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Kauppa- ja teollisuusministeriö
Elinkeino-osasto Marja-Leena
Rinkineva

3.2.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä
laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamises ta (259/2004)
"korkeakoulukeksintölaki"

1. Esityksen taustaa

Korkeakoulujen tutkimustoiminta on yhteiskunnan siihen kohdistamien odotusten vuoksi muuttunut
voimakkaasti. Innovaatiotoiminta on aiempaa vahvemmin korkeakoulujen ja yhteiskunnan laajaa
yhteistoimintaa. Korkeakoulututkimus on samalla muuttunut aiemmasta, yhden tutkijan tekemästä
tutkimuksesta kohti laajoja yhteistutkimushankkeita, joita entistä enemmän rahoitetaan muuten kuin
korkeakoulujen omista toimintamäärärahoista. Aiemmin tutkimusta tehtiin pääasiassa yliopistoissa,
mutta ammattikorkeakoulujärjestelmän tuleminen mukaan korkeakoulujärjestelmään on muuttanut
myös tutkimusympäristöä. Tutkimushankkeisiin osallistuu aiempaa useammin muita kuin
yliopistojen tutkijoita ja opettajia, ja yliopistoissakin tehtävässä tutkimuksessa syntyvä keksintö
harvoin enää on vain yksittäisen tutkijan tai opettajan tekemä.1

Rahoituksen monimuotoisuus, eri tavoin toteutetut tutkimushankkeet ja yritysten kanssa tehtävä
yhteistyö ovat lisänneet eturistiriitatilanteita sekä asettaneet uusia haasteita tutkimustoimintaa ja
erityisesti korkeakoulututkimuksen hyödyntämistä koskeville säännöille. Nykyisessä tilanteessa
yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö yhdistettynä tutkija-ja
korkeakoulukohtaisiin sopimuksenvaraisiin järjestelyihin ei pysty tarjoamaan selkeää vastausta
immateriaalioikeuksien ja tietotaidon omistusta koskeviin kysymyksiin. Tämä voi johtaa
tutkimustulosten hyödyntämisen pitkittymiseen ja joissakin tapauksissa estää sen kokonaan. Uusien
keksintöjen tehokas hyödyntäminen sekä nykyisissä että uusissa yrityksissä edellyttää, että
keksintöjen omistusoikeuden siirtymistä koskevat oikeudelliset säännöt ovat selkeitä ja tasapuolisia.

Työsuhdekeksintölakiin aikanaan otettu tutkii apoikkeus ei enää kaikilta osin vastaa tarkoitustaan.
Yliopistoissa tehtävän tutkimuksen katsottiin palvelevan ensisijassa tieteen etuja ja yliopistoilla ei
katsottu olevan sellaisia edellytyksiä tai tavoitteita keksintöjen hyödyntämisessä, että yliopistojen
olisi pitänyt voida ottaa itselleen oikeudet tutkijan tekemään keksintöön. Ulkopuolisen rahoituksen
lisäännyttyä ja yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistoiminnan kasvun myötä tilanne on
olennaisesti muuttunut. Yliopistolain muutoksen yhteydessä korostettiinkin yliopistojen
yhteiskunnallista palvelutehtävää yliopistojen päätehtäviä tukevana ja täydentävänä.
Yhteiskunnalliseen palvelutehtävään sisältyy myös oletus siitä, että yliopistot välittävät osaamistaan
yhteiskunnalle muutenkin kuin tutkimus- ja koulutustehtävän kautta. Yliopistojen olisikin edistettävä
tutkimustulosten hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin, kuitenkin niin, että tutkimusta tekevän
henkilöstön tieteelliset ja taloudelliset oikeudet turvataan riittävällä tavalla.

1 Yhteistutkimushankkeille on tyypillistä, että niissä on useita erilaisia osallistujia: korkeakoulututkijat, yritysten tutkijat,
tutkimuslaitosten tutkijat jne. Yhteistutkimushankkeiden rahoituskin tulee usein monelta eri taholta (korkeakoulut,
tutkimuslaitokset, julkiset rahoittajat, yritykset ja säätiöt). Yliopistojen ulkopuolinen rahoitus onkin kasvanut huomattavasti
viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Tutkimustoiminnan menoista ulkopuolisen rahoituksen osuus oli vuonna 2001
yliopistoissa 51 prosenttia ja ammattikorkeakouluissa 74 prosenttia.



2. Esityksen tarkoitus

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää korkeakouluissa tehtävien keksintöjen oikeudellista asemaa. Voimassa
olevan työsuhdekeksintölain tutkijapoikkeuksen soveltaminen eri tavoin rahoitettuihin ja muutenkin erilaisiin
tutkimushankkeisiin aiheuttaa sen, että korkeakouluissa tehtävien keksintöjen oikeudellinen asema on
epäselvä ja usein tulkinnanvarainen. Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkijoiden oikeudet on
tarkoitus yhdenmukaistaa., sillä työsuhdekeksintölain tutkijapoikkeusta ei sovelleta ammattikorkeakoulujen
opettajiin.

Esityksen laajempana yhteiskunnallisena tarkoituksena on edistää keksintöjen tunnistamista ja kaupallista
hyödyntämistä. Pyrkimyksenä on, että korkeakouluissa syntynyt henkinen pääoma ei jäisi hyödyntämättä.
Lailla on tarkoitus varmistaa, että hyötyjinä ovat sekä keksijät, eri yhteistyötahot että korkeakoulut.

3. Oikeudet korkeakouluissa tehtyihin keksintöihin

Lähtökohtana esityksessä on yleinen patenttioikeudellinen periaate, jonka mukaan keksijällä on oikeus
keksintöönsä. Korkeakoulun palveluksessa oleva keksijä omistaisi siten itse keksintönsä, ellei
omistusoikeutta erikseen lakisääteisesti rajoitettaisi. Jotta toisaalta edelleenkin tunnustettaisiin tieteen
harjoittamisen vapaus ja toisaalta otettaisiin huomioon korkeakouluissa ja yhteiskunnassa tapahtuneet
muutokset esityksessä ehdotetaan jaettavaksi korkeakouluissa tehtävä tutkimus avoimeen tutkimukseen ja
sopimustutkimukseen. Avoimessa tutkimuksessa, joka vastaa käsitteenä yliopistoissa perinteisesti tehtyä
vapaata tutkimusta, keksijällä olisi edelleenkin täysi omistusoikeus tekemäänsä keksintöön. Avoin tutkimus
vastaa olosuhteiltaan pitkälti tilannetta, minkä perusteella työsuhdekeksintölain tutkijapoikkeus aikanaan
laadittiin. Sen sijaan sopimustutkimuksessa korkeakoululla olisi tiettyjen määrämuotojen mukaan oikeus
ottaa keksintöoikeudet itselleen. Keksijällä olisi kuitenkin aina nk. moraalinen oikeus keksintöönsä eli oikeus
tulla tunnustetuksi keksijänä sekä tietyin rajoituksin julkaisuoikeus2.

