritakse töösuhtes loodud teoste kuuluvust. Teine võimalus on teose esitajate õiguste juures
nagu on kehtivas regulatsioonis.
§0
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(0) Oma otseste tööülesannete täitmise korras teoste esitamisel lähevad esitaja varalised õigused
tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

1.1.7 Praegu kehtivad õigusnormid
1.1.7.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

1.1.7.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 32. Autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele
(1) Töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose
autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks
tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette
nähtud teisiti.
(2) Autor võib iseseisvalt kasutada oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teost
tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ainult tööandja eelneval nõusolekul, näidates ära tööandja
nime või nimetuse. Sellisel juhul on autoril õigus saada autoritasu teose kasutamise eest.
(3) Autor võib iseseisvalt kasutada oma tööülesannete täitmise korras loodud teost eesmärgil, mis ei
ole tema tööülesannetega ette nähtud, kui töölepingus ei ole ette nähtud teisiti. Sellisel teose
kasutamisel tuleb ära näidata tööandja nimi või nimetus.
(4) Õigusaktides ettenähtud juhtudel makstakse tööülesannete täitmise korras loodud teose autorile
lisaks töötasule (palgale) ka autoritasu teose kasutamise eest. Autoritasu maksmine võidakse ette
näha ka tööandja ja autori vahelise kokkuleppega.
(5) Arvutiprogrammi autoril või andmebaasi autoril, kes loob programmi või andmebaasi oma
tööülesannete täitmise käigus või järgides tööandjalt saadud juhiseid, tekib autoriõigus sellele
programmile või andmebaasile, kuid tööandjale kuulub ainulitsents kõigi varaliste õiguste
teostamiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
(6) Varalised õigused avalikus teenistuses loodud teosele lähevad üle riigile, kui lepingus ei ole ette
nähtud teisiti. Neid õigusi teostab see riigiasutus, kelle ülesandel, tellimisel või juhendamisel teos
loodi.
AutÕS § 67. Teose esitaja varalised õigused
(5) Oma otseste tööülesannete täitmise korras teoste esitamisel lähevad esitaja varalised õigused
tööandjale üle ainult poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.
AutÕS § 753. Andmebaasi tegija
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(1) Andmebaasi tegija on isik, kes on teinud kas laadilt, väärtuselt või suuruselt olulise investeeringu
selle andmebaasi sisuks olevate andmete kogumiseks, omandamiseks, kontrollimiseks,
süstematiseerimiseks või kättesaadavaks tegemiseks.
1.1.7.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

USA autoriõiguse seadus101 kohaselt töösuhtes või kellegi tellimusel tehtud töö (Works Made for
Hire) autoriks loetakse tööandjat või tellijat, kui pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud. Neile
kuuluvad ka kõik autoriõigused.102
USA autoriõiguse seadus määratleb töösuhtes loodud teosena (work made for hire) teost, mis on
loodud töösuhtes või teost, mis on tellitud kasutamiseks panusena kollektiivses teoses. Seejuures
peavad pooled olema leppinud kokku expressis verbis, et tegemist on töösuhtes loodud teosega.103
Töösuhtes loodud teostele ei laiene ka 35 aasta möödumisel autorilepingu sõlmimisest tekkiv lepingu
lõpetamise õigus.104
Õiguskirjanduses on selgitatud, et töösuhtes loodud teose doktriin (work made for hire doctrine)
laieneb kõigile teostele universaalselt sõltumata seejuures teose tüübist ja töötaja panuse ulatusest.
Ühe töötaja poolt loodud teos koheldakse sarnaselt kui sadade töötajate koostöös loodud teost.105
Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seadus106 sätestab, et autoriõigused töösuhtes
loodud teostele tekivad tööandjal, kui teisiti ei ole kokku lepitud.107

Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/
(22.01.2013).
102
§ 201 Ownership of copyright
(b) Works Made for Hire.—In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was
prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a
written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright.
103
§ 101 Definitions
A “work made for hire” is (1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment;
or
(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture
or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test,
as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that
the work shall be considered a work made for hire.
104
Vt. § 203.
105
J. L. Simmons. Inventions Made for Hire (2012), lk. 10. Arvutivõrgus: http://ssrn.com/abstract=2182171
(24.01.2013).
106
Copyright, Designs and Patents Act 1988. Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
(24.01.2013).
107
11 First ownership of copyright
(2)Where a literary, dramatic, musical or artistic work [F1, or a film,] is made by an employee in the course of his
employment, his employer is the first owner of any copyright in the work subject to any agreement to the contrary.
101
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Kanada autoriõiguse seadus108 sätestab, et töö käigus loodud teose autoriks loetakse tööandjat.109
Saksamaa autoriõiguse seaduse110 sisaldab regulatsiooni seoses arvutiprogrammi loomisega
töösuhtes. Selle kohaselt, kui arvutiprogramm on loodud töösuhtes, siis on tööandjal ainuõigus
programmi kasutada, kui teisiti ei ole lepitud kokku.111
Üldist ja selget regulatsiooni seonduvalt töösuhtes loodud teoste ja esitustega ei ole. Seadus sätestab,
et teose kasutamise sätted laienevad ka töösuhtes loodud teostele.112 Seega ei ole töösuhtes loodud
teoste küsimust autoriõiguse seaduses küllaldaselt reguleeritud.
Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus113 sätestab, et töö käigus loodud teosele laienevad
autori varalised õigused lähevad töö vastuvõtmisel tööandjale.114 Sama põhimõte kohaldub ka
arvutiprogrammidele.115
Euroopa autoriõiguse koodeks116 pakub regulatsioon töösuhtes loodud ja tellimusel valmistatud
teoste suhtes.
Töösuhtes loodud teosega seonduvalt sätestatakse, et varalised õigused nimetatud teosele lähevad üle
tööandjale, kui ei ole lepitud kokku teisiti.117

Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
Ownership of copyright
13. Work made in the course of employment
(3) Where the author of a work was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship
and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed
shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright.
110
Urheberrechtsgesetz
(UrhG).
Arvutivõrgus:
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html
(14.01.2013).
111
Article 69b
Authors in employment or service
(1) Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions of
his employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all economic rights in the computer program, unless
otherwise agreed.
(2) Paragraph (1) shall apply mutatis mutandis to service relationships.
112
Article 43 Authors in employment or service
The provisions of this Subsection shall also apply where the author has created the work in the fulfilment of obligations
resulting from an employment or service relationship, unless otherwise provided in accordance with the terms or nature
of the employment or service relationship.
113
Law No. 83 of February 4, 1994 on Copyright and Neighboring Rights (as last amended on October 21, 2010).
Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129378 (19.01.2013).
114
Article 12. 1. Unless this Act or a contract of employment states otherwise, the employer, whose employee has created
a piece of work within the scope of his/her duties resulting from the employment relationship, shall, upon acceptance of
the work, acquire the author’s economic rights within the limits resulting from the purpose of the employment contract
and the congruent intention of the parties.
3. Unless the contract of employment states otherwise, upon the acceptance of the work, the employer shall acquire the
ownership of the object in which the work has been fixed.
115
Article 74.
3. Unless the contract of employment stipulates otherwise, the author’s economic rights in a computer program created
by an employee while performing of his/her duties under the employment relationship shall be owned by the employer.
116
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
117
Art. 2.5 – Works made in the course of employment
Unless otherwise agreed, the economic rights in a work created by the autor in the execution of his duties or following
instructions given by his employer are deemed to be assigned to the employer.
108
109
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Tellimusel tehtud tööde (works made on commission) puhul määratakse tellija kasutusõiguse ulatus
lähtudes eesmärgist, miks teos telliti.118

1.1.8 Muutmise võimalused ja põhjendused
Eesti õiguse kontekstis on oluline:
1) lähtuda ühtsest kontseptuaalsest alusest töösuhtes loodud teose, arvutiprogrammi ja
esituse kuuluvuse reguleerimisel. Praegune lähenemine on, et teose puhul varalised õigused
lähevad üle, tarkvara ja andmebaasi puhul saab tööandja ainulitsentsi ning esituse puhul
jäävad õigused esitajale.
Autoriõiguse seadus näeb erisättena ette, et arvutiprogrammi ja andmebaasi 119 autor säilitab
autoriõigused, kuid tööandjale kuulub ainulitsents kõigi varaliste õiguste teostamiseks (AutÕS § 32
lg 5). Seadusest tuleneb, et autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele kehtib 70 aastat
pärast selle teose õiguspärast avalikustamist. Kui teost ei ole avalikustatud 70 aasta jooksul pärast
selle loomist, siis kehtib autoriõigus 70 aastat pärast teose loomist (AutÕS § 41). Valdkonna
eksperdid on selgitanud, et 70 aasta möödudes lõppevad tööandja õigused, mitte aga teose vahetu
autori õigused. Autori suhtes kehtib üldreegel 70 post mortem auctoris.120 70 aastane tähtaeg ei
laiene aga arvutiprogrammile ja andmebaasile, sest tööandjale ei läinud üle varalised õigused, vaid
üksnes täpsustamata tähtajaga ainulitsents. Kuna ainulitsentsil tähtaega ei ole, siis võib asuda
seisukohale, et see on tähtajatu. Võlaõigusseaduse121 § 374 võimaldab tähtajatu litsentsilepingu
üheaastase etteteatamistähtaja ülesse öelda. Teosena kaitstava andmebaasi ja arvutiprogrammi erinev
kohtlemine n.ö tavalisest teosest töösuhte raames ei ole millegagi põhjendatud, mistõttu on vajalik
see erinevus kaotada ning näha ette, et varalised õigused lähevad üle ka arvutiprogrammi ja
andmebaasi suhtes. Selle tulemuse saavutamiseks piisab kui tühistada § 32 lg 5. Siis hakkab
arvutiprogrammidele ja andmebaasidele kohalduma § 32 lg 1, kuna puudub erinorm (lex specialis).
Ühtse lähenemise rakendamiseks on vajalik, et ka esituse autoriõiguste kuuluvusega seoses tuleb
sätestada, et need lähevad üle tööandjale.
2) selgitada, kas seadusega peaks ette nägema autori ja esitaja varaliste õiguste ülemineku ka
töövõtu lepingute puhul.
Võlaõigusseaduses määratletud töövõtulepingu mõiste kohaselt kohustub üks isik (töövõtja)
valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö),
teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu.122 Praktiline küsimus, mis sellega seoses tõusetub on,
kas olukorras, kus puudub ühene kokkulepe autoriõiguslikes küsimustes, võiks eeldada autori
varaliste õiguste ja õiguse tundmatuteks kasutusviisideks üleminekut ning konkludentset kokkulepet
isiklike õiguste teostamise osas.

