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Nuorten eurooppalaisten luovuuden, innovoinnin ja 

yrittäjyyden lisääminen 

Uusi koulutusympäristö tuo tekijänoikeudet lähemmäs luokkahuonetta 

Kun kouluvuosi alkaa, uusi multimediaväline tuo tekijänoikeuksiin liittyvät asiat lähemmäs 

luokkahuonetta, ja näin koululaiset kaikkialla Euroopan unionissa voivat kehittää luovuuttaan 

ja innovointitaitojaan. 

Uusi verkkosivusto Ideas Powered @ School, joka on Euroopan unionin teollis- ja 

tekijänoikeusviraston (EUIPO) käynnistämä, tarjoaa opettajille, luennoitsijoille ja vanhemmille 

modernia oppimateriaalia, jota voidaan käyttää päivittäisessä opetustyössä tietämyksen 

lisäämiseksi teollis- ja tekijänoikeuksista ja siitä, miten ne voivat edistää luovuutta. 

Verkkosivusto on kehitetty yhteistyössä koulutusasiantuntijoiden ja IP in Education -verkoston 

kanssa – johon kuuluu kansallisen tason teollisoikeuksien virastoja ja jäsenvaltioiden 

opetusministeriöitä. Sivusto tarjoaa katsauksen teollis- ja tekijänoikeuden käsitteisiin ja 

käytäntöihin (kuten tavaramerkit, mallit, tekijänoikeudet ja patentit) ja näiden soveltamiseen 

4–18 vuoden ikäisten opetuksessa. 

Käytännölliset opetusmoduulit inspiroivat opetuksessa 

Tarkoituksenaan edistää yrittäjyyteen ja innovointiin suuntautumista verkkosivusto sisältää 

kolme käytännöllistä opettajan koulutusmoduulia inspiroimaan opettajia sisällyttämään 

oppitunteihin tietoa teollis- ja tekijänoikeuksien periaatteista ja käsitteistä oppilaiden ikään 

sopivalla tavalla. 

Se sisältää yhdeksän räätälöityä työpajaa, joissa on esittelyjä, muistilistoja, ohjeita opettajille 

ja luokkahuoneessa järjestettävää toimintaa. 

Ympäristö tarjoaa myös suunnitelman siitä, miten oppilaille voi järjestää teollis- ja 

tekijänoikeuksia koskevan tiedotuspäivän, johon sisältyy kiinnostavaa toimintaa. Päivään voi 

sisältyä esimerkiksi leikkikenttäpelejä, logojen laatimista, keksijän nurkka ja inspiroivien 

puhujien vetämiä työpajoja. 

EUIPOn pääjohtaja Christian Archambeau totesi seuraavaa: 

”Oman työn suojaaminen ja muiden työn kunnioittaminen on 2000-luvulla yhä 

tärkeämpää kaikkien kansalaisten työ- ja yksityiselämässä.” Uusi sivusto on 

arvokas väline, joka voi lisätä luovuutta ja innovointitaitoja; nämä ovat 

keskeisen tärkeitä Euroopan taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen rikkauden 

kannalta. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/teacher-training
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction


 

                    

Sivusto tarjoaa myös kaikkien aikojen ensimmäisen teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvän 

opetusaineiston tietokannan. Aineisto on saatu organisaatioilta EU:sta ja muualta, ja sitä on 

saatavissa kaikilla EU-kielillä. Esimerkkeinä mainittakoon IP4Youth&Teachers, Maailman 

henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kehittämä tietoisuusväline, ja sellaiset leikkimieliset 

aloitteet kuin Suomen Kopiraittilan koulu, jossa on maksutonta verkkoaineistoa 

tekijänoikeuksista opettamisen ja oppimisen tueksi. 

Elinikäisen oppimisen tärkeimpien taitojen edistäminen 

Ideas Powered @ School on osa EUIPOn laajempaa ”IP in Education” -hanketta (teollis- ja 

tekijänoikeudet koulutuksessa), ja se noudattaa EU:n pyrkimyksiä edistää elinikäisen 

oppimisen tärkeimpiä taitoja. Kyseessä on sarja koulutusohjeita, joihin sisältyvät tietämys, 

taidot ja asenteet, joita kaikki tarvitsevat itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä 

työllistettävyyden, yhteiskunnallisen osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. 

IP in Education -hanketta ja -verkostoa hallinnoi EUIPO teollis- ja tekijänoikeuksien 

loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta. 

TIETOJA EUIPOsta 

Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirasto (EUIPO) on EU:n erillisvirasto, joka sijaitsee 

Alicantessa Espanjassa. Se hallinnoi Euroopan unionin tavaramerkin (EUTM) rekisteröintiä ja 

rekisteröityä yhteisömallia (RCD) sekä tekee yhteistyötä EU:n kansallisten ja alueellisten 

teollisoikeusvirastojen kanssa. EUIPO toteuttaa tutkimusta ja toimia teollis- ja 

tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten 

eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta. 
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Ruth McDonald 
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https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_fi
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_fi
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



