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Avoin innovaatio on saanut jalansijaa kilpailun kiristyessä markkinoilla. Taustalla vaikuttavasta 

kilpailuasetelmasta huolimatta se on kuitenkin myös tiivistänyt yritysten ja erilaisten organisaatioiden välistä 

yhteistyötä. Tämän trendin vaikutuksesta innovaatioita on syntynyt ja syntyy yhä enemmän yritysrajat 

ylittävien kokoonpanojen toiminnan seurauksena, mikä puolestaan nostaa esiin kysymyksen tällaisten 

keksintöjen ja immateriaalioikeuksien omistussuhteiden järjestämisestä. Tutkimukseni tarkoituksena onkin 

hahmottaa, millainen on vallitseva oikeustila ja ne oikeudelliset raamit, joiden sisällä avoimen innovaation 

tuloksista voidaan sopia. Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee avoimeen innovaatioon vaikuttavaa 

oikeudellista kehikkoa. Selvittäessäni innovaatioalustojen ja niillä toimivien yritysten oikeudellista 

liikkumavaraa käyn läpi ajanjakson, joka kattaa keksinnön syntymisen, oikeuksien siirron keksijältä tämän 

työnantajalle ja työnantajalla olevat mahdollisuudet sopia keksinnön omistussuhteista. Toinen 

tutkimuskysymys koskee nimenomaan sitä, millaisia vaihtoehtoja avoimen innovaation seurauksena syntyneen 

IPR:n omistamiselle on. Tässä yhteydessä pyrkimyksenä on sekä löytää eri vaihtoehtojen vahvuudet ja 

heikkoudet, että tutkia näiden vaihtoehtojen yhteensopivuutta avoimen innovaation arvomaailman kanssa. 

Koen perustelluksi kiinnittää omistusmallivaihtoehtojen käsittelyn yhteydessä erityistä huomiota avoimen 

innovaation arvomaailmaan, sillä avoin innovaatio eroaa prosessina huomattavasti perinteisestä suljetusta 

innovaatiotoiminnasta: avoimen innovaation toimiminen ja onnistuminen edellyttää muun muassa siihen 

osallistuvien keskinäistä luottamusta, avoimuutta ja yhteistyötä. Sen vuoksi kyseisille arvoille tulisi mielestäni 

antaa painoarvoa myös varsinaisen innovaatioprosessin päätyttyä sen seurauksena syntyneitä oikeuksia 

jaettaessa.  

Tutkimukseen valitut omistusmallit edustavat erityyppisiä päävaihtoehtoja, joita voidaan käyttää 

omistussuhteita järjestettäessä. Jos nämä vaihtoehdot sijoitettaisiin kuvitteelliselle janalle, näkisin sen vahvinta 

luottamusta ja yhteistyötä edellyttävässä ääripäässä yhteisomistussuhteen ja toisessa päässä ainakin yhteistyön 

kannalta yksinomistuksen ja lisenssien myöntämisen.  Näiden välille puolestaan jäisivät erilaiset IPR:n 

hallinnointia varten perustettavat yritys- ja yhtiömuodot. Erilaisia omistusmalleja vertaillessa ilmeni, että niillä 

jokaisella on liittymäkohtia avoimen innovaation arvomaailmaan – toisilla hieman enemmän, toisilla 

vähemmän. Olisikin hienoa voida todeta jonkin omistusmallin kuvastavan kyseisiä arvoja parhaiten ja olevan 

siksi sopivin vaihtoehto, jos yritykset haluavat sopia myös omistussuhteista avoimen innovaation hengessä. Ei 

kuitenkaan ole mielekästä tehdä päätelmiä yksin tältä pohjalta. Yksittäisen yrityksen toiveisiin valittavasta 



 

  

omistusjärjestelystä vaikuttaa nimittäin vahvasti sen IPR-strategia. Pääpiirteissään voidaan todeta, että yritys 

haluaa ja sen kannattaa pyrkiä saamaan oikeuksien yksinomistus silloin, kun ne kuuluvat sen 

ydinliiketoimintaan. Jos oikeudet sen sijaan liittyvät ainoastaan muihin tukitoimintoihin, voi myös vähemmän 

vaikutusvaltaa jättävä vaihtoehto kuten lisenssisuhde tai rooli joint venturen passiivisena osakkaana olla aivan 

riittävä. Täysin suoraviivaisia ohjeita tosin on mahdotonta antaa, sillä voi olla sekä tilanteita, joissa yritys 

haluaisi saada patentin täysin omistukseensa mutta halukkaita onkin useampia, että tilanteita, joissa yritykselle 

hyvin riittäisi pelkkä lisenssin avulla saavutettava käyttöoikeus, mutta muita kyseisestä immateriaalioikeudesta 

kiinnostuneita ei ole, joten yrityksen ainoaksi vaihtoehdoksi jää oikeuden omistaminen ja ylläpitäminen.  

Joka tapauksessa erilaisten vaihtoehtojen olemassaolosta huolimatta on syytä menetellä yhteistyösopimuksen 

asettaman oikeuksien jakamista koskevan järjestyksen mukaan ja kartoittaa uuden IPR:n osalta 

osallistujayritysten kiinnostus, sillä ei ole mielekästä väittää tietyn omistusmallin olevan hyvä ratkaisu kaikkiin 

tilanteisiin. Sitä paitsi saman IPR:n osalta tilanne saattaa näyttäytyä hyvinkin erilaisena riippuen siitä, kenen 

keksijäyrityksistä näkökulma valitaan. Tämä voi kuitenkin tarjota ratkaisun avaimet yritysten neuvotellessa 

IPR:n omistussuhteista: esimerkiksi tilanteessa, jossa yhdellä yrityksistä on suuremmat intressit saada IPR 

hallintaansa, saattaa muille riittää se, että he saavat lisenssin turvin käyttää teknologiaa osana toimintaansa. 

Silloin IPR:n ylläpitokustannukset ja IPR:ään liittyvät taloudelliset ja muut riskit jäävät käytännössä sen 

omistajan vastuulle, vaikka vaakakupin toisessa päässä painavatkin luonnollisesti omistajan vapaudet käyttää 

IPR:ää haluamallaan tavalla. 

Loppupäätelmänä avoimen innovaation arvojen voikin nähdä ruokkivan toisiaan ja samalla suojaavan 

hedelmällistä toimintaa niin innovaatioprosessin aikana kuin sen jälkeenkin sitä vahvemmin, mitä 

läheisemmästä yhteistyösuhteesta on kyse. Silti arvomaailman huomioon ottaminen voidaan varmistaa vielä 

paremmin ottamalla IPR:n omistusta ja jakamista koskeviin sopimuksiin maininta sen synnyn taustalla 

vaikuttaneesta avoimesta innovaatiosta. Tilannekohtaiseen ratkaisuun voi vaikuttaa myös se, mitä arvoja 

innovaatioyhteistyötä tehneet haluavat korostaa: siinä missä yhteisomistussuhde ja joint venture vaikuttaisivat 

painottavan erityisesti yhteistyön tärkeyttä, korostavat IPR holding-yhtiö sekä yksinomistus luottamuksen 

merkitystä ja patenttipoolit puolestaan avoimuutta. Näin eri omistusmallivaihtoehdot tarjoavat 

mahdollisuuksia myös tiettyjen arvojen painottamiseen. 
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1. Johdanto 
 

1.1 Johdatus aiheeseen 
 

Avoin innovaatio kasvattaa jalansijaansa jatkuvasti perinteisen suljetun, eli yritysten sisäisen 

innovaatiomallin kustannuksella.1 Jos aiemmin oli selvää, että keksinnön sisäisen tutkimus- 

ja kehitystoimintansa (R&D) seurauksena tehnyt yritys sai siihen kuuluvat oikeudet 

itselleen, on tilanne monimutkaisempi, kun keksijöitä onkin useampia ja he edustavat eri 

organisaatioita. Yritysten lisääntyneen yhteistoiminnan taustalla vaikuttavat niin talouden 

verkostoituminen kuin toimintojen ulkoistaminen. Samalla tuotekehityksen suojaaminen on 

entistä tärkeämpää, mikä korostaa puolestaan immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten 

roolia.2 Siksi myös tiiviimmän yhteistyön seurauksena syntyviä keksintöjä ja niihin liittyviä 

aineettomia oikeuksia on aihetta tarkastella uudella tavalla. 

 

Avoimessa innovaatiossa yritykset pyrkivät kehittämään uusia ratkaisuja organisaatiorajat 

ylittäen. Yritykset tuovat avoimeen innovaatioon mukanaan niin aineettomia oikeuksia 

kuten patentteja ja hyödyllisyysmallioikeuksia kuin erilaista dataa sekä työntekijöiden 

muodossa käytännön osaamista ja tietotaitoa.3  Yhteistyökumppaneiden onkin tärkeää sopia 

projektin yhteydessä luovutettavasta tausta-aineistosta ja siitä, miten sitä saa käyttää 

projektissa ja toisaalta sen jälkeen.4 Jos ennen innovaatioyhteistyön alkua on selvää, kenelle 

mikäkin patentti tai muu IPR kuuluu, ei tilanne ole yhtä selvä siinä vaiheessa, kun 

innovaatioyhteistyön tuloksena syntyy uusia keksintöjä, dataa ja osaamista. Siksi koen 

kiinnostavaksi lähteä tutkimaan kysymystä avoimessa innovaatiossa syntyvän IPR:n 

omistamisesta. Patenteista erityisen kiinnostavan tarkastelun kohteen tekee puolestaan se, 

 
1 Ks. avoimen innovaation käsitteestä Chesbrough 2017b, s. 29. Hän viittaa avoimella innovaatiolla yritysten 

prosessien avaamiseen aina tutkimuslaboratoriosta tuotteiden markkinoille saattamiseen saakka. Keskeistä on 

se, että avoimen innovaation myötä tietoa ja ideoita virtaa yritysten ja organisaatioiden ulkopuolelta niiden 

sisälle (outside-in flows) ja sisältä ulos (inside-out flows). 
2 Siivola 2004, s. 5. 
3 Immateriaalioikeuksien välillä voidaan tehdä jako niin kutsuttuihin koviin immateriaalioikeuksiin (hard-IP) 

ja pehmeisiin immateriaalioikeuksiin (soft-IP). Esimerkkinä kovista immateriaalioikeuksista voidaan mainita 

patentit ja pehmeistä immateriaalioikeuksista tietotaito sekä yrityssalaisuudet. Siinä missä kovia 

immateriaalioikeuksia säännellään lakiin perustuvilla yksinoikeusjärjestelmillä, ei pehmeisiin oikeuksiin 

välttämättä kohdistu vastaavia muodollisia järjestelmiä. Ks. immateriaalioikeuksien jaottelusta lisää European 

Commission 2021, s. 7. 
4 Siivola 2004, s. 103. Tausta-aineiston lisensoinnista on kuitenkin sovittava erikseen, jos sitä on tarve käyttää 

vielä projektin päätyttyä. Käytännössä tämä tulee ajankohtaiseksi, jos esimerkiksi innovaatioyhteistyön 

tuloksen hyödyntäminen edellyttää tausta-aineistoa suojaavan immateriaalioikeuden käyttämistä. 
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että niiden avulla voidaan saattaa yrityksellä oleva tietotaito sellaiseen muotoon, jossa sillä 

voidaan käydä kauppaa ja siten myös hyötyä taloudellisesti.5 

 

Vaikuttaa siltä, että aiemmin immateriaalioikeuksia ja avointa innovaatiota on tutkittu 

lähinnä pyrkimyksenä selvittää, millaiset yritysrakenteet innovaatioprosessi vaatii 

onnistuakseen ja miten yritysten kannattaisi jakaa immateriaalioikeuksiaan toistensa 

käytettäväksi, jotta niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä.6 Kantaa ei sen sijaan ole 

otettu niinkään siihen, miten oikeudet innovaatioprosessin seurauksena syntyviin 

keksintöihin jakautuvat keksijöiden kesken johtuen ehkä immateriaalioikeuksien alalla 

vallitsevasta melko laajasta sopimusvapaudesta. Koska avointa innovaatiota on useimmiten 

käsitelty kauppatieteiden näkökulmasta ja immateriaalioikeuksien patentteja koskevassa 

tutkimusmateriaalissa ja kirjallisuudessa tuntuu tavallisesti olevan lähtökohtana perinteinen 

suljettu innovaatiotoiminta, ovat mielenkiinnonkohteenani oleva yhteisten keksintöjen 

omistussuhteista sopiminen ja sen eri vaihtoehdot jääneet enemmän taka-alalle.  

 

Haluankin lähestyä tutkimuskysymyksiäni tuomalla IPR:n omistamisen nimenoman 

avoimen innovaation kontekstiin. Selvittäessäni innovaatioalustojen ja niillä toimivien 

yritysten oikeudellista liikkumavaraa käyn läpi ajanjakson, joka kattaa keksinnön 

syntymisen, oikeuksien siirron keksijältä tämän työnantajalle ja työnantajalla olevat 

mahdollisuudet sopia keksinnön omistussuhteista. Kun on saatu selvitettyä 

innovaatioprosessiin osallistuneiden sopimusvapauden laajuus, on aika sopia 

immateriaalioikeuksien omistussuhteiden järjestämisestä. Koen perustelluksi kiinnittää 

omistusmallivaihtoehtojen käsittelyn yhteydessä erityistä huomiota avoimen innovaation 

arvomaailmaan, sillä avoin innovaatio eroaa prosessina huomattavasti perinteisestä 

suljetusta innovaatiotoiminnasta.7 Avoimen innovaation mukanaan tuomien etujen 

saavuttamisen jälkeen ei mielestäni olisi sopivaa unohtaa täysin yhteistyön taustalla 

vaikuttavat periaatteet, jotka osaltaan ovat edesauttaneet innovaatioiden syntymisessä. Siksi 

tutkimukseni painopiste onkin mahdollisuudessa ottaa avoimen innovaation arvot huomioon 

myös itse innovaatioprosessin päätyttyä. 

 
5 Björkwall 2015, s. 377. 
6 Immateriaalioikeuksien määritelmästä ks. esim. WIPO 2004, s. 3. Laajana käsitteenä se kattaa älyllisen 

toiminnan seurauksena syntyneet oikeudet niin teollisuuden kuin tieteen ja taiteenkin aloilla. 

Immateriaalioikeuksien suojaamisen tavoitteena puolestaan on edistää luovuutta ja keksintöjen hyödyntämistä 

sekä suojata immateriaalioikeuksien luojien oikeuksia. 
7 Avoimen innovaation arvomaailmasta voidaan paikantaa ainakin yhteistyön arvostus, sekä 

yhteistyökumppaneiden välinen luottamus ja avoimuus. 
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1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

1.2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa, miten avoimen innovaation perustavanlaatuiset 

arvot on mahdollista ottaa huomioon avoimen innovaation tuloksista sovittaessa. Ennen 

tähän tutkimukseni pääkysymykseen syventymistä pyrin kuitenkin selvittämään, millaisen 

sääntelykehikon rajoissa innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset operoivat. Lisäksi 

selvitän taustaksi hieman avoimen innovaation vaatimia yritysrakenteita, sillä en koe 

mielekkääksi pohtia avointa innovaatiota yksinomaan oikeudellisesta näkökulmasta 

ottamatta huomioon sen syntymisen taustalla vaikuttaneita taloudellisia tarpeita. Koen 

valitsemani avoimen innovaation arvomaailmaa painottavan lähestymistavan perustelluksi 

siksi, että patentteja koskeva aiempi tutkimus ei juuri vaikuta käsitelleen yhteistyön 

tuloksena syntyneiden patenttien omistussuhteista sopimista, saati avoimen innovaation 

ideologian vaikutusta varsinaisen innovaatioprosessin päätyttyä.8 Lisäksi teema on hyvin 

ajankohtainen vastikään toimintansa aloittaneen Smart Partner Campuksen kannalta.9 

Usein omistusjärjestelyjä pohdittaessa esiin nousevat myös verotukselliset seikat. Hieman 

yleistäen voidaan todeta ainakin monessa maassa toimivien konsernien haluavan valita 

toimipaikakseen sen valtion, jossa verotuspaine on optimaalisin. Ne saattavatkin perustaa 

matalamman verotuksen maahan niin väliyhtiön kuin kiinteän toimipaikankin 

verotuksellisten etujen saavuttamiseksi.10 Vastaavasti verotus saattaa vaikuttaa 

yhtiömuodon ja omistusmallin valintaan, mutta en kuitenkaan perehdy verotukseen tätä 

lyhyttä mainintaa enempää. Sen sijaan keskityn omistusmallien arviointiin nimenomaan 

arvonäkökulmasta niin, että avoimen innovaation periaatteet ja toimintaa ohjaavat 

painopisteet voitaisiin huomioida myös omistussuhteista sovittaessa ja myöhemmin 

yhteistyön seurauksena syntynyttä IPR:ää hyödynnettäessä.11 

 
8 Avoin innovaatio perustuu nimensä mukaisesti avoimuudelle, jonka lisäksi sen arvomaailmasta voidaan 

paikantaa muun muassa yhteistyö ja luottamus. Eri omistusmallien osalta voidaankin verrata sitä, minkä 

asteiselle yhteistyölle ne rakentuvat ja toteutuvatko innovaatioprosessin arvot vielä IPR:n omistamisessa.  
9 Smart Partner Campus on Wärtsilän Smart Technology Hubin alaisuudessa toimiva innovaatioalusta. 
10 Tikka et al.: Yritysverotus – 38. Väliyhtiöt – Yleistä. Valtiot saattavat houkutella ulkomaista pääomaa 

alueelleen jopa täydellisillä verovapauksilla. Väliyhtiöön saatetaan siirtää esimerkiksi yhtiön IPR ja koota 

lisenssitulot sinne. Näin väliyhtiö pääsee IPR:n ja väliyhtiön määräysvallan omistajana toimivan 

ulkomaalaisen yrityksen kotivaltion verotusvallan väliin. Kiinteä toimipaikka puolestaan luo sijaintivaltiolle 

verotusoikeuden kyseisessä valtiossa harjoitetussa liikkeessä syntyneisiin tuloihin. 
11 Arvonäkökulmalla viittaan juuri avoimen innovaation kantaviin arvoihin, joihin syvennyn lisää alaluvussa 

2.2. 
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1.2.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen pääasiallinen mielenkiinto kohdistuu siihen, miten erilaiset tavat järjestää 

yhteistyön tuloksena syntyneiden patenttien omistussuhteet toimivat ja ovatko ne 

sopusoinnussa avoimen innovaation periaatteiden kanssa. Taustaksi selvitän myös sen, 

millaiset rajat lainsäädäntö asettaa avoimen innovaation yhteydessä syntyvien patenttien 

omistamisesta sopimiselle. Patentteihin ja ylipäätään avoimeen innovaatioon vaikuttava 

oikeudellinen sääntelykehikko onkin huomionarvoinen tekijä sopimusjärjestelyjen taustalla. 

Koska tutkin omistussuhteiden järjestämistä nimenomaan avoimen innovaation 

kontekstissa, otan tutkimukseni lähtökohdaksi sen, että syntyneen keksinnön perustana on 

kahden tai useamman yrityksen välinen yhteistyö. Tämä johtaa helposti siihen, että 

keksijöiksi katsottavat henkilöt edustavat näin vähintään kahta eri organisaatiota. Keksinnön 

siirryttyä sen tehneiltä keksijöiltä niiden työnantajayrityksille ratkaistaan omistussuhteita 

koskevat kysymykset käytännössä avoimesta innovaatiosta tehdyn yhteistyösopimuksen 

pohjalta.  

Jaan tutkimuskysymykseni kahden teeman ympärille, joista ensimmäinen koskee juuri 

patentteihin kohdistuvaa lainsäädäntöä ja sitä, miten oikeus keksintöön siirtyy keksijänä 

toimineelta työntekijältä työnantajalle. Jälkimmäiset kysymykset puolestaan käsittelevät 

IPR:n omistussuhteiden järjestämistä muiden keksinnön tekemiseen osallistuneiden 

yritysten kanssa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Mikä on se oikeudellinen kehikko, joka vaikuttaa avoimeen innovaatioon? 

 

2. Millaisia vaihtoehtoja avoimen innovaation seurauksena syntyneen IPR:n 

omistamiselle on? Miten avoimen innovaation periaatteet ja arvomaailma toteutuvat 

eri omistusmuodoissa?  

 

Ensimmäiseen kysymykseen vastatessani käyn läpi keksintöön kohdistuvien oikeuksien 

siirtymisen sen innovaatioyhteistyön aikana tehneiltä keksijöiltä näiden työnantajille ja 

tämän jälkeen työnantajille jäävät mahdollisuudet sopia innovaatioyhteistyökumppanien 

kanssa oikeuksien omistussuhteista. Tutkimukseni pääpaino on toisessa kysymyksessä. 

Tässä vaiheessa tarkoitukseni on esitellä ja vertailla keskenään joitakin IPR:n omistamisen 

malleja, joita voidaan käyttää lainsäädännön avoimelle innovaatiolle asettamien raamien 

sisällä. Tässä yhteydessä vertailen eri vaihtoehtojen osalta sitä, miten avoimen innovaation 
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periaatteet toteutuvat niitä käytettäessä. Yhteistyön seurauksena syntyneen IPR:n 

omistamisen malleista pyrin valikoimaan mukaan niin tiiviimpää yhteistyötä kuin myös 

hieman etäisemmän yhteistyösuhteen mahdollistavia ratkaisuja. Jos nämä vaihtoehdot 

sijoitettaisiin kuvitteelliselle janalle, näkisin sen vahvinta luottamusta ja yhteistyötä 

edellyttävässä ääripäässä yhteisomistussuhteen ja toisessa päässä ainakin yhteistyön 

kannalta yksinomistuksen ja lisenssien myöntämisen.12 Näiden välille puolestaan jäisivät 

erilaiset IPR:n hallinnointia varten perustettavat yritys- ja yhtiömuodot. Avoimen 

innovaation periaatteiden toteutumisen kannalta koenkin kiinnostavana verrata sitä, minkä 

asteiselle yhteistyölle, luottamukselle ja avoimuudelle ne rakentuvat. 

 

1.2.3 Rajaukset 

Rajaan muut immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet ja tavaramerkit tutkimukseni 

ulkopuolelle, koska liian monta erilaista aineettomien oikeuksien kokonaisuutta kattava 

tutkimus jäisi helposti liian pintapuoliseksi. Perustelen valintaani myös sillä, että 

teknologian alan innovaatioalustaa (Smart Partner Campus) käytännön esimerkkinä käyttäen 

keskeisimpään asemaan erilaisen IPR:n keskeltä vaikuttaisivat nousevan patentit. Toisaalta 

koen tarkoituksenmukaiseksi sivuta patenttien yhteydessä myös avoimella 

innovaatioalustalla toimivien yritysten työntekijöille yhteistyön aikana kertyvää tietotaitoa 

eli know-how’ta, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi patenttien lisensoinnin 

yhteydessä. Koska know-how linkittyy patentoitavien keksintöjen syntymiseen ja on 

keskeinen osa avointa innovaatiota, sen käsittely myös osaltaan tukee kokonaisuutta siitä 

huolimatta, että pääpaino on patenteissa.  

1.3 Metodi 
 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on arvopohdinnan ohella hahmottaa vallitsevaa 

oikeustilaa ja oikeudellisia raameja, joiden sisällä avoimen innovaation tuloksista voidaan 

sopia, koen luontevana lähteä vastaamaan tutkimuskysymyksiin lainoppiin tukeutuen.13 

Lainoppi on keskeisessä roolissa etenkin ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla 

pohdittaessa sitä, kenelle oikeudet avoimen innovaation seurauksena syntyvään IPR:ään 

 
12 Yksinomistussuhteen voi kuitenkin nähdä edellyttävän vahvaa osapuolten välistä luottamusta – sen myötä 

ne innovaatioprosessiin osallistuneet, jotka eivät tule IPR:n omistajaksi, joutuvat luottamaan, että 

yksinomistaja huomioi myös niiden edun. 
13 Lainopin eli oikeusdogmatiikan ydintehtävänä on tulkita ja toisaalta systematisoida voimassa olevien 

oikeusnormien sisältöä, ks. esim. Hirvonen 2011, s. 22-23. 
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lainsäädännön valossa lähtökohtaisesti kuuluvat ja toisaalta kun arvioidaan, millaisia 

sopimuksia lainsäädännön asettamissa rajoissa on mahdollista tehdä IPR:n omistussuhteista 

sovittaessa. Koska osittain melko pitkälle yritysmaailman puolelle menevää tutkimuksen 

kohdetta ei kuitenkaan ole mielekästä tarkastella ainoastaan lainopin näkökulmasta, 

hyödynnän myös osittain kauppatieteiden puolelle menevää materiaalia avointa innovaatiota 

käsittelevän kirjallisuuden muodossa ja IPR:n omistusmallivaihtoehtoja pohtiessani. 

Avoimen innovaation arvomaailmasta kiinnostuneena en kuitenkaan koe perustelluksi 

hyödyntää oikeustaloustieteellistä tutkimusmetodia, sillä se keskittyy lähinnä lainsäädännön 

taloudellisten vaikutusten arvioimiseen.14 Omistusmallien osalta poikkitieteellisempi ote 

auttaa kuitenkin hahmottamaan paremmin kontekstia, jonka pohjalta avoimen innovaation 

arvomaailman toteutumista arvioidaan. 

 

Tutkimuskysymysteni syvällisempi pohtiminen edellyttää lisäksi käytännön esimerkkejä, 

joita on mahdollista saada mukaan empiiristä tutkimusmenetelmää hyödyntäen.15 

Esimerkiksi Ervastin mukaan puhtaasti lainopillisten ja selkeästi empiiristen tutkimusten 

välimaastoon mahtuu keskenään erilaisia metodisia ratkaisuja. Empiriaa onkin mahdollista 

hyödyntää osana tutkimusta, joka on muuten normatiivisesti painottunut ja keskittyy 

lainopilliseen tutkimusotteeseen. Tutkimus voi myös liikkua näiden eri näkökulmien 

välissä.16 Koska avoimen innovaation voi nähdä tulevan perinteisen lainopillisen 

tutkimuskentän ulkopuolelta, hyödynnän tutkimuksessani lainoppia, empiriaa ja 

kauppatieteellistä materiaalia pitkälti rinnakkain. Empirian osalta käyttööni on valikoitunut 

kvalitatiivinen eli laadullinen empiirinen tutkimusmenetelmä. Laadullinen tutkimus pyrkii 

ymmärtämään ja selittämään tutkimuskohdetta analysoimalla tavallisesti melko pientä 

harkinnanvaraista tapausjoukkoa. Siten tutkimustulokset eivät myöskään ole yleistettävissä, 

kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa.17 

 
14 Ks. oikeustaloustieteellisestä metodista esim. Timonen 1998, s. 100. Lainsäädännön taloudellinen analyysi 

kohdistuu eri sääntelyvaihtoehtojen ja ratkaisukäytäntöjen taloudellisten vaikutusten arvioimiseen. 

Oikeustaloustieteelliseen metodiin kuuluu myös eri vaihtoehtojen hyvien ja huonojen puolien punninta sekä 

niiden keskinäisen paremmuuden arviointi. 
15 Empiirisessä tutkimuksessa tutkitaan lain soveltumista käytännössä pelkän teoreettisen analyysin sijasta. 

Tutkimustavan etuna onkin mahdollisuus saada lainsäädännöstä toimivampaa ja tehokkaampaa. Ks. empiirisen 

tutkimuksen tarpeellisuudesta lisää Keinänen 2010, s. 465-466. Ks. lainopillisen ja empiirisen tutkimuksen 

eroista myös Soininen 2016, s. 56. Kärjistettynä esimerkkinä voidaan todeta, että siinä missä lainoppi tutkii, 

miten oikeutta pitää tulkita tietyssä tilanteessa, keskittyy empiirinen tutkimusote todellisuutta kuvaavine 

kysymyksenasetteluineen puolestaan siihen, miten lainsäätäjä tai -soveltaja on toiminut. 
16 Ervasti 1998, s. 372. Voi olla olemassa empiirisesti painottuneita tutkimuksia, joissa käytetään hyväksi 

lainoppia sekä tutkimuksia, joissa käytetään hyväksi empiriaa ja jotka ovat muuten normatiivisesti 

painottuneita. 
17 Keinänen – Väätänen 2016, s. 260. 
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Kvalitatiivinen analyysini kohdistuu Wärtsilän juristien Ralf Lindbäckin ja Kenneth 

Widellin sekä Business Finlandin Liisa Ewartin kanssa käymiini keskusteluihin avoimen 

innovaation hyödyntämisestä yritystoiminnassa. Haastateltavat valikoituivat mukaan heidän 

vahvan aihepiiriä koskevan kokemuksensa perusteella, mikä myös auttoi heitä selittämään 

minulle yritysmaailmassa avoimen innovaation yhteydessä esiin nousevia kysymyksiä. Siten 

käytän selvitystyöni tukena kvalitatiivista empiiristä tutkimusmenetelmää tutkimukseni 

laajuudelle sopivassa, hieman kevennetyssä muodossa.18 Tällä tavoin ajatuksena on tuoda 

käytännön esimerkkejä tutkimukseeni, eikä niiden pohjalta ole tarkoitus tehdä yleistyksiä. 

Wärtsilältä tutkimustarkoitukseen saamani Collaboration Agreement Smart Partner Campus 

-yhteistyössä mukana oleville on luottamuksellisen luonteensa vuoksi tutkielmassa mukana 

vain viittausten muodossa. Se ja ylipäätään Smart Partner Campuksen käyttäminen 

konkreettisena esimerkkinä auttavat joka tapauksessa hahmottamaan, millaisia vaihtoehtoja 

yritykset ovat IPR-strategiansa puitteissa valmiita harkitsemaan, kun on aika sopia 

yhteistyön seurauksena syntyneiden keksintöjen ja IPR:n omistussuhteista. 

 

Tarkoitukseni on siten vastata tutkimuskysymyksiin osittain tieteenalojen rajat ylittäen: 

huomioin yritysmaailman puolelta avoimen innovaation edellyttämät yritysrakenteet ja 

oikeustieteen osalta puolestaan immateriaalioikeudellisen sekä sopimusoikeudellisen 

sääntelyn. Pidättäydyn kuitenkin lähtökohtaisesti esittämästä näkemyksiä de lege ferenda, ja 

keskityn kysymysten tarkasteluun de lege lata, eli voimassa olevan oikeuden näkökulmasta 

perustaen tulkintasuositukset oikeuslähdeoppiin.19 Valinta perustuu siihen, että 

pyrkimyksenäni on selvittää, millaisia asioita yritysten olisi hyvä huomioida 

innovaatioyhteistyötä tehdessään ja sen jälkeen syntyneistä tuloksista sovittaessa, jos ne 

haluavat kiinnittää huomiota avoimen innovaation arvojen toteutumiseen. Tutkimusaiheeni 

ei siten ehkä ole kaikista tyypillisin lainopin alaan kuuluvista teemoista. Ylipäätään, jos tässä 

vaiheessa lähtisin myös esittämään laajoja uudistusehdotuksia tämänhetkiseen sääntelyyn, 

olisi riskinä tutkimuksen jääminen muilta osin pintapuolisemmaksi. 

 

 
18 Haluankin lämpimästi kiittää Wärtsilän Ralf Lindbäckiä ja Kenneth Widelliä sekä Business Finlandin Liisa 

Ewartia heidän kanssaan käymistäni keskusteluista. He auttoivat konkreettisten esimerkkiensä myötä 

hahmottamaan, miten avointa innovaatiota voidaan hyödyntää osana yritystoimintaa ja millaisia näkökulmia 

yritykset ovat halukkaita ottamaan huomioon avointa innovaatiota harjoittaessaan. 
19 Ks. de lege ferenda -tutkimuksesta esim. Kolehmainen 2016, s. 108. De lege ferenda viittaa siihen, millaisia 

lainsäädäntöratkaisujen toivottaisiin jatkossa olevan. Monesti uutta lainsäädäntöä koskeva ehdotus syntyy 

lainopin harjoittamisen seurauksena, kun kirjoittaja pyrkii tulkitsemaan ja systematisoimaan vallitsevaa 

lainsäädäntöä. 
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1.4 Työn rakenteesta 
 

Käyn työssäni läpi ajanjakson, jonka aikana yritysten harjoittaman avoimen innovaation 

seurauksena syntyy keksintö, oikeudet keksintöön siirtyvät keksijän työnantajalle ja 

innovaatioyhteistyössä mukana ollut työnantajayritys neuvottelee oikeuksien 

omistussuhteista muiden innovaatioprosessiin osallistuneiden kanssa. Tutkimuksessani 

erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen, miten avoimen innovaation arvomaailma voidaan 

huomioida keksintöjen omistussuhteita järjestettäessä. Aloitan käymällä toisessa luvussa 

ensin läpi avointa innovaationa ilmiönä – toisin sanoen kuinka yritykset tekevät 

innovaatioyhteistyötä muun muassa tehostaakseen tuotantoa ja vähentääkseen 

tuotekehitysprosessin kustannuksia. Näin pohjustan lähtökohtia tarpeelle tarkastella 

yhteistyössä syntyviä oikeuksia uudesta näkökulmasta. Erityisen keskeiseen asemaan 

toisessa luvussa nousevat avoimen innovaation arvot, jotka luovat viitekehyksen 

myöhemmin tutkielman aikana tekemälleni analyysille. 

 

Tutkimuskysymykseni on jaettu kahtia, ja saman rakenteen voi hahmottaa myös itse 

tutkielmassa. Pyrin vastaamaan kysymyksistä ensimmäiseen eli kysymykseen 

lainsäädännön avoimelle innovaatiolle asettamista raameista kolmannessa luvussa, ja 

toiseen kysymykseen omistusmallivaihtoehdoista ja niiden yhteensopivuudesta avoimen 

innovaation arvomaailmaan neljännessä luvussa. Kolmannen luvun alussa käsittelen 

patenttioikeudellista sääntelykehikkoa: keskityn tutkimaan, kuinka oikeudet keksintöihin 

syntyvät ensin patenttilain nojalla ne tehneelle keksijälle ja siirtyvät sitten 

työsuhdekeksintöihin kohdistuvan sääntelyn vaikutuksesta tämän työnantajalle. Seuraavaksi 

on aika sopia oikeuksien omistussuhteista innovaatioprosessiin osallistuneiden yritysten 

kesken. Laaja sopimusvapaus mahdollistaakin hyvin monenlaisten vaihtoehtojen käytön. 