Art. 2.6 – Works made on commission
Unless otherwise agreed, the use of a work by the commissioner of that work is authorised to the extent necessary to
achieve the purposes for which the commission was evidently made.
119
Kuna säte kasutab terminit „andmebaasi autor“, siis võib eeldada, et andmebaas antud kontekstis viitab mitte sui
generis andmebaasile (peatükk 81), vaid teosena kaitstavale andmebaasile AutÕS § 4 lg 3 punkt 22 tähenduses.
120
H. Pisuke. Autoriõiguse alused. lk. 46.
121
Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487 … RT I, 08.07.2011, 6.
122
VÕS § 635 (1).
118
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Seda küsimust tuleb hinnata koostoimes vorminõude tingimustega.123 Autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste seaduse eelnõu kontseptuaalseks aluseks seoses vorminõudega on, et autori kaitse
huvides peab varaliste õiguste üleandmine (s.h õiguse tundmatuteks kasutusviisideks üleandmine) ja
isiklike õiguste teostamise kokkulepe olema sõlmitud kirjalikus vormis. Kui seda tehtud ei ole, siis
on kokkulepe tühine.
Eelnev ei tähenda, et töö tellija ei tohiks valminud teost kasutada. Kohustuslik kirjalik vormi nõue ei
laiene autoriõiguse kontekstis litsentsilepingutele (liht- ja ainulitsentsilepingutele) ning lepingupoolte
tahte selgitamisel tuleb tuvastada, mis oli poolte tegelik tahe ning millised olid litsentsitingimused.
Oluline küsimus on, kas töösuhte mõiste autoriõiguse kontekstis peaks olema laiem kui töö- ja
teenistussuhe tööõiguses. Riigikohus on leidnud, et „AutÕS § 32 on kohaldatav tööfunktsiooni
püsival täitmisel, mis ei pruugi seaduse mõtte kohaselt piirduda töölepinguga, mitte ühekordse
tellimus täitmise korral. Püsivaks (töö)suhteks selles kontekstis saab näiteks pidada ka autori suhet
äriühinguga, kui ta on selle ühingu juhatuse liige“.124 Kuna autoriõiguse üldine lähenemine töösuhtes
loodud teosele jääb samaks, siis on antud lahend asjakohane ka autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste seaduse eelnõu kontekstis ning puudub vajadus täpsustada autoriõiguslikku
töösuhte mõistet.
Kokkuvõtteks. Uue seaduse kohaselt peaks kõikidele töösuhtes loodud teostele ja esitustele laienema
ühetaoline regulatsioon, mis tähendab, et varalised õigused nimetatud objektidele lähevad seaduse
alusel üle tööandjale.
Tellimuse täitmisel tõusetuvad autoriõiguslikud küsimused tuleb lahendada lepingu tõlgendamise
teel. Seejuures tuleb arvestada, et kohustuslik vorminõue on autori varaliste õiguste üleandmisel,
õiguse üleandmisel teose tundmatuteks kasutusviisideks ja kokkulepe isiklike õiguste teostamise
suhtes.
Taoline lähenemine ühtib mitmete arenenud riikide lahenduste ja ka Euroopa autoriõiguse
koodeksiga.

Töösuhtes loodud teose autori varalised õigused lähevad tööandjale üle seaduse alusel, mistõttu puudub vajadus neid
eraldi üle anda ning taolist üleandmist vormistada.
124
RKTKo 23. mai 2003 nr 3-2-1-39-03, punkt 23.
123
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4 Töösuhtes loodud tööstusomandi kuuluvus ja kompensatsiooniõigused
4.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Tööstusomandi seadustik § 87. Autori varalised õigused
(2) Kui leiutis, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahendus on loodud tööülesannete
täitmisel, lähevad kõik õigused, välja arvatud autori isiklikud õigused, üle tööandjale, kui taotleja
elukoha- või asukohamaa seaduses või tööandja ja autori vahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
(3) Tööandja ja autori vahelise lepinguga võidakse kokku leppida juhud, millal makstakse
tööülesannete täitmise korras loodud leiutise, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse
autorile lisaks töötasule (palgale) ka täiendavat tasu.
Autoril on õigus saada õiglast tulu leiutisest, mikrolülituse topoloogiast või tööstusdisainilahendusest
saadava tulu arvel.