Sopimustutkimuksessa tehtyjen keksintöoikeuksien mahdollista siirtoa korkeakoululle puoltaa edellä esitetty
koko lain tavoite eli pyrkimys tunnistaa keksinnöt entistä paremmin sekä hyödyntää niitä tehokkaammin sekä
keksijän että muiden eduksi. Vain selkeä keksintöjen
oikeudellinen asema mahdollistaa pitemmällä tähtäimellä keksintöjen hyödyntämisen. Sopimustutkimukselle
on tyypillistä, että siinä syntynyt keksintö on usean tekijän yhteistulos. Sopimustutkimuksessa tutkimusaloite
on usein lähtenyt ulkopuoliselta, siinä käytetään laajalti korkeakoulun välineistöä, siihen liittyy usein myös
muiden tutkijoiden panostusta ja tutkimuksen rahoitukseen osallistuu useita tahoja. Sopimustutkimuksessa
tehty keksintö vastaa pitkälti työsuhteessa tehtyä keksintöä, jonka oikeudet kuuluvat työsuhdekeksintölain
mukaisesti työnantajalle. Sopimustutkimuksessa keksijä tietää jo ennen tutkimuksen alkamista, että
tutkimuksessa mahdollisesti syntyvien keksintöjen oikeudet voivat siirtyä korkeakoululle työnantajana.

Korkeakoulun oikeus ottaa itselleen keksintöoikeudet on edellä esitetyllä tavalla rajattu koskemaan vain
sopimustutkimusta. Keksintöoikeuksien siirtymiseen liittyvät tietyt määrämuodot (keksintöilmoitus,
aikarajat, korkeakoulun ilmoitus jne.), jotka rajoittavat oikeuden käyttöä. Edelleen keksintöoikeuksien
siirtymisestä tulisi keksijän saada kohtuullinen korvaus. Korvausta voidaan pitää hyvityksenä lisäarvosta,
jonka tutkimuksen tulokset ovat tuoneet oikeudet ottavalle korkeakoululle normaalin, palvelussuhteeseen
kuuluvan tutkimustoiminnan päälle. Korvauksen suuruuteen vaikuttaisi se, onko keksintö syntynyt
nimenomaisen tutkimustehtävän perusteella, kuinka paljon tutkimuksessa on käytetty tilaajan antamia läh-
deaineistoa jne.

2 Julkaisuoikeutta rajoittaisivat jo nyt voimassaolevat patenttilain sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
säännökset. Patenttilain mukaan keksintöä ei voida suojata, ellei se ole uusi. Tämä uutuusvaatimus on ehdoton ja uutuuden
menettämiseen riittää millä tavalla tahansa tapahtunut julkistaminen. Julkisuuslaki edellyttää, että esim. yritysten
liikesalaisuudet on suojattava. Korkeakoulukeksintölakiin ehdotettu julkaisuoikeuden rajoitus on mainittujen lakien kanssa
linjassa, mutta sisältää korkeakoulututkimukseen liittyviä täsmentäviä sääntöjä. Säännös on kuitenkin sopimuksenvarainen
ja siitä voidaan osapuolten sopimuksella poiketa.



4. Lopuksi

Tällä hetkellä jo keksintöoikeuksien siirroista yhteistutkimushankkeissa sovitaan pääsääntöisesti erikseen,
mutta sopimuskäytäntö vaihtelee paljon ja sopijaosapuolet saattavat toisinaan olla eriarvoisessa asemassa.
Oikeus keksintöjen siirtymiseen korkeakouluille sopimus-tutkimustilanteissa on välttämätöntä, jotta
korkeakoulut pystyisivät toteuttamaan omat velvoitteensa ulkopuolisia tahoja kohtaan. Kuten aiemmin on
todettu, ulkopuolisten tahojen merkitys korkeakoulututkimuksessa etenkin rahoituksen suhteen on kasvanut
merkittävästi ja tämä on muuttanut korkeakouluissa tehtävän tutkimuksen luonnetta ja tarkoitusta. Tällöin
rajattu, määrämuotoinen, ennakkoon tiedossa oleva ja korvausta vastaan tapahtuva oikeuksien siirtyminen on
perusteltua. Jotta lain tavoitteet eli keksintöjen parempi tunnistaminen ja hyödyntäminen toteutuisivat,
yliopistoille ja ammattikorkeakouluille tulisi nykyistä selkeämpi velvoite järjestää tutkimustulosten
kaupallisen hyödyntämisen edellyttämät riittävät ja hyvät hallinnointitavat. Tämä puolestaan palvelee myös
keksijöiden etuja.



ASIA Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksistä n:o 259/2004 vp laiksi
korkeakouluissa tehtäviin keksmtöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän
tekemiin keksmtöihin annetun lain muuttamisesta ("laki korkeakou-
lukeksinnöistä").

LAUSUNTO Lausuntonani esitän kunnioittaen seuraavaa:

Käsittelen tässä lausunnossa ensiksi seuraavia yleisiä kysymyksiä:

patenttioikeuksien perusoikeudellinen suoja
patenttioikeuksien hyödyntämiseen liittyvistä seikoista

Sen jälkeen tarkastelen ehdotettua esitystä laiksi korkeakoulukeksin-nöistä
erityisesti siitä näkökulmasta, rajoittaako ehdotettu laki korkea-
koulukeksinnöistä tutkijoiden tai muiden korkeakoulujen palveluksessa olevien
henkilöiden oikeuksia tavalla, joka voisi olla ristiriidassa heidän
perusoikeuksiensa kanssa.

Patenttioikeuksien perusoikeudellinen suoja

Patenttioikeudet ovat varallisuusoikeuksia, jotka kuuluvat Suomen perustuslain
15 §:n mukaisen omaisuuden suojan piiriin. Euroopan unionin
perusoikeusasiakirjassa (A:18.12.2000) erikseen mainitaan, että teollis- ja
tekijänoikeudet turvataan. Myös keksijän kunniaa suojataan siten, että keksijän
nimi tulee mainita patenttihakemuksessa.