 

Neljäs luku keskittyy käsittelemään erilaisia omistusmallivaihtoehtoja – olen valinnut niistä 

tarkasteltavaksi keskeisimmät, ja tarkoitus onkin luoda yleiskatsaus vaihtoehtoihin kaiken 

kattavan ratkaisuvalikoiman esittelyn sijasta. Etenen yhteisomistuksesta erilaisten ja eri 

tasoista yhteistyötä sisältävien ratkaisujen kautta yksinomistukseen ja lisensointiin pyrkien 

nostamaan esiin vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia sekä suhdetta avoimeen 

innovaatioon. Jokaisen omistusmallin esiteltyäni arvoin, miten avoimen innovaation 

arvomaailmasta selkeästi erottuvat yhteistyö, avoimuus ja luottamus heijastuvat niistä. 

Lopuksi teen viidennessä luvussa yhteenvedon johtopäätöksistäni. 
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2. Avoimesta innovaatiosta 
 

2.1 Siirtymä suljetusta avoimeen innovaatioon 
 

Avoimen innovaation isänä ja käsitteen kehittäjänä pidetyn Henry Chesbrough’n mukaan 

avoimen innovaation on helpointa määritellä olevan vastakohta perinteiselle yrityksen 

sisäiselle innovaatioprosessille, jossa tuotteet kehitetään, valmistetaan ja viedään itse 

markkinoille asti. Hän kuvaileekin avointa innovaatiota prosessiksi, jossa tietovirtoja 

tietoisesti ohjaillaan yritysten liiketoimintamallin mukaisesti organisaatiorajojen ylitse.20 

Mutta mikä on saanut yritykset kiinnostumaan laajemmasta, jopa mahdollisten kilpailijoiden 

kanssa tehtävästä innovaatioyhteistyöstä? Ehkä selkeimpänä syynä voidaan mainita 

resurssipula, sillä toimijat niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla kokevat usein 

koostaan riippumatta, ettei niillä yksin ole kaikkia tarvitsemiaan resursseja. Yhä kiihtyvä 

kilpailu onkin merkittävä tekijä avoimeen innovaatioon kohdistuvan lisääntyvän 

kiinnostuksen taustalla – pärjätäkseen markkinoilla yritysten on kyettävä vastaamaan 

kysyntään nopeammin, mutta mahdollisimman matalilla kustannuksilla ja silti tuotteiden 

laadun säilyttäen. Avoimesta innovaatiosta houkuttelevan vaihtoehdon tekee se, että kykyjä 

ja älykkyyttä löytyy kaikkialta.21 Tutkimuksen hajauttaminen mahdollisuuksien mukaan 

onkin kannattavaa, sillä sen seurauksena syntyneet innovaatiot ovat tavallisesti menestyneet 

markkinoilla yrityksen sisäisen tuotekehityksen tuotoksia paremmin.22  

 

Yhteistyön aikana tapahtuvan tietojenvaihdon voi nähdä vaikuttavan oleellisesti yritysten 

hallussa oleviin tietoihin ja osaamiseen. Huomionarvoinen yksityiskohta onkin, että 

yritykset, joissa alkuperäinen tietotaso on alhaisempi, hyötyvät yrityksen ulkopuolelta 

tulevista tiedoista ja muista vaikutteista suhteessa enemmän. Yrityksen ulkopuolelta tuleva 

informaatio nimittäin lisää tällaisten yritysten tietotasoa ja ennen pitkää tasaa eroja yritysten 

välillä.23 Sinänsä ilmiön voi nähdä myös osana avointa innovaatiota, sillä 

innovaatioprosesseihin osallistuvat yritykset ovat erilaisilla taustatiedoilla varustettuja. 

 
20 Chesbrough 2017a, s. 35. Vastaavasti innovaatiomallien vastakohtaisuudesta Chesbrough 2003, s. xx 

(johdantokappale). 
21 Sigismund Huff – Möslein – Reichwald 2013, s. 7. 
22 Leiponen 2007, s. 137. Ulkopuolisten tietolähteiden hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa edellyttää 

kuitenkin, että yrityksellä on riittävät resurssit ja tarpeeksi laaja-alaista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Siten ei 

sovi aliarvioida riittävän osaavan ja laajan tutkimusperusyksikön tarvetta, eikä tehdä hajautetuista yksiköistä 

liian pieniä. Keskeistä on myös toimivan tiedonkulun varmistaminen yksiköiden välillä. 
23 Rouvinen 2007, s. 95-96. Rouvinen puhuu tietotasoon vaikuttavista ulkoisvaikutuksista. Ennemmin 

kauppatieteiden puolella käytetyllä ulkoisvaikutus-käsitteellä viitataan tuotannon tai kulutuksen myönteisiin 

tai kielteisiin sivuvaikutuksiin, joista ei suoriteta maksua. Ks. esim. tieteen termipankin määritelmä osoitteessa 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:ulkoisvaikutus. 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:ulkoisvaikutus
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Vaikka osa yrityksistä pyrkii sääntelemään yhteistyökumppanille paljastettavaa tietotaitoa 

tarkastikin, on melko mahdotonta kuvitella, ettei niin sanotusti tietämättömämpi osapuoli 

joka tapauksessa kasvattaisi osaamistaan innovaatioyhteistyön aikana. Yrityksen 

absorptiokyky eli kapasiteetti hyödyntää sen ulkopuolista tietoa on puolestaan yhteydessä 

yrityksen inhimilliseen pääomaan – toisin sanoen työntekijöihin ja muuhun aineettomaan 

pääomaan, jolla viitataan työntekijöiden aikaansaamaan immateriaaliseen omaisuuteen.24  

 

Siten myös työntekijöiden yhä suurempi liikkuvuus ja heidän mukanaan siirtyvä osaaminen 

vaikuttavat avoimeen innovaatioon kohdistuvan kiinnostuksen taustalla. Oman lisänsä 

tuovat vielä tuotteiden lyhyempi elinkaari sekä lisääntynyt yksityinen riskipääoma.25 

Nopeasti muuttuvat markkinaolosuhteet ja kilpailijoiden toiminta saattavat myös tehdä 

yritysten kilpailuvalteista hyvin äkkiä entisiä, minkä vuoksi kilpailua edistävän 

innovaatiostrategian omaksuminen on keskeistä.26 Käytännössä uudet innovaatiot 

vähentävätkin jo markkinoilla olevista saatavia voittoja – tämä pätee niin yrityksen omiin 

aiempiin keksintöihin kuin kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin.27 Vaikka 

innovaatiotoimintaa ajatellessa ensimmäiseksi tulee helposti mieleen teknologinen 

innovaatio, se on kuitenkin usein vain innovaatiotoiminnan ensimmäinen vaihe, jota 

seuraavat niin liikkeenjohdolliset ja organisatoriset kuin myös markkinointi-innovaatiot.28 

Kustannussäästöjen ja yhdistetyn teknologisen osaamisen ohella mahdollisuus IPR-poolien 

luomiseen houkuttelee yrityksiä siirtymään kohti avoimempaa innovaatiomallia.29 

 

Lukuisista eduistaan huolimatta avoin innovaatio ei kuitenkaan ole täysin riskitöntä. 

Ensinnäkin osallistujayritysten kokoero voi luoda epätasapainoa ja olla riskialtista etenkin 

pienemmille yrityksille. Oman haasteensa aiheuttaa myös se, että innovaatioprosessiin 

osallistuvilla yrityksillä on omat totutut toimintatapansa, jotka saattavat hyvinkin erota 

toisistaan puhumattakaan siitä, että osallistujien innovaatioyhteistyöhön mukanaan tuomat 

 
24 Koski 2007, s. 177-178. Muu aineeton pääoma kattaa immateriaalioikeusvarallisuuden ohella muun muassa 

organisaation menettelytavat. 
25 Chesbrough 2003, s. xxii-xxiii (johdantokappale). Riskipääoma eli private venture capital on johtanut 

ulkoisen tutkimuksen rahoitukseen, mikä puolestaan on vaikuttanut rahoitusta saaneiden start-up-yritysten 

kasvuun ja tehnyt niistä vakuuttavia kilpailijoita alaa ja markkinoita aiemmin hallinneille sisäiseen R&D:hen 

luottaneille yrityksille. 
26 del Henar Alcalde Heras – Kamp 2012, s. 44. Avoimen innovaation voi nähdä erityisen hyödylliseksi 

aloittelevien yritysten kannalta, sillä avoin innovaatio mahdollistaa niiden tuotevalikoiman laajentamisen sekä 

auttaa jo aikaisessa vaiheessa saamaan tuloja usein vielä melko suppeasta IPR-portfoliosta. 
27 Rouvinen 2007, s. 95. 
28 Maliranta – Ylä-Anttila 2007, s. 10. 
29 Holme 2012, s. 289. IPR-poolilla viitataan oikeuksien keräämiseen yhteen, mikä helpottaa niiden käyttöä. 
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panokset ovat keskenään erilaisia.30 Esimerkiksi Annalise Holme on listannut suurimmiksi 

avoimen innovaation yhteydessä esiintyviksi riskeiksi IPR:n tai liikesalaisuuksien 

vuotamisen yhteistyön ulkopuolisille tahoille sekä erilaiset IPR:n omistamiseen liittyvät 

epäselvyydet.31 Osallistujien intressien suojaamiseksi onkin tärkeää tehdä yhteistyösopimus 

(collaboration agreement) ennen varsinaisen innovaatioyhteistyön aloittamista. Riskien 

minimoimiseksi on hyvä määritellä jokaisen osallistujan panos, oli se sitten esimerkiksi 

pääoman, työvoiman tai tietotaidon muodossa, sopia yhteistyön tuloksien omistussuhteista 

sekä siitä, miten yhdessä kehitetyn IPR:n tuomat edut, riskit ja kustannukset jaetaan.32 

 

Mikä sitten tekee avoimesta innovaatiosta niin kiinnostavan toimintatavan, että yritysten 

kannattaisi lähteä muuttamaan perinteiseen suljettuun innovaatioon perustuvia yritysmalleja 

ja -rakenteita? Suljetun innovaation lähtökohtana on, että innovaatiotoiminta vaatii 

toimiakseen kontrollia. Tämä ilmenee niin tarpeena palkata kaikki potentiaalisimmat 

työntekijät itselle töihin, suurina investointeina yrityksen sisäiseen R&D:hen kuin myös 

ajatuksena siitä, että markkinoita ei voi johtaa, ellei tuo innovaatioita sinne ennen 

kilpailijoita.33 Kun tätä verrataan avoimen innovaation mukaiseen ajatustapaan, tilanne 

kääntyy lähes päälaelleen: tiedon ja IPR:n vaihtamiseen positiivisesti suhtautuva yritys voi 

saada hyödykkeitä aikaan entistä kustannustehokkaammin, ja halutessaan jopa pidättäytyä 

täysin varsinaisesta innovaatiotoiminnasta.34 Patenteista ja niiden jakamisesta onkin apua 

paitsi saman asian tutkimiseen käytettävien tutkimus- ja kehityskustannusten 

vähentämisessä myös niiden antaman informaation kautta: patentit nimittäin kertovat 

mahdollisten yhteistyökumppaniyritysten teknologisista vahvuuksista.35 

 

Tutkimuskysymysteni näkökulmasta ehkä keskeisin on ero suljetun ja avoimen innovaation 

mallien suhtautumisessa IPR:ään ja sen hyödyntämiseen – siinä missä suljettu innovaatio 

 
30 Holme 2012, s. 289. 
31 Holme 2012, s. 290. Ongelmia saattaa ilmetä, ellei innovaatioyhteistyöhön osallistuvien yritysten aiempia ja 

muita yhteistyön alaan kuulumattomia immateriaalioikeuksia määritellä erillisessä sopimuksessa. Toisaalta 

yhteistyössä syntyneen IPR:n osalta oletusarvona ilman asiasta tehtyä erillistä sopimusta on yhteisomistus, 

mikä ei välttämättä vastaa innovaatioprosessiin osallistuneiden todellisia panoksia. 
32 Holme 2012, s. 290-291. Yhteistyösopimukseen voidaan ottaa ehtoja koskien esimerkiksi 

immateriaalioikeuksia, tietojen jakamista, varojenjakoa sekä erimielisyyksien ratkaisemista. 

Yhteistyösopimuksen solmimista edeltävästä tilanteesta ja vuorovaikutussuhteen kehittymisestä ks. 

Vedenkannas 2009, s. 970-971. Ks. myös Siivola 2004, s. 88. Hänen mukaansa projektien aikana 

yhteistyökumppaneilla on yleensä tapana luovuttaa toisilleen käyttöoikeus immateriaalioikeuksiinsa, ja 

oikeuksien siirto yhteisomistukseen on puolestaan harvinaisempaa. 
33 Chesbrough 2003, s. xx (johdantokappale). 
34 del Henar Alcalde Heras – Kamp 2012, s. 44-45. 
35 Björkwall 2015, s. 392. 
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perustuu IPR:n tiukkaan kontrollointiin ja sen estämiseen, että kukaan kilpailija voisi hyötyä 

siitä, avoimen innovaation ajatuksena on hyödyntää tarvittaessa IPR:ää korvausta vastaan 

organisaatiorajat ylittäen.36 Avoimessa innovaatiossa tunnustetaan, että organisaation 

ulkopuolinen tutkimus- ja kehitystoiminta saattaa olla yhtälailla arvokasta yrityksen 

kannalta, kunhan oma R&D-osasto ottaa tästä tiedosta hyödyn irti yrityksen omista 

lähtökohdista. Avoin innovaatio on tuonut mukanaan myös ajatuksen siitä, että yrityksen 

sisäisten ja ulkoisten ideoiden yhdistäminen ja hyödyntäminen johtaa parhaisiin tuloksiin.37  

 

Kohti uudenlaista toimintamallia siirtyessään yrityksen onkin hyvä kartoittaa, millaisia 

immateriaalioikeuksia sen käytössä on. Avoimissa yritysmalleissa aineettoman omaisuuden 

arvo pyritään optimoimaan ostoilla ja myynneillä. Menestyksen kannalta on keskeistä sekä 

hankkia tarpeellista IPR:ää yrityksen ulkopuolelta ja toisaalta myydä tai antaa – käytännössä 

lisenssejä myöntäen – yritykselle tarpeettomia immateriaalioikeuksia muiden 

hyödynnettäväksi.38 Ottamalla tavarantoimittajia ja asiakkaita mukaan innovaatioprosessiin 

yritys saa arvokasta tietoa toimitusketjusta ja omista kehittymismahdollisuuksistaan. 

Esimerkiksi se, että yritys saa avoimemman yritysmallin ansiosta tietoa asiakkaansa 

asiakkaiden tarpeista, auttaa sitä hahmottamaan markkinoiden mahdollisuuksia.39 

 

2.2 Avoimen innovaation arvomaailma 
 

2.2.1 Yhteistyö, avoimuus ja luottamus kantavina arvoina 

 

Innovaatioprosessimallin muutoksen yhteydessä myös innovaatiotoiminnan taustalla 

vaikuttava arvopohja on mielenkiintoinen tarkastelun kohde. Avoimen innovaation 

arvomaailmasta on mahdollista tunnistaa ainakin yhteistyön arvostus, avoimuus sekä 

luottamus. Nämä arvot kulkevat mukana läpi koko tutkielman. Palaan niihin vielä erityisesti 

IPR:n omistusvaihtoehtojen käsittelyn yhteydessä, sillä pidän mielekkäänä, että avoimen 

innovaation arvot otettaisiin huomioon myös varsinaisen innovaatioprosessin päätyttyä. 

 

Juuri yhteistyön ja sen mukanaan tuomat edut voi nähdä syyksi sille, miksi yritykset ja 

organisaatiot ovat siirtyneet tai vähintään siirtymässä suljetusta avoimeen innovaatioon. 

Koska yhteistyö tuo mukanaan niin kustannussäästöjä kuin uutta tietoa ja mahdollisuuksia 

 
36 Chesbrough 2003, s. xxvi (johdantokappale). 
37 Chesbrough 2003, s. xxvi (johdantokappale). 
38 Chesbrough 2006, s. 124. 
39 Chesbrough 2006, s. 123. 
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saada tuotteet nopeammin markkinoille, se näyttäytyy varsin houkuttelevana vaihtoehtona. 

Yhteistyön ohella avoin innovaatio edellyttää nimensä mukaisesti avoimuutta yritysten 

jakaessa keskenään erilaisia tietoja ja IPR:ää. Toisaalta yritykset ovat myös avanneet 

rakenteitaan saadakseen ne yhteensopivammaksi avoimen innovaation ajatusmaailman 

kanssa. Avoimempiin yritysrakenteisiin onkin kannustettu laajasti avointa innovaatiota 

käsittelevässä kirjallisuudessa.40 Avoimuuden osalta riskinä on tosin tietojen vuotaminen 

liian laajan henkilöjoukon tietoon. Pienten ja keskisuurten sekä suurten yritysten välillä 

onkin ollut havaittavissa ero halukkuudessa jakaa IPR:ää toisilleen innovaatioyhteistyön 

aikana: siinä missä suuret yritykset käytännössä edellyttävät tätä pienemmiltä 

sopimuskumppaneiltaan, ne ovat itse varsin haluttomia paljastamaan omia 

immateriaalioikeuksiaan yhteistyön aikana. Suurempien yritysten suljettu 

innovaatiokulttuuri vaikuttaakin helposti negatiivisesti innovaatioyhteisön toimintaan.41 

 

Pelko tietojen vuotamisesta innovaatioprosessin ulkopuolisille tahoille on mahdollista 

korjata ensinnäkin luottamuksellisuuteen tähtäävillä salassapitolausekkeilla, jotka voidaan 

muotoilla hyvinkin tiukoiksi. Ne eivät välttämättä kuitenkaan ole avoimen innovaation 

yhteydessä kaikista toimivin vaihtoehto.42 Toinen vaihtoehto on luottaa siihen, että 

yhteistyökumppanit käyttävät innovaatioprosessin myötä saamiaan tietoja vain sovitulla 

tavalla. Tämä voi uskoakseni toimia sillä perusteella, että luottamus vaikuttaisi olevan 

avoimeen innovaatiotoimintaan sisäänrakennettua. Kun lisäksi ottaa huomioon sen, että 

avoimelle innovaatiolle on luonteenomaista sopimusten avoimuus, voi luottamuksen nähdä 

korostuvan entisestään.43 Koska yhteistyötä olisi ylipäätään hankala tehdä ilman keskinäistä 

luottamusta, on sitä pidettävä yhtenä avoimen innovaation keskeisimmistä elementeistä.  

 

Luottamus vaikuttaa kietoutuvan yhteen lojaliteetin kanssa. Näitä molempia tarvitaan niin 

avoimen innovaatioprosessin aikana kuin yhteistyön tuloksista sovittaessa. 

Lojaliteettiperiaate onkin erityisen merkityksellinen pidempikestoisissa luottamukseen 

 
40 Ks. esim. Chesbrough 2003 ja 2006 sekä Bessant – von Stamm 2013. 
41 European Commission 2021, s. 21. Sen lisäksi, että yritys saattaa tietojen vuotaessa hävitä kilpailuedun 

markkinoilla, voi tietojen vuotaminen myös estää keksinnön patentoinnin ja vaikeuttaa IPR:n kaupallista 

hyödyntämistä. 
42 Ks. Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 7. Heidän mukaansa yhteistyö voi vaarantua liian tiukkojen 

luottamuksellisuuslausekkeiden käytön seurauksena. 
43 Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 9. Sopimuksia jätetään ainakin osittain avoimiksi ja ne 

kehittyvät innovaatioprosessien myötä. Sopimusten avoimeksi jättämisestä vastaavasti ks. Vedenkannas 2009, 

s. 971. 
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perustuvissa yhteistyösuhteissa.44 Mielestäni avoimen innovaation yhteistyösuhteet voi 

perustellusti sijoittaa tähän kategoriaan varsinkin, jos yhteistyön katsotaan alkavan yhteisen 

innovaatioprosessin käynnistyessä ja kattavan myös syntyneen innovaation hyödyntämisestä 

sopimisen. Lojaliteettiperiaatteen painoarvon voi nähdä kasvavan yritysmaailmassa 

tapahtuvan verkostoitumisen myötä. Yritysten itsekkäät tavoitteet eivät kuitenkaan katoa 

mihinkään lojaliteettiperiaatteen olemassaolosta huolimatta – se vain asettaa velvollisuuden 

huomioida myös sopimuskumppanin edut omia intressejä kohtuuttomasti vaarantamatta.45 

En kuitenkaan tarkastele avointa innovaatiota tätä lyhyttä mainintaa ja satunnaisia 

alaviitteitä enempää lojaliteettinäkökulmasta, sillä sen tarpeeksi kattava käsittely ei jättäisi 

riittävästi tilaa muiden avoimen innovaation näkökulmasta tärkeiden arvojen 

huomioimiselle. Sitä paitsi koska lojaliteettiperiaatteen voi mielestäni toisaalta nähdä 

ainakin osittain olevan yhdistelmä avoimen innovaation muita arvoja, kuten juuri 

luottamusta, avoimuutta ja yhteistyötä, teen lojaliteetin kannalta keskeisiä huomioita näitä 

muita arvoja pohtiessani. 

 

2.2.2 Arvomaailma ja sopimusrakenteet 

 

Avoimen innovaation arvomaailman voi nähdä heijastuvan myös sopimusrakenteisiin ja 

sopimusneuvotteluihin erilaisten velvollisuuksien muodossa. Erityisesti luottamukseen 

perustuvien sopimusten osalta voidaan argumentoida sen puolesta, että 

tiedonantovelvollisuus on olemassa jo sopimusneuvotteluvaiheessa. 

Tiedonantovelvollisuuden laajuuden kannalta oleellisia ovat sopimusosapuolten 

tosiasiallinen suhde ja sopimustyyppi, sillä ne ratkaisevat mitä osapuolet voivat odottaa.46 

Voidaan esimerkiksi verrata kahta erilaista tilannetta: ensimmäisessä sopimuksen 

solmimisen taustalla vaikuttaa avoin innovaatio ja toisessa tilanteessa 

neuvottelukumppaneilla ei sen sijaan ole aiempaa yhteistyöhistoriaa tai suunnitteilla oleva 

sopimus luo vähemmän tiiviin yhteistyösuhteen.  Koska avoin innovaatio kertoo 

sopimusosapuolten välisen suhteen alkaneen jo aiemmin ja käsittäneen melko tiivistäkin 

yhteistyötä, on innovaatioprosessin osapuolilla lähtökohtaisesti oikeus odottaa 

 
44 Sund-Norrgård 2011, s. 56-57. Vaikka lojaliteettiperiaate ei olekaan suoraan laissa säännelty, katsotaan se 

silti yleiseksi voimassa olevaksi oikeusperiaatteeksi. Lojaliteettiperiaate onkin kirjattu The Principles of 

European Contract Law (PECL), Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004 (Unidroit 

Principles) ja Draft Common Frame of Reference (DCFR) -periaatekokoelmiin. Ks. tästä lisää Sund-Norrgård 

2011, s. 58-59, 69-71. 
45 Vedenkannas 2009, s. 977-978, 981. 
46 Sund-Norrgård 2011, s. 85, 90. 
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sopimuskumppanin tiedonantovelvollisuuden olevan suhteellisen laaja jo 

sopimusneuvotteluvaiheessa verrattuna tilanteeseen, jossa yhteistä historiaa ei ole. 

 

Uudelleenneuvotteluvelvollisuutta voidaan puolestaan soveltaa avoimen innovaation 

yhteydessä esiintyvien joustavien sopimusten kohdalla ilman sitä koskevaa sopimusehtoa 

pelkästään sillä perusteella, että lojaliteetin – ja olettaen, että se koostuu muista avoimelle 

innovaatiolle keskeisistä äsken esitellyistä arvoista, myös näiden arvojen – merkitys 

korostuu tällaisissa sopimuksissa. Perinteisten sopimusten kohdalla lähtökohtana on sen 

sijaan ollut, että uudelleenneuvotteluvelvollisuus tulee ajankohtaiseksi vain, jos sopimus 

sisältää siitä nimenomaisen ehdon tai osapuolet ehdon puuttuessa sopivat 

uudelleenneuvottelusta.47 Koska lojaliteetin on mahdollista nähdä ilmenevän avoimen 

innovaation muiden arvojen välityksellä, voi uudelleenneuvotteluvelvollisuuden mielestäni 

katsoa melko suoraviivaisesti koskevan avoimen innovaation yhteydessä solmittuja 

sopimuksia. Toiseen suuntaan painavana argumenttina voidaan tosin vedota 

innovaatioyhteisöissä esiintyviin sopimussuhteeseen jäykkyyttä tuoviin 

salassapitovelvoitteisiin, mutta koska niiden voi käsittää turvaavan ennemmin keksintöjen 

patentoitavuutta kuin osallistujien oikeuksia toisiaan vastaan, kallistuisin kuitenkin 

uudelleenneuvotteluvelvollisuuden suuntaan yhteistyön laadun perusteella.  

 

Myös myötävaikutus- ja yhteistyövelvollisuus korostuvat sitä enemmän, mitä 

avoimemmaksi sopimus on jätetty.48 Koska avoin innovaatio kehittyy prosessin edetessä 

eikä yhteistyön alkaessa ole vielä tarkoituksenmukaista tai välttämättä edes mahdollista 

muotoilla kovin kattavia sopimuksia, voi myötävaikutus- ja yhteistyövelvollisuuden tulkita 

nousevan keskeiseen rooliin. Sitä paitsi nämä arvot ovat jokseenkin sisäänrakennettuja 

avoimeen innovaatioon, joten niille on mielestäni luontevaa antaa huomattavaa painoarvoa 

riippumatta sopimusten avoimuuden asteesta tai niihin otetuista kirjallisista maininnoista. 

 

2.2.3 Arvomaailma tutkimuksen arviointivälineenä 

 

Koska avoimen innovaation aikana korostuvat niin yhteistyö, luottamus kuin avoimuuskin, 

koen perusteltuna pyrkiä ottamaan ne huomioon myös myöhemmissä vaiheissa varsinaisen 

innovaatioprosessin päätyttyä. Myöhemmin tutkielman aikana esittelen erilaiset päämallit, 

 
47 Sund-Norrgård 2011, s. 80. 
48 Sund-Norrgård 2011, s. 93. 
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joiden mukaan avoimen innovaation tuloksena syntyneen IPR:n omistussuhteet voidaan 

järjestää. Tässä yhteydessä pyrin myös arvioimaan, millaisen IPR-strategian osana mikäkin 

vaihtoehto voisi toimia ja ennen kaikkea miten avoimen innovaation arvomaailma heijastuu 

eri vaihtoehtoihin. Samalla peilaan sopimuspuolen kysymyksiä myös avoimen innovaation 

arvoihin. 

 

2.3 Avoimen innovaation aiheuttamia haasteita IPR:n näkökulmasta 
 

2.3.1 Yksinoikeuksien jakaminen 

 

Avoimen innovaation ja immateriaalioikeuksien väliltä on melko helppo paikantaa 

perustavanlaatuinen ristiriita: siinä missä immateriaalioikeudet tuovat haltijalleen 

yksinoikeuksia, perustuu avoin innovaatio näiden yksinoikeuksien jakamiseen myös muiden 

käyttöön. Patenttijärjestelmän yleinen tavoite on kuitenkin edistää innovaatiotoimintaa 

jakamalla keksintöjen kopioinnin aiheuttamia taloudellisten tappioiden riskejä.49 Koska 

avoimen innovaation avulla pyritään myös optimoimaan innovaatiotoimintaa, voi 

tavoitteiden nähdä tukevan toisiaan. Mielestäni avoimen innovaation toimintamallista on 

nimittäin mahdollista löytää viitteitä samanlaiseen ajatteluun: jos innovaatioprojekti ei 

jostain syystä onnistu toivotulla tavalla, eivät epäonnistuminen ja siitä seuraavat tappiot 

lähtökohtaisesti jää yksin kenenkään kannettaviksi.  

 

Yksinoikeuden haltijalla on siis oikeus kieltää muita hyödyntämästä yksinoikeuden 

suojaamaa keksintöään. Näin esimerkiksi patentit turvaavat mahdollisuuden hyödyntää 

henkisen työn tuloksia taloudellisesti.50 Patentin tuomasta suojasta säädetään patenttilain 3 

§:ssä, jonka mukaan patentin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä keksintöä 

ammattimaisesti hyväksi. On kuitenkin hyvä huomata, että yksinoikeudesta ei vielä suoraan 

seuraa lupa käyttää keksintöä. Patenttien välisten keskinäisten riippuvuussuhteiden vuoksi 

uudemman keksinnön hyväksi käyttäminen saattaa nimittäin edellyttää aiemmin patentoidun 

keksinnön hyödyntämistä.51 Tällaisessa oikeudellisessa riippuvuussuhteessa uudemman 

patentin hyödyntäminen edellyttääkin lupaa sen pohjalla olevan keksinnön patentinhaltijalta, 

 
49 Westerlund 2012, s. 58. 
50 Haarmann – Mansala 2012, s. 15. Edellytyksenä tosin on, että keksintö on laillisesti hyödynnettävissä. Ks. 

Ruotsin lainsäädännön osalta Levin – Hellstadius 2019, s. 312. Ruotsissa vastaava patenttilain säännös on myös 

muotoiltu kielto-oikeuden kautta. Levinin tulkinnan mukaan syy on se, että patentinhaltijan omaa 

käyttöoikeutta pidetään itsestäänselvyytenä, vaikka patenttien väliset riippuvuussuhteet voivatkin muuttaa 

tilannetta. 
51 Haarmann – Mansala 2012, s. 73-74. Ks. myös Brochard – Giovannini 2012, s. 146.  
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jotta oikeudenloukkauksilta vältytään.52 Jos yhteistyökumppanit kuitenkin avointa 

innovaatiota harjoittaessaan antavat patenttejaan toistensa käytettäväksi, voidaan hyvin 

välttää patenttien välisten riippuvuussuhteiden aiheuttamia haasteita. Teknologiaa voidaan 

jakaa esimerkiksi lisenssejä myöntäen.53 Lisenssejä voidaan puolestaan vaihtoehtoisesti 

myöntää joko yksittäisten toimijoiden välillä tai patenttipooleja käyttämällä.54  

 

Entä mikä käytännössä on patenttien rooli avoimessa innovaatiossa? Tässä yhteydessä 

patentit sekä mahdollistavat taloudellisen hyödyn saamisen immateriaalioikeuksista että 

edesauttavat joustavampaa tietojen ja ideoiden vaihtamista.55 Patentit hyödyttävät myös 

kuluttajia, sillä yksinoikeudet nopeuttavat uusien tuotteiden kehittämistä. Avoin innovaatio 

tarjoaakin alkuperäisen idean saaneelle yritykselle tilaisuuden keskittyä tuotteen edelleen 

kehittämiseen ja antaa esimerkiksi markkinointi ja myynti jonkun toisen tahon hoidettavaksi. 

Siten patenttijärjestelmä on mahdollista nähdä keinona harjoittaa innovaatiotoimintaa ilman, 

että keksijän tarvitsisi hoitaa tuote itse markkinoille asti.56 

 

Avointa innovaatiota harjoitettaessa osallistujien on kuitenkin syytä huolehtia siitä, että 

ennen innovaatioprosessin alkua on selvillä, mikä tausta-IPR kuuluu kenellekin. Sama pätee 

myös yhteistyön aikana jaettavaan tietotaitoon, jotta myöhemmin voidaan välttyä 

yhteistyötä hankaloittavilta erimielisyyksiltä. Ellei yritysten yhteistyöhön mukaan tuomia 

panoksia kartoiteta, riskinä on, että jollekin osallistujista kuuluvaa jo ennen 

innovaatioprosessin alkua olemassa ollutta IPR:ää pidetään yhteistyön aikana syntyneenä, 

mikä luonnollisesti johtaisi sen jakamiseen osallistujien kesken heidän sopimallaan tavalla.57 

Innovaatioprojektin kannalta oleellista tietoa jaettaessa yleisemmällä tasolla muotoillut 

sopimukset saattavat olla avuksi ja jopa tarpeellisia, jotta yhteistyökumppanit voivat päästä 

tavoitteeseensa. Vaihtoehtona onkin joko laatia lisenssi kaikelle vaihdettavalle tiedolle, tai 

sopia, että tietoa jaetaan siinä määrin kuin sitä yhteistyön aikana tarvitaan. Jälkimmäisen 

tyylinen vähemmän yksilöity sopimus voidaan muotoilla esimerkiksi 

 
52 Levin – Hellstadius 2019, s. 312.  
53 Lisenssin myöntämällä lisenssinantaja antaa lisenssinsaajalle luvan käyttää patentin suojaamaa keksintöään. 