4.2 Praegu kehtivad õigusnormid
4.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Euroopa patendikonventsioon125
Artikkel 60. Õigus Euroopa patendile
(1) Õigus Euroopa patendile on leiutajal või tema õigusjärglasel. Kui leiutaja on töövõtja, määratakse
õigus Euroopa patendile kindlaks selle riigi seaduste kohaselt, kus on töövõtja põhitöökoht; kui ei ole
võimalik kindlaks teha, millises riigis on töövõtja põhitöökoht, siis kohaldatakse selle riigi seadusi,
kus asub tööandja, kellega töövõtja on seotud.
4.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

Patendiseadus
§ 12. Õigus patendile
(2) Kui leiutis on loodud lepingukohustuste või tööülesannete täitmisel, on õigus taotleda patenti ja
saada patendiomanikuks autoril või muul isikul vastavalt lepingule või töölepingule, kui
patenditaotleja elukoha- või asukohamaa seadus ei sätesta teisiti.
§ 13. Leiutise autor
(8) Autoril on õigus saada õiglast tulu leiutisest saadava tulu arvel.
§ 43. Patendi taotlemise õiguse üleminek
(1) Patendi taotlemise õiguse üleandmise kohta autorilt teisele isikule sõlmitakse eraldi kirjalik
kokkulepe või sätestatakse see vastavalt käesoleva seaduse § 12 2. lõikele muus lepingus või

125

Euroopa patentide väljaandmise konventsioon. – RT II 2002, 10, 40.
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töölepingus. Nimetatud kokkulepe või leping peab sisaldama sätteid, mis tagavad vastavalt § 13 8.
lõikele autori õiguse õiglasele tulule leiutisest saadava tulu arvel patendi kogu kehtivuse aja jooksul.
(3) Käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõike kohane patendi taotlemise õiguse ülemineku õiguslik alus ja
autori andmed näidatakse ära patenditaotluses. Põhjendatud kahtluse korral on Patendiametil ja
kohtul õigus nõuda patendi taotlemise õigust ja leiutise autorsust tõendavaid dokumente.
Kasuliku mudeli seadus
§ 11. Õigus kasulikule mudelile
(2) Kui leiutis on loodud lepingukohustuste või tööülesannete täitmisel, on õigus taotleda kasuliku
mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks autoril või muul isikul vastavalt lepingule
või töölepingule, kui taotleja elukoha- või asukohamaa seadus ei sätesta teisiti.
§ 12. Kasuliku mudeli autor
(8) Autoril on õigus saada õiglast tulu kasulikust mudelist saadava tulu arvel.
§ 40. Kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse üleminek
(1) Kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse üleandmise kohta autorilt teisele isikule
sõlmitakse eraldi kirjalik kokkulepe või sätestatakse see vastavalt käesoleva seaduse § 11 2. lõikele
muus lepingus või töölepingus. Nimetatud kokkulepe või leping peab sisaldama sätteid, mis tagavad
vastavalt § 12 8. lõikele autori õiguse õiglasele tulule leiutisest saadava tulu arvel registreeringu
kogu kehtivuse aja jooksul.
(3) Käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõike kohase kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse
ülemineku õiguslik alus ja autori andmed näidatakse ära registreerimistaotluses. Põhjendatud
kahtluse korral on Patendiametil ja kohtul õigus nõuda kasuliku mudeli registreerimise taotlemise
õigust ja leiutise autorsust tõendavaid dokumente.
Tööstusdisaini kaitse seadus
§ 14. Õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist
(2) Tööülesannete või lepingukohustuste täitmisel loodud tööstusdisainilahenduse registreerimist on
õigus taotleda ja saada tööstusdisainilahenduse omanikuks tööandjal või tellijal, kui tööülesandes või
lepingus ei ole sätestatud teisiti.
§ 13. Tööstusdisainilahenduse autori õigused
(3) Tööstusdisainilahenduse autori varaline õigus on õigus õiglasele osale tööstusdisainilahendusest
saadavast tulust. Autor võib selle õiguse võõrandada, samuti läheb see õigus üle pärijale.
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus
§ 11. Mikrolülituse topoloogia autori õigused
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(3) Mikrolülituse topoloogia autori varaline õigus on õigus õiglasele osale mikrolülituse topoloogia
reprodutseerimisest ja ärieesmärgil kasutamisest saadavast tulust. Mikrolülituse topoloogia autori
varalised õigused on üleantavad.
§ 12. Õigus taotleda mikrolülituse topoloogia registreerimist
(2) Tööülesannete või lepingukohustuste täitmisel loodud mikrolülituse topoloogia registreerimist on
õigus taotleda ja saada mikrolülituse topoloogia omanikuks tööandjal või tellijal, kui tööülesandes
või lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
§ 9. Sordi aretaja ja omanik
(3) Kui aretaja on sordi aretanud töö- või teenistusülesannet või lepingukohustust täites, loetakse
sordi omanikuks aretaja tööandja või töö tellija.
4.2.3

Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Ühendkuningriigi patendiseadus126 sätestab põhimõtte, et tööülesannete täitmise käigus loodud
leiutis kuulub tööandjale.127 Kui leiutise patentimisel ilmneb, et leiutis annab tööandjale olulist kasu
(outstanding benefit to the employer), siis tuleb töötajale maksta kompensatsiooni.128 Töötajale
makstav kompensatsioon peab tagama töötajale õiglase osa, mida tööandja leiutisest saab (a fair
share of the benefit which the employer has derived).129