Patenttioikeuksien, kuten muidenkin immateriaalioikeuksien varalli-suusarvo
perustuu pitkälti siihen, että patentinhaltijalla on yksinoikeus määrätä
patentoidun keksinnön ammattimaisesta hyödyntämisestä (Patenttilain
(550/1967) 1 §). Patentinhaltija voi joko itse hyödyntää patenttia saadakseen
esimerkiksi kilpailuetua muihin samalla alalla toimiviin tahoihin nähden tai
lisensioimalla keksintöä muille tahoille vastiketta vastaan. Patentinhaltijan
varallisuusoikeuksien rajoittaminen on kysymyksessä, jos patentinhaltijan
mahdollisuutta määrätä keksinnöstään rajoitetaan. Äärimmäinen keino rajoittaa
keksijän oikeutta on keksinnön pakkolunastus, joka edellyttää painavia
yhteiskunnallisia syitä voidakseen olla oikeutettu. Esimerkki tällaisesta on
keksintö, jolla on pääasiallisesti merkitystä maanpuolustukselle ja jonka salassa
pysyminen on maanpuolustuksen kannalta tärkeää.. Tällainen keksintö voidaan
valtioneuvoston päätöksellä pakkolunastaa valtiolle kohtuullista korvausta
vastaan (L maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä 551/1967).
Patenttioikeuksien hyödyntämiseen liittyvistä seikoista

Patenttioikeuksien hyödyntämiseen ja niiden taloudelliseen arvoon vaikuttavat
monet seikat, jotka on otettu huomioon nykyisessä laissa oikeudesta työntekijän
tekemiin keksmtöihin (656/1967). Työsuhdekeksintölain 4 §:ssä säädetään:

"Jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien
täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti
käyttämällä hyväksi työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin
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kuuluvan yrityksen liikkeessä tai laitoksessa saavutettuja kokemuksia,
työnantajalla on oikeus, jos keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan
tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan,
saada kokonaan tai osittain oikeus keksintöön. Jos keksintö on syntynyt
työntekijän työssä tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena, työnantajalla
on edellä tarkoitettu oikeus, vaikkei keksinnön hyväksikäyttö kuulu
työnantajan tai tämän kanssa samaan konserriiin kuuluvan yrityksen
toiminta-alaan/'

Työsuhdekeksintölaki noudattaa pitkälti yleisiä työoikeudellisia lähtö-kotia,
joiden mukaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena suoritetun työn
tulokset kuuluvat työnantajalle.

Työsuhdekeksintölakiin sisältyy pakottava säännös, jonka mukaan työntekijällä
on oikeus saada kohtuullinen korvaus, vaikka toisin olisi etukäteen sovittu, jos
työnantaja päättää ottaa keksinnön käyttöönsä. Työnantajalla on siis
velvollisuus maksaa palkan lisäksi kohtuullinen korvaus työntekijän patentilla
suojattavissa olevasta keksinnöstä.

Arvioitaessa työsuhdekeksintölain vaikutuksia keksijän varallisuusoi-
keudellisesta näkökulmasta on ldinnitettävä huomiota siihen, että patentoitava
keksintö harvoin on kaupallisesti hyödynnettävissä oleva tuote sellaisenaan.
Keksinnön jalostaminen kaupallisesti hyödynnettävissä olevaksi tuotteeksi
vaatii lähes poikkeuksetta huomattavia tuotekehitys- ja
markkinointiponnisteluja, joihin yksittäisellä keksijällä ei ole resursseja
panostaa. Myös itse keksinnön syntymiseen vaikuttaa usein se tietotaito, jonka
työnantaja on antanut työntekijän käyttöön. Usein keksintö syntyy
organisoidussa tutkimushankkeessa usean tutkijan yhteistyön tuloksena.

Nykyisen työsuhdekeJ^intölain mukaan lakia ei sovelleta yliopiston,
korkeakoulun tai vastaavanlaisen tieteellisen opetuslaitoksen opettajaan ja
tutkijaan (ns. akateemisen vapauden piiriin kuuluvat tutkijat ja opettajat). Sen
sijaan työsuhdekeksintölakia sovelletaan muuhun korkeakoulun palveluksessa
olevaan henkilöstöön. Lähtökohtana nykysäänte-lyssä on ollut, että akateemisen
vapauden piiriin kuuluvat tutkijat eivät työskentele samalla tavoin työnantajan
johdon ja valvonnan alaisena kuin muut työntekijät, jolloin ei ole
oikeuspoliittisia perusteita edellyttää keksinnön siirtymistä työnantajalle.
Nykyinen sääntely turvaa akateemisen vapauden piiriin kuuluvien tutkijoiden
tieteenharjoittamisen vapauden ja on siten sopusoinnussa Suomen perustuslain
16 §:n kanssa.

Viimeaikaisen kehityksen valossa korkeakouluissa harjoitetaan enenevässä
määrin tutkimusta ulkopuolisista lähteistä saatavan rahoituksen turvin ja
sopimuskumppaneiden kanssa. Tällaisessa ympäristössä tutkimusta harjoitetaan
hyvin samanlaisissa olosuhteissa kuin työsuhteessa. Sopimustutkimuksessa
tutkijan vapaus on käytännössä jo nykyisin kaventunut lähinnä hankkeeseen
osallistumisesta päättämiseen, kuten hallituksen esityksessä 259/2004 todetaan.

Ehdotetun lain vaikutukset keksijän oikeuksiin

Keksijän varallisuusoikeudet

Ehdotettu lakiesitys jakaa tutkimuksen avoimeen tutkimukseen ja so-
pimustutkimukseen. Avoin tutkimus tarkoittaa perinteistä yliopistoissa
harjoitettavaa vapaata tutkimusta. Esityksen mukaan korkeakoulu voi ottaa
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oikeudet avoimessa tutkimuksessa syntyneeseen keksintöön, jos keksijä ei ole
ilmoittanut halukkuuttaan itse hyödyntää keksintöään. Korkeakoululla on siis
vain toissijainen oikeus keksintöön. Käytännössä tutkijan oikeutta määrätä
tällaisesta keksinnöstä ei ole lainkaan rajoitettu.

Sopimustutkimuksessa korkeakoululla on oikeus ottaa itselleen oikeudet
keksintöön kuuden kuukauden kuluessa keksijöiden tekemästä
ketemtöilxnoituksesta. Keksijällä on oikeus saada keksinnöstä kohtuullinen
korvaus. Tämä vastaa nykyisen työsuhdekeksintölain periaatteita

i> j—\»-\.. . TV « . f-- »-»  1^ r% «-vf.fi nl I *»   r<nnmvi4n(l«^1/itVv« l V f f "vl^ I n \"\* P
1̂1"f 1

VJI i ou^uovuuiu^Da ry^zi i i\tii tooci, tna jv/j/n JLL LILLUI, rviinii r\c7*„..>^w \jx i rtuifuou

samanlaisia piirteitä kuin työsuhteessa muutoinkin. Tällaisen tutkimuksen
tuloksena syntyy usein keksintöjä, joita ei ilman sopimusosapuolten/
rahoittajien taloudellisia ja muita panostuksia syntyisi.