Ks. lisätietoa patenttilisensseistä esim. WIPO 2004, s. 188-189. 
54 Ks. patenttipooleista esim. Vedenkannas 2009, s. 974. Patenttipooli on verkostomainen järjestely, jossa 

poolin osallistujat lisensoivat patentteja toisilleen joko jonkun patentinhaltijoista tai erillisen yhtiön 

välityksellä. Patenttipoolit auttavat vähentämään patenttien käyttöoikeuksien hankkimiseen kohdistuvia 

neuvottelu- ja muita oheiskuluja, sillä poolin kautta sen jäsenet tai poolin ulkopuoliset tahot voivat saada 

lisenssin useampaan patenttiin kerralla. 
55 del Henar Alcalde Heras – Kamp 2012, s. 46. 
56 Westerlund 2012, s. 56. 
57 European Commission 2021, s. 15. 
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ristiinlisensointisopimukseksi, tai niin, että osapuolet antavat tarvittavaa tietoa yhteiseen 

käyttöön, mutta muilla osallistujilla ei ole oikeutta hyödyntää sitä yhteistyön ulkopuolella.58 

 

Sinänsä yksinoikeuksien ja avoimen innovaation yhteensovittaminen ei vaikuttaisi 

aiheuttavan käytännön hankaluuksia, sillä immateriaalioikeuksia on mahdollista siirtää 

varsin vapaasti sopimuksilla.59 Sopiminen tuleekin ajankohtaiseksi niin IPR:ää 

innovaatioprosessiin mukaan tuotaessa kuin syntyneiden keksintöjen IPR:n omistussuhteista 

sovittaessa. Koska innovaatioprosessiin osallistujien kanssa on saatettu tehdä erilaisia 

sopimuksia taustatiedon jakamisesta ja heidän panoksensa ovat helposti muutenkin eri 

suuruisia, tulee tämä huomioida myös avoimen innovaation seurauksena syntyneitä 

oikeuksia jaettaessa. Avoimesti tietoa jakaneita tahoja tuleekin palkita syntyneistä 

keksinnöistä, sillä heidän panoksensa on keskeisesti vaikuttanut yhteistyön onnistumiseen.60 

 

2.3.2 Avoimen innovaation avoimet sopimukset 

 

Avoimen innovaation yhteydessä tyypillistä on sopimusten avoimeksi jättäminen ja sen 

myötä sopimusosapuolten välisen luottamuksen korostuminen.61 Oman lisähaasteensa 

patenttien ja avoimen innovaation väliseen suhteeseen aiheuttaakin se, että sopimukset 

kehittyvät tilanteiden mukaan.62 Avoimiksi jätetyt sopimukset tuleekin ymmärtää 

innovaatioon osallistuvien tahojen yhteistyölle asettamina raameina ja ohjeina, eikä niinkään 

muuttumattomina sopimuksina, joita voidaan seurata sellaisenaan.63 Avoimessa 

innovaatiossa on nimittäin pitkälti juuri kyse kahden- tai monenvälisistä vapaaehtoisista 

sopimuksista, jotka sijoittuvat jonnekin säännellyn ja vapaamuotoisen välimaastoon.64 

 
58 Bogers – Bekkers – Granstrand 2012, s. 47. 
59 Haarmann – Mansala 2012, s. 17. 
60 Bogers – Bekkers – Granstrand 2012, s. 48. Jos innovaatioprosessin ytimessä olevat tahot jakavat avoimesti 

yhteistyön kannalta oleellista tietoa, heidän kanssaan tehtävät sopimukset ovat niiden tuomien muiden etujen 

lisäksi myös melko kustannustehokkaita. Ks. tiedonvaihtostrategioista lisää Bogers – Bekkers – Granstrand 

2012, s. 49. 
61 Ks. esim. Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 9 ja Vedenkannas 2009, s. 971. 
62 Ks. esim. European Commission 2021, s. 35. Innovaatioyhteistyö alkaa usein epämuodollisten suhteiden 

kautta, ja tarkempia sopimuksia solmitaan vasta yhteistyösuhteen kehittyessä. Aluksi mahdolliset 

yhteistyökumppanit saattavat esimerkiksi luoda asiakirjan, jossa ne ilmaisevat halunsa tehdä yhteistyötä 

(memorandum of understanding) ja sen jälkeen siirtyä salassapitosopimusten kautta varsinaisiin 

yhteistyösopimuksiin. 
63 Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 9. Heidän näkemyksensä mukaan sopimukset ovat keskeinen 

keino säännellä innovaatioprosessia, ja myös avoimeen innovaatioon osallistuvien olisi syytä käsittää 

yksityisen sääntelyn merkitys. 
64 del Henar Alcalde Heras – Kamp 2012, s. 46. Koska yritykset ovat yhä kiinnostuneempia avoimesta 

innovaatiosta, del Henar Alcalde Heras ja Kamp toteavat, että myös säänneltyjen osakemarkkinoiden tyylisten 

IPR-markkinoiden luominen voisi edesauttaa IPR:n vaihtoa. Näin yritysten ja muiden toimijoiden olisi 
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Ongelmia ja viivästyksiä saattaa tosin aiheutua jo innovaatioprosessin alkupuolella johtuen 

yhteistyökumppaneiden erilaisesta tavasta tehdä sopimuksia – on hyvin mahdollista, että 

joku avoimeen innovaation osallistuvista on hyvinkin muodollisen sopimisen kannalla siinä 

missä joku toinen olisi valmis aloittamaan yhteistyön heti varsin ympäripyöreiden 

suuntaviivojen pohjalta.65 Liian tiukan etukäteisen sopimisen voi kuitenkin nähdä 

vähentävän osallistumishalukkuutta. Sen sijaan avoimen innovaation onnistumisen kannalta 

tärkeää on läpinäkyvyys koskien sitä, millaiseen toimintaan yritys on lähdössä mukaan ja 

mitä osallistuminen edellyttää. Lähtökohtana sopimusten muotoiluasteesta riippumatta on 

joka tapauksessa se, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus hyötyä yhdessä tehdyistä 

keksinnöistä.66 

 

Sopimusten avoimuus on varsin ymmärrettävää, sillä yhteistyökumppaneilla ei välttämättä 

kovin aikaisessa vaiheessa ole vielä varmuutta siitä, millaisia ratkaisuja yhdessä pyritään 

kehittämään ja kenellä on mitäkin osaamista tähän liittyen.67 Siten myös tarkka etukäteinen 

sopiminen tulevaisuudessa syntyvien keksintöjen oikeuksien jakamisesta saattaa näyttäytyä 

mahdottomana.68 Esimerkiksi voidaan nostaa teknologiayritys IBM, joka avoimen 

innovaation alkuaikoina First-of-a-Kind -nimisen innovaatio-ohjelmansa myötä kohtasi 

yhteistyössä syntyneen IPR:n omistamisen aiheuttamat haasteet.  Tiivistetysti voidaan todeta 

IBM:n päätyneen siihen, että immateriaalioikeuksia jaettaessa oikeudet voidaan antaa 

innovaatioprosessiin osallistuneista joko sille, joka innovaatioon johtaneen idean on alun 

perin saanut tai sille, jonka yritysmalli pystyy sitä parhaiten hyödyntämään.69 Nähdäkseni 

erityisesti jälkimmäinen vaihtoehto on avoimen innovaation arvojen ja tavoitteiden 

mukainen, sillä se vaikuttaisi perustuvan puhtaasti yhteistyön tekemiselle ja 

yhteistyökumppanin etujen huomioon ottamiselle. 

 

 
helpompaa saada käsitys tarjolla olevista immateriaalioikeuksista, eikä niiden tarvitsisi enää hankkia niitä eri 

tahoilta yksi kerrallaan. 
65 European Commission 2021, s. 20. 
66 Wärtsilä-keskustelut. 
67 Ks. esim. Aghion – Tirole 1994, s. 1186, 1189. Heidän mukaansa sopimukset keskittyvät nimenomaan 

siihen, miten oikeudet tuleviin innovaatioihin ja niistä saataviin tuottoihin jaetaan. 
68 Toisaalta yhteistyösopimusta tehtäessä osapuolet saattavat sopia, että heidän on toimittava parhaan kykynsä 

(best efforts) tai ammattitaitonsa mukaisesti, vaikka tässä vaiheessa ei olisikaan vielä selvää, millaisia 

innovaatioita yhteistyön seurauksena saattaa syntyä. Silti on mahdollista ottaa yhteistyösopimukseen ehdot 

esimerkiksi siitä, miten mahdollisesti syntyvien keksintöjen omistusoikeudet jaetaan tai kenellä on oikeus 

hakea niihin patenttia. Ks. tästä lisää Domeij 2012, s. 127. 
69 Chesbrough 2006, s. 71.  
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Sopimusten avoimeksi jättämisen voi avoimen innovaation ehkä jopa jalolta vaikuttavasta 

arvomaailmasta huolimatta nähdä aiheuttavan riskejä IPR:n omistussuhteiden jakautumisen 

näkökulmasta, jos osapuolet ovat keksinnön syntymisen jälkeen erimielisiä esimerkiksi 

omasta innovaatioprosessiin antamastaan panoksesta. Aiheesta tehdyn tutkimuksen mukaan 

lainsäätäjän näkemys vaikuttaisi olevan se, että patenttien omistusoikeus on reilua antaa 

kaikille keksintötoimintaan osallistuneille, kun taas yhteistyöhön osallistuneiden tahojen 

mielestä omistusoikeudet tulisi jakaa suhteessa osallistujien innovaatioprosessiin tuomaan 

panokseen, oli se sitten esimerkiksi IPR:n tai rahoituksen muodossa. Tämän vuoksi 

innovaatioprosessiin osallistujat mieluummin sopivat syntyviin keksintöihin kohdistuvista 

oikeuksista kuin jättävät omistussuhteiden määräytymisen lain oletussäännösten varaan.70  

 

Miten sopimusten joustavaksi jättäminen sitten vaikuttaa tapaan tulkita tällaisia yhteistyötä 

ja sen lopputuloksia koskevia tahdonilmauksia? Avoimen innovaation yhteydessä tehtävien 

sopimusten avoin muotoilu saattaa johtaa siihen, että myöhemmin sopimusta tulkittaessa 

täytyy pohtia, mitä osapuolet ovat sopimusta solmiessaan edellyttäneet. Sopimusten 

joustavuudesta huolimatta Leen, Nystén-Haaralan ja Huhtilaisen mukaan myös tällaiset ei 

loppuun asti muotoillut sopimukset on aihetta nähdä avoimen innovaation osallistujien 

keinona järjestää keskinäisiä suhteitaan. Jotta avoimemmista sopimuksista voidaan 

ylipäätään saada suuntaviivoja yhteistyölle, täytyy hyväksyä se, että sopimuksia 

täydennetään matkan varrella ja että niissä luottamus nousee korostuneeseen asemaan.71  

 

Tulkinta-apua avoimia sopimuksia hyödynnettäessä on puolestaan saatavissa esimerkiksi 

samojen sopijapuolten keskinäisestä käytännöstä, sopimusneuvotteluvaiheesta, heidän 

aiemmin tekemistään samantyylisistä sopimuksista ja alan tavoista.72 Voidaan esimerkiksi 

ajatella tilannetta, jossa yritykset ovat ehtineet harjoittaa avointa innovaatiota ja tehdä jopa 

keksintöjä yhdessä. Keksinnön innovaatioprosessin seurauksena yhdessä tehneiden 

aiemmassa keskinäisessä toiminnassa avoimen innovaation kantavat arvot ovat siten olleet 

vahvasti läsnä. Siksi ne ovat mielestäni varsin oleellisessa roolissa myös oikeuksien 

jakamista koskevia avoimia sopimuksia tulkittaessa ja täydennettäessä. Toisaalta avoimelle 

innovaatiolle ominaiset arvot voisivat saada painoarvoa myös sen perusteella, että 

 
70 Gorbatyuk 2019. Innovaatioprosessin osallistujien on kuitenkin lain tahdonvaltaisista säännöksistä 

poiketessaan otettava huomioon muut pakottavat säännökset. 
71 Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 9. 
72 Hemmo – Hoppu: Sopimusoikeus – 7. Sopimuksen keskeinen sisältö – Sopimuksen tulkinta. 
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sopimusneuvotteluvaiheessa on tiedostettu sopimisen kohteena olevan nimenomaan avoin 

innovaatioprosessi tuloksineen.73 Lisäksi tulkinta-apuna käytettävien alan tapojen on 

nähtävä ilmenevän konkreettisen innovaatiotoiminnan aikana. Sen vuoksi niiden voidaan 

mielestäni katsoa viittaavan yleisesti innovaatioyhteistyötä harjoitettaessa korostuviin 

arvoihin ja niitä ilmentäviin toimintamalleihin, mikä myös osaltaan puoltaa avoimen 

innovaation arvomaailman huomioon ottamista avoimia ja joustavia sopimuksia tulkittaessa. 

 

2.4 Avoin innovaatio osana yrityksen IPR-strategiaa 
 

Immateriaalioikeuksien käyttöön keskittyviä strategioita on eri tasoilla, ja niillä tavoitellaan 

jokseenkin eri asioita. Erotettavissa ovat esimerkiksi kansainvälisen ja/tai EU-tason, 

kansallisen ja yritystason IPR-strategiat. Vaikka mielenkiinto kohdistuukin 

tutkimuskysymysteni osalta juuri yritystasolle, taustoitan kokonaiskuvan luomiseksi 

lyhyesti myös ylemmillä tasoilla harjoitetun IPR-politiikan merkitystä. 

 

Euroopan unionin tasolla pyritään luomaan yrittäjiä tukeva ilmapiiri, joka kannustaa 

luovuuteen ja innovaatioihin. Euroopan teollisuusstrategian kantavana ajatuksena on omiin 

vahvuuksiin luottaminen: niin arvot, kyvyt kuin innovaatioiden tekijät auttavat EU:n 

kilpailukyvyn edistämisessä.74 Siten unionin tavoitteista on löydettävissä suuntaviivoja ja 

arvostuksia, joiden voi nähdä osaltaan konkretisoituvan valtioiden strategisissa 

painotuksissa: kansallisella tasolla esimerkiksi pääministeri Marinin hallitusohjelman 

tavoitteena on kehittää hallintoa ja osaamista luomalla kansallinen aineettomien oikeuksien 

strategia (IPR-strategia).75 Tällä hetkellä hanke on käynnissä Työ- ja Elinkeinoministeriössä, 

jonka mukaan strategia tähtää siihen, että Suomessa on vuonna 2030 tehokkaasti 

innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tukeva IPR-toimintaympäristö. Visiona on siten lisätä 

taloudellista hyvinvointia ja kilpailukykyä ottaen monipuolisesti huomioon niin 

yhteiskunnalliset intressit kuin perusoikeuksien toteutuminen.76  

 

Myös yritystasolla immateriaalioikeuksien käyttöä suunnitellaan niiden IPR-strategiassa. 

Hieman yksinkertaistettuna voidaan todeta, että siinä missä valtio haluaa lisätä tuloja IPR-

 
73 Kun kyse on innovaatioprosessista, koen perustelluksi tarkastella sitä kokonaisuutena, jolloin sen taustalla 

vaikuttavaa arvomaailmaa ei ole tarkoituksenmukaista jättää kokonaisuudesta erilleen tai huomiotta. 
74 COM(2020) 102 final, s. 1. 
75 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019, s. 99. 
76 Työ- ja elinkeinoministeriö: Aineettomien oikeuksien strategia 2021. 
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strategiansa avulla, käyttävät yritykset omia IPR-strategioitaan oikeuksiensa hallinnointiin. 

IPR-strategian lisäksi usein törmää termiin immateriaalioikeuspolitiikka, joka tarkoittaa 

käytännössä samaa asiaa ja termejä näytetäänkin käytettävän pitkälti toistensa 

synonyymeinä.77 Tiivistettynä IPR-strategia määrittää siis raamit ja suuntaviivat, joita 

seuraten yritys hyödyntää ja hallinnoi yksinoikeuksiaan. Näin yritykset voivat suojata oman 

tuotekehitystyönsä tuloksia sekä estää kilpailijoita käyttämästä immateriaalioikeuksien 

suojaamia ratkaisuja yksinoikeuteensa vedoten. Siten myös kilpailijoiden 

immateriaalioikeuksien tunteminen on tärkeää.78  

 

IPR-strategiassa määritellään selkeä suunnitelma kullekin suojamuodolle: mitä esimerkiksi 

halutaan suojata patenteilla tai tavaramerkeillä ja toisaalta miten rekisteröimättömistä 

oikeuksista kuten liikesalaisuuksista pyritään hyötymään. IPR-strategian tulisikin kattaa 

koko immateriaalioikeuksien kirjo, jotta yritys hyötyisi siitä mahdollisimman paljon.79  

Strategian laatiminen on keskeistä muun muassa siksi, että immateriaalioikeudet 

mahdollistavat monia yhteistyön muotoja ja ovat siten avainasemassa yritysten pyrkiessä 

tavoitteisiinsa. Euroopan unionin komission tekemän tutkimuksen mukaan tilanne on 

kuitenkin se, että varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsisivat parempaa 

immateriaalioikeudellista ymmärrystä saadakseen avoimesta innovaatiosta mahdollisimman 

suuren hyödyn irti.80 IPR-strategia auttaakin yritystä esimerkiksi tekemään päätöksiä 

immateriaalioikeuksien tuottamisesta, hankkimisesta sekä käyttämisestä, mikä puolestaan 

edesauttaa yrityksen tuotteiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä.81  

 

Koska yritysten IPR-strategian tulisi tukea niiden liiketoiminnan tavoitteita, on erilaisilla 

yrityksillä erilaisia ja eri tasoisia IPR:ää koskevia suunnitelmia. Lähtökohtaisesti IPR-

strategiat voidaankin jaotella viiteen eri tasoiseen kategoriaan, joista ensimmäinen keskittyy 

 
77 Nähdäkseni immateriaalioikeuspolitiikan voi ymmärtää olevan yrityksen IPR-strategian käytännön 

ilmentymä. Toisin sanoen yrityksellä on IPR-strategia, ja keinot, joita se käyttää strategian päämäärien 

saavuttamiseksi ovat sen harjoittamaa immateriaalioikeuspolitiikkaa. 
78 Siivola 2004, s. 47. 
79 European Commission 2021, s. V-VI. Ongelmana on ollut, että pienemmän kokoluokan yritykset ovat 

useimmiten saaneet IPR-asioissa alan spesialisteilta neuvoja kysyessään ohjeita lähinnä patentointiin liittyen. 

Muut immateriaalioikeuksien alaan kuuluvat yhtä lailla tärkeät asiat kuten tietotaito on siten jäänyt 

enimmäkseen huomiotta. 
80 European Commission 2021, s. V. Erityisesti pienempien yritysten tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten 

ne saavat luottamuksellisesti neuvoteltua IPR:ää koskevista sopimusehdoista päätyessään harjoittamaan 

avointa innovaatiota yhdessä suuremman yrityksen kanssa. Ks. myös COM(2020) 760 final, s. 9-10. Komissio 

on suunnitellut aineettoman omaisuuden tehokkaamman hyödyntämisen avuksi muun muassa taloudellista 

apua ”IPR-arvoseteleiden” muodossa sekä innovatiivisille yrityksille teollis- ja tekijänoikeusneuvontaa. 
81 European Commission 2021, s. 9. 



 

  23 

lähinnä vain puolustamaan omaa asemaa esimerkiksi patenttien tuomaa yksinoikeutta 

käyttäen. Tasoilla ylöspäin siirryttäessä IPR:stä tulee yhä keskeisempi osa liiketoimintaa ja 

sitä ei enää nähdä pelkkänä oikeudellisena voimavarana vaan myös liiketoiminnan 

olennaisena elementtinä. Ylimmällä tasolla IPR:n avulla pyritään myös suunnittelemaan 

yrityksen tulevaisuutta ja tunnistamaan tulevaisuuden trendejä, mikä auttaa yritystä hyvän 

kilpailuaseman saavuttamisessa.82  

 

Myös immateriaalioikeuspolitiikka voidaan jakaa osa-alueisiin, joiden avulla sen 

hahmottaminen on helpompaa. Käyttöpolitiikka määrittelee, kuinka yritys käyttää 

immateriaalioikeuksia omassa toiminnassaan sekä miten oikeuksia hankitaan ja 

luovutetaan.83 Ennen kun sitä päästään käytännössä toteuttamaan, on kuitenkin oleellista 

päättää, miten ja millaisia keksintöjä suojataan. Tällaisia päätöksiä kutsutaan 

suojaamispolitiikaksi.84 Sen mukaisesti yritys ratkaisee, mitä ja miten sen kannattaa 

patentoida. Ensinnäkin yritys voi paljastaa keksintöä koskevat tiedot niin, ettei keksintöä 

enää voida pitää uutena, estää näin sen patentoimisen sekä taata toimintavapauden keksinnön 

ympärillä.85 Jos sen sijaan päädytään patentoimaan keksintö, on yrityksen vaihtoehtona joko 

hakea patenttia keksintöön kokonaisuudessaan tai pilkkoa kokonaisuus pienempiin palasiin, 

patentoida keksinnön ominaisuudet erikseen ja muodostaa niistä niin kutsuttu 

patenttiportfolio. Jälkimmäisen vaihtoehdon etuna on se, että kilpailijoiden on vaikeampi 

haastaa tällainen keksintö patentinloukkauksiin syyllistymättä.86 IPR-portfolion luomisen 

taustalla vaikuttaa useita syitä, kuten monopoliaseman saavuttaminen ja sitä kautta 

tutkimustyöhön käytettyjen voimavarojen kompensoiminen, tulojen saaminen keksintöjä 

lisensoimalla sekä toimintavapauden takaaminen.87 Yrityksen kehittyessä IPR-portfolio 

 
82 Harrison – Sullivan 2011, s. 16-17. Ks. myös eri tasoisia IPR-strategioita kuvaava kaavio Harrison – Sullivan 

2011, s. 3. 
83 Siivola 2004, s. 48-49. Tehokas sopiminen vaatiikin taustalleen mietittyä immateriaalioikeuksien 

käyttöpolitiikkaa: kun yritys on siitä perillä, se kykenee tekemään yleistä strategiaansa tukevia sopimuksia. 
84 Siivola 2004, s. 48. 
85 Levin – Hellstadius 2019, s. 253. 
86 Brochard – Giovannini 2012, s. 145-146. Patenttistrategian valinta puolestaan riippuu siitä, onko patentin 

hakijalle tärkeää saada lisää aikaa kehittää keksintöä eteenpäin vai taata toimintavapaus keksinnön ympärillä. 

Ensimmäisen vaihtoehdon mukaisessa tilanteessa patenttia haetaan vain keksinnön pääteknologialle ja vasta 

myöhemmin muille patentoitavan teknologian käyttökohteille. Jälkimmäinen tilanne on puolestaan paras 

ratkaista paljastamalla ensimmäisessä patenttihakemuksessa mahdollisimman paljon keksinnön mahdollisia 

käyttötarkoituksia. Ks. myös toimivan patenttiportfolion tuomasta turvasta tehtyjä laskelmia Kazi 2012, s. 192. 
87 Wenzel 2012, s. 206. Lisäksi portfolio estää kilpailijoiden haitallista toimintaa ja toimii todistusaineistona 

yrityksen innovaatiovoimasta, mikä viestii rahoittajille, että siihen kannattaa sijoittaa. Ks. myös COM(2020) 

760 final, s. 4. Aineeton omaisuus toimii osoituksena niin yrityksen teknologiasta kuin kasvuvalmiuksistakin. 

Koska lainanantaja tai sijoittaja on pääasiassa kiinnostunut kohteen rahallisesta arvosta eikä niinkään 

varsinaisesta monopolioikeudesta, korostuu immateriaalioikeusstrategian tärkeys entisestään, sillä siitä on 

apua IPR:ää arvotettaessa. 
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tulee kuitenkin pitää ajan tasalla, eli uusien patenttien vastapainoksi hylätä mahdollisesti 

tarpeettomiksi käyneitä vanhoja patentteja.88 

 

Kolmas osa-alue on tietolähdepolitiikka. Se mukaisesti yritykset pyrkivät hankkimaan tietoa 

kilpailijoiden tekniikan tasosta ja tuotekehityksestä, mikä auttaa sekä innovaatiotoimintaa 

että vähentää riskiä päällekkäisestä keksintötoiminnasta.89 Tämä näkyy esimerkiksi 

tietojenvaihtona, joka edesauttaa suojattavien keksintöjen tunnistamista. Liian läheisen 

yhteistyön ja tietojenvaihdon kääntöpuolena kuitenkin on liikesalaisuuksien ja yrityksen 

itsenäisen toiminnan edellytysten vaarantuminen.90 Mahdollisten keksintöjen suojaamista 

koskevissa sopimuksissa onkin siksi aiheellista sopia kehitystyön salassapidosta, ja usein 

salassapitovelvoite sisältyykin yritysten yhteistyösopimuksiin.91 

 

Kun yritys harjoittaa avointa innovaatiota, on sen IPR-strategiassa oltava suuntaviivat myös 

yhdessä toisten kanssa tehtävien keksintöjen varalle. Yritys saakin tukea omasta IPR-

strategiastaan, kun se sopii yhteistyökumppaneidensa kanssa olennaisista kysymyksistä, 

kuten siitä, miten yhteistyösuhteen ansiosta syntyviä keksintöjä suojataan ja miten 

omistusoikeus suojan kohteeseen järjestetään. Omistus tulisi joka tapauksessa järjestää niin, 

että yhteistyösopimuksen osapuolet voivat hyödyntää innovaatiota toiminnassaan. 

Tyypillistä on sopia oikeuksien jäävän sille, jonka toiminnassa ne ovat syntyneet ja että muut 

yhteistyöhön osallistuneet saavat käyttöoikeuden lisenssillä.92 Innovaatioyhteistyötä 

tehtäessä kannattaakin jo heti alussa selvittää, mikä osallistujien panoksen, kuten heidän 

IPR:nsä, arvo on ja sopia oikeuksista, joita mahdollisesti yhteistyön seurauksena syntyviin 

keksintöihin liittyy.93 Tämä on erityisen tärkeää, sillä IPR:n arvonmääritys on varsin 

vaikeaa: immateriaalioikeuksia kun ei myydä pörssissä, missä niiden hinta määrittyisi 

kysynnän ja tarjonnan mukaan.94 Usein tilanne onkin se, että immateriaalioikeuksien 

 
88 Urang 2012, s. 228-229. Jos IPR-portfolioon otetaan vain mukaan uusia patentteja luopumatta mistään 

vanhasta, tulee yritys helposti maksaneeksi suuriakin summia sellaisten patenttien ylläpitämisestä, joille ei 

enää ole tarvetta. 
89 Siivola 2004, s. 48. 
90 Siivola 2004, s. 49-50. Tietojenvaihdon seurauksena yhteistyökumppani pääsee sekä tutustumaan 

tuotekehitykseen, että tunnistamaan, millaisia keksintöjä yritys on halukas suojaamaan. 
91 Siivola 2004, s. 51. 
92 Siivola 2004, s. 50. 
93 Baumgart 2012, s. 195. 
94 Bird 2012, s. 222. Birdin mukaan myös se, että patenttien varsinainen arvo tulee määriteltyä vain 

oikeudenkäyntien yhteydessä ja mahdollisuus haastaa patentti milloin tahansa sen elinkaaren aikana 

vaikeuttavat patenttien arvonmääritystä. 
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vaihdanta hankaloituu merkittävästi osapuolten tietotasossa olevien erojen vuoksi.95 

Yleisesti patentin arvoon vaikuttavat esimerkiksi keksinnön tekniikan ala ja sen 

kehitysnopeus, kilpailutilanne sekä keksinnön nauttiman suojan laajuus.96 

 

Yhteenvetona voidaan todeta yrityksen IPR-strategian vaikuttavan siihen, miten 

yhteiskeksintöjen oikeuksia kohdellaan, sillä se määrittää, millaiset immateriaalioikeudet 

ovat yrityksen ydintoiminnan kannalta keskeisiä ja toisaalta mitkä ainoastaan tukevat 

yrityksen muita toimintoja. Esimerkiksi voidaan olettaa, että yritys on halukas saamaan 

ydinliiketoimintansa alaan kuuluvat keksinnöt itselleen yksinomistukseen ja tällaisen 

liiketoiminnan ulkopuolelle jäävien keksintöjen osalta esimerkiksi lisenssisuhde riittää 

turvaamaan yrityksen intressit.97 Esimerkkinä voidaan mainita Wärtsilä, jonka ei avoimessa 

innovaatioyhteistyössä ole pakko hyötyä sen seurauksena syntyvistä innovaatioista, vaikka 

se on toki tavoitteena. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että jos keksinnöstä on Wärtsilälle 

vain välillistä hyötyä, se ei välttämättä halua muuta kuin oikeuden käyttää keksintöä omiin 

tarpeisiinsa. Toisaalta jos keksintö kuuluu Wärtsilän ydinliiketoimintaan, se haluaa 

todennäköisemmin omistusoikeuden itselleen, jolloin myös kyseistä keksintöä ja IPR:ää 

koskeva päätöksenteko on huomattavasti helpompaa.98 

 

Tähän liittyen kiinnostavaa on se, miten yrityksen IPR-strategia on muotoiltu – toisin sanoen 

siis minkä tyyppiset keksinnöt halutaan itselle täyteen omistukseen ja mitkä puolestaan ovat 

ydinliiketoiminnan ulkopuolisia keksintöjä, joihin riittää esimerkiksi lisenssisopimuksella 

järjestettävä käyttöoikeus? Wärtsilällä on tätä varten toki olemassa suuntaviivat, mutta niitä 

ei ole muotoiltu liian tarkkarajaisiksi, jotta joustamattomuus ei aiheuttaisi ongelmia. Siten 

harkintaa tuleekin käyttää jokaisen keksinnön kohdalla erikseen niiden hyödyntämisestä 

päätettäessä.99 Voidaankin tehdä johtopäätös, että vaikka yrityksen IPR-strategia vaikuttaa 

 
95 Jarvis 2012, s. 297. Esimerkiksi hyvin asioista perillä oleva ostaja voi yrittää hankkia immateriaalioikeuksia 

niiden haltijalta, jolla ei ole yhtä paljon relevanttia tietämystä tai toisinpäin, jos vaikka lisenssinantaja on 

myöntämässä lisenssiä taholle, joka ei tiedä aiheesta yhtä paljoa. Tämän seurauksena hyödyllisiä IPR-

transaktioita jää tekemättä ja toisaalta huono tietämys johtaa tehottomiin IPR-hankintoihin. 
96 Siivola 2004, s. 101. 
97 Business Finland -keskustelut. 
98 Wärtsilä-keskustelut. Kun Wärtsilän työntekijä on tehnyt keksinnön, hänen on tehtävä siitä keksintöilmoitus 

työnantajalleen. Tämän jälkeen Wärtsilä päättää, haluaako se patentoida keksintöä tai saada sen muutoin 

käyttöönsä. Jos Wärtsilä haluaa ottaa keksinnön itselleen, se maksaa keksijälle palkkion, minkä jälkeen 

keksintö siirtyy Wärtsilälle. Jos avoimessa innovaatiossa keksinnön tekee sen sijaan toisen yrityksen 

työntekijä, siirtyy oikeus ensin kyseisen työntekijän työnantajalle. Tämän jälkeen Wärtsilä voi neuvotella 

keksinnöstä siihen oikeudet saaneen innovaatioyhteistyöyrityksen kanssa, jos se on kiinnostunut kyseisen 

keksinnön hyödyntämisestä. 
99 Wärtsilä-keskustelut. 
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siihen, miten sen kannattaa omistaa ja hallinnoida erilaista IPR:ää, ei IPR-strategia 

kuitenkaan poista tarvetta tapauskohtaiselta harkinnalta. 

 

2.5 Smart Partner Campus 
 

Modernia avointa innovaatiota edustavat klusterit. Niillä tarkoitetaan yritysryhmiä, jotka 

ovat erikoistuneet tiettyyn alaan ja yleensä keskittyneet tietylle alueelle. Mukana olevilla 

yrityksillä on niin yhteistä osaamista kuin teknologiaakin, ja siten klusterin menestys on 

kiinni pitkälti osallistujien kyvystä jakaa keskeistä tietoa toisilleen.100 Konkreettisena 

esimerkkinä voidaan mainita Vaasan seudun energiateknologiayritysten muodostama 

energiaklusteri, joka on Pohjoismaiden suurin. Se kattaa myös Wärtsilän ja sen Smart 

Technology Hubin alaisuudessa toimivan Smart Partner Campuksen, joka on sekä fyysinen 

paikka yhteistyön tekemiselle, että joustava alusta, jolla varmistetaan innovaatiotoiminta 

kestävän yhteiskunnan luomiseksi. Smart Partner Campus toimiikin mallina yritysten, 

yliopistojen ja muiden sidosryhmien väliselle yhteistyölle ja uusien ratkaisujen sekä 

liiketoiminnan kehittämiselle.101 

 

Smart Partner Campuksen arvomaailma koostuu yhteistyön onnistumisen kannalta 

keskeisistä elementeistä: koska kyseessä on avoimen innovaation alusta, on luonteva lähteä 

liikkeelle avoimuudesta, joka ilmenee tahtona ottaa kaikki halukkaat mukaan 

innovaatioyhteisöön. Toiseksi uusien toimintatapojen omaksuminen ja yhteistä tavoitetta 

kohti pyrkiminen vaatii tarmokkuutta. Kolmanneksi Smart Partner Campus alleviivaa 

yhteistyötä, jonka onnistumiseksi osallistujien on oltava yhtä mieltä yhteisistä tavoitteista ja 

tähdättävä lopputulokseen, joka hyödyttää kaikkia. Neljäs arvo on lahjakkuus, jota löytyy 

jossain muodossa kaikista innovaatioprosessiin osallistujista. Tärkeää on myös luottamus, 

joka luo perustan yhteistyön tekemiselle. Myös yhdessä tehdyt sopimukset minimoivat 

riskejä ja ilmentävät luottamusta. Lisäksi Smart Partner Campuksen kantavista arvoista 

löytyy ketteryys, joka edellyttää muun muassa kykyä luopua ideoista, jotka eivät menesty. 

Samalla se kannustaa kyseenalaistamaan ilmeiseltäkin tuntuvia seikkoja ja olemaan 

kunnianhimoinen.102 

 

 
100 Mielech 2012, s. 274. 
101 Wärtsilä: Smart Technology Hub – Ekosysteemi. Energiaklusteri kattaa 5,5 % Suomen viennistä ja edustaa 

yli 160 yritystä ja 12 000 työntekijää. 
102 Smart Partner Campus News Flash 2020. 
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3. Miten oikeudet avoimen innovaation tuloksiin siirtyvät yrityksille? 
 

3.1 Patenttioikeuden sääntelykehikko 
 

3.1.1 Kansallinen, kansainvälinen vai eurooppapatentti? 

 

Lähtökohtaisesti Smart Partner Campuksen kaltaisella yhteistyöalustalla syntyy 

teollisoikeuksia, joista keskeisempään rooliin nousevat patentit.103 Siksi keskitynkin 

tutkielmassa nimenomaan patentteihin ja niiden omistussuhteiden järjestämiseen. 

Ylipäätään innovaatioalustat voivat olla hyvinkin kansainvälisiä, jolloin myös soveltuvaan 

lainsäädäntöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Selkeyden vuoksi keskityn nyt 

kuitenkin tilanteeseen, jossa innovaatioyhteistyötä harjoitetaan Suomessa toimivalla 

innovaatioalustalla Suomen lainsäädännön vaikutuksen alaisena. Käyn seuraavaksi läpi 

patentteihin kohdistuvaa sääntelyä avoimen innovaation näkökulmasta: aloitan 

käsittelemällä lyhyesti patentin perusajatuksen ja patentointivaihtoehdot. Tässä yhteydessä 

mielenkiinto kohdistuu erityisesti siihen, kenelle patentti voidaan myöntää eli toisin sanoen 

kuka katsotaan keksijäksi. Sen jälkeen siirryn pohtimaan teemaa työsuhde- ja 

korkeakoulukeksintölakien näkökulmasta painottaen erityisesti yritysten yhteistyön 

kannalta oleellista työsuhdekeksintölakia. Nämä lait tuovatkin osaltaan selkeyttä siihen, 

miten innovaatioyhteistyöhön osallistuneiden tekemät keksinnöt siirtyvät heidän 

edustamilleen organisaatioille.104 Kun on saatu käsitys sääntelyn asettamista raameista, on 

mahdollista siirtyä pohtimaan oikeuksien omistukseen liittyviä kysymyksiä ja yritysten 

oikeuksien siirtämistä koskevia sopimuksia. 