The Patents Act 1977 (as amended). An unofficial consolidation produced by Patents Legal Section. Arvutivõrgus:
http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf (27.12.2012).
127
39 Right to employees’ inventions
(1) Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his
employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if —
(a) it was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal
duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might
reasonably be expected to result from the carrying out of his duties; or
(b) the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because
of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special
obligation to further the interests of the employer’s undertaking.
128
40 Compensation of employees for certain inventions
(1) Where it appears to the court or the comptroller on an application made by an employee within the prescribed period
that the employee has made an invention belonging to the employer for which a patent has been granted, that the patent is
(having regard among other things to the size and nature of the employer’s undertaking) of outstanding benefit to the
employer and that by reason of those facts it is just that the employee should be awarded compensation to be paid by the
employer, the court or the comptroller may award him such compensation of an amount determined under section 41
below.
129
41 Amount of compensation
(1)An award of compensation to an employee under section 40(1) or (2) above in relation to a patent for an invention
shall be such as will secure for the employee a fair share (having regard to all the circumstances) of the benefit which the
employer has derived, or may reasonably be expected to derive, from the patent or from the assignment, assignation or
grant to a person connected with the employer of the property or any right in the invention or the property in, or any right
in or under, an application for that patent.
126

40

Versioon: 19.02.2013

Saksa töösuhte leiutiste seadus130 annab tööandjale õiguse nõuda õiguste üleandmist
töösuhteleiutisele131 ning töötajale õiguse nõuda tööandjalt mõistlikku kompensatsiooni.132 Seaduse §
11 volitab tööministrit väljastama direktiive kompensatsiooni määramiseks.133 Seega eksisteerib
eraldi direktiiv134 töötaja kompensatsiooni arvutamiseks töösuhteleiutise puhul.135
Kanada patendiseadus136 ei sätesta, kellele kuulub töösuhtes loodud leiutis. Kanada kohtud
hindavad, kuivõrd töötaja oli palgatud kindlal eesmärgil midagi leiutama ning kas tööandja suunas
töötajat lahendama leiutisega kindlat probleemi. Üldise presumptsiooni kohaselt kuulub leiutis selle
loonud töötajale (Comstock Canada v. Electec Ltd. (1991) 38 C.P.R. (3d) 29). Samas eksisteerib
kolm erandit:
1) töötaja ja tööandja on vastupidises selgelt kokku leppinud;
2) leiutaja oli palgatud leiutama;
3) töösuhte iseloom viitab sellele, et leiutis kuuluvus oli määratud tööandjale (Comstock Canada v.
Electec Ltd. (1991) 38 C.P.R. (3d) 29).137
Kanadas kehtib ka avalike teenistujate leiutiste seadus138, mille kohaselt teenistujate loodud
leiutised kuuluvad riigile139 ning riik võib otsustada tasu maksmise.140
USA ei eksisteeri föderaalseadust, mis reguleeriks töösuhte leiutiste üleminekut tööandjale ja töötaja
kompensatsiooniõigusi. Erinevates osariikides on mitmeid seaduseid. Üldine põhimõte on, et leiutis

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/ (27.01.2013)
§ 6 Inanspruchnahme
(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.
132
§ 9 Vergütung bei Inanspruchnahme
(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber
die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.
(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die
Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der
Diensterfindung maßgebend.
133
§ 11 Vergütungsrichtlinien
Der Bundesminister für Arbeit erläßt nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (§
12 des Tarifvertragsgesetzes) Richtlinien über die Bemessung der Vergütung.
134
Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im Privaten Dienst. Arvutivõrgus:
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/richtlinien-verguetungarbeitnehmererfindungen.pdf?__blob=publicationFile (27.01.2013).
135
Täiendavaks infoks inglise keeles vt. M. Trimborn. Employees’ Inventions in Germany: A Handbook for International
Business. Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands: Wolters Kluwer 2009.
136
Canadian Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4). Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/index.html
(25.12.2012).
137
T. M. Lowman. Intellectual Property Aspects Of Labor And Employment In Canada: Ownership, Intangibles,
Personal
Rights,
And
Transfers
(With
Forms).
Arvutivõrgus:
http://files.alicle.org/thumbs/datastorage/lacidoirep/forms/CMJ0806-Lowman_thumb.pdf (28.01.2013).
138
Public Servants Inventions Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-32/FullText.html (28.01.2013).
139
Inventions vested in Her Majesty
3. The following inventions, and all rights with respect thereto in Canada or elsewhere, are vested in Her Majesty in right
of Canada, namely,
(a) an invention made by a public servant while acting within the scope of his duties or employment, or made by a public
servant with facilities, equipment or financial aid provided by or on behalf of Her Majesty; and
(b) an invention made by a public servant that resulted from or is connected with his duties or employment.
140
Awards
10. Subject to the regulations, the appropriate minister may authorize the payment of an award to a public servant who
makes an invention that is vested in Her Majesty by this Act, in such amount as the appropriate minister and the public
servant may agree on or as the appropriate minister determines.
130
131
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kuulub tööandjale, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Praktikas eeldatakse, et õigused leiutisele lähevad
tööandjale ning töötaja saab kompensatsiooni vastavalt töölepingule.141
Hollandi patendiseadus142 reguleerib nii töösuhte, õppe- ja teadustöö raames tehtud leiutiste
kuuluvust. Seadus sätestab, et töösuhte leiutis kuulub tööandjale, kui töötaja töö seondus teadmiste
kasutamisega taoliste leiutiste tegemiseks. Kui isik osutab teenust treeningkursuse raames, siis
sellega seoses loodud leiutisele patendi taotlemise õigus kuulub isikule, kellele teenust osutatakse.
Kui leiutis tehakse teadustöötaja poolt, siis see kuulub teadusasutusele. Nimetatud põhimõtetest võib
kirjaliku lepinguga kalduda kõrvale. Kui leiutaja töötasu ei ole küllaldaseks kompensatsiooniks
leiutamise eest, siis ta võib nõuda täiendavat tasu seonduvalt leiutise varalisest tähtsusest ja
asjaoludest, kuidas see loodi. Nõudeõigus aegub kolme aastaga patendi väljastamisest.143
Enamik töölepinguid Hollandis sisaldab spetsiifilist regulatsiooni, et leituis kuulub tööandjale ning
eraldi kompensatsiooni leiutise eest ei anta. Kui töötasu ei kompenseeri leiutajat küllaldaselt leiutise
loomise eest, siis võib nõuda täiendavat kompensatsiooni. Seda õigust kasutatakse väga harva.
Seejuures on Hollandi kohus rõhutanud, et töötaja ja tööandja suhteid ei peaks võrdsustama
litsentsiandja ja –saaja suhetega.144