Kokonaisuutena selkeät siirtymistä koskevat menettelyt tekevät tehokkaan
oikeuksien hyödyntämisen mahdolliseksi. Oikeudellinen epäselvyys siitä,
kenelle oikeudet kuuluvat voi tosiasiallisesti estää keksinnön käytön kokonaan,
esimerkiksi keksijäryhmän osalta yksi keksijä voi estää muita keksijöitä
kokonaan hyödyntämästä keksijöiden yhteistä keksintöä. Keksintöjen
hyödyntämisen tehostaminen on paitsi keksijöiden ja sopimusosapuolten myös
yhteiskunnan yleisessä intressissä.

Muissa tilanteissa syntyneiden keksintöjen osalta (muiden kuin tutkijoiden ja
opettajien keksinnöt) korkeakouluilla olisi esityksen mukaan etuoikeus
neuvotella keksintöön kohdistuvista oikeuksista. Jos keksintö on korkeakoulun
toiminnan kannalta tarpeellinen, korkeakoululla olisi etuoikeuden lisäksi oikeus
saada kohtuullista korvausta vastaan käyttöoikeus. Nykyisin nämä keksinnöt
kuuluvat työsuhdekeksintölain soveltamisalan piiriin ja korkeakoulu voi useissa
tapauksissa ottaa oikeudet kokonaan itselleen.

l/P yfäooff -^p/c Jj£

Pekka Länsineva
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti
julkisoikeuden yliassistentti Turun
yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 3.2.2005 klo 10

Asia: Hallituksen esitys n:o 259/2004 vp laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin

keksintöihin ym.

Hallituksen esitys



Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen uudeksi laiksi, joka sääntelee korkeakouluissa

tehtäviä keksintöjä ja niihin liittyviä oikeuksia. Uutta lakia sovellettaisiin sekä yliopistoi-

hin että ammattikorkeakouluihin ja näin ollen se merkitsisi sääntelyn yhtenäistämistä

yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien tutkijoiden välillä. Yliopistotutkijoiden

näkökulmasta esitys merkitsee oikeusaseman kavennusta nykylainsäädäntöön

verrattuna. Voimassa oleva laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967,

1.3 §) nimittäin rajaa yliopistojen, korkeakoulujen ja vastaavien tieteellisten opetuslai-

tosten opettajat ja tutkijat ko. laissa tarkoitetun työntekijämääritelmän ulkopuolelle,

minkä vuoksi yliopistotyönantaja ei saa heidän tekemiinsä keksintöihin oikeuksia

samojen lainsäädännöllisten perusteiden mukaan kuin työnantajat yleensä. Nyt käsiteltä-

vänä oleva ehdotus kaventaa tätä ns. tutkijapoikkeusta siten, että korkeakoulu saisi

oikeuden kohtuullista korvausta vastaan ottaa itselleen oikeudet sellaisiin keksmtöihin,

jotka syntyvät lakiehdotuksen 3 §:n tarkoittamassa sopimustutkimuksessa. Sen sijaan ns.

avoimessa tutkimuksessa lähtökohtana olisi edelleen, että oikeudet keksmtöihin säilyvät

keksijällä ja korkeakoulu voisi ottaa ne itselleen vain, jos keksijä ei itse julkaise tai

muutoin hyödynnä keksintöään. Rajanveto sopimusmtkimuksen ja avoimen mtkimuksen

välillä on siis keskeisessä asemassa arvioitaessa lakiehdotuksen merkitystä (myös

perustuslain kannalta).

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa keskitytään kysymykseen siitä, onko ehdotettu sääntely

sopusoinnussa perustuslain 15 §:n omaisuudensuojasäännöksen asettamien vaatimusten kanssa.

Sen sijaan esityksessä ei kiinnitetä huomiota siihen valtiosääntöises-tä näkökulmasta olennaiseen

kysymykseen, mitä ehdotus merkitsee perustuslain 16.3 §:ssä turvatun tieteen ja ylimrnän

opetuksen vapauden sekä korkeakoulujen itsehallinnon (PL 123.1 §) kannalta. Myöskään

ehdotuksen suhdetta PL 12 §:ssä turvattuun sananvapauteen ei eräitä satunnaisia mainintoja

lukuun ottamatta esityksessä tarkastella. Näistä teemoista vaikenerninen esityksen kirjallisissa

pemsteluissa herättää vakavia epäilyksiä sen suhteen, onko tieteen vapaudelle ja siihen läheisesti

kytkeytyvälle sananvapaudelle annettu esitystä valmisteltaessa ylipäänsä sellaista painoarvoa, jota

perustuslakimme nykyisin edellyttää korkeakoulujen mtkimustoirrrintaa sääntelevältä

lainsäädännöltä.

Esityksen arviointi tieteen vapauden ja sananvapauden kannalta
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Perustuslain 16.3 §:n mukaan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

Säännöksen esitöiden mukaan kyseisen vapauden tarkoituksena on luoda "edellytykset kulttuurin

kehitykselle"(HE 309/1993 vp, s. 64/11). Vastaavasti myös YK:n TSS-sopi-muksessa tieteellisen

tutkimuksen vapautta tarkastellaan kiinteänä osana kulttuuristen ihmisoikeuksien kokonaisuutta

ja vieläpä samassa artiklassa (art. 15), joka turvaa myös "jokaiselle oikeuden nauttia tieteellisten,

kirjallisten tai taiteellisten tuotteidensa henkisille ja aineellisille eduille suodusta suojasta".

Tieteen vapaus kytkeytyy kiinteästi ylimmän opetuksen vapauteen, sillä ainakin yliopistoissa

opetuksen edellytetään perustuvan tieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi tieteen vapaus on

läheisessä yhteydessä esimerkiksi sananvapautta ja julkisuutta turvaavan perusoikeuden kanssa.

Tieteen vapaus ihmis- ja perusoikeutena suojaa paitsi yksittäisen tutkijan vapautta valita

esimerkiksi mtkimusaiheensa ja -menetelmänsä sekä julkaista mtkimustuloksensa myös

yleisenrunin tiedettä ja sen institutionaalisia toimintaedellytyksiä. Tässä suhteessa merkityksellisiä

elementtejä ovat mm. tieteen riippumattomuuden, julkisuuden ja kriittiseen itsekontrollin

lähtökohdat.