 

Patentteja säännellään patenttilaissa. Patentti voidaan hakemuksesta myöntää teollisesti 

käytettävissä olevaan tekniikan alan keksintöön ja se oikeuttaa keksijän tai sen, jolle tämän 

oikeus on siirtynyt, saamaan yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen 

(PatL 1§).105 Sääntelytaustan valossa koen järkeväksi nostaa myös esiin erilaiset 

 
103 Lisäksi innovaatioyhteistyön seurauksena voi syntyä esimerkiksi malli- ja hyödyllisyysmallioikeuksia, 

mutta jätän ne tämän lyhyen maininnan varaan. 
104 Työsuhdekeksintölain nojalla oikeudet siirtyvät keksijältä tämän työnantajalle ilman erillistä asiasta tehtyä 

sopimusta, mutta osapuolten on silti mahdollista niin halutessaan poiketa lain menettelysäännöksistä siitä 

yhdessä sopimalla. Ks. tästä lisää Siivola 2004, s. 54, 57. On silti hyvä huomata, että osa työsuhdekeksintölain 

säännöksistä on pakottavia, eikä esimerkiksi keksijän oikeutta työnantajan hänelle maksamaan kohtuulliseen 

korvaukseen voi sivuuttaa. 
105 Euroopan patenttisopimuksessa on vastaavan sisältöiset säännökset. Patentoitavissa olevat keksinnöt 

määritellään sen 52 artiklassa ja 60 artiklan mukaan oikeus eurooppapatenttiin kuuluu keksijälle tai sille, jolle 

hänen oikeutensa on siirtynyt. 
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patentointivaihtoehdot, sillä kansainväliset sopimukset ovat vaikuttaneet erityisesti 

kansainvälisten ja eurooppapatenttien myöntämiseen. En kuitenkaan syvenny näihin lyhyttä 

esittelyä enempää, sillä immateriaalioikeuksien omistamiseen keskittyviin 

tutkimuskysymyksiini vastaamiseksi olennaista ei ole niinkään se, mitä reittiä patentti on 

haettu vaan se, että keksintöön ylipäätään on saatu patentti. 

 

Suomalaista kansallista patenttia haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksessa 

tulee ensinnäkin selittää keksintö ja kuvata sen käyttöala sekä se, miten se eroaa aiemmasta 

jo tunnetusta tekniikan tasosta. Lisäksi hakemukseen sisältyy patenttivaatimus tai -

vaatimukset, joiden tehtävänä on määrittää patentin suoja-ala. Näiden ohella hakemukseen 

liitetään tiivistelmä keksinnön pääpiirteistä.106 Toinen vaihtoehto on kansainvälinen 

patenttihakemus, joka helpottaa hakemusmenettelyä silloin, kun patenttia halutaan hakea 

useissa valtioissa. PCT:n mukaisessa menettelyssä patentin hakija jättää hakemuksensa 

kansalliselle viranomaiselle, joka puolestaan lähettää hakemuksen uutuustutkimuksen 

tekevälle viranomaiselle. Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakija valitsee maat, joissa se 

on kiinnostunut saamaan patenttisuojaa. Kun hakemuksen perusteella on saatu tehtyä 

ennakkouutuustutkimus, voi hakija siirtyä kansalliseen vaiheeseen haluamissaan valtioissa 

tai vaihtoehtoisesti pyytää vielä PCT:n mukaiselta viranomaiselta patentoitavuuden 

ennakkotutkimusta ennen patenttihakemuksen loppuun saattamista.107 Kolmantena 

vaihtoehtona on eurooppapatentti, jota koskevan hakemuksen voi jättää joko Patentti- ja 

rekisterihallitukselle tai Euroopan patenttivirastolle. Myös tämä hakemusmenettely 

mahdollistaa patentoitavuuskriteerien täyttymisen kartoittamisen samalla kertaa 

useammassa Euroopan pantenttisopimuksen jäsenvaltioissa niin, että hakija voi 

uutuustutkimuksen tulokset kuultuaan päättää, missä valtioissa hän haluaa jatkaa 

hakemuksensa käsittelyä.108 Eurooppapatentin myöntää Euroopan patenttivirasto ja se on 

voimassa erikseen niissä maissa, jossa hakija on ilmoittanut suojaa hakevansa.109 

 

 
106 Haarmann – Mansala 2012, s. 118-120. Patenttivaatimuksista ks. lisää Brochard – Giovannini 2012, s. 146-

147. Heidän mukaansa patentin haltijan kannalta on sitä parempi, mitä laajemmat ja kattavammat 

patenttivaatimukset ovat, sillä ne määrittävät patentin tuoman yksinoikeuden rajat. Kääntöpuolena tosin on, 

että laajoja patenttivaatimuksia on hankalampi puolustaa. Kapeampialaiset patenttivaatimukset ja niiden 

ansiosta nopeammin myönnettävä patentti ovat toimiva ratkaisu nopeasti ikääntyvän teknologian kohdalla, kun 

taas pitkäikäinen teknologia on viisaampaa suojata laajempia patenttivaatimuksia käyttäen. 
107 Levin – Hellstadius 2019, s. 246. 
108 Haarmann – Mansala 2012, s. 122-123. 
109 Levin – Hellstadius 2019, s. 247. 
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Entä mikä reitti keksijän kannattaa valita, kun hän haluaa suojata keksintönsä patentilla? 

Ensinnäkin on hyvä miettiä keksinnön menestysmahdollisuuksia ja niin sanottua 

elinkelpoisuutta eli sitä, onko sillä mahdollista pärjätä markkinoilla. Olennainen 

reittivalintaan vaikuttava seikka on myös patenttimenettelyn aiheuttamat kustannukset: siksi 

ensin on kannattavaa miettiä, kuinka laajalla maantieteellisellä alueella keksintöä aikoo 

hyödyntää ja missä kaikkialla keksintö siten tarvitsee suojaa. Ellei yrityksellä tai muulla 

mahdollisella tulevan patentin haltijalla ole suunnitelmana suunnata keksintöineen 

kansainvälisille markkinoille, on kotimainen patenttihakemus kätevin ja kustannustehokkain 

ratkaisu. Se ei myöskään poissulje laajempaa patentointia, vaan antaa etuoikeuspäivän, 

jonka perusteella patenttia voidaan hakea lisäksi EPC- tai PCT-reittiä.110 Kansallisen 

hakemuksen tekemisellä ennen eurooppapatenttihakemusta hakija voi myös säästää rahaa, 

jos patentointikriteerejä tutkittaessa sattuukin löytymään patentoinnin estäviä aiempia 

keksintöjä, sillä kansallista hakemusta ei tarvitse kääntää toiselle kielelle ja patentin 

tutkimuskustannuksetkin ovat matalammat.111 

 

3.1.2 Kuka on katsottava keksijäksi? 

 

Avoimen innovaation kontekstiin siirrettynä keskeiseksi nousee kysymys siitä, kuka saa 

oikeudet patenttiin patenttilain säännösten nojalla. Keitä kaikkia avoimen innovaatioalustan 

toimijoita on pidettävä keksijöinä ja toisaalta voiko keksijänoikeus siirtyä esimerkiksi 

innovaatioprosessiin osallistuneiden työntekijöiden työnantajille tai innovaatioalustalle? 

Aloitan patenttilain 1 §:n tarkastelun pohtimalla sitä, kuka on katsottava keksijäksi avoimen 

innovaation toimintaympäristössä ja siirryn sen jälkeen arvioimaan, mitä keksijän oikeuden 

siirtyminen työsuhde- ja korkeakoulukeksintölakien nojalla tarkoittaa. 

 

Patenttilain 1 §:n mukaan patentin voi saada keksijä tai se, jolle tämän oikeus on siirtynyt. 

Säännöspuolelta rajanvetoapua keksijäpiirin määrittelyyn voidaan saada Euroopan 

patenttisopimuksen 81 artiklasta. Sen mukaan, kun haetaan eurooppapatenttia tilanteessa, 

jossa keksintöä ei ole tehty yksin, on keksijän nimeämisen yhteydessä mainittava mistä tämä 

johtaa oikeutensa patenttiin. Tämän voi nähdä rajoittavan mahdollisuuksia nimetä 

avoimessa innovaatiossa syntyneiden keksintöjen osalta keksijöiksi sellaisia henkilöitä, 

joiden panos keksinnön syntymiseen on ollut verrattain pieni. Siten asettuisin sille kannalle, 

 
110 Levin – Hellstadius 2019, s. 249-250. 
111 Sole 2012, s. 25. 
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että keksijäpiiri voi vain hyvin harvoin kattaa kaikki innovaatioprosessiin osallistuneet 

henkilöt, sillä on epätodennäköistä, että hyvin suuri henkilöjoukko olisi merkittävällä tavalla 

vaikuttanut yksittäisen patentoitavan keksinnön syntymiseen.  

 

Keksijää ja siten oikeaa oikeudenhaltijaa etsittäessä keksinnöllisen panoksen tunnistaminen 

toimii hyvänä lähtökohtana. Apukysymyksinä voidaan käyttää esimerkiksi sitä, kuka on alun 

perin esittänyt ongelman ja kuka puolestaan ratkaisun, joka on johtanut patentin 

hakemiseen.112 Varsinkin avoimen innovaation yhteydessä tämä saattaa osoittautua 

haasteelliseksi, sillä ratkaisu on hyvin todennäköisesti useamman innovaatioprosessiin 

osallistuneen tahon yhteistyön tulos, eikä yksittäisen toimijan ehdotus. Levin onkin 

todennut, että keksijäpiiriä määritettäessä kiinnitetään huomiota siihen, miten henkilö on 

todellisuudessa myötävaikuttanut keksinnön syntymiseen. Hänen mukaansa vähemmän 

merkityksellisen panoksen tuominen keksintöprosessiin ja lähinnä avustavassa roolissa 

toimiminen ei tee henkilöstä yhteiskeksijää.113 Tavallaan voidaan kuitenkin ajatella, että 

yritys määrittelee, ketkä katsotaan keksijöiksi – se ei nimittäin välttämättä lähde kiistämään 

jonkun innovaatioprosessiin osallistuneen roolia keksijänä. Tämä vaikuttaa myös siihen, 

mikä yritys saa keksijän työnantajana keksintöön kohdistuvat oikeudet itselleen. 

 

Kun innovaatioprojektissa on mukana useampaa eri yritystä edustavia henkilöitä, voi 

keksinnöllisen panoksen tunnistamisessa ja todentamisessa olla huomattavasti apua 

laboratoriopäiväkirjan pitämisestä.114 Koska useampia yhteistyökumppaneita sisältävät 

projektit voivat kuitenkin aiheuttaa suuriakin haasteita, ovat esimerkiksi Oesch, Pihlajamaa 

ja Sunila suositelleet keksijöiden osuuksien vahvistamista sopimuksin.115 Avoimen 

innovaation toimintaympäristöön siirrettynä tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että 

keksinnön syntyessä määritellään, miten kukin innovaatioprosessiin osallistunut taho on 

myötävaikuttanut keksinnön syntymiseen. Ottaen huomioon patentoitavalle keksinnölle 

asetetun keksinnöllisyysvaatimuksen olisi tilannetta mahdollista tulkita niin, että ainakin 

lopullisen keksinnön tehneet innovaatioprosessin toimijat katsotaan keksijöiksi. Sen sijaan 

tilanne on epäselvempi sellaisten osalta, jotka ovat antaneet mukaan vain omia 

 
112 Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 284. 
113 Levin – Hellstadius 2019, s. 303-304. 
114 Siivola 2004, s. 52-53. Laboratoriopäiväkirjaan merkitään kuka on tehnyt mitäkin kellonajan tarkkuudella 

ja kyseisen henkilön kuittaus. 
115 Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 285. 
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immateriaalioikeuksiaan, sillä keksijä yleiskielisenä käsitteenäkin viittaa ratkaisun 

keksineeseen tahoon. 

 

Voidaan tosin kysyä, onko avoimen innovaation arvomaailman mukaista antaa patentti vain 

niiden nimiin, jotka lopulliseen keksintöön johtaneen idean ovat saaneet, jos muutkin 

innovaatioprosessiin osallistuneet ovat antaneet käytettäväksi omaa osaamistaan ja 

immateriaalioikeuksiaan. Toisaalta vaikka patentti annettaisiinkin vain varsinaisten 

keksijöiden nimiin, ei se nähdäkseni muodostaisi estettä palkita innovaatioprosessiin 

muutoin osallistuneita jollain tavalla keksintöihin liittyviä omistusoikeuksia jaettaessa. 

Innovaatioalustanhan on mahdollista sopia etukäteen raameista, joiden rajoissa keksintöjen 

omistusoikeudet jaetaan, eikä yksin lopullisen keksinnön tehneestä välttämättä tarvitse tulla 

patentin ainoa omistaja. Patentin ja siten yksinoikeuden keksintöön voi saada paitsi keksijä, 

myös se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt (PatL 1 §). Käytännössä oikeus keksintöön ennen 

patentin myöntämistä voi siirtyä keksinnön tekijän työnantajalle työsuhde- tai 

korkeakoulukeksintölain säännösten nojalla. Siirryn seuraavaksi pohtimaan näiden lakien 

vaikutusta patenttien myöntämiseen ja sitä kautta myös omistussuhteiden järjestämiseen. 

 

3.2 Oikeuksien siirto työnantajalle 

 

3.2.1 Työsuhdekeksintölaki oikeuksia siirrettäessä 

 

Nyt on käyty läpi, kuinka avoimella innovaatioalustalla keksintöjä tehtäessä keksijäksi 

katsotaan käytännössä innovaatioyhteistyöhön osallistuvan yrityksen työntekijä tai 

vaihtoehtoisesti korkeakoulun tutkija tai opiskelija. Keksijän on siis oltava luonnollinen 

henkilö.116 Patenttia hakee kuitenkin tyypillisesti työnantajayritys. Patenttilain 8 §:ssä 

täsmennetään, että tilanteessa, jossa patenttia hakee joku muu kuin keksijä, hakijan on 

selvitettävä oikeutensa keksintöön. Koska luonnolliset henkilöt tekevät keksintöjä varsin 

usein työsuhteen aikana, tulee tässä kohtaa sovellettavaksi työsuhdekeksintölaki.117 Sama 

pätee avoimeen innovaatioon, ja esimerkiksi Smart Partner Campuksella innovaatioita 

tekevät keksijät päätyvät innovaatioalustalle mukaan työnantajansa heille osoittamien 

 
116 Haarmann – Mansala 2012, s. 17. Ks. Ruotsin oikeuskäytännön osalta myös Levin – Hellstadius 2019, s. 

242-243, 304. Ruotsissakaan oikeushenkilöitä ei hyväksytä keksinnön tekijöiksi, mutta ne voivat toki hakea 

keksinnölle patenttia. Silloin edellytyksenä on, että oikeushenkilö ilmoittaa yhden tai useamman luonnollisen 

henkilön varsinaiseksi keksijäksi, sillä keksijänoikeus syntyy aina fyysiselle henkilölle tai henkilöille yhdessä.  
117 Lakia sovelletaan, kun toisen työssä oleva henkilö, työntekijä, tekee Suomessa patentoitavissa olevan 

keksinnön (1 §). Ks. oikeuksien siirtymisestä työnantajalle myös Siivola 2004, s. 91. Muut kuin 

patenttioikeudet ja tietokoneohjelmien tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle vain sopimuksen nojalla. 
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työtehtävien seurauksena. Siksi oikeus keksintöihin siirtyy myös avoimen innovaation 

kontekstissa keksijänä toimivalta työntekijältä tämän työnantajalle. Selvitän seuraavaksi, 

kuinka työsuhdekeksintöjen siirtymistä säännellään ja sivuan samalla lyhyesti vastaavia 

korkeakoulukeksintölain säännöksiä. Sen jälkeen siirryn tarkastelemaan, miten oikeuksia 

siirretään yritysten välillä.  

 

Työsuhdekeksinnöt voidaan jakaa kategorioihin sen perusteella, millainen suhde keksinnön 

syntymisen ja keksijän työsuhteen sekä työtehtävien välillä vallitsee.118 Työnantajan 

työsuhdekeksintöihin kohdistuvien oikeuksien onkin katsottu olevan yhteydessä siihen, 

kuuluuko keksintö työnantajan tosiasialliseen toimintaan, jota harjoitetaan työntekijän 

varsinaisessa työntekopaikassa. Työnantajan oikeudet keksintöön ovat puolestaan sitä 

vahvemmat, mitä läheisemmässä yhteydessä työsuhteeseen työntekijä on keksinnön 

tehnyt.119 Lain esitöissä on painotettu, että keksinnön syntymisen ja työsuhteen välillä 

vallitsee läheinen yhteys, kun työpaikalla työntekijälle kertyneet tieto, hänen omat ja muiden 

kokemukset sekä niin kutsuttu know-how ovat mahdollistaneet keksinnön syntymisen.120  

Työsuhdekeksinnöt voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:  

 

A) Toimeksiantokeksinnöt 

 

Toimeksiantokeksintö on kyseessä silloin, kun keksintö- ja kehitystoiminta on ollut osa 

työntekijän velvollisuuksia. Tällainen keksintö syntyy siis työnantajan työntekijälle antaman 

nimenomaisen tehtävän tuloksena, mikä tarkoittaa, että työnantajan oikeudet keksintöön 

ovat myös vahvimmat muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Toimeksiantokeksintöjen kohdalla 

työnantajalla on oikeus saada oikeudet keksintöön riippumatta siitä, kuuluuko keksinnön 

hyödyntäminen työnantajan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-

alaan. 121 Oikeudet tällaisissa olosuhteissa syntyneisiin keksintöihin siirtyvät työnantajalle 

ilman erillistä oikeustoimea.122 

 

B) Työtehtäväkeksinnöt 

 
118 Ks. esim. Oesch et al. 2014 s. 356-358.  
119 HE 56/1967 vp, s. 4. 
120 HE 56/1967 vp s. 4. 
121 Oesch et al. 2014, s. 356. 
122 HE 56/1967 vp, s. 4. 
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Työtehtäväkeksinnöllä viitataan puolestaan tilanteeseen, jossa työntekijä on tehnyt 

keksinnön yleisten työtehtäviensä täyttämisen lomassa, mutta ilman, että hänen 

työtehtäviinsä sisältyisi velvoite tehdä keksintöjä työtä suorittaessaan.123  Jos tällainen 

keksintö kuuluu sen tekijän työnantajan tai työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan 

yrityksen toiminta-alaan, on työnantajalla oikeus saada oikeudet keksintöön joko kokonaan 

tai osittain työsuhdekeksintölain 4.1 §:n nojalla. 

 

C) Vaikutekeksinnöt 

 

Kolmas ryhmä on vaikutekeksinnöt. Niillä ei ole kiinteää yhteyttä työtehtäviin, mutta siitä 

huolimatta työnantajan palveluksessa saavutetut tiedot ja kokemukset ovat olennaisesti 

vaikuttaneet keksinnön syntymisen taustalla. Kun vaikutekeksintö kuuluu työnantajan tai 

sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, on työnantajalla oikeus 

saada käyttöoikeus kyseiseen keksintöön.124 

 

D) Työsuhteen ulkopuoliset keksinnöt 

 

Työsuhteen ulkopuoliset keksinnöt sen sijaan ovat nimensä mukaisesti syntyneet työsuhteen 

ulkopuolella, eikä niiden hyödyntäminen kuulu työnantajan toiminta-alaan.125 Jos työntekijä 

kuitenkin sattuu työsuhteensa ulkopuolella tekemään keksinnön, jonka hyödyntäminen 

kuuluu työantajan tai konsernin toisen yrityksen toiminta-alaan, varataan työnantajalle 

työsuhdekeksintölain 4.3 §:n nojalla etuoikeus sopia kyseiseen keksintöön kohdistuvista 

oikeuksista työntekijän kanssa. 

 

Entä miten työsuhdekeksintölain säännökset vaikuttavat avoimen innovaation kontekstiin 

asetettuina? Ensinnäkin voidaan todeta, että lain 4 § sinällään mahdollistaa 

innovaatioprosessissa tehtyjen keksintöjen oikeuksien siirtymisen työnantajalle, jos 

työntekijän tehtäväksi on annettu innovaatioalustalla toimiminen ja se johtaa keksinnön 

syntymiseen. Myös työnantajan tai sen konserniin kuuluvan yrityksen palveluksessa 

saatujen kokemusten hyödyntäminen riittää työnantajan oikeuden saamiseksi. Tällä 

 
123 Oesch et al. 2014, s. 356-357. 
124 Oesch et al. 2014, s. 357. 
125 Oesch et al. 2014, s. 358. 
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perusteella ilman työnantajan kannalta edullisempia työsopimukseen otettavia ehtojakin 

työnantajan oikeuksia syntyviin keksintöihin voi pitää melko vahvoina. 

 

Entä kuinka työnantajan toiminnan piirin katsotaan rajautuvan tilanteessa, jossa 

innovaatioyhteistyössä on mukana useita mahdollisesti eri alojen edustajia, ja yhden 

yrityksen työntekijä tekee innovaatioyhteistyön aikana toisen osallistujayrityksen toiminnan 

alaan liittyvän keksinnön? Työsuhdekeksintölain 5.2 §:n mukaan työntekijän 

ilmoitusvelvollisuuden piiri kattaa myös sellaiset keksinnöt, jotka kuuluvat työnantajan 

kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, joka olennaisesti poikkeaa 

työnantajan toiminta-alasta. Mitä tulee lain esitöihin ja toteamukseen työnantajan sitä 

vahvemmasta asemasta, mitä läheisempi yhteys keksinnön ja työsuhteen välillä vallitsee126, 

on mielestäni tehtävä kuitenkin ero sen välille, liittyykö työntekijän innovaatioyhteistyön 

aikana tekemä keksintö hänen oman työnantajansa vai toisen innovaatioon osallistuvan 

yrityksen toiminta-alaan. Sitä paitsi avointa innovaatiota yhdessä harjoittavat yritykset eivät 

välttämättä kuulu samaan konserniin. Sinänsä on kuitenkin katsottava, että työntekijän 

ilmoitusvelvollisuuden laajuudesta on mahdollista sopia. Siten ilmoitusvelvollisuus voisi 

sopimukseen otettavan ehdon avulla kattaa myös innovaatioalustan muiden toimijoiden 

toiminta-alaan kuuluvat keksinnöt, vaikka kyseiset yritykset eivät olisikaan osa samaa 

konsernia ja jo sillä perusteella kuuluisi lainkohdan soveltamisalaan. 

 

Jokaisella yrityksellä tulisikin olla oma sisäinen työsuhdekeksintöohjesääntö selkeyttämässä 

työsuhdekeksintöjä koskevia toimintatapoja. Koska se ei kuitenkaan automaattisesti tule 

työsopimuksen osaksi, varmin tapa olisi sisällyttää se kaikkien työntekijöiden 

työsopimuksiin.127 Ellei kirjallista sopimusta immateriaalioikeuksien siirtymisestä 

kuitenkaan ole tehty jo työsuhteen alussa, viimeistään tutkimus- tai tuotekehitysprojektin 

alkaessa se tulee ajankohtaiseksi.128 Avoimen innovaation yhteydessä tämä tarkoittaisi, että 

osallistujayritysten tulisi tehdä työntekijöidensä kanssa vastaava immateriaalioikeuksia 

koskeva sopimus innovaatioyhteistyön alkaessa, ellei työsopimuksessa muuten jo ole 

selkeitä immateriaalioikeuksien siirtymistä työnantajalle koskevia ehtoja. Sen voisi 

kuitenkin joka tapauksessa nähdä selkeyttävän tilannetta ottaen huomioon, että keksinnöt 

 
126 HE 56/1967 vp, s. 4. 
127 Siivola 2004, s. 59. 
128 Siivola 2004, s. 71. 
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syntyvät tällöin hyvin todennäköisesti eri yrityksiä edustavien työntekijöiden yhteistyönä, 

eikä yksittäisen keksijän panoksen tunnistaminen välttämättä ole kovin helppoa. 

 

3.2.2 Korkeakoulukeksintölaki oikeuksia siirrettäessä 

 

Siinä missä yritysten työntekijöiden tekemiin keksintöihin sovelletaan 

työsuhdekeksintölakia, tulee korkeakoulun palveluksessa olevien henkilöiden kohdalla 

sovellettavaksi korkeakoulukeksintölaki. Korkeakoulukeksinnöt jaotellaan avoimeen 

tutkimukseen ja sopimustutkimukseen. Toisaalta korkeakoulujen piirissä keksintöjä voi 

syntyä myös varsinaisen tutkimuksen ulkopuolella esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä 

toimivien tehdessä keksinnön.129 Avoin tutkimus viittaa lähtökohtaisesti korkeakouluissa 

tehtävään perinteiseen tutkimukseen, jossa tutkimustuloksien oikeuksista ei ole sovittu 

mitään eikä mukana toisaalta ole ulkopuolisia tahoja. Jos mukana on kuitenkin esimerkiksi 

ulkopuolista rahoitusta tai muita toimijoita, on kyse edelleen avoimesta tutkimuksesta 

edellyttäen, että siitä on nimenomaisesti sovittu ja sopimukseen ei sisälly muita kuin 

tutkimustulosten julkaisemista koskevia määräyksiä.130 Mitä tulee avoimessa tutkimuksessa 

syntyneiden keksintöjen oikeuksiin, on keksijällä ensisijainen oikeus keksinnön 

hyödyntämiseen. Ellei keksijä kuitenkaan ole kuuden kuukauden kuluessa 

keksintöilmoituksen korkeakoululle tehtyään julkaissut tai ilmoittanut itse halukkuutta 

hyödyntää tekemäänsä keksintöä, voi korkeakoulu ottaa oikeudet siihen.131 

 

Sopimustutkimuksessa puolestaan on aina mukana myös jokin korkeakoulun ulkopuolinen 

toimija. Se voi olla niin yhteistyökumppani kuin tutkimuksen tilaaja tai rahoittaja. Jos 

korkeakoulu on sopinut tutkimustulosten oikeuksien siirtymisestä, on kyseessä aina 

sopimustutkimus.132 Sopimustutkimuksen osalta korkeakoulu on oikeutettu ottamaan 

syntyneisiin keksintöihin kohdistuvat oikeudet itselleen kuuden kuukauden kuluessa siitä, 

kun keksijä on tehnyt keksintöilmoituksen korkeakoululle.133 Jos korkeakoulun 

palveluksessa olevan henkilön tekemä keksintö sen sijaan ei ole syntynyt avoimessa tai 

sopimustutkimuksessa, on korkeakoululla vain etuoikeus neuvotella keksintöön 

kohdistuvista oikeuksista keksijän kanssa.134 

 
129 Ks. jaottelusta tarkemmin Kivi-Koskinen – Lepistö 2019, s. 180-186. 
130 Kivi-Koskinen – Lepistö 2019, s. 180. 
131 Kivi-Koskinen – Lepistö 2019, s. 189. Ks. korkeakoulukeksintölaki 6 §. 
132 Kivi-Koskinen – Lepistö 2019, s. 183. 
133 Kivi-Koskinen – Lepistö 2019, s. 191. Ks. korkeakoulukeksintölaki 7 §. 
134 Kivi-Koskinen – Lepistö 2019, s. 194. Ks. korkeakoulukeksintölaki 8 §. 
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3.2.3 Katsotaanko innovaatioalusta vai yritys työnantajaksi?  

 

Nyt on luotu katsaus siihen, kuinka oikeudet innovaatioyhteistyön aikana syntyneisiin 

keksintöihin siirtyvät työntekijöiltä työnantajille. Avoimeksi on kuitenkin toistaiseksi jäänyt 

se, katsotaanko innovaatioalusta vai yritys kyseiseksi työnantajaksi. Pyrin seuraavaksi 

vastaamaan tähän kysymykseen, jonka jälkeen on mahdollista syventyä yritysten välisiin 

siirtosopimuksiin ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja järjestellä IPR:n omistussuhteet. 

 

Työnantajaa määritettäessä keskeinen merkitys on työsopimuksella – jos se on kirjallisessa 

muodossa, voidaan työnantajan katsoa ilmenevän kirjallisesta sopimuksesta. Suullisen 

työsopimuksen osalta tilanne on sen sijaan tulkinnanvaraisempi, kun arvioidaan, onko 

työnantajana innovaatioyhteistyöhön osallistuva yritys vai itse innovaatioalusta. Usein 

voidaan lähteä siitä, että työntekijät ovat tehneet kirjallisen työsopimuksen, josta ilmenee 

niiden työnantaja. Työnantajaksi katsotaan se taho, jonka lukuun ja jonka johdon ja 

valvonnan alaisena työntekijä on henkilökohtaisesti sitoutunut työskentelemään palkkaa tai 

muuta vastiketta vastaan (TSL 1:1). Kun pohditaan, siirtääkö yritys avoimessa innovaatiossa 

työntekijänsä innovaatioalustan käyttöön, tulee tarkasteltavaksi työntekijän siirtämistä 

käyttäjäyrityksen käyttöön koskeva TSL 1:7.3 §.135 Lain esitöiden mukaan työnantajan 

käytettäväksi asetettu, mutta toisen palveluksessa oleva asiantuntija ei ole 

työsuhdekeksintölaissa tarkoitettu työntekijä muun kuin oman työnantajansa suhteen. 

Kysymyksen siitä, kuka on työnantaja, ratkaiseekin pitkälti se, kuka maksaa työstä 

korvauksen työntekijälle ja kenen valvonnan sekä johdon alaisena työtä tehdään.136 

 

Ellei muuta ole erikseen sovittu tai olosuhteista muuta johdu, voidaan innovaatioyhteistyön 

aikanakin työntekijöiden nähdäkseni lähtökohtaisesti katsoa pysyvän 

innovaatioyhteistyöhön osallistuvan työnantajansa palveluksessa. Sen puolesta, että 

työntekijöitä ei katsota siirretyiksi innovaatioalustan palvelukseen puhuisi ensinnäkin se, 

että työntekijän alkuperäinen työnantaja huolehtii edelleen palkanmaksusta, mikä viittaa 

myös työnjohto-oikeuden säilymiseen. Toisekseen avoimen innovaation ajatus on 

nimenomaan tehdä yritysten ja organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä, eikä niinkään 

siirtää työntekijöitä uuden työnantajan palvelukseen ja työnjohdon alle. Jos lähdetään siitä, 

 
135 TSL 1:7.3 § kuuluu seuraavasti: Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksella toisen yrityksen 

(käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle 

säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Käyttäjäyrityksen on 

toimitettava työntekijän työnantajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi. 
136 HE 56/1967 vp, s. 3. 
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että avoimeen innovaatioon osallistuvat eri työnantajien työntekijät ovat työsuhteessa omaan 

työnantajaansa eivätkä innovaatioalustaan, soveltuu työsuhdekeksintölaki lain esitöiden 

nojalla työntekijään nimenomaan hänen ja hänen työnantajansa välisessä suhteessa. 

 

3.3 Miten yritykset suojaavat IPR:n kannalta keskeistä know-how’ta? 
 

Syntyneiden keksintöjen lisäksi myös työntekijöillä oleva käytännön osaaminen eli 

tietotaito, johon viitataan usein termillä know-how, on yritysten näkökulmasta keskeistä. 

Ensinnäkin se mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen. Toisaalta kyse on osaamisesta, 

jonka avulla keksintöjä hyödynnetään.137 Kun yritys haluaa keksintöä koskevat oikeudet 

itselleen, onkin siksi loogista, että se on kiinnostunut myös know-how’sta.138 Patentteja 

lisensoitaessa know-how on tärkeässä roolissa tekemässä patenteista houkuttelevampia.139 

Know-how’lla on toisin sanoen taloudellista arvoa, mistä myös avoimen innovaation 

toimintaympäristössä halutaan ottaa hyöty irti. Siksi kysymys kuuluukin, millaisia 

mahdollisuuksia yrityksillä on suojata innovaatioyhteistyön yhteydessä syntyvää tietotaitoa, 

mikä osaltaan mahdollistaa know-how’n hyödyntämisen osana liiketoimintaa. Koska know-

how’n suojaaminen pelkästään liikesalaisuutena on jokseenkin epävarmaa, ovat 

salassapitosopimukset tässä yhteydessä keskeinen osa oikeudellisten raamien kokonaisuutta, 

ja siksi sivuan myös niitä lyhyesti know-how’n suojaamiskeinoja pohtiessani.  