J. Meier, T. Schubert, H.-R. Jaenichen. Employees’ Invention Remuneration—Money (f)or Nothing? Arvutivõrgus:
http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf (29.01.2013).
142
Patent Act 1995 (Netherlands). Arvutivõrgus: http://www.ivir.nl/legislation/nl/patentact1995.html (29.01.2013).
143
Art. 12.
1. Where the invention for which a patent application has been filed has been made by a person employed in the service
of another person, the employee shall be entitled to the patent unless the nature of the service entails the use of the
employee's special knowledge for the purposes of making inventions of the same kind as that to which the patent
application relates. Should the latter be the case, the employer shall be entitled to the patent.
2. Where the invention for which a patent application has been filed has been made by a person who performs services
for another in the context of a training course, the person for whom the services are performed shall be entitled to the
patent unless the invention has no connection with the subject of the services.
3. Where the invention has been made by a person carrying out research in the service of a university, college or research
establishment, the university, college or research establishment shall be entitled to the patent.
4. For the purposes of Article 4(3) and (4), an application filed by a person not having a right to a patent shall be
disregarded in respect of the subject matter of an application filed by the employer referred to in the first paragraph, last
sentence, or by a person providing the opportunity to perform the services referred to in the second paragraph.
5. The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) may be departed from by written agreement.
6. Where the inventor cannot be deemed to have been compensated, in the salary he earns or the pecuniary allowance he
receives or in any extra remuneration he receives, for not having been granted a patent, the person who is entitled to the
patent on the basis of paragraphs (1), (2) and (3) shall be obliged to award him equitable remuneration related to the
pecuniary importance of the invention and the circumstances under which it was made. Any right of the inventor to claim
under this provision shall lapse after the expiry of three years from the date of the grant of the patent.
7. Any stipulation departing from the sixth paragraph shall be void.
144
J. Meier, T. Schubert, H.-R. Jaenichen. Employees’ Invention Remuneration—Money (f)or Nothing? Arvutivõrgus:
http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf (29.01.2013).
141
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4.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Rahvusvahelises praktikas on levinud, et töösuhtes loodud tööstusomand kuulub tööandjale. Taoline
regulatsioon on vajalik ka Eestis. Seda eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE)
perspektiivist vaadates. VKE ei oma tingimata ulatuslikku võimekust reguleerida lepinguliselt IO
suhteid töötajatega. Seega ongi vaja sätestada ühene põhimõte, mille kohaselt töösuhtes loodud
tööstusomand kuulub tööandjale.
Rahvusvahelises praktikas eksisteerib kaks mudelit töösuhtes loodud IO suhtes. Esimese mudeli
kohaselt loetakse tööandjat loojaks ning eraldi õiguste üleminekut reguleerida ei ole vaja. See
lähenemine on pigem omane anglo-ameerika süsteemile. Teise mudeli kohaselt tekivad füüsilisest
isikust loojal õigused, kuid need lähevad seaduse alusel üle tööandjale. Selline lähenemine on
omasem kontinentaal Euroopa õigustraditsioonidele. Sealhulgas ka Eestile. Sellest lähtutakse ka IO
kodifitseerimisel.
Looja imperatiivsete õiglase tasu nõuetega seoses võib öelda, et rahvusvaheline praktika selles
valdkonnas varieerub. Mitmed IO eksperdid on tõstatanud küsimuse seoses töösuhtes loodud leiutise
ja leiutaja kompensatsiooniõiguste harmoniseerimisega.145 Õigesti on juhitud tähelepanu asjaolule,
kuna nii ettevõtlus kui ka teadus- ja arendustegevus muutuvad järjest globaalsemaks, siis töösuhte
kompensatsiooniõigused on muutumas rahvusvaheliseks küsimuseks.146 Seega on valdkond
aktuaalne paljudele riikidele.
Eesti kontekstis tuleks võtta arvesse ka võimaliku konkurentsieelise saamise argumenti. Nimelt, kui
päris mitmetes Euroopa riikides peab ettevõtja maksma leiutajatele õiglast tasu lisaks töölepingus
kokkulepitule, kuid Eesti regulatsioon võimaldaks paindlikke lepingulisi kokkuleppeid, siis see oleks