Lienee selvää, että sellaiset kehitystekijät kuin elinkeinoelämän antaman totkimusrahoi-tuksen

kasvu sekä tilaustutkimuksen ja tutkimustulosten patentoinnin yleistyminen yliopistoissa voivat

johtaa vähintäänkin jännitteiseen suhteeseen perustuslaissa turvattujen tieteen ja ylimmän

opetuksen vapauden sekä sananvapauden ja julkisuuden ideoiden toteutumisen kanssa. Siksi on

yllättävää, ettei käsiteltävänä olevan lakiesityksessä juurikaan anneta painoarvoa näille

perustuslakiin perustuville lähtökohdille, vaan siinä pikemminkin siunataan ja otetaan annettuna

käytännön sopimustoiminnan myötä tapahtunut tieteen kaupallistumiskehitys ja pyritään verraten

suoraviivaisesti legalisoimaan se myös lainsäädännöksi. Tässä suhteessa ainakin lakiehdotuksen 2

§:n tarkoitus-säännöstä olisi nähdäkseni aihetta täsmentää tavalla, joka ei jättäisi epäselvyyttä

siitä, että lakia tulkittaessa ja sovellettaessa myös tieteen ja ylimmän opetuksen vapauden sekä

sananvapauden turvaamiselle tulee antaa tärkeä painoarvo.

Tieteen vapaudella ja sananvapaudella on merkitystä erityisesti sen lakiehdotuksen keskeisen

sääntelykysymyksen suhteen, kenelle oikeudet korkeakoulussa tehdyistä keksinnöistä kuuluvat.

Näiden perustuslaillisten lähtökohtien näkökulmasta ei sinänsä liene estettä omaksua sellaista

säätelyvaihtoehtoa, joka tiettyjen edellytysten täyttyessä rinnastaa korkeakoulututkimuksessa

syntyvät keksinnöt muunlaisissa työsuhteissa syntyviin kelcsmtöihin ja antaa tietyin edellytyksin

yliopistotyönantajalle samantyyppisiä oikeuksia keksmtöihin kuin muillakin työnantajilla on. Tätä



tarkoittavat säännökset on kuitenkin pyrittävä muotoilemaan tavalla, joka ei rajoita tieteen- ja

sananvapautta laajennuin kuin on välttämätöntä eri osapuolitahojen korkeakoulukeksmtöihin

liittyvien oikeuksien oikeudenmukaisen määrittelyn ja jaon kannalta. Erityisesti ehdotus korkea-

koululle annettavasta oikeudesta ottaa itselleen oikeudet sopimusmtkimuksessa syntyviin

keksintöihin (lähinnä ehdotuksen 3, 7,9,11 ja 12 §:ien muodostama kokonaisuus) voi merkitä

sellaista tieteen ja sananvapauden rajoimstajorikapemsmslainmukaisuutta on arvioitava

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Tällainen sääntely voidaan nähdä

perusoikeusrajoituksena sekä yksittäisen tutkijan perusoikeuksien että perustuslainsuojan piiriin

kuuluvien tieteen ja julkisuuden institutionaalisten edellytysten näkökulmasta.

Lakiehdotuksen taustalla olevat tavoitteet selkeyttää korkeakouluissa tehtävien keksintö-

jen oikeudellista asemaa ja edistää keksintöjen ttinnistamista ja kaupallista hyödyntämis-

tä oikeudenmukaisella tavalla voinevat sinänsä muodostaa sellaisen perusoikeusjärjestel-

män kannalta hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla tieteen vapauttaja sananvapautta

voidaan rajoittaa.

Epäselvempää sen sijaan on, ovatko lakiin ehdotetut säännökset sisällöltään niin täsmäl-

lisiä ja tarkkarajaisia kuin perusoikeusrajoituksilta tulisi edellyttää ja onko sääntely

sopusoinnussa suhteellisuusvaatimuksen kanssa. Ongelma juontuu erityisesti ehdotuksen

3 §:ään, jossa sopimustutkimus määritellään varsin formaalein kriteerein siten, että

kyseinen tutkimuksen kategoria näyttäisi muodostuvan sangen laaja-alaiseksi koko-

naisuudeksi. Säännöksen sanamuodosta saa sen käsityksen, että tutkimushankkeet (ja

perusteella myös niissä syntyvät keksinnöt) voitaisiin jotenkin ennakolta sitovalla

määritellä kuuluviksi joko avoimen tai sopimusmtkimuksen kategoriaan. Tutkimus olisi

esimerkiksi kokonaisuudessaan ja automaattisesti sopimusmikimusta, jos ehdotuksen 3

§:n 3-b-kohdan kriteerit sen kohdalla täyttyvät. Tällaisen ehdotuksen sanamuotoihin

tukeutuvan kaavamaisen tulkintatavan myötä korkeakoulut näyttäisivät voivan saada

niin laaja-alaisen oikeuden sopimustutkimuksen yhteydessä syntyvien keksintöjen

ottamiseen itselleen, ettei lopputulos välttämättä olisi sopusoinnussa tieteen vapauden tai

sananvapauden vaatimusten kanssa. Kuitenkin lakiehdotuksen 12 §:n yksityiskohtaisista

perusteluista voitaneen päätellä, ettei sääntelyä kenties olekaan tarkoitettu aivan näin

kategorisella tavalla tulkittavaksi, vaan ajatuksena on ilmeisesti ollut, että syntyvän



keksinnön ja wtkimussopimuksen/-toimeksiannon välillä tulee vallita riittävän kiinteä

yhteys, ennen kuin kyseinen otto-oikeus syntyy. Esityksen perusteluissa niniittäin

todetaan (ks. HE s. 32-33):

"se, että keksijä on mukana sopimustatkimushankkeessa, ei estäisi häntä tekemästä

hankkeeseen liittymättömiä keksintöjä avoimessa tutkimuksessa tai lain sovelta-

misalan ulkopuolella. Toisaalta hänen olisi voitava osoittaa, että tällaisissa tapauk-

sissa syntynyt keksintö on syntynyt avoimessa mtkimuksessa tai lain soveltamisalan

ulkopuolella. Keksijälle asetettavaa todistustaakkaa olisi sovellettava vain silloin,

kun korkeakoulu osoittaa, että keksintö on olennaisesti sopimusta&toushankkee-

seen perustuva tai se ilmeisesti on syntynyt sopimustutldmushankkeessa.''