 

Siinä missä osa know-how’sta on kertynyt yritykselle sen kokemusten myötä, osa 

tietotaidosta on sen työntekijöillä. Yritys saattaakin pyrkiä siirtämään tutkimus- ja 

kehitystyötä tekevien työntekijöidensä tietotaidon itselleen.140 Koska työnantajan 

palveluksessa kertyvällä tietotaidolla on usein liittymäkohtia yrityksen liikesalaisuuksiin, 

voidaan kysyä, olisiko know-how’ta mahdollista suojata liikesalaisuuslain säännöksiin 

vedoten. Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa 

yhdistelmänä yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa henkilöille, jotka tavallisesti 

käsittelevät tällaisia tietoja. Lisäksi liikesalaisuudella on oltava taloudellista arvoa, ja sen 

 
137 Tietotaidon voi myös nähdä kasvavan innovaatioprosessin myötä keksinnön kehitysprosessin aikana. 
138 Sinänsä työnantajan intressissä voi nähdä olevan myös sen, ettei työntekijä hänelle innovaatioprosessin 

aikana ja keksinnön tekemisen yhteydessä kertyneen know-how’n avulla tee heti kilpailevaa keksintöä. 
139 Wenzel 2012, s. 208. Know-how’n lisensoiminen patentin yhteydessä saattaa säästää lisenssinsaajan aikaa 

ja rahaa, kun sen ei tarvitse itse kerryttää vastaavaa osaamista alusta lähtien. Ks. tästä lisää Levin – Hellstadius 

2019, s. 256.  Ks. lisäksi Siivola 2004, s. 77. Siivolan mukaan know-how’n lisensoinnin ei tarvitse rajautua 

vain tiettyihin valtioihin, sillä know-how perustuu yleensä rekisteröimättömään liikesalaisuuteen tai muuhun 

ei yleisesti tiedossa olevaan osaamiseen. Siten ei ole tarvetta rajata lisenssisopimusta vain alueelle, jolla 

immateriaalioikeus on voimassa. 
140 Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 7. 
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laillisen haltijan, eli sen, jolla on laillinen määräysvalta liikesalaisuuteen, on tullut ryhtyä 

kohtuullisiin toimenpiteisiin suojatakseen liikesalaisuutta.141  

 

Know-how’n mahdollisuutta saada liikesalaisuuslain mukaista suojaa on pohdittu 

useammassakin hallituksen esityksessä. Liikesalaisuuden katsotaan käsittävän 

kaupankäyntiin liittyvien taloudellisluonteisten salaisuuksien ohella myös yrityskokemusten 

eli know-how’n suojan.142 Liikesalaisuutena suojan saaminen kuitenkin edellyttää, että 

know-how on salaista ja siten sen haltijalta odotetaan liikesalaisuuden säilyttämiseksi 

jonkinasteista aktiivisuutta. Vaatimus on mahdollista täyttää esimerkiksi sisällyttämällä työ- 

tai muuhun sopimukseen vaitiolovelvollisuuslauseke. Liikesalaisuudesta tietävä henkilöpiiri 

voi silti yhteistyötilanteissa kattaa henkilöitä useammastakin yhteistoimintaa harjoittavasta 

yrityksestä.143 Rajanveto salaisen ja ei-salaisen know-how’n välille voidaan puolestaan 

tehdä perustuen siihen, onko kyse työntekijän yleisestä ammattitaidosta: jos vastaus on 

myöntävä, ei know-how nauti liikesalaisuuden suojaa.144 Liikesalaisuuksia ja henkilön 

ammattitaitoa on pyritty erottelemaan toisistaan muun muassa sillä perusteella, että se tieto, 

jonka työntekijä kykenee säilyttämään muistissaan kuuluu tämän oppimaan vapaasti 

käytettävissä olevaan ammattitaitoon.145 

 

Avointa innovaatiota ajatellen lain esitöiden linjaus siitä, että liikesalaisuudesta tietävien 

henkilöpiiri voi kattaa useamman yhteistyötä tekevän yrityksen työntekijöitä nousee 

keskeiseen asemaan määritettäessä sitä, mikä voi nauttia liikesalaisuuden suojaa. Sen 

perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että innovaatioyhteistyön aikana kertyvä know-how 

voi saada suojaa varsinkin, jos innovaatioprosessin yhteydessä käytetään 

salassapitosopimuksia (non-disclosure agreement, NDA). Liike- ja yrityssalaisuuksien 

suojaaminen sopimuksella onkin varmempaa kuin pelkkä lain säännöksiin luottaminen, sillä 

 
141 Ks. liikesalaisuuden määritelmästä liikesalaisuuslain 2 §. Ks. myös Levin-Hellstadius 2019, s. 254. 
142 HE 30/1998 vp, s. 95 ja HE 49/2018 vp, s. 83. Ks. myös Ruotsin oikeuskäytännön osalta Levin – Hellstadius 

2019, s. 255. Jos know-how on pidetty salassa, se voi nauttia liikesalaisuuslain mukaista suojaa. 
143 HE 114/1978 vp, s. 14. 
144 Vapaavuori 2019, s. 95. Ei-salaisen know-how’n taloudellinen arvo perustuu siihen, että alalle tuleva uusi 

toimija voi säästää resurssejaan hankkimalla lisenssin tällaiseen tietotaitoon sen sijaan, että se yrittäisi itse 

kerryttää saman osaamisen yrityksen ja erehdyksen kautta. Ks. liikesalaisuuden ja ammattitaidon välisistä 

rajanvetoperusteista lisää Vapaavuori 2019, s. 103-108. Ks. myös Levin – Hellstadius 2019, s. 256. Ruotsin 

osalta tulkinta on se, että kyse ei ole know-how’sta, jos kyseisen asian tietävät ja osaavat kaikki alan 

koulutuksen saaneet ammattimiehet. 
145 Siivola 2004, s. 43. Ks. liikesalaisuuksien ja ammattitaidon välisestä rajanvedosta myös esimerkiksi KKO 

1984-II-43, jossa otettiin kantaa vapaasti käytettävissä olevan ammattitaidon kattavuuteen sekä KKO 1989:39, 

jossa punnittiin työnantajan liikesalaisuuksina pidettävien kokemusperäisten ja muistinvaraisten tietojen 

hyödyntämistä. 
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oikeuskäytännössä liike- ja yrityssalaisuudeksi tulkitsemiselle on asetettu korkea kynnys.146 

Avoimen innovaation yhteydessä sopimuksen voi katsoa selkeyttävän tilannetta myös sen 

vuoksi, että mukana on useampien yritysten työntekijöitä, eikä siksi välttämättä ole yhtä 

helppoa määritellä kenen liikesalaisuudesta on kyse. Salassapitosopimuksia käytetäänkin 

tyypillisesti tiedon suojaamiseksi yritysten rajat ylittävässä yhteistyössä.147  Ennen kriittisten 

liiketietojen paljastamista mahdollisille yhteistyökumppaneilleen yrityksen on hyvä 

määritellä salassapitosopimuksessa niin se, mitä liikesalaisuuden käsite kattaa kuin myös 

sen käyttöoikeuden voimassaoloaika ja rajat.148 Tarve turvata tiedon salassa pysymistä 

sopimuksin perustuu siihen, että tietotaito jää lakimääräisiä yksinoikeuksia takaavan 

sääntelyn ulkopuolelle. Lisensoinnin kohteena know-how on kuitenkin varsin tavallinen.149  

 

Salassapitosopimusten lisäksi liike- ja yrityssalaisuuksia suojaavat osaltaan myös 

työntekijälle työsopimuslain nojalla syntyvät velvoitteet.150 On kuitenkin hyvä huomata, että 

hyvin tiukat luottamuksellisuuden takaamiseen tähtäävät säännökset saattavat kääntyä 

tarkoitustaan vastaan ja haitata yhteistyön onnistumista.151 Voidaankin siten kysyä, miten 

know-how pystyttäisiin toimivalla tavalla suojaamaan ja sitouttamaan työnantajan käyttöön. 

Koska tavallinen alan yleiseen koulutukseen liittyvä tieto ja työskentelyn aikana hankittu 

osaaminen kuuluvat yleiseen tietotaitoon, ei työnantaja pysty mielekkäästi pidättämään 

 
146 Siivola 2004, s. 43. 
147 Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 7. Koska tieto jakautuu yritysten omaan ja työntekijöiden 

tietotaitoon, tarvitaan Leen, Nystén-Haaralan ja Huhtilaisen mukaan yritysten sisäisten 

immateriaalioikeuskäytäntöjen lisäksi myös muita keinoja, kuten salassapitoehtoja, suojaamaan tietoa. 

Toisaalta myös kilpailukieltoehdot ja innovaatiosta tietävien piirin rajoittaminen ovat mahdollisia vaihtoehtoja 

tietojen suojaamiseksi. Ks. lisäksi salassapitosopimusten ongelmista Domeij 2012, s. 125. 

Salassapitosopimuksen allekirjoittaja ei välttämättä ole tietoinen kaikkien yrityksessä työskentelevien 

osaamisesta ja saattaa salassapitosopimuksen myötä estää myös muita käyttämästä heillä jo valmiiksi olevaa 

tietoa. Näyttöhaasteet perustuvat siihen, että on hankalaa todistaa, että kyseiset tiedot olisivat muualta kuin 

salassapitosopimuksen turvin tietoa luovuttaneelta taholta peräisin. 
148 Carlsson et al. 2014, s. 100. Tietotaidon suhteen tilanne on siten erilainen kuin esimerkiksi patenteilla, 

joiden osalta yksinoikeuden kohde ja kielto-oikeuden voimassaoloaika ovat pääsääntöisesti selkeitä. 

Salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevat säännökset ovat kuitenkin hajanaisia: 

salassapitovelvollisuuden kestoon yhteistyösopimuksen päättymisen jälkeen ei oteta kantaa, ja toisaalta 

työsopimuslain säännökset koskevat liikesalaisuuksien paljastamista tai väärinkäyttöä vain työsuhteen 

voimassaoloaikana. 
149 Oesch 2004, s. 919. Lisenssisopimuksia koskeva sopimuskäytäntö kattaa tavallisesti erilaisia 

salassapitolausekkeita. Ks. myös European Commission 2021, s. 13, 50. Euroopan komission tekemä tutkimus 

kuitenkin paljastaa, että pienet ja keskisuuret yritykset eivät useinkaan ole miettineet erilaisten ”pehmeiden 

immateriaalioikeuksien” (soft-IP) kuten know-how’n asemaa osana IPR-strategiaansa. Siksi komissio 

pohtiikin mahdollisuutta kehittää työkaluja, joiden avulla yritykset voisivat pysyä perillä niillä jo aiemmin 

olevista sekä yhteistyön aikana syntyvistä immateriaalioikeuksista läpi koko innovaatioprosessin. 
150 Ks. TSL 3:4, joka velvoittaa työntekijää sekä olemaan ilmaisematta työnantajan liikesalaisuuksia muille 

että käyttämättä niitä itse oikeudettomasti hyödykseen työsuhteen aikana ja kilpailukieltosopimuksia 

sääntelevä TSL 3:5. 
151 Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 7. 
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tällaista osaamista itsellään liikesalaisuuteen vedoten.152 Mikään ei kuitenkaan estä yritystä 

lisensoimasta myös ei-salaista know-how’ta.153 Kun mietitään keksinnön hyödyntämisen 

kannalta olennaista tietotaitoa, voidaan mielestäni lähtökohtaisesti ajatella, että tällainen 

osaaminen on kertynyt kyseistä keksintöä kehitettäessä. Siten keksinnön ohella myös sen 

käyttämisen kannalta keskeisen tiedon voisi nähdä nauttivan liikesalaisuuden suojaa.154 

Tämä turvaa know-how’n säilymisen työnantajan käytössä ja mahdollistaa siten sen 

kaupallisen hyödyntämisen esimerkiksi lisensoinnin avulla. 

 

3.4 Yritysten väliset siirtosopimukset 

 

Heti alkuun on selkeyden vuoksi todettava, että immateriaalioikeuksia voidaan luovuttaa.155 

Se onkin helposti yhteistyötä tehneiden yritysten intressissä, sillä yhteistyön tulokset eivät 

alun perin välttämättä ole sen osapuolen omistuksessa, joka on niistä kiinnostunein tai 

tarvitsee niitä eniten. Kun oikeudet yhteistyössä tehtyyn keksintöön ovat siirtyneet 

keksijöiltä niiden työnantajille, tekevät yritykset näitä oikeuksia koskevia siirtosopimuksia. 

Samalla ne saattavat mahdollisesti sopia myös keksintöihin liittyvästä know-how’sta.156 

Siirtosopimukset siis mahdollistavat oikeuksien siirron innovaatioprosessiin osallistuneiden 

ja miksei myös sen ulkopuolisten tahojen välillä. Nyt mielenkiinto kohdistuu kuitenkin 

yhteistyökumppaneiden keskenään tekemiin sopimuksiin. Ensimmäinen vaihtoehto on 

tällöin oikeuksien luovutus, jonka myötä IPR erotetaan luovuttajan omaisuudesta. Toisena 

vaihtoehtona on puolestaan käyttöoikeuden myöntäminen, mikä tarkoittaa, että kyseisen 

immateriaalioikeuden omistaja ei muutu. Teollisuusoikeudet, kuten patentit omistajineen 

kirjataan Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Koska omistajan asema on 

käyttöoikeudensaajaan verrattuna vahvempi ja paremmin suojattu, voi sen mielestäni nähdä 

olevan yritysten näkökulmasta katsottuna vaihtoehdoista houkuttelevampi.157 

 
152 HE 49/2018 vp, s. 83. Tiedon muistinvaraisuus, alan yleiseen koulutukseen liittyvä tieto sekä tavanomaisen 

työskentelyn aikana hankittu osaaminen viittaisivat yleiseen ammattitaitoon sisältyvään tietotaitoon. Sen sijaan 

tiedon vähäinen tunnettuus saman toimialan yrityksissä ja yksityiskohtaisuus sekä tallennettu muoto 

puoltaisivat kyseessä olevan liikesalaisuus. Arvio on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti. 
153 Vapaavuori 2019, s. 95. 
154 Erilaisen tulkinnan kannalle päädyttäessä samaan lopputulokseen voisi nähdäkseni päästä 

salassapitosopimusten avulla. 
155 Vuorijoki 2007, s. 157. Siitä huolimatta, että keksintöjen oikeudet siirtyisivät jo lain nojalla keksijän 

työnantajalle, on tavallista laatia erikseen oikeuden siirron osoittava siirtokirja, jota edellytetään esimerkiksi 

USA:ssa patenttia haettaessa. 
156 Tässä yhteydessä pitäisin joka tapauksessa tärkeänä suojata know-how’ta jotenkin, jotta sitä pystytään 

myöhemmin hyödyntämään myös keksinnön käyttämisen ja mahdollisen kaupallistamisen tullessa 

ajankohtaiseksi. 
157 Vuorijoki 2007, s. 157. 
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Oikeudet jäävät kuitenkin niiden alkuperäiselle oikeudenhaltijalle, elleivät 

yhteistyökumppanit sovi syntyvien oikeuksien jakamisesta.158 Käytännössä nyt puhutaan 

siis tilanteesta, jossa oikeudet innovaatioyhteistyön aikana syntyneeseen keksintöön ovat 

siirtyneet keksijän työnantajalle. Oikeuksien siirryttyä patenttilain ja työsuhdekeksintölain 

säännösten nojalla edellä esitellyllä tavalla keksinnön tehneiltä luonnollisilta henkilöiltä 

heidän työnantajayrityksilleen on yrityksillä sopimusvapauden periaatteen mukaisesti 

oikeus sopia IPR:n ja keksintöjen omistusoikeuksista ja hallinnasta.159 Ottaen huomioon 

immateriaalioikeuksien alalla vallitseva laaja sopimusvapaus, kohdistuu mielenkiinto siihen, 

millaisten asioiden osapuolet haluavat vaikuttavan yhdessä tehtyjen keksintöjen 

omistusoikeuksiin.160 Sopimusvapautta käytettäessä oikeuksien saaminen voidaan liittää 

esimerkiksi siihen, kuka on kehittänyt keksintöä eniten yhteistyön aikana tai kuka tarvitsee 

sitä eniten.161 

 

Sopimusvapaus mahdollistaa siis osaltaan siirtosopimusten käyttämisen ja IPR:n 

omistussuhteiden järjestämisen. Havainnollistavana esimerkkinä voidaan mainita Euroopan 

komission tekemä tutkimus, joka keskittyi selvittämään, miten yritykset ratkaisevat 

yhteistyöprojektien yhteydessä IPR:ää koskevat omistussuhteet. Tutkimuksen mukaan 

yhteistyössä syntyneen IPR:n omistussuhteet ratkaistaan joko antamalla omistusoikeus sen 

kehittäneelle osallistujalle, sille, joka on maksanut kehitystyön kustannuksia tai 

osallistujalle, joka tarvitsee IPR:ää. Neljäntenä vaihtoehtona on yhteisomistus, joka 

tutkimuksen perusteella ainakin EU-alueella on luetelluista vaihtoehdoista toiseksi yleisin. 

Tyypillisintä on kuitenkin omistusoikeuden antaminen keksinnön tehneelle osapuolelle.162 

Edellä kuvattuja vaihtoehtoja voidaan käytännössä toteuttaa eri tavoin. Siirryn seuraavaksi 

pohtimaan mitä keinoja innovaatioyhteistyötä tehneillä tahoilla on syntyneiden keksintöjen 

omistussuhteiden järjestämiseksi. 

 

 
158 Siivola 2004, s. 88. 
159 Haarmann – Mansala 2012, s. 17. 
160 Siten se, miten osapuolet haluavat sopia yhteistyön tuloksina syntyneistä keksinnöistä oikeuksineen on 

tärkeämpää kuin se, kenen osallistujista immateriaalioikeuksia on käytetty syntyneen keksinnön taustalla. 

Tällaisille seikoille voidaan toki osallistujien niin halutessa antaa painoarvoa. 
161 Wärtsilä-keskustelut. Esimerkiksi Smart Partner Campuksen osalta ajatus on, että niin kauan kuin 

keksintöön johtanut yhteistoiminta ei vaadi investointeja, kuuluvat oikeudet kaikille innovaatioprosessiin 

osallistuneille, mutta kun tarvitaan investointeja, siirtyvät oikeudet kustannuksia kattaneille tahoille. 
162 European Commission 2021, s. 18. Tutkimuksessa mukana olleista tapauksista 43 %:ssa yhteistyön 

seurauksena syntynyt IPR annettiin sen kehittäneen osallistujan omistukseen, mutta huomattavan suuri määrä 

– jopa 28 % tapauksista – oli ratkaistu yhteisomistussuhteella. 
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4. Miten IPR:n omistussuhteet voidaan järjestää? 
 

4.1 Yhteistyösopimuksesta ja yhteisomistuksesta 
 

4.1.1 Luvun rakenteesta ja yhteistyösopimuksen merkityksestä 

 

Tämän luvun tarkoituksena on kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia järjestää avoimen 

innovaation seurauksena syntyneiden keksintöjen ja IPR:n omistussuhteet. Omistuksen 

järjestämiseksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista olen valinnut tarkasteltavaksi päämallit, 

ja teen niiden osalta ensin yleiskatsauksen. Jokaisen omistussuhderatkaisun esittelyn jälkeen 

arvioin, miten se ilmentää avoimelle innovaatiolle keskeistä arvomaailmaa. Tässä 

yhteydessä pyrin ottamaan kantaa siihen, millaisen IPR-strategian yhteydessä ne voisivat 

toimia ja mitä arvoja kukin ratkaisu painottaa. Käyn vaihtoehdot läpi siirtyen omistajien 

läheisemmän yhteistyösuhteen käsittävistä malleista kohti yksinomistussuhdetta. 

Ensimmäisenä pohdin yhteisomistussuhdetta, toisena osittain samoja piirteitä sisältävää 

joint venturea. Sen jälkeen siirryn käsittelemään immateriaalioikeuksia varten perustettavaa 

IPR holding-yhtiötä ja patenttipooleja. Viimeisenä arvioin yksinomistusta ja lisensointia.  

 

Kun on saatu yhdessä aikaan keksintöjä ja IPR:ää, on ennen pitkää aika sopia niiden 

omistussuhteista. Innovaatioyhteistyöhön osallistuvien on ensinnäkin mahdollista olla 

sopimatta etukäteen mitään mahdollisesti myöhemmin yhteistyön seurauksina syntyvistä 

keksinnöistä. Toinen vaihtoehto on, että osapuolet laativat etukäteen yhteistyösopimuksen 

(collaboration agreement), mikä helpottaa osaltaan huomattavasti omistussuhteiden 

järjestämistä avointa innovaatiota harjoitettaessa. Tällaisessa sopimuksessa määritellään 

perusteet, joiden mukaan yhteistyön aikaansaannokset jaetaan.163 Yhteistyösopimusta ei 

kuitenkaan ole helppoa muotoilla erityisen tarkkarajaiseksi tai lopullisia vastauksia 

antavaksi, koska avoimeen innovaatioon osallistuvat eivät välttämättä kovin aikaisessa 

vaiheessa tiedä, mitä kaikkea yhteistyön tuloksena syntyy. Siksi yhteistyösopimus antaa 

lähinnä suuntaviivoja tapauskohtaiselle harkinnalle IPR:n omistuksesta neuvoteltaessa. 

Kolmas vaihtoehto olisi jo ennen innovaatioprosessia sopia tarkasti siitä, kenelle oikeudet 

 
163 Wärtsilä-keskustelut. Esimerkiksi yhdelle innovaatioprosessiin osallistuneelle voidaan antaa IPR:n 

yksinomistus, jonka vastapainoksi muille keksinnön syntymiseen myötävaikuttaneille annetaan keksinnön 

käyttöoikeus. Yhteistyösopimus voikin kattaa erilaisia vaihtoehtoja koskien käyttöoikeuden laajuutta ja sitä, 

kuka saa oikeudet omistukseensa ja kuka puolestaan käyttöoikeuden keksintöön. 
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tuleviin keksintöihin kuuluvat. Se ei kuitenkaan äsken kuvatun avoimelle innovaatiolle 

tyypillisen epävarmuuden vuoksi näyttäydy kovinkaan realistisena vaihtoehtona.  

 

Yrityksen mielipiteeseen kannattavimmasta omistusmallivaihtoehdosta vaikuttaa sen IPR-

strategia, jossa asetetaan suuntaviivat sille, mikä on tärkeää saada yrityksen omistukseen, 

mihin riittää lisenssi ja toisaalta mitä yritys ei koe tarvitsevansa ollenkaan. Yksinkertaistaen 

voidaankin todeta, että yritykset todennäköisesti haluavat ydinliiketoimintaansa liittyvät 

immateriaalioikeudet omistukseensa siinä missä muita toimintoja koskeviin 

immateriaalioikeuksiin riittää hyvin pelkkä lisenssin avulla saatava käyttöoikeus.164 

Lähtökohtaisesti yhteistyösopimuksiin sisällytettäneen kuitenkin useampia vaihtoehtoja 

omistussuhteiden järjestämiseksi, joista innovaatioprosessiin osallistujat voivat valita 

kuhunkin tilanteeseen toimivimman.165 Siten ei nähdäkseni ole myöskään suurta pelkoa 

siitä, että etukäteen muotoiltu yhteistyösopimus olisi avoimen innovaation 

peräänkuuluttamien luottamuksen ja joustavuuden arvojen vastainen varsinkaan, jos 

innovaatioyhteistyötä tehneille jää vielä jonkinasteinen neuvottelumahdollisuus. 

Riippumatta siitä mihin ratkaisuun päädytään, on tärkeintä, että innovaation syntymiseen 

myötävaikuttaneilla on halutessaan mahdollisuus yhteistyön tulosten hyödyntämiseen.  

 

4.1.2 Yhteisomistussuhde 

 

Keksinnön voi tehdä useampi keksijä yhdessä. Jos keksijät tai ne, joille heidän oikeutensa 

on siirtynyt, hakevat yhdessä patenttia, syntyy heidän välilleen yhteisomistussuhde.166 Mistä 

yhteisomistussuhteessa sitten käytännössä on kyse? Tiivistettynä voidaan todeta, että 

oikeudet keksintöön kuuluvat yhteisomistuksen vallitessa yhteisesti useammalle taholle – 

tässä tapauksessa keksinnön tehneiden, eri yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden 

työnantajayrityksille. Yhteisomistajina toimivilla yrityksillä on kaikilla yhtäläinen oikeus 

keksinnön hyödyntämiseen ja siihen kohdistuviin oikeuksiin. Jos tarkastellaan tilanteen 

taustaa, vaikuttaisi yhteisomistussuhde muodostuvan automaattisesti yhteistyötä tehneiden 

keksijöiden välille sillä perusteella, että he ovat kukin itsenäisesti myötävaikuttaneet 

keksinnön syntymiseen.167 Koska keksintöihin kohdistuvat oikeudet siirtyvät 

 
164 Business Finland -keskustelut. 
165 Näin on esimerkiksi Wärtsilän Smart Partner Campuksen Collaboration Agreementin kohdalla. 

Yhteistyösopimuksessa tosin suositaan yksinomistusta, ja käytännössä sovitaankin siitä, kuka saa IPR:n 

omistukseensa ja kuinka laajat käyttöoikeudet muut yhteistyöhön osallistuneet saavat. 
166 Ks. PatL 1 §. 
167 Bruun 1993, s. 590. Vaihtoehtoisesti yhteisomistussuhde voi syntyä oikeuden siirron seurauksena. 
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työsuhdekeksintöjä koskevien säännösten nojalla keksijöiden työnantajayrityksille, syntyy 

yhteisomistussuhde käytännössä yritysten eikä keksijöinä toimineiden luonnollisten 

henkilöiden välille. Yhteisomistus on siten mahdollinen paitsi keksijöiden, myös yritysten 

välillä.168  

 

Kun on syntynyt keksintö, on sen tehneillä keksijöillä tai ainakin heidän 

työnantajayrityksillään jonkinlainen visio siitä, miten keksintöä kannattaisi hyödyntää osana 

liiketoimintaa. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että yritykset ovat kiinnostuneita erityisesti 

niiden ydinliiketoiminnan alaan kohdistuvista keksinnöistä ja kaipaisivat silloin vahvaa 

keksintöihin kohdistuvaa päätäntävaltaa ja laajoja mahdollisuuksia käyttää keksintöä 

hyväkseen parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhteisomistajien tarpeet ja toiveet eivät 

kuitenkaan välttämättä mene yksi yhteen toistensa kanssa. Seuraavaksi pyrinkin 

kartoittamaan, miten yhteisomistussuhde mahdollistaa näiden tarpeiden toteuttamisen ja 

millaisia haasteita siihen kenties kohdistuu. 

 

Patenttien yhteisomistuksesta puhuttaessa tuntuisi luontevalta lähteä hahmottamaan 

vallitsevaa tilannetta yhteisomistuslain avulla. Heti alkuun on kuitenkin todettava, että 

immateriaalioikeuksien ryhmään kuuluvat varallisuusoikeudet on jätetty yhteisomistuslain 

esitöiden mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle.169 Siitä huolimatta 

yhteisomistussäännöksistä voidaan saada tulkinta-apua yhdessä tehtyjen keksintöjen 

oikeuksien järjestämiseen.170 Osuus keksinnöstä määräytyy tällöin suhteessa keksijän 

osuuteen keksinnöllisestä ajatuksesta. Vaikka oikeustoimet edellyttävätkin käytännössä 

yhteisomistajien yksimielisyyttä, on silti hyvä huomata, että keksijä voi luovuttaa oman 

osuutensa keksinnöstä.171 Yhteisomistuslakia on ollut tapana soveltaa varovaisen 

analogisesti etenkin keksintöihin ja patentteihin, sillä vallitsevan käsityksen mukaan 

yhteinen oikeus keksintöön johtaa yhteisomistussuhteeseen, ellei erikseen toisin ole 

 
168 Siivola 2004, s. 53. Ks. myös Vedenkannas 2009, s. 973. Hänen mukaansa yhteispatenttia hakevatkin 

tavallisesti yritykset, joilla on jo pidemmältä ajalta kokemusta keskinäisestä yhteistyöstä, ja sen myötä 

rakentunut luottamuksellinen suhde toisiinsa. 
169 HE 143/1957 vp, s. 2. 
170 Haarmann 2014, s. 203. Patenttilain mukaan patentti myönnetään useammalle yhteisesti, jos he ovat tehneet 

keksinnön yhdessä, mutta siinä ei säännellä tällaisten yhteiskeksijöiden välisiä suhteita. Ks. myös samoilla 

linjoilla analogisesta lainsoveltamisesta olevat Bruun 1993, s. 591, 596-597 ja Wolk 2009, s. 222. Wolkin 

mukaan oikeuskirjallisuudessa on vakiintunut lähtökohdaksi, että yhteisomistuslakia voidaan soveltaa 

analogisesti yhteisesti omistettuihin taloudellisiin yksinoikeuksiin, vaikka ne eivät suoranaisesti lain 

soveltamisalaan kuulukaan. 
171 Siivola 2004, s. 53. 
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sovittu.172 Esimerkiksi Bruunin mielestä yhteisomistussäännösten analoginen soveltaminen 

voitaisiin nähdä perusteltuna etenkin yhteisomistajuuden hallinnollisia kysymyksiä 

ratkaistaessa.173 Koska yhteisomistuslain säännökset ovat kuitenkin pääosin dispositiivisia, 

voidaan niistä poiketa sekä sopimuksen nojalla että konkludenttiseen toimintaan 

perustuen.174 

 

Miten yhteisomistuslain säännösten soveltaminen sitten käytännössä vaikuttaisi? Ensinnäkin 

lain 2 §:n mukaan kunkin yhteisomistajan on katsottava omistavan määräosuuden yhteisestä 

esineestä. Jollei muuta ilmene, osuudet ovat samansuuruiset ja yhteisomistajan oikeudet ja 

velvollisuudet yhteiseen esineeseen ja sen tuottoon määräytyvät näiden osuuksien 

mukaisesti. Hyvin pian voidaan vetää johtopäätös, että säännös vaikuttaa melko 

epäedulliselta avoimen innovaation tulosten omistamisen näkökulmasta katsottuna. 

Säännöksiin nojautuminen johtaisi nimittäin helposti siihen, että avoimeen innovaatioon 

osallistuneiden yritysten lopulliset osuudet eivät välttämättä korreloisi siihen, paljonko ne 

ovat edesauttaneet kyseisen keksinnön syntymistä.175 Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin 

kohtuullisuuteen vedoten esitetty, että yhteisomistajien tulisi saada osuuksiensa mukainen 

hyöty patentin tuomista tuloista sekä korvaus patentin käytöstä. Oikeuden voisi Bruunin 

mukaan katsoa perustuvan joko suoraan yhteisomistussuhteeseen tai sitten sen voisi 

varmistaa sopimusteitse.176 Koska yhteisomistuslain säännökset jättävät jokseenkin 

tulkinnanvaraa, näkisin yhteisomistussuhteen yhteydessä pelkkää säännöksiin nojatumista 

varmempana vaihtoehtona yhteistyösopimuksen laatimisen ja omistussuhteista sopimisen. 

Siten olisi mahdollista määrittää eri suuruiset osuudet syntyviin keksintöihin esimerkiksi 

osallistujien keksinnön syntymiseen laittaman panoksen perusteella.  

 

Myös patentin haltijalleen takaama oikeus yksinoikeuden hyödyntämiseen nostaa 

yhteisomistussuhteissa kysymysmerkkejä ilmaan. Voi nimittäin hyvinkin olla, että 

yhteisomistajilla on toisistaan poikkeavat intressit patentin suhteen. Yhteisomistuslain 3 §:n 

mukaan yhteisomistajalla on oikeus luovuttaa osuutensa ja muutenkin määrätä siitä sekä 

käyttää yhteistä esinettä hyväkseen toisia yhteisomistajia kuulematta. Yhteisomistajan on 

 
172 Wolk 2009, s. 220. 
173 Bruun 1993, s. 597. Säännöksistä voisi olla apua tilanteissa, joissa yhteisomistajat eivät pääse 

yksimielisyyteen patenttia koskevista asioista. 
174 Wolk 2009, s. 222. 
175 Avoimen innovaation hengessä on esimerkiksi hankala kuvitella, että innovaatioprosessin aikana 

pidettäisiin tiukkaa laboratoriopäiväkirjaa, josta keksijöiden panokset olisivat selkeästi erotettavissa. 
176 Bruun 1993, s. 597. 
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kuitenkin toimittava siten, että hänen toimenpiteensä eivät loukkaa muiden yhteisomistajien 

vastaavia etuja ja oikeuksia. Herääkin kysymys, kuinka laaja toimintavapaus patentin 

yhteisomistajalle jää. Koska yksinoikeuksien myöntämisen tarkoituksena on edistää 

keksinnöllistä toimintaa ja keksintöjen hyödyntämistä, ei patentin yhteisomistajan oikeuksia 

ole syytä katsoa liian rajoittuneiksi, eikä yksittäisen yhteisomistajan patentin käyttämisen 

tulisi katsoa loukkaavan patenttia. Myös se, ettei patentteja niin sanotusti voi kuluttaa 

loppuun niitä käyttämällä puoltaa yhteisomistajan toimintavapautta.177 Esimerkiksi 

yksinomaista lisenssiä ei kuitenkaan voi myöntää ilman kaikkien yhteisomistajien 

suostumusta. Pääsääntö onkin, että koko patenttioikeutta ei voi siirtää, elleivät kaikki 

yhteisomistajat ole asiasta yksimielisiä.178 Siten sellaisessa tilanteessa, jossa yhteisomistaja 

on sitä mieltä, ettei hän halua enää pitää patenttia voimassa, jää hänen vaihtoehdokseen 

käytännössä vain luopua oikeuksistaan tai vaihtoehtoisesti maksaa patentin ylläpidosta.179 

 

Vaikka yhteisomistaja ei ole vapaa tekemään ihan mitä tahansa, näyttäytyy 

yhteisomistuslain 3 §:n mukainen luovutusoikeus silti varsin riskialttiina, sillä se 

mahdollistaisi oman osuuden siirtämisen kenelle tahansa innovaatioyhteisön ulkopuoliselle 

taholle. Sen vuoksi vaikuttaisikin huomattavasti turvallisemmalta määrittää oikeudet 

sopimusteitse, jolloin myös niiden siirrettävyyttä ja käyttökohteita olisi mahdollista rajoittaa.  

 

4.1.3 Yhteisomistus ja avoimen innovaation arvot 

 

Nyt on käyty pääpiirteissään läpi, kuinka yhteisomistussuhde toimii ja millaisia piirteitä 

siihen liittyy. Samalla sivusin osittain sitä, millaisena yhteisomistussuhde näyttäytyy 

avoimen innovaation näkökulmasta. Tässä yhteydessä painopiste oli pääosin 

yhteisomistajan asemassa. Jotta saataisiin vielä kokonaisvaltaisempi kuva 

yhteisomistussuhteesta innovaatioprosessin tulosten omistusmallina, siirryn seuraavaksi 

pohtimaan, miten avoimen innovaation arvot ilmenevät yhteisomistussuhteessa ja toisaalta 

mitä arvoja tähän ratkaisuun päätyminen painottaisi. 

 
177 Bruun 1993, s. 596. Yhteisomistajan oikeutta patenttiin ei Bruunin mukaan tule katsoa ainakaan niin 

suppeaksi, kuin sellaisella taholla, jolla ei ole patenttiin mitään oikeutta. Tämä tulkinta tosin jättää runsaasti 

liikkumavaraa yhteisomistajan toimintavapauden määrittelylle, mutta Bruunin näkemys vaikuttaisi silti 

puoltavan suhteellisen laajoja oikeuksia. On kuitenkin muistettava, että mitä laajemmat yksittäisen 

yhteisomistajan oikeudet ovat, sitä epävarmempi yhteisomistajien asema on muiden yhteisomistajien voidessa 

toimia yhtä vapaasti. 
178 Bruun 1993, s. 598. Siten yksittäinen yhteisomistaja ei voi päättää yksin esimerkiksi patentin 

panttaamisesta. 
179 Bruun 1993, s. 599. Oikeuksista luopumisen yhteydessä entinen yhteisomistaja voi kuitenkin saada 

lisenssillä käyttöoikeuden patenttiin sen voimassaolon ajaksi. 
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Yhteisomistussuhteessa yhteistyön tekemisen tarve korostuu, sillä analogisesti sovellettavan 

yhteisomistuslain 3 §:n mukaan kaikilla omistajilla on mahdollisuus käyttää yhteisesti 

omistamaansa keksintöä hyväkseen. Jotta kaikilla olisi tämä mahdollisuus, tulee 

yhteisomistajien huomioida myös toistensa etu. Lain sanamuodosta onkin johdettavissa 

jonkinasteinen velvollisuus yhteistyöhön toisten yhteisomistajien kanssa, sillä 

yhteisomistajan tulee ”käyttää yhteistä esinettä hyväkseen sellaisella tavalla, että hänen 

toimenpiteensä eivät loukkaa muiden yhteisomistajien vastaavia etuja ja oikeuksia”. Koska 

yhteisomistuslaki soveltuu vain analogisesti, voivat innovaatioprosessiin osallistuneet 

keksintöjen ja IPR:n yhteisomistajat myös laatia yhdessä yhteisomistussuhdetta koskevan 

sopimuksen, jossa on lainsäädännön antamia määräyksiä tukevia suuntaviivoja. Esimerkiksi 

se, että yhteisomistajalla on yhteisomistuslain mukaan oikeus myös luovuttaa osuutensa 

toisia yhteisomistajia kuulematta (3 §), saattaa houkuttaa yhteisomistussuhdetta koskevan 

sopimuksen solmimiseen. Sopimukseen otettavilla ehdoilla onkin mahdollista rajoittaa 

luovutusoikeutta vaikkapa niin, ettei yhteisomistaja ole oikeutettu luovuttamaan osuuttaan 

muille kuin innovaatioprosessiin osallistuneille yhteisomistajille. Lähtökohtaisesti voidaan 

olettaa, että yhteisomistussopimukseen on mielekkäämpää sitoutua, kun on ollut itse mukana 

valmistelemassa sitä ja päättämässä sen sisällöstä, eli myös valmisteluvaihe on tärkeä 

myöhemmin toimivan yhteistyön kannalta.  