üks täiendav argument, miks rahvusvahelised ettevõtjad peaks tahtma Eestisse investeerida teadus- ja
arendustegevusse. Teaduspõhine ettevõtlus on teadupärast just see ettevõtlusvaldkond, mida me
Eestisse tahame.
Võib igati nõustuda seisukohaga, et leiutaja saab oma töö eest tasu. Leiutaja tasustamine on siiski
ainult üks aspekt, mida tuleb võtta arvesse IO süsteemi loomisel, mis edendab innovatsiooni.
Eksisteerib mitmeid asjaolusid, millega tuleb täiendavalt arvestada. Esiteks, H. W. Chesbrough on
asjakohaselt väitnud, et “tehnoloogial puudub olemuslik väärtus. Väärtus tekib ainult siis, kui
tehnoloogia on kommertsialiseeritud läbi mõne ärimudeli”.147 Teiste sõnadega tähendab see seda, et
patenteeritud leiutis iseenesest ei loo mingit kasumit. Teiseks, üks toote komponendid võivad olla
kaitstavad erinevate IO instrumentidega nagu autoriõigus, kaubamärk, tööstusdisain, ärisaladus ja
patent. See võib muuta keeruliseks ühe komponendi väärtuse leidmise. Kolmandaks, ettevõtjal on
harilikult mitmeid arendusprojekte, kuhu ta investeerib, kuid ainult väga vähesed on tulusad. Kui
nüüd öelda, et leiutajal on õigus õiglasele tasule projekti arvel, mis õnnestus, siis tekib olukord, kus
ettevõtja kannab kõik riskid, kuid jagab õnnestumisi. Probleem võib tekkida sellega, kuidas katta
ebaõnnestunud projektide kulud. Neljandaks, kuna Eesti majanduse kontekstis saab kõne alla tulla
eelkõige avatud innovatsiooni mudel, siis peab intellektuaalne omand olema käsitletav varana, mida
Vt. C. Heath. Remuneration of employees’ inventions in Europe and Japan. Bimonthly Journal of the International
Association for the Protection of the Industrial Property of Japan 2002 (27) 6, lk. 398–407; J. Meier, T. Schubert, H.-R.
Jaenichen.
Employees’
Invention
Remuneration
–
Money
(f)or
Nothing?
Arvutivõrgus:
http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf (31.01.2013).
146
J. Meier, T. Schubert, H.-R. Jaenichen. Employees’ Invention Remuneration – Money (f)or Nothing? Arvutivõrgus:
http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf (31.01.2013).
147
H. W. Chesbrough. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard
Business School Press 2003, lk. 156.
145
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saab lihtsustatult üle anda ilma igasuguste koormatisteta nagu näiteks õiglase tasu nõue eduka
ettevõtja suhtes, kes suudab leiutist kommertsialiseerida.
Eelnevat ei tuleks kindlasti mõista selliselt, et leiutajat ei tuleks tasustada. Tasustamissüsteem peaks
eelistatavalt olema loodud organisatsiooni tasandil. Kõige negatiivsem lahendus on näha lihtsalt ette
ebamäärane õiglase tasu nõue. Siis juba tuleks pigem võtta kasutusele Saksa mudel formaliseeritud
tasudega. Kaaluda võib ka lahendust, mille kohaselt leiutaja saab nõuda täiendavat tasu, kui leiutis
osutub majanduslikult äärmiselt edukaks (nn best seller klausel). Muul juhul eeldatakse, et ta on oma
tasu saanud töötasu näol. Ka siin tekib küsimus, kuidas lahendada olukord, kui tööandja on
võõrandanud patendi ning kolmas isik teeb selle oma ärimudeli kaudu äärmiselt edukaks. Kas ka siis
peaks leiutajal olema õigust nõuda temalt õiglast tasu.
Eeltoodut kokku võttes on soovitav lähtuda mudelist, kus töökäigus loodud tööstusomand kuulub
tööandjale ning töötasu katab eelduslikult leiutaja poolt tehtud töö. Töötaja ja tööandja kokkuleppega
saab töötjast leiutajale anda täiendavaid garantiisid, mida praktikas ka tehakse. Nimelt ilma leiutaja
osaluseta on leiutise rakendamine raskendatud. Lepinguline mudel on taoliste suhte puhul palju
eelistatavam jäigast regulatsioonist.
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5 Analüüsi autorite lühitutvustus
Aleksei Kelli on intellektuaalse omandi dotsent (Tartu Ülikool) ning intellektuaalse omandi õiguse
kodifitseerimise töögrupi juht (Justiitsministeerium). Dr. Kelli tegeleb samuti digitaalsete
keeleressursside õiguslike küsimustega Tartu Ülikoolis ning Eesti Keele Instituudis ning ta on
intellektuaalse omandi ekspert CLARIN-i õiguskommitees.
Aleksei Kelli kaitses oma doktoritöö Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (2009). Ta on töötanud
külalisteadurina Columbia (Columbia Law School, Kernochan Center for Law, Media and the Arts)
ja Uppsala (Uppsala University Innovation) Ülikoolis.
Dr.
Kelli
on
panustanud
intellektuaalse
omandi
eksperdina
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tegevusse. Ta on ÜRO intellektuaalse
omandi ekspertgrupi (Team of Specialists on Intellectual Property. United Nations Economic