Ei kuitenkaan riitä, että tämänkaltainen perustavanlaatuinen lähtökohta ilmenee vain

esityksen perusteluista, vaan myös itse säädöstekstiä tulisi täydentää tavalla, josta

ilmenisi nimenomaisesti se vaatimus, että tilaus-/toimeksiantotutkimushankkeen ja

syntyvän keksinnön välillä tulee vallita riittävän kiinteä ja riidaton (syy-)yhteys, ennen

kuin korkeakoululle syntyisi kyseisellä perusteella otto-oikeus keksintöön. Voihan

esimerkiksi olla, että toimeksiantotutkimusta tehdessään tutkijalla syntyy jonkinlaisena

sivutuotteena sellaisia toimeksiantoon suoranaisesti liittymättömiä itsenäisiä oivalluksia

ja innovaatioita, joita toimeksiantosuhteen osapuolet eivät ole voineet sopimusta

tehtäessä ennakoida. Tällaisten innovaatioiden talkitseminen automaattisesti sopimustut-

kimuksen piiriin kuuluviksi ei olisi oikeudenmukaista eikä myöskään sopusoinnussa

perusoikeusrajoituksilta edellytettävän suhteellisuusvaatimuksen kanssa. Pikemminkin

tieteen vapauden ja sananvapauden lähtökohtien Imnnioittoniinen edellyttäisi päinvastai-

sen tulkinnan omaksumista sääntelyssä oletusarvoksi. Onhan työsuhdekeksintölaissakin

(4 §) on pyritty täsmentämään niitä kriteereitä, jolloin keksinnön katsotaan syntyneen

työsuhteessa.

Omaisuudensuoj anäkökulma

Edellä esitetyt kriittiset näkökohdat lakiehdotuksen epätäsmällisyydestä ja tulkinnanva-

raisuudesta pätevät pitkälti myös arvioitaessa ehdotusta perustuslaissa turvatun

omaisuudensuojan kannalta. Esitys ei toisin sanoen anna riittävän yksiselitteistä pohjaa



arvioida, voiko sääntely johtaa sellaisiin tilanteisiin, jotka olisivat ristiriidassa

omaisuudensuoja-vaatimusten kanssa. Siltä osin kuin on selvää, että kysymys on

keksinnöstä, joka on syntynyt esimerkiksi tutkimuksen tilaajan antamien resurssien,

tietojen ja tutkimustoi-meksiannon pohjalta, ei nähdäkseni ole ongelmallista hyväksyä

lakiehdotuksessa omaksuttua mallia siitä, miten tällaiseen keksintöön liittyvien

varallisuusarvoisten etuuksien ehdotetaan jakaantuvan tutkimussopimuksen eri

osapuolitahojen kesken.

Tällöin on kysymys sellaisesta varallisuusarvoisia etuja tasapainottavasta sääntelystä

tilanteessa relevanttien osapuolitahojen välillä, joka arvioni mukaan mahtuu kohtalaisen

ongelmitta sen toleranssin piiriin, jonka PL 15.1 §:n omaisuudensuojan yleislauseke

tällaisessa asetelmassa lainsäätäjälle jättää. Tällaista tilannetta ei toisin sanoen ole

perusteltua arvioida PL 15.2 §:n pakkolunastussäännöksen valossa, vaikka säädöstekstis-

sä puhutaankin oikeuksien ottamisesta tutkijalta korkeakoululle. Jos nimittäin

tutkimustoimeksiannon/-sopimuksen ja syntyvän keksinnön välillä on riidaton ja selkeä

yhteys, keksijä tuskin voinee olettaa (ainakaan valtiosääntöoikeudellisesti kestävällä

tavalla), että hän saisi keksintöön yksinomaisen oikeuden, jonka tämän lakiehdotuksen

perusteella häneltä sitten riistetään. Pikemminkin voi olettaa tutkijan mieltävän (esimer-

kiksi riittävän yksiselitteisen tutkimussopimuksen perusteella), että kysymys on jollakin

tavalla tilatusta tai jaetusta oikeudesta tai odotuksesta, joka sitten mahdollisesti realisoi-

tuessaan koituu hyödyksi niin toimeksiantaja-Zkorkeakoulutaholle kuin mtkijallekin. Eri

asia on, että lakiehdotuksessa käytetty immateriaalioikeudellispohjainen käsitteistö

näyttää (alan perinteelle uskollisesti) rakentuvan varsin yksinomaisilta näyttävien

"omaisuus"tyyppisten "oikeuksien" ja niiden "siirtymistä" ilmentävien termien varaan.

Jos lakiehdotus kuitenkin voi määrittelyjensä epämääräisyyden vuoksi johtaa yleisesti

sellaisiin tilanteisiin, joissa keksintöjä otetaan korkeakoulun haltuun vastoin tutkijan

perusteltuja odotuksia sillä perusteella, että niiden katsotaan (säädöstekstin mahdollis-

taman kaavamaisen mlkinnan perusteella) syntyneen sopimustutkimuksessa, lähestytään

jossain vaiheessa tilannetta, jota olisi valtiosääntöisesti arvioitava PL 15.2 §:n pakko-

lunastussäännöksen varassa ja jolloin sääntely siis olisi perustuslainmukaista ainoastaan

yleisen tarpeen ja täyden korvauksen vaatimusten täyttyessä (ks. erit. PeVL 28/2004 vp).

Asia voidaan ilmaista myös niin, että mitä vähemmän keksintö rakentuu toimeksiantajan



panostusten tai tilauksen varaan ja toisaalta mitä enemmän se perustuu tutkijan itsenäi-

seen panokseen, sitä lähemmäs tullaan pakkolunastussäännöksen soveltamisalaa, mikäli

tällaisen keksinnön oikeudet ehdotetun lain perusteella siirtyisivät korkeakoululle. Silloin

kun tilaajan/korkeakoulun ja toisaalta tutkijan osuudet keksinnön syntyyn ovat

jokseenkin tasapainossa keskenään on ehdotettu oikeuksien siirtyminen korkeakoululle

ja 9 §:ssä omaksuttu kohtuullisen korvauksen sääntelymalli kohtuullisen helposti

perusteltavissa. Sen sijaan jos tutkijan itsenäinen panos on merkittävästi suurempi kuin

muiden osapuolten, lähestytään jossain vaiheessa tilannetta, jossa täyden korvauksen

vaatimus on perusteltu. Tällöin on kysymys tutkijalle kuuluvan oikeuden siirtämisestä

toiselle subjektille.