 

Yhteisomistussuhteessa kaikilla yhteisomistajilla on päätäntävaltaa yhteisesti omistettuun 

keksintöön. Heidän välilleen tarvitaankin vahvaa luottamusta ja uskoa siitä, että kaikki 

pyrkivät ottamaan oman etunsa ohella huomioon myös toiset yhteisomistajat ja heidän 

intressinsä.180 Siten avoimen innovaation arvojen voi nähdä ruokkivan toisiaan ja samalla 

suojaavan sitä vahvemmin, mitä läheisemmästä yhteistyösuhteesta on kyse. Esittelemistäni 

omistusmallivaihtoehdoista pitäisin juuri yhteisomistussuhdetta kaikista tiiveintä yhteistyötä 

edellyttävänä, sillä lähtökohtaisesti kaikilla omistajilla on yhtäläiset oikeudet yhdessä 

omistettuun omaisuuteen, ja kenen tahansa omistajista on mahdollista vaikuttaa 

huomattavasti muiden omistajien vastaavaan oikeuteen. Toisaalta juuri yhtäläisten melko 

laajojen oikeuksien vuoksi yhteisomistajien on syytä kommunikoida avoimesti tarpeistaan 

yhteisesti omistettua keksintöä kohtaan, jotta sitä pystyttäisiin hyödyntämään kaikkia 

yhteisomistajia tyydyttävällä tavalla. Avoimuus on niin ikään tärkeää, jotta luottamus 

yhteisomistajakumppaneita kohtaan säilyisi ja yhteistyö heidän välillään toimisi. 

 
180 Luottamusta ilmentävä lojaliteettivelvoitekin vahvistuu pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen aikana ja 

velvoittaa osaltaan myös vastavuoroiseen yhteistyöhön. Ks. tästä lisää Vedenkannas 2009, s. 978. 
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IPR-strategian näkökulmasta katsottuna yhteisomistus ei ole toimiva vaihtoehto ainakaan 

silloin, kun kyseessä on yrityksen liiketoiminnan kannalta huomattavan keskeinen IPR – ja 

muissakin tapauksissa se aiheuttaa turhan paljon epävarmuustekijöitä, joiden hallinta vie 

yritysten resursseja. Toki olisi mahdollista argumentoida myös avoimen innovaation 

arvomaailman ilmentämien luottamuksen ja yhteistyön puolesta niin, että tiukkoja 

sopimuksia ei tarvittaisi. Koska siinä vaiheessa jouduttaisiin kuitenkin kysymään, ovatko 

kaikki innovaatioprosessiin osallistuneet sisäistäneet arvot niin vahvasti, että se riittäisi 

takaamaan varman yhteisomistussuhteen, vaikuttaisi sopimuksen laatiminen joka 

tapauksessa kannattavalta vaihtoehdolta. Vaikka yhteisomistussuhdetta pystyisikin 

sopimusteitse muokkaamaan haluttuun ja yhteisomistajien intressejä turvaavaan suuntaan, 

on yhteisomistus vaihtoehtona sen verran haasteellinen ja epävarma, että 

innovaatioyhteistyökumppaneiden kannattaa harkita mieluummin muita tapoja 

omistussuhteiden järjestämiseen. 

 

Mielestäni yhteisomistussuhteen voi nähdä korostavan avoimen innovaation arvoista 

erityisesti yhteistyötä, joka pohjimmiltaan mahdollistaa vahvaa luottamusta edellyttävän 

omistussuhteen toimimisen. Kokonaisuutena väittäisin, että yhteisomistussuhde ilmentää 

avoimen innovaation arvomaailmaa eniten verrattuna jäljempänä esittelemiini 

vaihtoehtoihin. Perustelen väitettäni sillä, että yksittäisen omistussuhteen toimiminen on 

juuri kuvatulla tavalla vahvasti sidoksissa osapuolten keskinäiseen tahtotilaan tehdä heitä 

kaikkia hyödyttävää yhteistyötä myös varsinaisen innovaatioprosessin päätyttyä. Jos 

innovaatioyhteistyökumppanit siis yhteisomistussuhteen haasteista huolimatta päätyisivät 

valitsemaan sen keinoksi järjestää IPR:n omistussuhteet, pystyisivät ne samalla vaalimaan 

avoimen innovaation kantavia arvoja myös vastaisuudessa. 

 

4.2 Joint venture 

 

4.2.1 Joint venturen eri muodot mahdollistavat useita erilaisia järjestelyjä 

 

Yritykset pyrkivät luonnollisesti tekemään taloudellisesta toiminnastaan tuottavaa. Tässä 

onnistuakseen ne saattavat yhdistää resurssinsa kahden tai useamman yrityksen kesken ja 

perustaa joint venturen (JV). JV viittaa erilliseen yksikköön, jonka strategian laatimiseen ja 

päätöksentekoon sen omistavat yritykset sitten osallistuvat.181 Alkuun on hyvä selventää, 

 
181 Harrigan 1986, s. 3. Termi joint venture viittaa siis kahden tai useamman yrityksen kumppanuuteen 

(partnership). 
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että JV:a on mahdollista hyödyntää eri tarkoituksiin. Ensinnäkin JV:a voidaan käyttää 

yhteisen liiketoimintaidean kehittelyyn avoimen innovaation tapaan. Toisena vaihtoehtona 

on järjestää avoimen innovaation seurauksena syntyneen IPR:n omistussuhteet sen avulla. 

JV jättää tässä mielessä suhteellisen paljon liikkumavaraa, sillä se voidaan toteuttaa niin 

yhtymänä, avoimena yhtiönä, osakeyhtiönä kuin muunkinlaisena järjestelynä.182  

 

Jos päädytään perustamaan JV:n kaltainen erillinen yritys, täytyy sillä käytännössä olla 

muutakin kaupallista toimintaa kuin IPR:n omistaminen.183 Tämän voi nähdä merkitsevän, 

että JV:n perustaminen edellyttäisi myös jotain konkreettisempaa liikeideaa, ja että 

immateriaalioikeuksia hallinnoitaisiin sen toteuttamisen ohella. Siksi JV ei välttämättä ole 

potentiaalinen vaihtoehto minkä tahansa IPR:n kohdalla. Keskityn nyt arvioimaan JV:n 

käyttömahdollisuuksia toisen vaihtoehdon näkökulmasta, eli vaiheessa, jossa keksintö on jo 

syntynyt. Pohtiessani JV:a yhtenä keinona järjestää syntyneen IPR:n omistussuhteet en tee 

eroa sen suhteen, mikä JV:n toteutusmuodoista valitaan.184 Sen sijaan pyrin luomaan 

yleiskatsauksen JV:n tunnuspiirteisiin ja toimintatapoihin, ennen kuin siirryn peilaamaan 

sitä avoimen innovaation arvomaailmaan. 

 

Jotta olisi mahdollista luoda kuva JV:stä keinona järjestää IPR:n omistussuhteet, on ensin 

kysyttävä, miten se vastaa innovaatioyhteistyöhön osallistuneiden yritysten tarpeisiin ja 

millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa IPR:n hyödyntämiseksi. Tähän liittyen on hyvä huomata 

JV:n hallintoa koskeva keskeinen ominaisuus: sen hallinnoinnista vastaavat JV:een 

osallistuvat eli toisin sanoen sen omistavat yritykset.185 On kuitenkin todettava, että JV:n 

menestys edellyttää hyvän hallinnon ohella sen oikeanlaista järjestämistä, otollisia 

olosuhteita sekä sopivia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa JV omistetaan.186 

Mahdollisuuden yhteiseen hallintoon voi mielestäni nähdä sekä uhkana että 

 
182 Hargrave 2021. Wärtsilä-keskusteluissa tuli esiin, että käytännössä JV voi ilmetä yhdessä tehtyjen 

keksintöjen osalta esimerkiksi start-upina, joka päätetään luoda jonkin merkittävämmän keksinnön ympärille. 

Pienempien keksintöjen osalta on sen sijaan tyypillisempää, että joku partnereista ottaa keksintöön kohdistuvan 

IPR:n itselleen käyttöön ja ylläpidettäväksi. 
183 Wärtsilä-keskustelut. 
184 En siis ota kantaa siihen, vaikuttaako esimerkiksi yhtiömallin valinta jotenkin JV:n toimivuuteen tai 

heijastuuko se jotenkin siihen, mitkä avoimen innovaation arvoista nousevat korostuneeseen asemaan. 
185 Ks. JV:n hallinnon järjestämisestä Killing 2013, s. 16, 51. JV:n hallintojärjestelyiden joukosta voidaan 

erottaa kolme päätyyppiä: yhden omistajan johtama (dominant parent joint venture), omistajien yhdessä 

hallinnoima (shared management venture) ja sellainen, jossa kukaan omistajista ei ole merkittävässä roolissa 

(independent venture). Yksittäisen yrityksen johtaman ja jaetun hallinnon välillä on kuitenkin useita 

välimuotoja, joten jaottelu ei ole täysin suoraviivainen. 
186 Killing 2013, s. 118. Ks. lisää eri tavoin johdettujen joint ventureiden hallinnon järjestämisestä Killing 2013, 

s. 124-125. 
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mahdollisuutena. Positiivisesta näkökulmasta katsottuna se, että yritykset osallistuvat 

yhdessä JV:n hallintoon tarjoaa niille mahdollisuuden viedä JV:a haluamaansa suuntaan. 

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että yritys on sitä tyytyväisempi, mitä enemmän 

päätösvaltaa sillä on itselleen tärkeisiin immateriaalioikeuksiin. Järjestelyyn osallistuvilla 

yrityksillä onkin kaikilla omat liiketoiminnalliset tavoitteensa ja siten myös toiveensa JV:n 

toimintatavasta, joka tukisi yrityksen omien päämäärien saavuttamista. Koska 

osallistujayritysten vaikutusmahdollisuus JV:n hallintoon on kuitenkin rajallinen, eivät 

hallinnolliset päätökset välttämättä aina ole kaikille mieleisiä. 

 

JV:n yhteydessä onkin todettu esiintyvän helposti sisäisiä ongelmia hallinnollisten asioiden 

aiheuttamien erimielisyyksien vuoksi. Kiistakysymyksiksi saattavat nousta esimerkiksi JV:n 

kasvutahti, tähdätäänkö lyhyen vai pitkän aikavälin tuottoihin ja ylipäätään se, mitä kaikkia 

tuotteita JV pitää sisällään. Erot omistajien prioriteettilistoissa saattavatkin hidastaa 

päätöksentekoa ja hankaloittaa JV:n tehokasta toimintaa.187 Toimivan järjestelyn 

takaamiseksi JV:n perustamisvaiheessa onkin kiinnitettävä huomiota sekä sen sisäisiin että 

ulkoisiin seikkoihin. Ensinnäkin on hyvä olla perillä sen omistajien keskinäisistä suhteista 

ja sisäisistä toiminnoista, mutta toisaalta aivan yhtä keskeistä on selvittää ajoissa muun 

muassa JV:n vahvuuksia ja heikkouksia sekä esimerkiksi sen markkinarakoa ja millaisia 

kilpailijoita sillä on.188 Huolta saattaa herättää myös osakkaiden oikeus siirtää osuutensa 

JV:sta eteenpäin. Varmuuden ja ennustettavuuden lisäämiseksi JV-yhteistyösopimuksissa 

sovitaankin usein, etteivät osakkaat saa ilman lupaa siirtää oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan.189 Ehkä juuri hallinnollisten haasteiden takia on todettu, ettei JV ole 

kaikista yksinkertaisin tapa järjestää omistussuhteita. Esimerkiksi Killing on suositellut 

selvittämään ennen JV:n perustamista, toimisiko jokin enemmän liikkeenjohdollista 

liikkumavaraa jättävä, joustavampi vaihtoehto.190 

 

 
187 Killing 2013, s. 8-9. 
188 Killing 2013, s. 119-120. 
189 Paakkunainen 1992, s. 56. 
190 Killing 2013, s. 120. Esimerkiksi lisenssisopimukset voidaan nähdä joint venturea joustavampana 

vaihtoehtona. Ks. myös Paakkunainen 1992, s. 30. Hänen mukaansa yrityksen strategialistan kärjessä on 

tavallisesti yrityksen sisäinen kehitystoiminta, jota seuraavat yrityskauppa ja vasta sen jälkeen JV. Järjestyksen 

selittävänä tekijänä on yritysten pyrkimys mahdollisimman laajaan liiketoiminnalliseen autonomiaan ja 

toisaalta ei ole välttämättä helppoa löytää yrityksiä, jotka haluavat yhdistyä tai tulla ostetuiksi yrityskaupassa. 

Ks. myös taulukko JV:n muodostamiseen vaikuttavista seikoista sekä kannattavuuslaskelmat, joiden 

mukaisesti yritys voi verrata kannattaako sen muodostaa JV vai valita yrityksen sisäinen kehitysprojekti 

Paakkunainen 1992, s. 34, 40-41. 
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On kuitenkin syitä, jotka puoltavat JV:n käyttämistä mahdollisista haasteista huolimatta. 

Ensinnäkin JV auttaa erityisesti silloin, kun projekti on taloudellisesti liian suuri yksittäiselle 

yritykselle. Toisaalta välillä tyydyttäviä mittakaavaetuja joko tutkimustoiminnassa, 

tuotannossa tai markkinoinnissa ei ole mahdollista saada ilman yhteistyötä muiden yritysten 

kanssa. JV:n käytön taustalla vaikuttaakin perinteisesti tarve saada yhdistettyä erilaista 

osaamista yrityksen omiin tietoihin ja kykyihin.191 Muita sen mukanaan tuomia hyötyjä ovat 

muun muassa pääsy uusille markkinoille, uusien teknologiainnovaatioiden ja know-how’n 

saaminen sekä tuotantokustannusten lasku. Samaan aikaan yrityksen myynti ja sen myötä 

myös tulot kasvavat.192 On kuitenkin hyvä huomata, että JV:n perustamisen taustalla olevat 

syyt ovat usein väliaikaisia. Siten myöskään JV ei välttämättä ole tarkoitettu pysyväksi 

ratkaisuksi; yritykset nimittäin oppivat ja omaksuvat ajan kuluessa sellaiset asiat, joiden 

takia sen perustamiseen on alun perin päädytty.193 Erityisesti riskialttiimpien projektien 

kohdalla JV onkin joustava vaihtoehto, sillä se lopetetaan tai sille tehdään uusi 

toimintastrategia, kun alkuperäinen tavoite on saavutettu. Riskinjaossa apua on puolestaan 

varsinkin pitkän tähtäimen toimintaan tarkoitetuista JV:ista.194  

 

4.2.2 Joint venture ja avoimen innovaation arvot 

 

Joint venture voidaan toteuttaa lukuisin eri tavoin erilaisilla yhtiö- tai yritysmuodoilla. Nämä 

erilaiset toteutusvaihtoehdot edellyttävät myös yhteistyöltä erilaisia piirteitä. Koska JV on 

omistajiensa yhteinen yritys, nousee sen hallinnon järjestäminen kokonaisuuden 

toimivuuden kannalta keskeiseen rooliin valitusta toteutusmuodosta riippumatta. Toisin 

sanoen koska päätöksentekoprosessi on osakkaiden yhteisellä vastuulla, eikä vain yhden 

yrityksen tehtävänä, edellyttää päätöksenteko yritysten omien intressien ohella myös muiden 

etujen huomioonottamista.195 Tässä yhteydessä onkin mahdollista tulkita erityisesti 

yhteistyön tekemisen merkityksen korostuvan. Koska hallintotavan valinnan voi nähdä 

vaikuttavan myös JV:n ilmentämiin arvoihin, käyn seuraavaksi läpi JV:n hallinnossa 

 
191 Killing 2013, s. 6-7. Ks. myös Paakkunainen 1992, s. 14. Hänen mukaansa yritys voi JV:n avulla 

organisoida toimintaansa vähemmän riskialttiisti ja pienemmin kustannuksin verrattuna esimerkiksi 

yrityskauppaan. Lisäksi JV:n etuna on joustavuus. 
192 Paakkunainen 1992, s. 41. 
193 Killing 2013, s. 128. Killingin mukaan projektien ympärille rakennetut JV:t ovat vielä selkeämmin 

väliaikaisiksi tarkoitettuja. Avoimen innovaation yhteydessä yhteistyön tuloksien omistamisesta sovittaessa 

kyse on kuitenkin nähdäkseni pidempiaikaisesta järjestelystä, vaikka sen kesto riippuu toki siitä, kauanko 

kyseiselle IPR:lle on tarvetta. 
194 Paakkunainen 1992, s. 42, 67. 
195 Paakkunainen 1992, s. 45. Jos joku yrittää ajaa vain omaa etuaan JV:n asioista päätettäessä, järjestely tuskin 

toimii kovin kauaa. 
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tyypillisesti käytettyjä vaihtoehtoja peilaten niitä samalla avoimen innovaation 

arvomaailmaan. Sitten pohdin millaisen IPR-strategian yhteydessä JV olisi toimiva 

vaihtoehto ja toisaalta mitkä avoimen innovaation arvoista nousevat keskeisimmiksi JV:a 

käytettäessä. 

 

Ensinnäkin JV:n hallinto voidaan järjestää antamalla johtotehtävät yksittäisen 

omistajayrityksen hoidettaviksi. Aktiivisessa roolissa oleva omistajayritys päättää keitä 

otetaan JV:n johtotehtäviin ja tekee muutenkin sekä operatiiviset että strategiset päätökset 

sitä koskien. Ei kuitenkaan edellytetä, että johtoasemassa olevalla yrityksellä olisi JV:n 

enemmistöomistus. Vaikka yhden yrityksen johtama JV on tavallisesti arvioitu 

todennäköisimmin menestyväksi vaihtoehdoksi, sen kääntöpuolena on, ettei välttämättä ole 

helppoa löytää yritystä, joka on halukas passiivisen osakkaan rooliin.196 Tässä kohtaa onkin 

painotettava, että kuvatun kaltainen omistus- ja hallintajärjestely edellyttää vahvaa 

luottamusta.197 Näkisinkin sen vuoksi avoimen innovaation hyvänä lähtökohtana kyseiselle 

järjestelylle, sillä keksinnön yhdessä tehneiden yritysten välillä on jo lähtökohtaisesti oltava 

parempi luottamussuhde verrattuna toisilleen ennestään tuntemattomiin yrityksiin, jotka 

haluaisivat perustaa JV:n.  

 

Luottamus kietoutuu yhteen yhteistyöhalukkuuden kanssa ja on vastaavasti tärkeässä 

roolissa JV:n hallintoa järjestettäessä. Jotta esimerkiksi aktiivisen johtamisen jättäminen 

yhden omistajista tehtäväksi voisi toimia, tarvitaan myös avoimuutta sekä aktiiviselta 

omistajayritykseltä passiivisille omistajille että toisin päin. Ensinnäkin hallinnointiin 

aktiivisesti osallistuvien on kerrottava JV:n asioista avoimesti passiivisessa roolissa oleville 

omistajalle näiden keskinäisen luottamuksen säilyttämiseksi. On esimerkiksi vaikea 

kuvitella, että muut omistajat olisivat halukkaita rahoittamaan JV:n toimintaa, elleivät he 

olisi kunnolla perillä sen sisäisistä asioista. Toisaalta avoimuutta tarvitaan myös toiseen 

suuntaan, sillä passiivisilla omistajilla on suurella todennäköisyydellä JV:n kannalta 

olennaista tietoa hallussaan. 

 
196 Killing 2013, s. 16-18. Passiivisen osakkaan roolina on käytännössä tarjota JV:n käyttöön joko teknologiaa 

tai mittavia rahasummia. Oman henkilökunnan JV:n alaisuuteen siirtämisen eduista ks. Killing 2013, s. 26-27. 

Tällaiset henkilöt esimerkiksi hyvin oletettavasti toimivat työnantajayrityksensä arvojen mukaisesti myös JV:n 

palveluksessa työskennellessään. Lisäksi toisilleen entuudestaan tutut työntekijät edesauttavat yrityksen ja 

JV:n välistä kommunikaatiota, mikä mahdollistaa paremman kontrollin saamisen JV:sta. 
197 Killing 2013, s. 15. Keskitetyn johdon edut pätevät siitä huolimatta, että myös muilla omistajilla olisi kykyjä 

JV:n johtamiseen. Silloin omistussuhteet voidaan ratkaista niin, että aktiivisella omistajayrityksellä on 

enemmistö- ja passiivisella tai passiivisilla omistajilla vähemmistöosuus JV:sta. 
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Toinen vaihtoehto on omistajien yhdessä johtama JV, jossa kaikilla omistajilla on 

merkityksellinen hallinnollinen rooli. Tähän ratkaisuun päädyttäessä on avuksi, jos yritykset 

ovat keskenään suunnilleen samankokoiset ja niiden yrityskulttuuri sekä sijaintivaltion 

kulttuuri muistuttavat toisiaan.198  Hallinnointimallin onnistuminen edellyttää, että JV:n 

johto järjestetään aivan kuin kaikilla sen omistajilla olisi yhtä suuri omistusosuus, vaikka ne 

tosiasiassa voivatkin olla eri suuruiset.199 Kustannusten näkökulmasta katsottuna 

toimivimpana vaihtoehtona näyttäytyy kuitenkin kahden välinen JV, sillä sen 

organisaatiokustannukset kasvavat osakkaiden määrän kasvaessa.200 Siten siis ennen kuin 

aletaan järjestellä hallintosuhteita, on järkevää pohtia myös sitä, keiden kaikkien kannattaa 

lähteä JV:n osakkaiksi.201 Tähän voi tosin nähdä vaikuttavan melko paljon myös sen, kenellä 

on ideoita ja resursseja JV:n harjoittamaa kaupallista toimintaa varten. 

 

Kolmas vaihtoehto on JV, jossa sen pääjohtajalla on käytännössä itsenäinen päätösvalta. 

Ehkä juuri siksi, että vallan keskittäminen omistajayritysten ulkopuoliselle taholle auttaa 

välttämään erimielisyyksiä, ovat itsenäisesti hallitut JV:t osoittautuneet suhteellisen 

menestyksekkäiksi.202 Päätösvallan ulkoistamisen voi kuitenkin tulkita luovan olosuhteet, 

joissa avoimen innovaation perustavanlaatuiset arvot jäävät syrjempään edellä esiteltyihin 

vaihtoehtoihin verrattuna. Jos JV:n johdossa on sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole 

osallistuneet keksinnön tekemiseen, eivät he välttämättä ole omaksuneet yhteistyötä 

tehneiden välistä yhteishenkeä ja ajatusmaailmaa. Sen seurauksena avoimen innovaation 

arvot eivät välttämättä välity näin hallinnoituun JV:een yhtä voimakkaasti. 

 

Avoimen innovaation kontekstiin sijoitettuna väitän JV:n perustamisen olevan muunlaista 

tilannetta hedelmällisempää ja kommunikaation osalta helpompaa. Mielestäni voidaan ottaa 

 
198 Killing 2013, s. 56. 
199 Killing 2013, s. 20-21. Yhden omistajayrityksen hallinnoimassa JV:ssa sen johtokunnalla on lähinnä 

nimellinen rooli. Kun hallinto sen sijaan on jaettu omistajien kesken, on JV:n johtajissa tavallisesti henkilöitä 

muistakin kuin yhdestä omistajayrityksestä ja JV:n johtokunta pääsee oikeasti vaikuttamaan päätöksentekoon. 
200 Paakkunainen 1992, s. 46. 
201 Yhdessä hallinnoidun JV:n osalta on myös päätettävä siitä, minkä yrityksen henkilökuntaa otetaan sen 

johtotehtäviin. Jos johtajat palkataan yhdestä osallistujayrityksestä, rakentuu JV:n ydin nopeammin, mutta 

kommunikaatio muihin omistajayrityksiin jää heikommaksi. Johtajien palkkaaminen useammasta yrityksestä 

johtaa pitkälti päinvastaiseen tilanteeseen. Ks. tästä lisää Killing 2013, s. 57, 59, 82. Johtajien palkkaamisen 

useammasta yrityksestä voisi mielestäni nähdä edustavan paremmin avoimen innovaation arvomaailmaa. 

Ensinnäkin hallinnosta vastaavien yhteinen päätöksenteko edellyttää luottamusta eri yrityksistä tulleiden 

arviointikykyyn, ja toisekseen tämä puolestaan vaatii avointa keskustelua. Jos johtajat palkattaisiin vain 

yhdestä yrityksestä, korostaisi se toisaalta luottamusta hieman eri suunnasta muiden joutuessa luottamaan, että 

johtajisto toimii myös muiden kuin alkuperäisen työnantajansa intressissä. 
202 Killing 2013, s. 22. 
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lähtökohdaksi se, että innovaatioprosessiin osallistuneet ovat jo ehtineet rakentaa keskinäistä 

suhdettaan ja mahdollisesti saada jonkinlaisen käsityksen toistensa toimintatavoista myös 

tukalissa ja erimielisyyksiä aiheuttaneissa tilanteissa. Yhteisen innovaatiotoiminnan takia 

olen myös valmis haastamaan Paakkunaisen näkemyksen, jonka mukaan JV-neuvotteluissa 

yhteistyötä ehdottavalla osapuolella on enemmän tietoa yhteistyöideasta verrattuna 

yritykseen, jolle yhteistyötä ehdotetaan.203 Perustan väitteeni siihen, että yhteistyön 

seurauksena syntyneiden keksintöjen ja IPR:n osalta myös toisella osapuolella on hallussaan 

innovaatioprosessin aikaista informaatiota, jonka ansiosta sen neuvotteluasema on 

mahdollista ulkopuolista yhteistyötahoa vahvempi. Hyvien taustatietojen voi mielestäni 

puolestaan nähdä edesauttavan toimivan JV:n perustamista. 

 

JV:n osalta tavoitteena luonnollisesti on, että se pärjää markkinoilla. Tässä onnistuminen 

edellyttää, että sen omistajat painottavat JV:n kilpailustrategiaa välillä myös oman 

yrityksensä toimintastrategian kustannuksella. Lisäksi on aiheellista tiedostaa mahdolliset 

riippuvuussuhteet omistajayritysten ja JV:n välillä.204 Toisaalta nimenomaan JV:een 

osallistuvien väliset yhteistyösuhteet ovat tärkeässä roolissa hankkeen onnistumista 

ajatellen.205 Koska avoimeen innovaatioon yhdessä osallistuneet yritykset ovat 

todennäköisesti luoneet jo innovaatioyhteistyön aikana toimivat ja luottamukselliset suhteet, 

voi avointa innovaatiota nähdäkseni pitää varsin hedelmällisenä lähtökohtana JV-suhteen 

solmimiselle. Lisäksi se, että avoimen innovaation seurauksena syntyneiden keksintöjen 

omistamisesta sopivat keksinnön tekemiseen osallistuneet yritykset, auttaa säästämään 

yritysten resursseja, sillä silloin JV-yhteistyökumppanin etsiminen ei ole yhtä aikaa vievää. 

 

Entä millaisen IPR-strategian yhteydessä JV voisi olla potentiaalinen vaihtoehto? Koska JV 

on mahdollista toteuttaa useilla eri tavoilla, riippuu vastaus käytetystä muotoilusta ja 

hallinnon järjestämisestä. Yrityksen IPR-strategian kannalta yhden omistajan johtama JV 

näyttäytyy potentiaalisena vaihtoehtona sille, joka saa aktiivisen omistajan roolin. Muiden 

omistajien näkökulmasta tällainen järjestely puolestaan kaventaa omia 

vaikutusmahdollisuuksia, joten jos kyse on passiiviselle omistajalle hyvinkin keskeiseen 

osaan liiketoimintaa kohdistuvasta IPR:stä, ei järjestely välttämättä sovi yhteen sen IPR-

strategian kanssa. Yhdessä johdetussa JV:ssa tilanne on sama, eikä se siksi ole ihanteellisin, 

 
203 Paakkunainen 1992, s. 54. 
204 Harrigan 1986, s. 4.  
205 Harrigan 1986, s. 11. 
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jos yritys ehdottomasti tarvitsisi vahvan päätösvallan liiketoimintansa turvaamiseksi. 

Vastaava teema nousee esiin myös ulkopuolisen, itsenäisen pääjohtajan hallinnoiman JV:n 

osalta. Johtopäätöksenä todettakoon, että yrityksen ydinliiketoiminnan alaan kuuluvan 

IPR:n osalta toimivimmalta vaihtoehdolta vaikuttaisi JV:n aktiivisen omistajan rooli, kun 

taas muunlaisen liiketoimintoja tukevan IPR:n osalta myös muut vaihtoehdot saattaisivat 

olla yhtä lailla käyttökelpoisia. 

 

Entä mitä avoimen innovaation arvoja JV painottaa? Näkisin ratkaisun korostavan erityisesti 

yhteistyön tekemisen merkitystä. Yksinkertaisesti voidaan todeta, että ilman JV:n muiden 

omistajien intressien huomioon ottamista sen hallinnon järjestäminen ja koko järjestelyn 

toimiminen näyttäytyy mahdottomana. Lisäksi tarvitaan reilusti luottamusta, sillä 

menestyksekäs JV edellyttää lähtökohtaisesti sen hallinnollisen päävastuun keskittämistä 

yhden tahon hoidettavaksi. Mielestäni eri arvojen saaman painoarvon voi kuitenkin nähdä 

riippuvan siitä, mihin hallintomalliin päädytään. Tiivistettynä voidaan vetää johtopäätös, 

että siinä missä yksittäisen yrityksen hallinnoima JV vaatii toimiakseen erityisesti 

luottamusta, edellyttää yhdessä hallinnoitu JV puolestaan yhteistyötä, jotta saadaan aikaan 

kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Ulkopuolisen johtama JV ei sen sijaan niinkään 

korosta kyseisiä arvoja: ulkopuolisen johtajan palkkaamisen voi nimittäin nähdä sekä 

vähentävän innovaatioprosessiin osallistuneiden JV:n omistajien välistä kommunikaatiota 

että tarvetta tasapainoilla avoimen innovaation mukaisten arvojen hengessä yhteisen 

menestyksen eteen. 

 

4.3 IPR holding-yhtiö 
 

4.3.1 Immateriaalioikeuksien hallinnointiin keskittyvä IPR holding-yhtiö 

 

Jos joint venturen kohdalla perustettavalla yksiköllä tulisi olla immateriaalioikeuksien 

ylläpidon lisäksi jokin konkreettisempikin liikeidea, keskittyy IPR holding-yhtiö nimensä 

mukaisesti juuri IPR:n hallinnoimiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että yksi tai useampi 

yritys saattaa perustaa IPR-holding-yhtiön, joka ei tarjoa hallinnoimaansa IPR:ään 

perustuvia palveluita tai valmista tuotteita sen avulla.206 Immateriaalioikeuksien suoran 

hyödyntämisen sijaan IPR-portfolion hallinnoimiseksi luotu yhtiö keskittyy lisensoimaan 

immateriaalioikeuksia. Tällaisesta immateriaalioikeuksiin keskittyneestä yhtiöstä on apua 

 
206 Seyfarth 2018. 
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etenkin monimutkaisten yritysrakenteiden kohdalla, jolloin ongelmaksi saattaa muodostua 

tarve myöntää lukuisia yritysryhmän sisäisiä lisenssejä.  IPR:ää varten luodusta holding-

yhtiöstä onkin hyötyä erityisesti yritysryhmän sisällä immateriaalioikeuksia käyttäessä, sillä 

se auttaa pysymään perillä siitä, mikä kuuluu emo- ja mikä tytäryhtiölle. Se selkeyttää 

tilannetta myös silloin, kun joku näistä yrityksistä kehittää teknologiaa eteenpäin sellaisten 

immateriaalioikeuksien pohjalta, jotka se on saanut käyttöönsä. Tässä yhteydessä 

lisenssisopimuksen muotoilulla on merkitystä: jos teknologia ja sen mahdollisen eteenpäin 

kehittämisen ehdot on yksilöity IPR holding-yhtiön kautta tehdyssä lisenssisopimuksessa, 

vältytään todennäköisemmin myös uuden IPR:n omistussuhteita koskevilta 

epäselvyyksiltä.207 

 

IPR holding-yhtiön kanssa vastaavaan järjestelyyn voidaan pyrkiä myös siirtämällä 

immateriaalioikeudet yritysryhmän emoyhtiön hallinnoitaviksi. Varsinkin suuremmissa 

yhtiöissä immateriaalioikeuksien keskittäminen emoyrityksen hallintaan saattaakin tehdä 

oikeuksien hallinnoinnista helpompaa. Kuten nimenomaan immateriaalioikeuksia varten 

perustetun holding-yhtiönkin kohdalla, selkeyttää tällainen järjestely 

immateriaalioikeuksien eteenpäin lisensoimista, sillä on tärkeää, että lisenssi- ja 

rojaltisopimuksen allekirjoittaa oikeuden rekisteröity haltija.208 

 

IPR holding-yhtiö voi olla enemmän tai vähemmän tiiviissä yhteistyössä sen tai niiden 

yritysten kanssa, jotka siirtävät immateriaalioikeutensa sen hallinnoitaviksi. Jos päädytään 

itsenäiseen IPR holding-yhtiöön, on sillä luonnollisesti oma liiketoimintamalli sekä lyhyen 

ja pitkän aikavälin tavoitteensa. Lisäksi itsenäiselle holding-yhtiölle tulee järjestää oma 

rahoitus sekä hallinto. Riippumatta siitä, kuinka tiivistä yhteistyötä immateriaalioikeutensa 

siirtävät yritykset IPR holding-yhtiön kanssa tekevät, on syytä kiinnittää huomiota 

toimintojen päällekkäisyyteen: liian tiivis yhteistyö voi nimittäin johtaa siihen, ettei holding-

yhtiötä pidetä erillisenä yksikkönä. Siksi onkin tärkeää painottaa IPR holding-yhtiön 

aktiivista roolia immateriaalioikeuksia hallinnoitaessa.209 Epäselvyyksien välttämiseksi 

IPR:ää siirtävän yrityksen ja holding-yhtiön välisestä suhteesta on syytä keskustella ja kirjata 

sitä koskevat näkemykset niiden väliseen sopimukseen. Sopimuksessa on ainakin tarpeen 

 
207 Metis Partners 2021. 
208 Ødegaard 2012, s. 309. Jos ajatellaan avointa innovaatiota, jossa IPR:n luojia ja siten haltijoita on 

lähtökohtaisesti useita, on lisenssisopimusten laatiminen huomattavasti haastavampaa verrattuna tilanteeseen, 

jossa hallintaoikeus on yksittäisellä yrityksellä. 
209 Seyfarth 2018. 
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todeta, että innovaatiotoimintaa harjoittava yritys siirtää IPR:n sitä varten perustetulle 

holding-yhtiölle ja että samaa menettelyä noudatetaan myös myöhemmin syntyvän IPR:n 

osalta. Keskeinen sopimusehto tähän liittyen on korvaus, jonka IPR holding-yhtiö maksaa 

oikeudet siirtäneelle yritykselle immateriaalioikeudet saadessaan.210  

 

Immateriaalioikeuksien hallinnoinnin keskittäminen holding-yhtiön tehtäväksi tuo 

mukanaan lukuisia etuja. Ensinnäkin se vähentää huomattavasti IPR:n omistamiseen 

liittyviä kysymyksiä, kun immateriaalioikeudet omistaa niitä ylläpitävä yhtiö. Sitä paitsi 

tämä yhtiö saattaa myös tuoda esiin immateriaalioikeuksien hallinnassa tai suojaamisessa 

ilmenneitä toimimattomia tapoja. Toiseksi IPR holding-yhtiö auttaa yritystä sekä 

hahmottamaan, mitä kaikkea sen immateriaalioikeusportfolio kattaa, että saamaan sen 

toiminnan kannalta keskeisen IPR:n talteen mahdollista myöhempää hyödyntämistä 

varten.211 Kolmanneksi IPR holding-yhtiön avulla voidaan vähentää liiketoiminnan riskejä, 

kun immateriaalioikeudet saadaan erotettua yhtiön muusta toiminnasta. IPR:n erottaminen 

voi olla huomattava etu myyjälle myös yrityskauppoja tehtäessä, kun sille jää mahdollisuus 

säilyttää immateriaalioikeudet liiketoiminnan myymisestä huolimatta ja saada tuloja 

esimerkiksi niitä lisensoimalla. Myös verotukselliset edut saattavat tulla ajankohtaiseksi IPR 

holding-yhtiötä käytettäessä.212 

 

Huono puoli IPR holding-yhtiön käyttämisessä ovat sen aiheuttamat lisäkustannukset 

verrattuna siihen, että yritys hallinnoisi immateriaalioikeuksia jo olemassa olevien 

yritysrakenteidensa puitteissa. Toisaalta myös se, että holding-yhtiö tekee 

immateriaalioikeuksia koskevat päätökset oikeudet sille siirtäneen yrityksen puolesta, 

voidaan ainakin kyseisen yrityksen näkökulmasta katsottuna nähdä järjestelyn 

haittapuolena. 