Commission for Europe) ja uue autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige ning teadus- ja
innovatsioonipoliitika seire programmi IO seirevaldkonna põhitäitja. Aleksei Kelli on osalenud ka
mitmetes EL-i ja Eesti teadusprojektides IO eksperdina, esinenud rahvusvahelistel ja siseriiklikel
konverentsidel ning avaldanud rahvusvahelistes ja Eesti teadusajakirjades IO, innovatsiooni, IO
ärimudelite, keeleressursside ja teadmussiirde teemalisi artikleid.
Tõnis Mets, TÜ ettevõtluse professor ja Ettevõtluskeskuse juhataja, PhD (tehnikateaduste kandidaat,
Leningrad) 1987, patentoloog (Moskva) 1979, elektroonikainsener (TTÜ) 1976. Prof. Mets on
intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupi liige ning tema ülesandeks on viia läbi
intellektuaalse omandi regulatsiooni mõjude hindamine.
Tõnis Mets on töötanud inseneri ja konstruktorina ning juhtinud erinevaid tehnoloogiafirmasid.
Viieteistkümne leiutise autor või kaasautor. Alates 1992.-st olnud ettevõtja, juhatuse ja nõukogu liige
erinevates firmades, konsultandina nõustanud paljusid ettevõttteid ja Euroopa Liidu projekte, teinud
uuringuid ning olnud ekspert OECD tellimusel. Prof. Mets on juhtinud erinevaid uuringuid ja
arendusprojekte intellektuaalomandi valdkonnas, samuti koostanud tasuvus-teostatavusanalüüse, sh
sotsiaalmajandusliku mõju hinnanguid, erinevatele EASi ja Euroopa Liidu rahastatavatele
projektidele ja meetmetele. Olulisemad projektid nimetatud valdkondades: Innovatsiooniõppe
arendus, 10/05-12/07; Training of Intellectual Property exploitation agents, 10/06-09/08;
Innovaatiliste ettevõtete intellektuaalomandil põhinevad ärimudelid, 11/08-12/09; Teadus- ja
innovatsioonipoliitika seire programmi seirevaldkond 1: Intellektuaalomand teadus- ja
arendustegevuses, alates 07/11; Tasuvus-teostatavusanalüüs Võrumaa Puidu Töötlemise ja Mööbli
Tootmise Kompetentsikeskusele, 09/10-09/11.
Thomas Hoffmann is DAAD-Lecturer in Law at the University of Tartu, Estonia, where he teaches
Comparative Private Law, German Law and Intellectual Property Law. He is also member of the
Expert Group on the Codification of Intellectual Property Law at the Ministry of Justice of Estonia.
Working for both the TU Faculty of Law and the German Academic Exchange Service, he is
responsible for the Baltic Countries, Scandinavia and Russia regarding the management of DAAD
exchange programs for both legal teaching and research and has initiated a multitude of projects in
the field of intellectual property law, e.g. a lecture series at the Tartu Centre for Creative Industries
read by German legal scholars or recently a DAAD-Grant supporting the comparative analysis of
German and Estonian IP Law. Thomas is 1st chairman of the Kiel Association of East European
Law, a German registered non-profit association fostering comparative legal research in central and
Eastern Europe, and he also is a lawyer admitted to the German bar. He is published extensively in
the field of comparative law and increasingly in intellectual property law as well.
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After legal studies in Trier, Heidelberg (both Germany) and Kraków (Poland) he obtained a degree in
Law (1st state examination) at the University of Heidelberg in 2005 and a PhD in Law at the same
university in 2006. He was admitted to the bar (2nd state examination) in 2007 and obtained in 2009
a LL.M. at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. After working for the German Embassy in
Minsk, he practiced as Associate Lawyer for Noerr LLP in the real estate department in Kiev and
Berlin. From 2009 until 2011 he was researching at the Kiel Institute of East European Law,
Germany. In Kiel, Thomas was engaged in various international projects - “Foreign Investment Law
in Azerbaijan, Kazakhstan and Russia: balance of interests” (sponsored by the Volkswagen
Foundation) being the most important one - and started a habilitation on international insolvency
law.
Thomas is very interested in interdisciplinary approaches and examines the sophisticated legal
mosaic of central and Eastern Europe by interactively teaching comparative law at the University of
Latvia, Stradina University and at the RGSL in Riga, Latvia, at the Mykolas-Romeris-University in
Vilnius, Lithuania, and at the USPEE in Chisinau, Moldova. Apart from German, he is fluent in
English, French and Russian, but may fairly communicate in Polish and Estonian as well.
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