Merkitystä asiaa arvioitaessa on myös sillä seikalla, kuinka hyvin tutkija tietää tai hänen

voidaan edellyttää tietävän, että korkeakoulu voi ottaa oikeudet hänen sopimustutkimuk-

sessa syntyvään keksintöönsä. Lakiehdotuksesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, voiko

huolellisesti toimiva tutkija sen perusteella joutua täysin yllättäen tilanteeseen, jossa hän

menettää oikeudet keksintöönsä. Epäselväksi esimerkiksi jää, miten varmistetaan, että

sopimustutkimushankkeeseen kesken mukaan tuleva tutkija saa riittävästi tietoa hank-

keessa mukana olevista tahoista, sen erilaisista rahoituslähteistä tai niistä sopimusehdois-

ta, jotka mtkimuksen luonnetta määrittävät. Tässäkin mielessä lakiehdotukseen

sisältyviä avoimen tutkimuksen ja sopimusmtkimuksen välisen rajan määräytymisen

perusteita ja muita tutkijoiden oikeusasemaan olennaisesti vaikuttavia säännöksiä olisi

aiheellista merkittävästi täsmentää.

Loppuarvio

Kaikkineen lakiehdotus kaipaa vielä jatkovalmistelua. Keskeisenä ongelmana ehdotuk-

sessa on, ettei sitä ole vielä perusteellisesti arvioitu tieteen vapauden ja sananvapauden

kannalta, vaikka juuri nämä perusoikeudet määrittävät olennaisella tavalla niitä lähtö-

kohtia, joiden varaan korkeakoulumtkimusta sääntelevän lainsäädännön tulisi rakentua.

Osittain tästä syystä esitys jättää liian tulkinnanvaraiseksi sellaisia kysymyksiä, joilla on

tärkeä merkitys mm. yksittäisen tutkijan tutkimuksen vapauden, sananvapauden ja



taloudellisten oikeuksien määräytymisen ja toteutumisen kannalta ja joilla voi myös

laajemmassa mitassa olla vaikutusta tiedeinstituution toimmtaedellytyksiin.

/ I l /P /JolOO -̂&p/& O f f

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi oikeudesta

korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin

keksintöihin annetun lain muuttamisesta (HE 259/2004 vp).

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on tarkasteltu yksinomaan lakiehdotuksen

suhdetta perustuslain 15 §:ssä säänneltyyn omaisuudensuojaan. Ehdotuksella on kuitenkin

myös muita perusoikeuskytkentöjä: sitä on arvioitava myös perustuslain 16 §:n 3 momentissa

turvatun tutkimuksen vapauden, 12 §:n 1 momentissa suojatun sananvapauden ja 12 §:n 2

momentissa säännellyn asiakirjajulkisuuden kannalta.

1.  Omaisuudensuoja



Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan niin sanotut immateriaalioikeudet

kuuluvat perustuslailla (nykyisin PL 15 §:llä) suojatun omaisuuden piiriin. Tämä suoja ulottuu

myös patentoitavissa oleviin keksintöihin.

Tekijänoikeuden nauttimaa perusoikeussuojaa on hiljattain tarkasteltu perustuslakivaliokunnan

lausunnossa 28/2004 vp. Arvioitavana oli säännösehdotus, jonka mukaan poliisin

tutkintokoulutukseen sisältyvän opinnäytetyön tekijänoikeudet olisivat siirtyneet opiskelijalta

asianomaiselle poliisioppilaitokselle työn tultua oppilaitoksessa hyväksytyksi. Valiokunta

totesi ehdotuksen suhteesta perustuslain 15 §:ssä taattuun omaisuudensuojaan seuraavaa:

"Ehdotus merkitsee tekijänoikeuden siirtämistä opinnäytetyön tekijältä kokonaisuudessaan - ilman
ehtoja tai rajoituksia - suoraan lain perusteella poliisioppilaitokselle. Tekijä menettäisi siten hänelle
tekijänoikeuslain perusteella kuuluvan yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta samoin kuin
oikeuden tehdä esimerkiksi kustannussopimus teoksen julkaisemisesta. Omaisuuden suojaa nauttivan
varallisuusarvoisen oikeuden tällainen pois ottaminen ja siirtäminen henkilöltä toiselle rinnastuu
valiokunnan mielestä perustuslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun omaisuuden pakkolunastukseen.
[Ks. Pekka Länsineva: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet, Jyväskylä 2002, s. 203.] Tämän
rinnastuksen näkökulmasta on puutteena, ettei lakiehdotus sisällä perustuslaissa säädettyä yleisen
tarpeen edellytystä millään tavalla konkretisoivia mainintoja (ks. esim. Pe VL 49/2002 vp ,  s.  4/II)
eikä säännöksiä tekijälle suoritettavasta korvauksesta."

Oikeutta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin koskevan lakiehdotuksen 4.1 §:n mukaan lähtökohtana on,

että lain soveltamisalaan kuuluvan keksinnön tekijällä on sama oikeus keksintöönsä kuin muulla keksijällä,

ellei laissa muuta säädetä. Lisäksi ehdottomana säännöksenä ehdotetaan säädettäväksi, että keksinnön

tekijällä on oikeus tulla tunnustetuksi keksijänä. Lakiehdotus antaa kuitenkin eräissä tapauksissa

korkeakoululle oikeuden ottaa itselleen oikeudet korkeakoulututkimuksessa tehtyihin keksintöihin.

Keksinnöt jaetaan kolmeen ryhmään: avoimessa tutkimuksessa ja sopimustutkimuksessa tehtyihin sekä

muissa tilanteissa syntyneisiin keksintöihin. Korkeakoulu voisi ottaa itselleen oikeudet avoimessa

tutkimuksessa syntyneeseen keksintöön vain, mikäli keksijä ei ole kuuden kuukauden kuluessa

keksintöilmoituksen tekemisestä julkaissut keksintöä tai ilmoittanut halukkuuttaan itse hyödyntää keksintöä

(6.1 §). Sopimustutkimuksessa syntyviin keksintöihin korkeakoulu voisi ottaa itselleen oikeudet kuuden

kuukauden kuluessa keksintöilmoituksesta (7.1 §). Muissa tilanteissa korkeakoululla olisi etuoikeus

neuvotella keksijän kanssa keksintöön kohdistuvista oikeuksista sekä lisäksi oikeus saada kohtuullista

korvausta vastaan käyttöoikeus korkeakoulun toiminnan kannalta tarpeelliseen keksintöön (8 §).

Avoimessa tutkimuksessa oikeudet keksintöön kuten oikeus patentoida se kuuluvat siten ensisijaisesti

keksijälle, ja korkeakoulu voi ottaa ne itselleen vain silloin, kun keksijä ei itse julkaise tai hyödynnä

keksintöään. Avoimessa tutkimuksessa syntyviä keksintöjä koskevat säännökset eivät ole omaisuudensuojan

kannalta ongelmallisia. Sen sijaan sopimustutkimuksessa oikeudet kuuluisivat ensisijaisesti korkeakoululle.
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Esityksen säätämisjärjestysperustelujen (s. 36) mukaan "immateriaalioikeudessa noudatetaan vakiintuneesti

periaatetta, jonka mukaan tilauksesta tehtyyn, henkistä omaisuutta sisältävään työhön kohdistuvat oikeudet

siirtyvät tilaajalle". Perusteluissa viitataan oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain eli

työsuhdekeksintölain (656/67) ja tekijänoikeuslain säännöksiin patentilla suojattavien keksintöjen sekä

tekijänoikeudella suojattujen tietokoneohjelmien ja tietokantojen oikeuksien siirtymisestä työnantajalle

tietyin edellytyksin.