 

IPR holding-yhtiön suhteen nousee kuitenkin esiin hyvin keskeinen kysymys siitä, millainen 

yhtiö perustetaan ja kuka sen tekee: avoimen innovaation seurauksena syntyneen IPR:n 

osalta voitaisiin nimittäin nähdä vaihtoehtoina yhtiö, jonka esimerkiksi innovaatioalusta 

perustaa ja jonne kaikki yhteistyön tulokset siirtyvät tai yhtiö, jonka yksittäinen 

innovaatioprosessiin osallistunut yritys perustaa immateriaalioikeuksiensa hallinnointia 

 
210 Seyfarth 2018. Sopimuksessa on aiheellista ottaa kantaa myös siihen, kuinka usein immateriaalioikeuksia 

siirretään: heti niiden syntyessä vai esimerkiksi vuosittain. 
211 Metis Partners 2021. 
212 Wyoming Trust & LLC Attorney. 
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varten. Ensimmäinen vaihtoehto olisi innovaatioprosessiin osallistuneiden kannalta kätevä 

ottaen huomioon, että IPR holding-yhtiö olisi vastuussa immateriaalioikeuksien ylläpidosta 

ja yritykset voisivat hankkia lisenssin haluamiinsa oikeuksiin tarvitsemakseen ajaksi ilman 

ylimääräisiä hallintokustannuksia sekä välttyä sopimasta erikseen jokaisen 

yhteistyöprojektin tuloksien omistamisesta.213 Toisaalta silloin yksittäisen yrityksen 

mahdollisuudet vaikuttaa IPR holding-yhtiöllä olevien immateriaalioikeuksien hallintaan ja 

niiden käyttämiseen olisivat myös huomattavasti rajallisemmat.214  

 

Jos yritys sen sijaan olisi immateriaalioikeuksien haltija, olisi se vastuussa kaikista 

oikeuksien ylläpitokustannuksista ja joutuisi tekemään päätöksiä esimerkiksi sen suhteen, 

milloin patenttimaksujen maksaminen ja siten patenttien voimassa pitäminen on kannattavaa 

ja milloin ei. Siten yksittäisen yrityksen perustaessa itse holding-yhtiön omia 

immateriaalioikeuksiaan varten sillä olisi enemmän vaikutusvaltaa oikeuksien käytöstä ja 

ylläpidosta sovittaessa. Jotta tällainen järjestely onnistuisi, tulee yrityksen kuitenkin ensin 

saada innovaatioprosessin tuloksena syntyneen IPR:n omistusoikeus itselleen. Siten tie 

tämänkaltaiseen omistusjärjestelyyn muistuttaakin pitkälti yksinomistussuhdetta ja 

edellyttää, että muut avoimeen innovaatioon osallistuneet ovat valmiita antamaan oikeudet 

kyseisen yrityksen hallintaan. On myös hyvä huomata, että yrityksen oman IPR holding-

yhtiön kääntöpuolena on sen aiheuttamat lisäkustannukset.  

 

4.3.2 IPR holding-yhtiö ja avoimen innovaation arvot 

 

Riippumatta siitä, ajatellaanko innovaatioalustan perustavan IPR holding-yhtiön vai onko 

kyseessä yksittäisen innovaatioprosessiin osallistuneen perustama holding-yhtiö, jatkuu 

yhteistyö tavalla tai toisella syntyneiden keksintöjen ja IPR:n omistuksen muodossa. Jos 

oikeudet päätyvät innovaatioalustan luomaan holding-yhtiöön, tekevät sen osakkaina olevat 

innovaatioalustan jäsenet yhtiötä koskevat päätökset yhdessä, mikä korostaa tarvetta 

toimivalle yhteistyölle. Vaikka IPR holding-yhtiö omistaakin oikeudet, on luottamus eduksi 

sen osakkaiden välisissä suhteissa. Luottamuksen voi nähdä esimerkiksi auttavan yhtiön 

sisäisessä IPR:ää koskevassa keskustelussa, jolloin myös päätöksenteko helpottuu. Toisaalta 

 
213 Halukkaat innovaatioprosessiin osallistuneet yritykset voisivat hankkia lisenssien avulla keksintöjen 

käyttöoikeudet holding-yhtiöltä ja osallistua samalla lisenssi- sekä mahdollisten rojaltimaksujen muodossa 

yksinoikeuksien ylläpitokustannuksiin. 
214 Vaihtoehtona tämä näyttäytyy silti ainakin osittain yksinomistusta houkuttelevampana, sillä lisenssit 

mahdollistavat kustannusten kattamiseen osallistumisen vain siltä ajalta, kuin yrityksellä on todellista tarvetta 

kyseiselle IPR:lle. 
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jos oikeudet päätyisivät yksittäisen innovaatioprosessiin osallistuneen yrityksen 

perustamaan IPR holding-yhtiöön, painottuisi luottamus hieman eri tavalla ottaen huomioon, 

että muut keksinnön tekemiseen osallistuneet joutuisivat luottamaan kyseisen yrityksen 

kykyyn ja haluun huomioida myös muiden keksijöiden intressit.  Osakkaiden 

päätöksenteossa korostuu puolestaan avoimuus. Avoin keskustelu IPR holding-yhtiön sisällä 

on avuksi, jotta esimerkiksi IPR:ää suojaavat yksinoikeudet pidetään voimassa sellaisella 

alueella, missä niille on tarvetta. Lisäksi avoimuus edesauttaa IPR:n mahdollisimman 

kattavaa ja tehokasta hyödyntämistä sekä sitä, että yksinoikeudet pidetään voimassa 

tarpeeksi pitkään.  

 

Entä millaisen IPR-strategian yhteydessä IPR holding-yhtiö olisi hyvä vaihtoehto? 

Kysymykseen voidaan vastata hieman eri tavalla riippuen siitä, kumman tyyppinen holding-

yhtiö on kyseessä. Jos IPR holding-yhtiö on innovaatioalustan perustama, ei sillä ole yhtä 

tiivistä suhdetta yksittäiseen yritykseen, jolloin lisenssitkään eivät välttämättä vastaa niin 

tarkasti yrityksen tarpeita. Tällainen järjestely voisi toimia esimerkiksi silloin, kun holding-

yhtiön hallinnoima IPR ei kuulu yrityksen ydinliiketoiminnan alaan. Jos sen sijaan on kyse 

erittäin keskeisestä IPR:stä, vaikuttaisi yrityksen oma IPR holding-yhtiö paremmalta 

vaihtoehdolta, sillä silloin yrityksen olisi helpompaa vaikuttaa myös lisenssien laajuuteen ja 

siihen, ovatko ne yksinomaisia vai yksinkertaisia. Kokonaisuutena holding-yhtiön 

käyttäminen ei välttämättä kuitenkaan ole toimivin tapa omistussuhteiden järjestämiseen 

ottaen huomioon, että yksittäisen yrityksen omaa IPR:nsä varten perustama holding-yhtiö 

saattaa tulla melko kalliiksi ja toisaalta innovaatioalustan tarkoituksena ei lähtökohtaisesti 

ainakaan Smart Partner Campuksen kohdalla ole muuta kuin tarjota ympäristö, jossa 

harjoittaa innovaatiotoimintaa. 

 

Omistussuhteiden järjestämiskeinona IPR holding-yhtiön voi nähdä painottavan avoimen 

innovaation arvoista erityisesti luottamusta. Jos päädyttäisiin innovaatioalustan perustamaan 

holding-yhtiöön, jonne innovaatioyhteistyön tulokset siirtyvät, se ilmenisi 

innovaatioprosessiin osallistuneiden luottamuksena holding-yhtiötä ja sen hallintoa kohtaan. 

Toisin sanoen keksinnön tekemiseen osallistuneiden yritysten tulisi voida luottaa siihen, että 

ne pääsevät halutessaan hyödyntämään holding-yhtiön hallinnoitavaksi annettua IPR:ää. 

Toisaalta jos mietitään tilannetta, jossa IPR holding-yhtiön perustaa yksittäinen yritys, 

korostuu innovaatioprosessiin osallistuneiden keskinäinen luottamus. Käytännössä muiden 

keksijöiden on tällöin ensin annettava keksintöön kohdistuvat immateriaalioikeudet IPR 
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holding-yhtiön perustavan yrityksen omistukseen. Sen jälkeen keksijöiden on vain 

luotettava siihen, että kyseinen yritys huomioi myös niiden edun IPR:ää lisensoidessaan ja 

että se antaa muiden keksijöiden näiden niin halutessa hyödyntää yhteistyön tuloksena 

syntynyttä IPR:ää. 

 

4.4 Patenttipoolit  
 

4.4.1 Käyttöoikeuksia ja kustannussäästöjä patenttipoolilla 

 

Käytännössä patenttipooli syntyy, kun patenttien omistajat kerääntyvät yhteen ja luovat 

poolin, johon ne antavat mukaan omia patenttejaan. Sen jälkeen ne hankkivat lisenssejä 

poolin sisältöön saadakseen hyödyntää siihen kuuluvia immateriaalioikeuksia. Kyseessä on 

siten verkostomainen järjestely, jossa poolin osallistujat lisensoivat patentteja toisilleen joko 

jonkun patentinhaltijoista tai erillisen yhtiön välityksellä. Patenttipoolin avulla sen jäsenet 

tai poolin ulkopuoliset tahot voivatkin saada lisenssin useampaan patenttiin kerralla 

pienentäen näin neuvottelu- ja muita oheiskuluja.215  

 

Ylipäätään koska poolit vähentävät tarvetta tehdä yksittäisiä lisenssisopimuksia, 

edesauttavat ne samalla avoimempaa tietojen jakamista avoimen innovaation hengessä. 

Havainnollistavana esimerkkinä patenttipoolin toimintatavasta voidaan käyttää 

elektroniikkaa valmistavien suurten yritysten DVD-teknologiaa varten perustamaa kahta 

patenttipoolia, joiden avulla DVD:n valmistusprosessin kustannukset saatiin pidettyä 

kohtuullisempina.216 Patenttipoolin tarkoituksena on siis kerätä yhteen patentteja ja 

lisensoida ne yhdellä lisenssillä tahoille, jotka ovat kiinnostuneita kyseisten patenttien 

kattaman teknologian käyttämisestä. Patenttipoolin idea onkin sekä alentaa patenttien 

käyttökustannuksia että mahdollistaa toisiinsa liittyvien välttämättömien patenttien 

käyttöluvan saaminen samalla kertaa.217 Kyseessä on itsesääntelyratkaisu, jonka avulla 

patentinhaltijoiden välisiä suhteita pyritään järjestämään liiketoiminnan kannalta 

edullisiksi.218 On kuitenkin syytä huomata, että itsesääntelystä voi aiheutua kilpailuhaittoja 

esimerkiksi hinnoittelun vuoksi tai siksi, että patentteja niputetaan toisiinsa. Siksi 

 
215 Vedenkannas 2009, s. 974. 
216 Merges 1999, s. 32-33. Ensimmäisen patenttipoolin, johon myös Pioneer Electronics liittyi, perustivat Sony 

ja Philips. Kuusi kuukautta myöhemmin toisen poolin perustivat puolestaan Hitachi, Matsushita, Mitsubishi, 

Time Warner, Toshiba ja JVC. 
217 Surakka 2013. 
218 Vuorinen 2008, s. 46. 
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patenttipoolit ovat sallittuja vain silloin, kun ne pystyvät minimoimaan tällaiset kilpailuun 

negatiivisesti vaikuttavat tekijät.219 

 

Patenttipoolit edistävätkin osaltaan yritysten mahdollisuuksia saada käyttöönsä sellaista 

teknologiaa, johon kohdistuvat oikeudet saattavat olla hyvinkin monien eri tahojen hallussa. 

Samalla poolit helpottavat patenttitiheikköjen eli useiden päällekkäisten patenttioikeuksien 

keskellä toimimista.220  Patenttitiheiköt saattavat nimittäin johtaa resurssin alikäyttöön, kun 

moniosaisten tuotteiden käyttäminen edellyttää lupaa hyödyntää pahimmillaan satoja 

patentteja, mistä puolestaan kertyy mittavia lisenssimaksuja. Tilanne johtaa helposti myös 

oikeudenloukkauksiin. Ongelmaa on yritetty ratkaista perustamalla patenttipooleja, joissa 

kaikki saman teknologian kannalta välttämättömät patentit pyritään keräämään kasaan ja 

lisensoimaan yhdellä kertaa kustannuksien pienentämiseksi. Omat haasteensa aiheuttaa tosin 

se, ettei patentinhaltijan ole pakko liittyä patenttipooliin, vaan hän voi pysytellä halutessaan 

sen ulkopuolella, jos uskoo näin saavansa paremman tuoton patentilleen.221  

 

Myös patenttipooli on mahdollista nähdä yhtenä keinona järjestää yhdessä tehtyjen 

innovaatioiden omistussuhteet. Silloin avoimen innovaation seurauksena syntyneen 

keksinnön omistaja siirtäisi IPR:n osaksi patenttipoolia, ja innovaatioalustalla mukana 

olevat saisivat tätä kautta oikeuden käyttää kyseisiä patentteja hyväkseen. Tämä edellyttäisi 

kuitenkin asiasta nimenomaista sopimista, sillä patenttipooleihin ei liitytä automaattisesti.222  

Etuna yksittäisten yritysten kannalta olisi mahdollisuus kattaa patenttien 

ylläpitokustannukset poolin varoista, mikä tarkoittaisi, etteivät ne jäisi innovaatiotoimintaan 

osallistuneen yrityksen itsensä kannettaviksi. Toisaalta kääntöpuolena on, että yritys 

menettää ainakin osin patenttiinsa liittyvän päätäntävallan antaessaan sen osaksi 

patenttipoolia. 

 
219 Vuorinen 2008, s. 58. Patenttipoolien yhteydessä nousee usein esiin myös kilpailunrajoitusnäkökulma, 

mutta jätän sen kuitenkin tässä yhteydessä pelkän maininnan varaan ja keskityn pohtimaan patenttipoolia 

yritysten IPR-strategian kannalta. 
220 Patenttitiheikön käsitteestä ks. esim. Honkasalo 2011, s. 973-974. Patenttitiheiköllä viitataan suureen 

määrään keskenään päällekkäisiä patenttioikeuksia. Sen seurauksena toimijat saattavat pidättäytyä uuden 

teknologian markkinoille viemisestä, sillä he pelkäävät syyllistyvänsä patentinhaltijoiden 

oikeudenloukkauksiin. 
221 Vuorinen 2014, s. 435-436. Haasteita aiheutuu esimerkiksi siitä, että patenteilla suojataan melko pieniä 

kasvaneen tietotaidon osia. Sen seurauksena yritykset joutuvat käyttämään resurssejaan tällaisten patenttien 

olemassaolon kartoittamiseen ja hankkimaan niihin lisenssejä. Vasta sen jälkeen ne voivat käyttää kyseistä 

teknologiaa ja kehittää sitä eteenpäin. Ks. tästä ja patenttitiheiköistä myös Vuorinen 2005, s. 322-323. 

Patenttitiheiköistä puhumisen voikin katsoa viittaavan ”anti-commons”-ajatteluun ja negatiiviseen 

suhtautumiseen patenttijärjestelmää kohtaan. Ks. ajatustavasta lisää Domeij 2012, s. 131-134. 
222 Ks. Vuorinen 2014, s. 436. 
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Patenttipoolin kohdalla voidaan kysyä, onko aiheellista siirtää kaikki avoimen innovaation 

tuotokset suoraan niiden omistuksen saavilta keksijöiltä patenttipooliin vai voivatko 

innovaatioprosessiin osallistuneet ensin keskustella oikeuksien jakamisesta 

innovaatioyhteistyösopimuksen suuntaviivojen pohjalta. Tuntuisi loogiselta lähteä liikkeelle 

yhteistyösopimuksen mukaisesti ottaen huomioon, että osallistujat ovat hyväksyneet sen 

avoimeen innovaatioon mukaan lähtiessään. Toisaalta tämä tarkoittaisi, että patenttipooliin 

päätyy vain sellaisia patentteja, joista kukaan keksijöistä ei ole äärimmäisen kiinnostunut 

eikä siten halua saada keksintöä yksinomistukseensa, mikä vaikuttaisi olevan yritysten 

tavoite niiden liiketoiminnan kannalta keskeisen IPR:n osalta.223 Sinänsä tilanne on 

kuitenkin hypoteettinen ja uskoisin, että yhdessä keksintöjä tehtäessä syntyvät innovaatiot 

kuuluvat sen verran keskeisesti jonkun keksijäyrityksistä toimialaan, että niillä on 

kiinnostusta hankkia vähintään lisenssi keksintöön, mikä onnistuisi kätevästi patenttipoolin 

kautta. 

 

4.4.2 Patenttipooli ja avoimen innovaation arvot 

 

Patenttipoolia käytetään, kun halutaan saada lisensoitua useita patentteja kerralla ja 

pienennettyä näin järjestelyn aiheuttamia kustannuksia. Poolin sisältö kertyy sen 

osallistujien pooliin luovuttamista patenteista, ja vastineeksi omasta panoksestaan patentteja 

luovuttaneet tahot saavat poolin kautta käyttöönsä tarpeellisia oikeuksia. Silloin kun kyse ei 

ole standardiessentiaalipatenteista, perustuu patenttien antaminen patenttipooliin niiden 

lisensoimista varten selkeästi vapaaehtoisuuteen.224  Patenttipooleihin ei nimittäin liitytä 

automaattisesti, ja patentinhaltija voi itse arvioida onko sen kannattavampaa liittyä 

patenttipooliin vai yrittää saada lisensoitua patentti korkeammalla hinnalla poolin 

ulkopuolella.225 Siten patenttipooliin mukaan lähtemisen voi mielestäni nähdä kertovan 

halukkuudesta tehdä yhteistyötä.  

 

Luottamus puolestaan ilmenee muun muassa osallistujien tarpeena uskoa siihen, että muut 

poolin sisältämää IPR:ää hyödyntävät noudattavat yhteisiä pelisääntöjä. Jotta pooli pysyisi 

kannattavana uusien osallistujien mukaantulosta ja etenkin vanhojen poislähtemisestä 

 
223 Johtopäätöksen yksinomistuksen suosimisesta voi tehdä sekä Wärtsilän Collaboration Agreementin pohjalta 

että Business Finland -keskustelujen nojalla. 
224 Standardiessentiaalipatentilla tarkoitetaan patenttia, joka on välttämätön jonkin standardoidun teknologian 

toteuttamiseksi. Tällaisia patentteja on tapana lisensoida reiluin, kohtuullisin ja syrjimättömin eli ns. FRAND-

ehdoin. Ks. standardiessentiaalipatenteista lisää esim. Vesala 2016, s. 582-583. 
225 Vuorinen 2014, s. 436. 
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riippumatta, saattaa olla tarpeellista muotoilla poolin säännöt niin, että poolista irtautuvan 

jäsenen sinne luovuttama IPR säilyy edelleen muiden jäsenten käytettävissä. Lisäksi se, ettei 

yhteistyöstä irtautuva enää saisi hyödyntää poolin IPR:ää sellaisenaan ilman kyseisten 

oikeuksien haltijan kanssa tehtävää uutta sopimusta lisäisi todennäköisesti yritysten 

halukkuutta pysyä patenttipoolin jäseninä. Se puolestaan edesauttaisi entistä laajemman 

teknologiapohjan kartuttamista, mikä olisi sekä poolin että sen osallistujien etu ja motivoisi 

myös teknologian jatkokehittämiseen, kun samalla poolin jäsenyyden kautta varmistuisi 

oma hyötyminen näistä kehitysaskeleista.226 

 

Avoimuutta puolestaan tarvitaan, jotta pooliin ei päätyisi niin sanotusti turhaa IPR:ää, jolle 

luultavasti kenelläkään ei ole tarvetta.227 Siksi poolin jäsenten onkin hyvä olla avoimia 

tarpeistaan. Jos samat yritykset ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä avointa innovaatiota 

harjoittaessaan, niillä on mielestäni hyvät lähtökohdat toimivalle keskustelulle ja lisäksi 

valmiiksi jonkinlainen käsitys toistensa tavoitteista. Silti herää kysymys, päätyykö 

patenttipooliin vain sellaisia patentteja, joista kukaan innovaatioprosessiin osallistuneista ei 

ole erityisen kiinnostunut, jos houkuttelevimmat immateriaalioikeudet halutaan 

lähtökohtaisesti yksinomistukseen. Muun muassa tämä näkökulma on hyvä pitää mielessä 

punnittaessa patenttipoolin toimivuutta immateriaalioikeuksien hallinnointikeinona. 

 

IPR-strategian kannalta patenttipoolikaan ei välttämättä ole kaikista mielekkäin vaihtoehto 

silloin, kun IPR kuuluu jonkin keksijöistä ydinliiketoimintaan – tällaisessa tapauksessa 

yrityksen intressissä nimittäin on usein saada IPR yksinomistukseensa tai vähintään 

varmistaa siihen yksinomainen lisenssi. Jos tällainen patentti sen sijaan on mukana 

patenttipoolissa, on myös muilla poolin jäsenillä lähtökohtaisesti mahdollisuus käyttää sitä. 

Muihin liiketoimintaa tukeviin toimintoihin liittyvän IPR:n käyttöoikeuden hankkiminen 

patenttipoolin kautta on kuitenkin mahdollista nähdä varteenotettavana vaihtoehtona. 

 

Entä mitä avoimen innovaation arvoja patenttipoolin voi erityisesti tulkita korostavan? 

Tämän vaihtoehdon kohdalla näkisin varsinkin avoimuuden nousevan keskeiseen asemaan, 

 
226 Nähdäkseni tällainen järjestely voisi kannustaa samalla tavalla teknologian jatkokehittämiseen kuin 

Vedenkannaksen kuvaama sekä lisenssinantajan että -saajan intressit huomioiva grant back-lauseke. Ks. 

Vedenkannas 2009, s. 973. 
227 Ylipäätään immateriaalioikeudet, joille ei ole käyttöä aiheuttavat vain lisäkustannuksia. Siksi esimerkiksi 

patenttien kohdalla niiden haltija joutuu harkitsemaan, kuinka kauan patenttimaksuja on järkevää maksaa ja 

pitää yksinoikeus voimassa. 
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sillä oikeuksien luovuttaminen pooliin kuvastaa halukkuutta IPR:n jakamiseen. Toisaalta 

avoimuus painottuu myös siksi, että poolin jäsenten on käytävä keskustelua siitä, millainen 

IPR on tarpeellista ja kannattaa siten sisällyttää patenttipooliin. Voidaan myös ajatella, että 

patenttipoolin osallistujien keskinäinen luottamus erityisesti sen suhteen, että muut käyttävät 

poolin sisältämää IPR:ää yhteisten pelisääntöjen mukaan tukee osaltaan avoimuutta ja 

halukkuutta jakaa jatkossakin omia patentteja muiden käytettäväksi. Toisaalta yhteistyö 

arvona luo raamit sille, että kukaan ylipäätään on halukas luovuttamaan omia patenttejaan 

mukaan pooliin. Johtopäätöksenä todettakoon, että patenttipooli vaikuttaa ilmentävän 

avoimen innovaation perustavanlaatuisia arvoja suhteellisen hyvin ja tuovan mukanaan 

patenttioikeuden kentällä toimimisessa auttavia etuja kustannussäästöistä lähtien. 

 

4.5 Yksinomistus ja lisensointi 
 

4.5.1 Yksinomistuksesta 

 

Yksi vaihtoehto patentin omistussuhteiden järjestämiseksi on patentin antaminen jonkin 

keksinnön tekemiseen osallistuneen yrityksen yksinomistukseen.  Jotta myös muut 

keksinnön syntymiseen myötävaikuttaneet pääsisivät hyötymään keksinnöstä, voi 

omistusoikeuden saanut yritys myöntää lisenssejä muille innovaatioprosessiin 

osallistuneille.228 Millä perusteella sitten ratkaistaan, kuka keksijöistä saa patentin 

omistukseensa? Vaihtoehtoja on toki monia, mutta esimerkiksi Wärtsilän juristien kanssa 

käytyjen keskustelujen pohjalta keskeisimmäksi perusteeksi näyttää muodostuvan se, kenen 

innovaatioprosessiin osallistuneista yhteistyöhön antama panos on ollut suurin. Voidaan 

esimerkiksi kysyä, kuka on investoinut eniten tai antanut käyttöön omia 

immateriaalioikeuksiaan tai työntekijöidensä työpanoksen.229 

 

Siinä missä IPR:n tai sen ympärille rakennetun yrityksen omistaminen tuo vapauksia ja 

oikeuden määrätä kyseisistä varoista, on yksinomistussuhteen kääntöpuolena vastuu 

mahdollisista taloudellisista ja muista riskeistä.230 Lisäksi patentit tunnetusti maksavat 

melko paljon: patentin saamisen jälkeen niiden ylläpito vie aikaa ja rahaa. Siten aina ei ole 

 
228 Ks. myös Siivola 2004, s. 17. Sinänsä estettä lisenssisopimuksen tekemiselle jo patentin hakuvaiheessa ei 

ole, mutta silloin on syytä ottaa lisenssisopimukseen määräykset toimintatavoista, jos patenttia ei 

myönnettäisikään. En kuitenkaan keskity lisensointia vaihtoehtona tarkastellessani sen enempää siihen, missä 

vaiheessa lisenssisopimus tehdään, mutta käytännön tilanteessa se, onko patenttia vielä myönnetty, on syytä 

ottaa huomioon.  
229 Wärtsilä-keskustelut. 
230 Harrigan 1986, s. 4. 
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optimaalisinta haluta patenttia itselleen. Kun on aika sopia yhteistyössä syntyneiden 

keksintöjen oikeuksien omistussuhteista, voidaan yritysten sisällä miettiä esimerkiksi 

seuraavia kysymyksiä punnittaessa tarvetta saada oikeudet keksintöön itselle: Onko 

kyseinen keksintö tai IPR yritystoiminnallemme kriittinen? Vaikka keksintö ei välttämättä 

heti olisi yrityksellemme tärkeä, onko sen merkitys ehkä myöhemmin suurempi? Jos 

keksintö päätetään patentoida, missä ja miten laajalla alueella suojaa kaivataan?231 

 

Koska yksinomistukseen päädyttäessä on tärkeää huolehtia myös muiden 

innovaatioprosessiin osallistuneiden mahdollisuudesta hyödyntää keksintöä ja yhteistyön 

aikana syntynyttä IPR:ää, on niiden lisensointi keskeisessä asemassa. Siirrynkin seuraavaksi 

pohtimaan lisensointia IPR:n hyödyntämisen keinona. Tässä yhteydessä käyn sekä läpi 

avoimen innovaation seurauksena syntyneitä keksintöjä lisensoitaessa esiin nousevia 

haasteita että ylipäätään peilaan lisenssisopimusten käyttöä avoimen innovaation 

toimintaympäristöön. 

 

4.5.2 Lisensointi IPR:n hyödyntämisen keinona  

 

Lisenssisopimuksen tarkoituksena on sallia patentin suojaaman keksinnön käyttö.232 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että IPR:n haltija luopuu korvausta vastaan sopimuksen 

asettamissa rajoissa immateriaalioikeuteen kohdistuvasta kielto-oikeudestaan ja sallii 

lisenssinsaajan käyttää immateriaalioikeutta ilman sanktioille altistumista.233 Oikeuksiensa 

suojaamiseksi lisenssinsaajan kannattaa rekisteröidä lisenssioikeus suomalaiseen patenttiin 

Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin.234 Lisenssisopimuksia on laidasta laitaan: laajoja 

yksinoikeuksia tuovat sopimukset saattavat sisältää ehtoja suurienkin rojaltien 

maksamisesta, kun taas toisissa sopimuksissa on kyse pienemmistä rojaltisummista ja 

suppeammista oikeuksista.235 Muiden sopimusehtojen ohella immateriaalioikeuksia 

lisensoitaessa tulee sopia siitä, kuka ylläpitää eli uudistaa rekisteröityjä oikeuksia. 

Tavallisesti ylläpitokustannuksista vastaa oikeudenhaltija.236 Lisensointi mahdollistaakin 

tuottojen saamisen sellaisesta IPR:stä, jota ei itse kaupallista ja vie valmiina tuotteena 

 
231 Wärtsilä-keskustelut. 
232 WIPO 2004, s. 188. 
233 Oesch 2007, s. 13. 
234 Siivola 2004, s. 78. 
235 Ødegaard, 2012, s. 308. Esimerkiksi yksinoikeus myydä tuotetta vaikkapa Euroopan unionin alueella on 

hyvin eri tasoinen ja hintainen kuin yksinkertaisen lisenssin avulla hankittu oikeus katsoa suoratoistopalvelusta 

sarjoja ja elokuvia. 
236 Siivola 2004, s. 96. 
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markkinoille. Samalla se luonnollisesti auttaa minimoimaan tällaiseen toimintaan liittyviä 

riskejä sekä kustannuksia.237 

 

Kääntöpuolena lisenssejä käytettäessä on, että lisenssin myöntäminen johtaa helposti 

matalampiin tuottoihin verrattuna tilanteeseen, jossa IPR:n haltija kykenisi itse 

kaupallistamaan sen. Lisäksi lisenssinantaja joutuu paljastamaan arvokasta tietoa 

lisenssinsaajalle, mikä voi sekä rajoittaa lisenssinantajan omaa oikeutta hyödyntää kyseistä 

IPR:ää että johtaa tulevaisuudessa kilpailuun.238 Lisenssisopimusten taustalla vaikuttaa 

kuitenkin pyrkimys jatkuvaan molemminpuolista hyötyä tuottavaan yhteistyöhön.239 

Mielestäni toimivan yhteistyön taustalta voidaan paikantaa myös avoimelle innovaatiolle 

tyypillisiä arvoja, ja tässä yhteydessä ennen muuta avoimuus nousee korostuneeseen 

asemaan – ilman avointa keskusteluyhteyttä yritykset saattavat esimerkiksi turhaan tehdä 

päällekkäistä työtä ja näin hukata resursseja. Euroopan komission näkemyksen mukaan 

avoimuutta onkin tarvetta lisätä kaiken tyyppisten teollis- ja tekijänoikeuksien kohdalla sekä 

niiden omistamisen että hallinnoinnin osalta. Avoimuuden lisääminen auttaa puolestaan 

IPR:n lisensoinnissa ja ylipäätään sen yhteiskäytössä.240 

 

Lisenssisopimusten muotoilun osalta tarkoitukseni ei ole käydä kaiken kattavasti läpi mitkä 

kaikki ehdot sopimukseen olisi syytä sisällyttää.241 Sen sijaan käsittelen seuraavaksi 

pääpiirteissään näkökohtia, jotka lisenssisopimuksissa olisi hyvä tiedostaa. Patenttilisenssit 

on tapana laatia kirjallisesti, vaikka laki ei edellytäkään sopimuksilta määrättyä muotoa.242 

Huolimatta siitä, että vakioehdot ovat nykyään varsin yleisiä, teknologialisenssien kohdalla 

suositaan silti ennemmin yksilöllistä sopimista, mikä mahdollistaa yksittäisessä tilanteessa 

esiintyvien suojan tarpeiden huomioimisen.243 Siten yksilöllinen sopiminen antaa 

 
237 Kielland – Svae-Grotli 2012, s. 301. Vaikka lisenssinantaja ei viekään tuotetta itse markkinoille, se saattaa 

saada jalansijaa uusilta markkina-alueilta lisenssinsaajan toiminnan kautta. Yritysten lisensointihaluun 

vaikuttaa puolestaan muun muassa se, voiko patentin tuomaa suojaa pitää vahvana. Ks. tästä lisää Björkwall 

2015, s. 385-386. 
238 Kielland – Svae-Grotli 2012, s. 301-302. Ks. myös Oesch 2007, s. 14. Luottamuksellista teknistä sekä 

kaupallista tietoa luovutetaan usein lisenssisopimusneuvottelujen yhteydessä. Toisaalta avoimen innovaation 

ja yhdessä kehitetyn teknologian osalta voisi kuvitella, että sopimuksen osapuolilla on jo lähtökohtaisesti hyvä 

keksintöä ja toistensa toimintaa koskeva tietopohja verrattuna tilanteeseen, jossa lisensoinnin kohteena ei ole 

yhdessä kehitetty teknologia. Siten lisensointivaiheessa ei välttämättä enää luovuteta niin paljoa uutta tietoa. 
239 Oesch 2007, s. 13. 
240 COM(2020) 760 final, s. 13. 
241 Tyypillisistä lisenssisopimuksiin otettavista ehdoista ks. esim. Oesch 2007, s. 15-16. Keskeisistä ehdoista 

voidaan mainita luovutettavan oikeuden määrittely asiallisesti, ajallisesti ja maantieteellisesti, oikeuden luonne 

yksinomaisena tai yksinkertaisena ja korvaus oikeuden luovutuksesta. 
242 Oesch 2007, s. 13. 
243 Oesch 2007, s. 15. 
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mahdollisuuden painottaa lisenssisopimuksessa myös avoimen innovaation 

toimintaympäristön kannalta olennaisia seikkoja ja ottaa kantaa mahdollisiin 

ongelmakohtiin. Avoimen innovaation hengen mukaisia elementtejä voikin löytää jo 

lisenssisopimuksen neuvotteluvaiheessa, sillä lähtökohtana on, että ainakin toisen osapuolen 

perustellut intressit pitäisi pyrkiä huomioimaan.244 Yhdessä kehitetyn teknologian 

lisensoinnista neuvoteltaessa voitaisiin myös nähdä syntyvän velvollisuus huomioida 

taustalla vaikuttava avoin innovaatio, johon neuvottelukumppani on osallistunut. Pidän tätä 

tärkeänä etenkin siksi, että päätös harjoittaa avointa innovaatiota liittyy yrityksen 

toimintastrategiaan, ja sen takia yrityksen intressissä on suurella todennäköisyydellä 

avoimen innovaation toimivuus myös jatkossa. 

 

Mielenkiintoisia ja jokseenkin haastavia teemoja ovat esimerkiksi lisenssinsaajan oikeus 

luovuttaa lisenssisopimus eteenpäin ja lisenssiin mahdollisesti otettava grant back- eli 

takaisinluovutuslauseke. Jos ajatellaan yhdessä tehtyä keksintöä ja sen lisensointia, 

lisenssinsaajan intressissä saattaa olla luovuttaa lisenssi eteenpäin, kun taas lisenssinantaja 

todennäköisesti pitää varmempana sitä, että lisenssiä ei saa siirtää toiselle taholle. 

Patenttilain 43 §:n mukaan lähtökohtana onkin lisenssisopimuksen luovutuskielto ilman 

lisenssinantajan lupaa. Siten patenttilaki turvaa lisenssinantajan asemaa, mutta avoimen 

innovaation yhteydessä voidaan toki kyseenalaistaa, tuleeko patentin haltijaksi nimetyn 

tahon saada oikeus estää muita keksinnön tekemiseen osallistuneita antamasta oikeutta 

keksinnön hyödyntämiseen jollekin kolmannelle. Jos päädytään tähän, voisi mielestäni olla 

perusteltua rajata myös patentin haltijan asemaa niin, ettei se saa myöntää lisenssejä muille 

kuin innovaatioprosessiin osallistuneille ilman näiden nimenomaista lupaa.  

 

Toinen kiinnostava kysymys käsittelee takaisinluovutusehtojen käyttöä. Niitä käytetään, 

sillä lisenssinantaja saattaa saada lisenssinsaajasta itselleen kilpailijan, jos tämä tekee 

lisensoituun teknologiaan parannuksia eikä enää lopulta tarvitse alun perin todennäköisesti 

monen vuoden ajaksi kaavailtua lisenssisopimusta.245 Siksi lisensseihin onkin tyypillisesti 

sisällytetty ehto, jonka mukaan lisenssinsaaja on velvollinen luovuttamaan tekemänsä 

parannukset teknologian haltijalle. Koska keksintöä parannellut ei tällöin saa pitää työnsä 

hedelmiä itsellään ainakaan yhtä laajasti, vähentää tällainen takaisinluovutusehto 

 
244 Oesch 2007, s. 22. 
245 Domeij 2012, s. 128. 
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innovaatiokannustimia.246 Avoimen innovaation yhteistyökumppaneiden tehdessä yhdessä 

kehittämäänsä teknologiaa koskevia lisenssisopimuksia takaisinluovutusehto voidaan 

kuitenkin nähdä vähemmän ongelmallisena, jos lisensoituun keksintöön tehtyjen 

parannuksien osalta otetaan huomioon niiden taustalla vaikuttava avoin innovaatio. 

Esimerkiksi Vedenkannas on todennut tällaisten säännösten tukevan avoimen innovaation 

dynamiikkaa ja edesauttavan sen toteutumista.247 Kysymys tosin kuuluu, pitäisikö 

avoimessa innovaatiossa takaisinluovutuslausekkeen nojalla oikeuksia luovutettaessa 

huomioida kaikki lisensoidun teknologian syntyyn myötävaikuttaneet vai ainoastaan se, joka 

on aiemmin tullut kyseisten oikeuksien oikeudenhaltijaksi ja myöntänyt lisenssin.  

 

Näkemyksiä voisi esittää kummankin vaihtoehdon puolesta: ensinnäkin sen, että 

oikeudenhaltija on aiemmin ottanut vastattavakseen patentin ylläpidon aiheuttamat 

kustannukset voisi tulkita viittaavan siihen, että sillä on myös muita keksinnön tekemiseen 

osallistuneita parempi oikeus patentin tuomiin tuottoihin. Toisaalta liian suoraviivainen 

oikeudenhaltijan etujen painottaminen vaikuttaisi olevan ristiriidassa avoimen innovaation 

tavoitteen kanssa tehdä kaikkia hyödyttävää yhteistyötä. Siten pidän perusteltuna, että 

avoimen innovaation seurauksena syntyneitä keksintöjä lisensoitaessa ja grant back -

lausekkeita käytettäessä huomioidaan lisensoidun teknologian taustalla olevat 

innovaatioyhteistyöhön osallistuneiden väliset sopimukset. Keksinnön jatkokehittämisen 

tulosten jakaminen oikeudenmukaisessa suhteessa on nimittäin tärkeää avoimen innovaation 

hengessä toimittaessa, ja koska nämä yhdessä tehtyjen keksintöjen pohjalta tehdyt uudet 

parannukset eivät ole olleet aiemmin tiedossa, ei niitä ole voitu huomioida aiemmin 

oikeuksista sovittaessa. Ottaen huomioon avoimelle innovaatiolle tyypilliset avoimet 

sopimukset, on tällainen tapauskohtainen uudelleenharkinta linjassa avoimen innovaation 

yleisen toimintailmapiirin ja arvomaailman kanssa. 

 

Yrityksen näkökulmasta katsottuna teknologialisenssi syntyy helpoiten ryhmätyönä. Sen 

muotoilussa on keskeistä ottaa huomioon yrityksen strategiat.248 Tässä vaiheessa on siis 

 
246 Puikkonen 2007, s. 94-95. Ks. lisäksi yksinoikeudellisen takaisinluovutuksen ongelmallisuudesta 

Puikkonen 2007, s. 96. Näin muotoiltua takaisinluovutusehtoa käytettäessä lisensoituun teknologiaan 

parannukset tehnyt lisenssinsaaja ei saa käyttää niitä itse hyväkseen, mikä vähentää intoa harjoittaa tutkimusta 

ja kehittää uusia ratkaisuja. 
247 Vedenkannas 2009, s. 973. Grant back -lauseke voidaan myös muotoilla niin, että sekä lisenssinantaja että 

-saaja ovat oikeutettuja kehittämään teknologiaa eteenpäin ja hyödyntämään myös toistensa aikaansaamia 

tuloksia, mikä luo kannustimia lisensoidun teknologian jatkokehittämiseen. 
248 Oesch 2007, s. 19. 
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aiheellista kurkistaa yrityksen IPR-strategiaan. Millaisiin oikeuksiin lisenssi on yrityksen 

kannalta hyvä vaihtoehto tulisikin olla ratkaistavissa sen pohjalta. Lisenssisopimusehtoja 

laadittaessa sopimusosapuolten toteamisen ohella määritelmät ovat erittäin keskeisessä 

roolissa, sillä ne lopulta ratkaisevat mitä ollaan lisensoimassa. Niin ikään lisenssin laajuus 

on olennainen sopimusehtokohta.249 Lisenssimaksujen osalta on sovittava, onko kyseessä 

kerralla maksettava vai toistuva maksu. Lisäksi mahdollisten rojaltien suuruudesta ja 

maksuperusteista on syytä sopia.250 Lisenssin hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

keksinnön suojapiirin laajuus, lisenssin avulla saavutettava kilpailuetu ja se, onko kyseessä 

yksinomainen lisenssi.251 Patentinhaltijoiden omistusosuuksien suhde onkin avainasemassa 

ratkaistaessa sitä, miten patentin lisenssituotto jakautuu heille.252  

 

Koska lisenssinantajalle on lähtökohtaisesti tärkeää, että lisenssinsaajan toiminta ei 

vahingoita sen mainetta ja että lisenssin turvin valmistetut tuotteet ovat hyvälaatuisia, saattaa 

lisenssinantaja haluta sisällyttää lisenssisopimukseen ehdon, joka oikeuttaa päättämään 

sopimuksen, ellei lisenssinsaaja ota näitä näkökulmia huomioon toiminnassaan.253 Jos 

ajatellaan lisenssisopimuksia tilanteessa, jossa lisensoidaan yhdessä kehitettyä IPR:ää, voi 

mielestäni lähteä siitä, että lisenssinsaaja haluaa jo lähtökohtaisesti toimia lisenssinantajaa 

kunnioittaen. Sinänsä en kuitenkaan näkisi mahdottomana myöskään liittää avoimen 

innovaation yhteydessä solmittaviin lisenssisopimuksiin ehtoa, joka velvoittaa toimimaan 

avoimen innovaation arvojen mukaisesti. 

 

Kamp ja del Henar Alcade Heras ovat immateriaalioikeuksien ja avoimen innovaation 

välistä suhdetta tutkiessaan todenneet lisenssien käytön jättävän yrityksille liikkumavaraa, 

sillä ne keskittyvät teknologiaan tai ideoihin, eivätkä velvoita muuhun organisaatioiden 

 
249 Kielland – Svae-Grotli 2012, s. 302. Lisenssisopimuksen kesto on varsin keskeinen sopimuskohta. Lisenssin 

laajuuden osalta on syytä määritellä, onko lisenssi yksinomainen vai yksinkertainen, onko lisensoitavan IPR:n 

käyttöä rajoitettu esimerkiksi maantieteellisesti tai toimintasektorin mukaan ja onko lisenssinsaajalla oikeutta 

myöntää alilisenssejä tai siirtää lisenssi eteenpäin. Muista sopimukseen otettavista ehtokohdista ks. Kielland – 

Svae-Grotli 2012, s. 304-305 sekä Ødegaard 2012, s. 310-312. Muita lisenssisopimukseen otettavia ehtoja ovat 

esimerkiksi lisensoituun materiaaliin tehtyjä parannuksia koskevat menettelysäännökset, sopimuksen 

päättyminen, oikeudenloukkaustilanteissa reagointi sekä lainvalintalauseke. 
250 Kielland – Svae-Grotli 2012, s. 303. Lisenssimaksutyypeistä ks. lisää esimerkiksi Siivola 2004, s. 102. 
251 Siivola 2004, s. 101. 
252 Siivola 2004, s. 53. Yhteisomistustilanteissa tämän merkitys on luonnollisesti yksinomistustilanteita 

suurempi, mutta yksinomistuksenkin aikana avoimen innovaation hengessä on syytä huomioida 

yhteiskeksijöiden panos lisenssin tuotoista sovittaessa. 
253 Kielland – Svae-Grotli 2012, s. 305. 
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väliseen yhteistyöhön.254 Olen valmis haastamaan tämän näkemyksen tilanteissa, joissa 

sovitaan yhdessä kehitettyjen keksintöjen oikeuksien lisensoinnista. Aluksi todettakoon, että 

lisenssien perusidea säilyy toki samana kuin muissakin yhteyksissä lisenssisopimuksia 

solmittaessa. Pidän kuitenkin huomionarvoisena, että keksinnön yhdessä tekemisen voi 

nähdä merkkinä tiiviimmästä yhteistyöstä, jolloin tämä tulisi ottaa lähtökohdaksi myös 

lisenssisopimuksia tehtäessä ja tulkittaessa.  

 

Hieman samaan suuntaan viittaavia huomioita lisenssien jättämästä liikkumavarasta on 

tehnyt myös Oesch. Hänen mukaansa on aiheellista huomata, että yksittäisen lisenssin 

sopimusehtoihin kirjattava tarkoitus koskee itse lisenssisopimusta – ei siis koko 

liiketoiminnan tavoitteita, joiden saavuttamiseksi lisenssisopimus tehdään. Liiketoiminnan 

strategiset oletukset ovat siten laajempia kuin yksittäisen lisenssin tausta ja tarkoitus.255 Olen 

osittain eri mieltä Oeschin kanssa, sillä en näe tarkoituksenmukaiseksi erottaa 

lisenssisopimuksen tarkoitusta täysin sen taustalla vaikuttavasta avoimesta innovaatiosta. 

Mielestäni lisensoitavan keksinnön syntytaustalle ja sen taustalla vaikuttavalle 

arvomaailmalle tulisikin antaa painoarvoa varsinaisen lisenssisopimuksen tarkoituksen 

ohella. Perustan väitteeni siihen, että avoimen innovaation yhteydessä tehtyjen 

lisenssisopimusten tarkoituksena on yhteistyössä syntyneiden keksintöjen hyödyntäminen. 

Halu saattaa keksinnöt hyötykäyttöön kumpuaa puolestaan avoimen innovaation 

arvomaailmasta. 

 

Sopimukseen kirjattu tarkoitus on nimenomaan tärkeimpiä lisenssisopimuksen tulkintaa 

ohjaavia seikkoja.256 Yksinoikeuksien luovutuksia tarkasteltaessa sovelletaan rajoittavan 

tulkinnan periaatetta. Käytännössä se tarkoittaa, että oikeuksien katsotaan siirtyvän vain, kun 

ne on ilmaistu lisenssisopimuksessa tarpeeksi selkeästi. Sopimuskumppaneiden onkin 

aiheellista kirjata asemaansa ja tavoitteitaan koskevat taustatiedot sopimukseen, jotta 

tulkinta on myöhemmin mahdollisimman tarkoituksenmukaista.257 Jos avoimen innovaation 

toimintaympäristössä lisenssisopimuksia tehtäessä sopimuksen tarkoituksen yhteydessä 

kerrotaan kyseisen IPR:n synnyn taustalla vaikuttaneesta yhteistyöstä, saadaan avoin 

 
254 del Henar Alcade Heras – Kamp 2012, s. 45. Myös lisenssisopimuskumppanit ja sopimuksen kesto ovat 

osapuolten itsensä päätettävissä. 
255 Oesch 2007, s. 20. Oesch ei kiistä, etteikö sopimuksen yleisellä taustalla ja konkreettisen lisenssin 

tavoitteilla olisi yhtäläisyyksiäkin, mutta painottaa silti niiden erillisyyttä sopimuksia tarkasteltaessa. 
256 Oesch 2007, s. 19. Tarkoituksen kirjaamisen yhteydessä tuodaan esiin sekä sopimuksen syntytausta että 

sopimuksen taustalla vaikuttavat taloudelliset ja strategiset tavoitteet. 
257 Oesch 2004, s. 917. 
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innovaatio mielestäni mielekkäällä tavalla linkitettyä osaksi lisenssisopimusta. Näin sen 

arvomaailma on mahdollista saattaa osaksi sopimuksen tulkintaa, eivätkä keskeiset arvot jää 

vain varsinaisen innovaatioprosessin aikaisiksi.258 

 

4.5.3 Erilaiset lisenssityypit 

 

Lisenssien osalta keskeinen ero muodostuu sen perusteella, onko lisenssi yksinomainen vai 

yksinkertainen. Yksinomaiset lisenssit voidaan jakaa kahteen kategoriaan: lisensseihin, 

joiden saaja välttyy kilpailulta kokonaan, kun lisenssinantaja ei saa edes itse hyödyntää 

lisensoitua teknologiaa (exclusive license) ja lisensseihin, joita lisenssinantaja voi myöntää 

myös muille, kunhan he toimivat sopimusalueen ulkopuolella (sole license). Yksinkertaiset 

lisenssit kattavat puolestaan järjestelyt, joissa vastaavia lisenssejä on myönnetty muillekin 

samalla alueella (non-exclusive license) ja joissa sovitaan vain oikeudesta käyttää lisensoitua 

teknologiaa ilman takuuta oikeudesta hyödyntää keksintöä alueen ainoana toimijana (simple 

license).259 Immateriaalioikeuden arvon voidaankin todeta olevan sitä pienempi, mitä 

useampia lisenssejä siihen on myönnetty.260 Koska yksinomainen lisenssi suo yksinkertaista 

lisenssiä laajemman toimintavapauden, on ne yleensä myös tapana hinnoitella kalliimmin.261 

Jos ajatellaan avoimen innovaation yhteydessä syntynyttä IPR:ää ja sen lisensointia, on 

hyvin todennäköistä, että useampi innovaatioyhteistyöhön osallistunut haluaa saada 

käyttöoikeudet itselleen. Siten myönnettävät lisenssit eivät välttämättä ole yksinomaisia, 

vaikka se saattaisikin olla yhteiskeksijän toiveena.  

 

Lisenssin tuoman käyttöluvan laajuuteen vaikuttavat lisenssinantajan ja -saajan tarpeiden 

lisäksi esimerkiksi markkinaolosuhteet sekä mahdollisuudet valmistaa tuotetta.262 

Käyttöluvasta maksettavien korvausten osalta teknologialisenssisopimuksissa 

osapalkkiopohjaiset korvaukset eli rojaltit ovat kokonaiskorvausta yleisempiä. Suosiota 

selittää se, että rojaltit jättävät lisenssinantajalle enemmän liikkumavaraa sekä 

mahdollisuuksia ohjata lisenssinsaajaa.263 Rojaltiprosenttiin vaikuttavat 

 
258 Tällä tavoin on mielestäni mahdollista kiertää edellä esiteltyjen Kampin ja del Henar Alcade Herasin sekä 

Oeschin tekemien tulkintojen ja avoimen innovaation yhteydessä syntyvät epäjohdonmukaisuudet. 
259 WIPO 2004, s. 189. Ks. lisenssityypin vaikutuksista esim. Ødegaard 2012, s. 310 ja Oesch 2004, s. 917. 

Koska yksinomainen lisenssi takaa IPR:n käyttöoikeuden vain yksittäiselle lisenssinsaajalle, se on tälle 

tavallisesti yksinkertaista lisenssiä arvokkaampi – yksinkertainen lisenssi nimittäin voi johtaa siihen, että 

toinen vastaavanlaisen lisenssin saanut hyödyntää sitä yhtäaikaisesti samalla maantieteellisellä alueella. 
260 Siivola 2004, s. 78. 
261 Oesch 2007, s. 29. 
262 Siivola 2004, s. 76. 
263 Oesch 2007, s. 26. Erilaisista rojaltimuodoista ks. Bogers – Bekkers – Granstrand 2012, s. 42. 
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immateriaalioikeuden arvon lisäksi liikevaihdot, myyntimäärät ja alan tapa. Koska laissa ei 

juuri ole immateriaalioikeuksien arvostamista koskevia säännöksiä, on menettely 

sopimuksenvaraista ja arvo saattaa muodostua hyvin erilaiseksi arviointiyhteydestä 

riippuen.264 Rojaltisopimusten osalta lisenssinantajan intressissä on, että lisenssinsaaja 

käyttää saamiaan yksinoikeuksia menestyksekkäästi, sillä se johtaa lisenssinantajan saamiin 

rojaltituloihin. Yksinomaiset rojaltisopimukset onkin tästä syystä tyypillisesti muotoiltu 

yhteistyösopimusten muotoon. Yksinkertaisten sopimusten osalta tilanne on puolestaan 

lähes päinvastainen, sillä lisenssinantajan ja lisenssinsaajan välinen yhteistyö on melko 

vähäistä, sopimusehdot ovat tavallisesti lisenssinantajan yksin määrittelemät ja niiden 

uudelleenneuvottelu on suhteellisen harvinaista.265 

 

4.5.4 Yksinomistus, lisensointi ja avoimen innovaation arvot 

 

Avoin innovaatio vaikuttaisi tähtäävän siihen, että IPR:ää hyödynnetään mahdollisimman 

kattavasti. Yksinomistuksen kohdalla se tapahtuu käytännössä lisensoimalla. Vaikka 

yksinomistustilanteessa IPR:n omistajalla on laajat toimintavaltuudet, on sen silti tehtävä 

jossakin määrin yhteistyötä, jotta se voi hyötyä omistamastaan IPR:stä taloudellisesti. 

Toisaalta yhteistyön tekeminen takaa, että yhdessä kehitetty teknologia tulee varmasti 

hyötykäyttöön. 

 

Vaikka yksinomistussuhteen kohdalla luottamus ei nouse vastaavalla tavalla korostuneeseen 

asemaan kuin esimerkiksi yhteisomistussuhteessa, on se silti keskeinen elementti toimivan 

lisenssisuhteen rakentamisessa. Yritysten tehdessä yhteistyötä onkin hyvin tavallista käyttää 

salassapitosopimuksia IPR:n turvaamiseksi. Tiukemmat luottamuksellisuutta koskevat 

säännöt eivät kuitenkaan aina johda toivottuun lopputulokseen, vaan ne saattavat aiheuttaa 

yhteistyön epäonnistumisen.266 Luottamuksen voi nähdä erityisen tarpeellisena, kun 

sovitaan siitä, kuka keksinnön tekemiseen osallistuneista saa keksintöön kohdistuvat 

oikeudet haltuunsa. Ne keksijät, joiden haltuun IPR ei tule, joutuvat luottamaan siihen, että 

IPR:n yksinomistukseensa saanut huomioi myös innovaatioprosessin aikaisten 

yhteistyökumppaneidensa edun ja antaa niiden käyttää IPR:ää. Toisaalta IPR:n haltijan 

täytyy lisenssejä myöntäessään luottaa siihen, että lisenssinsaajat käyttävät IPR:ää sovitulla 

 
264 Oesch 2007, s. 27-28. Keksinnön arvosta ks. työsuhdekeksintöasetus 3 §. 
265 Ødegaard 2012, s. 310. 
266 Lee – Nystén-Haarala – Huhtilainen 2010, s. 7. 
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tavalla liiketoiminnassaan, eivätkä esimerkiksi vahingoita lisenssinantajan mainetta 

lisensoitua teknologiaa käyttäessään. 

 

Avoimuuden voi puolestaan nähdä tulevan esiin yksinomistajan tarpeena kertoa muille 

innovaatioyhteistyöhön osallistuneille siitä, onko sillä itsellä yhä tarvetta hallintaansa 

saamalle IPR:lle. Jos tarve jossain vaiheessa lakkaa, on yksinomistajan syytä yhteistyön 

hengessä kysyä muilta keksintöä tekemässä olleilta, onko niillä halukkuutta pitää 

yksinoikeudet edelleen voimassa. Yksinomistajan pitääkin olla valmis kuulemaan muiden 

innovaatioprosessiin osallistuneiden tarpeita, jotta järjestely voisi toimia mielekkäästi.  

 

Äkkiseltään yksinomaiset läheisempään yhteistyöhön perustuvat lisenssisopimukset 

vaikuttaisivat enemmän avoimen innovaation arvojen mukaisilta.267 Sen, että yhdessä 

kehitetylle IPR:lle on todennäköisesti useampia halukkaita hyödyntäjiä ja käytettäväksi 

tulisivat siten yksinkertaiset lisenssit, ei mielestäni kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, että 

lisenssinantajan ja lisenssinsaajan välinen yhteistyö olisi vähäisempää. Lisenssisopimukseen 

voisi esimerkiksi liittää ehdon, joka velvoittaa lisenssinsaajia huomioimaan lisenssejä 

hyödyntäessään lisensoidun IPR:n taustalla vaikuttavan avoimen innovaation arvomaailman 

ja siten myös muiden innovaatioprosessiin osallistuneiden edun. Toisaalta, jos oikeudet ovat 

vain yksittäisen innovaatioyhteistyöhön osallistuneen nimissä, on oleellista sopia myös siitä, 

kuinka muut keksinnön ja IPR:n syntyyn myötävaikuttaneet saavat osuutensa lisensoinnin 

mukanaan tuomista tuotoista.268 Jotta avoimuus ja yhteistyö voivat arvoina toteutua, on 

tällaiset ehdot syytä neuvotella kaikkien innovaatiotoimintaan osallistuvien kesken, jolloin 

myös ehtojen noudattaminen on mielekkäämpää.  

 

Yrityksen IPR-strategian kannalta lisenssejä voidaankin pitää potentiaalisena vaihtoehtona 

silloin, kun kyseessä ei ole lisenssinantajan tai -saajan ydinliiketoimintaan kuuluva IPR. 

Lisenssinantaja on aiemmin selitetyn logiikan mukaisesti lähtökohtaisesti halunnut 

lisensoitavan IPR:n yksinomistukseensa todennäköisesti siksi, että se on tärkeässä roolissa 

kyseisen yrityksen liiketoiminnassa. Se saattaa kuitenkin lisensoinnin myötä joutua 

tinkimään halustaan päästä yksin hyödyntämään kyseisestä IPR:ää, jotta myös muilla 

 
267 Ks. esim. Ødegaard 2012, s. 310. Yhteistyö on tavallisesti tiiviimpää yksinomaisissa lisenssisopimuksissa. 

Toisaalta useiden yksinkertaisten lisenssien myöntäminen korostaisi avoimen innovaation arvoista avoimuutta. 
268 Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi osan rojalteista kohdistaminen keksinnön tekemiseen osallistuneille 

yrityksille ottaen kuitenkin huomioon sen, että patentin nimiinsä saanut on vastuussa patentin aiheuttamista 

ylläpitokustannuksista, jolloin sen saamien tuottojen tulisi myös olla samassa suhteessa korkeammat. 
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innovaatioprosessiin osallistuneilla on mahdollisuus käyttää yhteistyön tuloksia hyväkseen. 

Joka tapauksessa yksinomistus näyttäytyy potentiaalisena vaihtoehtona silloin, kun 

yrityksen on erityisen tärkeää päästä itse hallinnoimaan IPR:ää, sillä lisenssien 

myöntämisestä huolimatta yksinomistajalle jäävää liikkumavaraa voi pitää kohtuullisen 

suurena muihin aiemmin esiteltyihin vaihtoehtoihin verrattuna. 

 

Avoimen innovaation arvoista näkisin yksinomistuksen ja sen yhteydessä tehtävän 

oikeuksien lisensoinnin korostavan erityisesti luottamusta. Ensinnäkin yksinomistussuhteen 

syntyminen edellyttää, että muut keksinnön tekemiseen osallistuneet antavat keksinnön 

yksittäisen keksijän omistukseen. Tällöin niiden vaihtoehdoksi jää vain luottaa siihen, että 

patentin omistukseensa saanut taho on valmis lisensoimaan sen myös muiden käyttöön ja 

että muut keksijät pääsevät hyötymään patentista huolimatta siitä, että ne ovat antaneet 

omistusoikeuden jollekin toiselle. Toisaalta lisenssejä myöntävän, patentin 

yksinomistukseensa saaneen yrityksen on luotettava lisenssinsaajiin ja siihen, että ne 

toimivat sovitulla tavalla lisensoitua patenttia hyödyntäessään. Lisenssisopimusten 

yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata, että lisenssisuhteen tiiviyteen ja siihen, kuinka 

läheisestä yhteistyöstä on kysymys, vaikuttaa huomattavasti myös lisenssityyppi.  Siinä 

missä yksinomaisen lisenssin voi nähdä ilmentävän avoimen innovaation arvoista 

luottamuksen ohella erityisesti yhteistyötä, painottuu useita yksinkertaisia lisenssejä 

myönnettäessä sen sijaan avoimuus keksintöä hyödyntävien piirin laajentuessa.   
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5. Yhteenveto 
 

Avoin innovaatio on saanut jalansijaa kilpailun kiristyessä markkinoilla. Taustalla 

vaikuttavasta kilpailuasetelmasta huolimatta se on kuitenkin myös tiivistänyt yritysten ja 

erilaisten organisaatioiden välistä yhteistyötä. Tämän trendin vaikutuksesta innovaatioita on 

syntynyt ja syntyy yhä enemmän yritysrajat ylittävien kokoonpanojen toiminnan 

seurauksena, mikä puolestaan nostaa esiin kysymyksen tällaisten keksintöjen ja 

immateriaalioikeuksien omistussuhteiden järjestämisestä. Koska avoimen innovaation 

toimiminen ja onnistuminen edellyttää muun muassa siihen osallistuvien keskinäistä 

luottamusta, avoimuutta ja yhteistyötä, on mielestäni perusteltua antaa niille painoarvoa 

myös varsinaisen innovaatioprosessin päätyttyä sen seurauksena syntyneitä oikeuksia 

jaettaessa.  

 

Avoimen innovaation arvojen voi mielestäni nähdä vahvistuvan pitkäaikaisen 

yhteistyösopimuksen aikana. Siten ne osaltaan velvoittavat vastavuoroiseen yhteistyöhön 

myös innovaatioprosessin päätyttyä oikeuksien omistussuhteista sovittaessa ja yhteistyön 

tuloksena syntynyttä IPR:ää käytettäessä. Siksi olenkin päätynyt tarkastelemaan avoimen 

innovaation arvojen heijastumista erilaisiin omistusmalleihin, joita voidaan käyttää IPR:n 

hallinnoimiseksi. Tässä yhteydessä mainittakoon, että en myöskään tekisi liian suurta eroa 

avoimen innovaation arvomaailman saamaan painoarvoon sen mukaan, ovatko osapuolet 

ottaneet tekemiinsä sopimuksiin arvoja koskevan maininnan. Olen tällä kannalla siksi, että 

tietyt arvot ovat korostuneet jo aiemmin yhteistyökumppaneiden välisissä suhteissa heidän 

toimintansa seurauksena, eikä ole perusteltua jättää niitä yhtäkkiä huomiotta. 

 

Olen nyt käynyt tutkimuksessani läpi ajanjakson, joka kattaa avoimen innovaation 

seurauksena syntyvän keksinnön tekemisen, oikeuksien syntymisen keksinnön tehneelle 

työntekijälle, tällaiseen työsuhdekeksintöön kohdistuvien oikeuksien siirron työntekijältä 

tämän innovaatioprosessiin osallistuneelle työnantajalle ja innovaatioyhteistyötä tehneiden 

yritysten näiden oikeuksien omistussuhteista sopimisen. Tätä ajanjaksoa kuvatessani olen 

vastannut ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja selvittänyt, millainen oikeudellinen 

kehikko vaikuttaa avoimeen innovaatioon. Kun oli saatu selvyys innovaatioprosessia 

koskevasta sääntelystä, siirryin pohtimaan toisen tutkimuskysymyksen muodossa millaisia 

vaihtoehtoja avoimen innovaation seurauksena syntyneen IPR:n omistamiselle on ja miten 

avoimen innovaation periaatteet ja arvomaailma toteutuvat eri omistusmuodoissa. 
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Erilaisia omistusmalleja vertaillessa ilmeni, että niillä jokaisella on liittymäkohtia avoimen 

innovaation arvomaailmaan – toisilla hieman enemmän, toisilla vähemmän. Olisikin hienoa 

voida todeta jonkin omistusmallin kuvastavan kyseisiä arvoja parhaiten ja olevan siksi 

sopivin vaihtoehto, jos yritykset haluavat sopia myös omistussuhteista avoimen innovaation 

hengessä. Ei kuitenkaan ole mielekästä tehdä päätelmiä yksin tältä pohjalta. Yksittäisen 

yrityksen toiveisiin valittavasta omistusjärjestelystä vaikuttaa nimittäin vahvasti sen IPR-

strategia ja siten saman IPR:n osalta tilanne saattaa näyttäytyä hyvinkin erilaisena riippuen 

siitä, kenen keksijäyrityksistä näkökulma valitaan. Tämä voi kuitenkin auttaa 

yhteisymmärryksen löytämisessä yritysten neuvotellessa IPR:n omistussuhteista: yhdellä 

yrityksistä saattaa olla suuremmat intressit saada IPR hallintaansa ja muille puolestaan riittää 

se, että he saavat lisenssin turvin käyttää teknologiaa osana toimintaansa. Täysin 

suoraviivaisia ohjeita hyvästä menettelytavasta on kuitenkin mahdotonta antaa, sillä voi olla 

sekä tilanteita, joissa yritys haluaisi saada patentin täysin omistukseensa mutta halukkaita 

onkin useampia, että tilanteita, joissa yritykselle hyvin riittäisi pelkkä lisenssin avulla 

saavutettava käyttöoikeus, mutta muita kyseisestä immateriaalioikeudesta kiinnostuneita ei 

ole, joten yrityksen ainoaksi vaihtoehdoksi jää oikeuden omistaminen ja ylläpitäminen. 

 

Loppupäätelmänä avoimen innovaation arvojen voikin nähdä ruokkivan toisiaan ja samalla 

suojaavan hedelmällistä toimintaa niin innovaatioprosessin aikana kuin sen jälkeenkin sitä 

vahvemmin, mitä läheisemmästä yhteistyösuhteesta on kyse. Silti arvomaailman huomioon 

ottaminen voidaan varmistaa vielä paremmin ottamalla IPR:n omistusta ja jakamista 

koskeviin sopimuksiin maininta sen synnyn taustalla vaikuttaneesta avoimesta 

innovaatiosta. Joka tapauksessa erilaisten vaihtoehtojen olemassaolosta huolimatta on syytä 

menetellä yhteistyösopimuksen asettaman oikeuksien jakamista koskevan järjestyksen 

mukaan ja kartoittaa uuden IPR:n osalta osallistujayritysten kiinnostus, sillä ei ole 

mielekästä väittää tietyn omistusmallin olevan hyvä ratkaisu kaikkiin tilanteisiin. 

Tilannekohtaiseen ratkaisuun voi vaikuttaa myös se, mitä arvoja innovaatioyhteistyötä 

tehneet haluavat korostaa: siinä missä yhteisomistussuhde ja joint venture vaikuttaisivat 

painottavan erityisesti yhteistyön tärkeyttä, korostavat IPR holding-yhtiö ja yksinomistus 

luottamuksen merkitystä ja patenttipoolit puolestaan avoimuutta. Näin eri 

omistusmallivaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuksia myös tiettyjen arvojen painottamiseen. 
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