Työsuhdekeksintölain 1.3 §:n mukaan tätä lakia ei sovelleta yliopiston tutkijoihin ja opettajiin. Nyt

käsiteltävän hallituksen esityksen perusteluissa (s. 14) todetaan, että avointa tutkimusta koskevat säännökset

noudattavat samaa periaatetta kuin työsuhdekeksintölain tutkijapoikkeus. Sopimustutkimusta koskevat

ehdotukset taas vastaavat enemmän työsuhdekeksintölain alaan kuuluviin keksintöihin sovellettavia

säännöksiä. Sopimustutkimusta tehdään valvotummin kuin avointa tutkimusta, ja myös tutkimustulosten

siirtymisestä on annettu usein nimenomaisia määräyksiä tai sopimusehtoja. Hallituksen esityksessä

katsotaankin, että "periaatteellisesti sopimustutkimus vastaa hyvin pitkälti esimerkiksi elinkeinoelämässä

tehtyä ja työsuhdekeksintölain soveltamisalaan kuuluvaa tutkimusta".

Hallituksen esitykseen on nähdäkseni syytä yhtyä siinä, että sopimustutkimusta koskeva poikkeus keksintöä

koskevien oikeuksien kuulumisesta ensisijaisesti keksijälle itselleen on perusteltavissa samoilla näkökohdilla

kuin työsuhdekeksintölain säännökset sekä tekijänoikeuslain tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskeva

erityissääntely. Sopimustutkimuksen erityisluonteen vuoksi voidaan nähdäkseni asettaa kyseenalaiseksi,

onko sitä koskevia säännöksiä lainkaan tarkasteltava keksijän omistusoikeuden rajoituksena. Toisaalta pidän

myös selvänä, että perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset täyttyisivät. Niinpä rajoitusperusteen

hyväksyttävyyttä perustelevat muun muassa yliopistojen ns. palvelutehtävään ja niiden rahoituksen

turvaamiseen liittyvät tavoitteet, joiden toteuttamiseksi korkealuille annettavaa ensisijaista oikeutta

keksintöihin voi suhteellisuusvaatimuksen edellyttämällä pitää välttämättömänä. Pidän säännöksiä myös

perusoikeuksien rajoittamisen kannalta riittävän täsmällisinä ja tarkkarajaisina. Keksijän oikeusturvaa taas

suojaavat korkeakoulun ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset samoin kuin mahdollisuus saattaa asia

tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Jos sopimustutkimusta koskevien säännösehdotusten katsottaisiin kajoavan omaisuudensuojaan,

perustuslakivaliokunta joutuisi kuitenkin ottamaan kantaa siihen, olisiko kysymyksessä perusoikeuksien

yleisien rajoitusedellytysten valossa arvioitavan omaisuudensuojan rajoituksen sijasta perustuslain 15.2 §:ssä

tarkoitettu omaisuuden pakkolunastus, jollaisena valiokunta lausunnossaan 28/2004 vp arvioi opiskelijan

opinnäytetyötään koskevan tekijänoikeuden siirtymistä oppilaitokselle. Hallituksen esityksen

säätämisjärjestysperusteluissa (s. 14) on todettu, että kyse ei ole omaisuuden pakkolunastamisesta ja että

lakiehdotuksen 9-10 §:ssä säännelty korvaus ei ole korvausta pakkolunastamisesta. Kyseiset säännökset



eivät täyttäisikään perustuslain 15.2 §:n vaatimusta pakkolunastamisesta suoritettavasta täydestä

korvauksesta.

Esittämistäni kolmesta vaihtoehdosta pidän perustelluimpana ensimmäistä, toisin sanoen tulkintaa, jonka

mukaan sopimustutkimuksessa syntyviä keksintöjä koskevat säännökset eivät kajoa keksijän perustuslain 15

§:n nojalla nauttimaan omaisuudensuoj aan.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat muuten kuin varsinaisessa tutkimuksessa, esimerkiksi hallinnollisissa

tehtävissä tai tutkimuksen tukipalveluissa syntyneet keksinnöt (ks. s. 25). Ne rinnastuvat

työsuhdekeksintölain alaan kuuluviin keksintöihin, ja korkeakoulun etuoikeutta neuvotella niitä koskevista

oikeuksista ja oikeutta saada niihin käyttöoikeus voidaan perustella samankaltaisilla, myös

valtiosääntöoikeudellisesti relevanteilla näkökohdilla kuin työnantajan työsuhdekeksintölakiin perustuvia

oikeuksia.
2. Muut perusoikeusnäkökohdat

Lausunnossaan 28/2004 vp tarkasteli tekijänoikeuden siirtymistä koskevia säännöksiä myös sananvapauden

ja tutkimuksen vapauden kannalta:

"Tekijänoikeuden siirtäminen merkitsee lisäksi sitä, ettei tekijällä enää ole oikeutta määrätä teoksesta
eikä siten esimerkiksi oikeutta päättää sen julkaisemisesta. Tältä osin ehdotus merkitsee puuttumista
perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvattuun sananvapauteen, johon sisältyy oikeus julkistaa tietoja,
mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Niin ikään perustuslain 16 §:n 3
momentissa turvattu tieteen vapaus sisältää tutkijan sananvapauteen läheisesti liittyvän oikeuden
julkaista tutkimustuloksensa."

Keksintöä koskevien oikeuksien siirtyminen korkeakoululle merkitsisi, että keksijä menettäisi oikeutensa

myös keksintönsä julkistamiseen. Lisäksi lakiehdotuksen 11 §:ään ehdotetaan säännöstä, joka kieltäisi

keksijää julkistamasta tutkimustuloksia, mikäli korkeakoulu voi sopimustutkimuksia koskevien säännösten

nojalla ottaa itselleen oikeudet keksintöön. Tällä säännösehdotuksella pyritään estämään keksinnön

julkistaminen patentoimisen estävällä tavalla ennen kuin korkeakoulu on ilmoittanut oikeuksien ottamisesta

itselleen tai tälle varattu kuuden kuukauden määräaika on kulunut umpeen.

Perustuslain 16.3 §:ssä yksilöille turvatun tutkimuksen vapauden pääsisältönä on oikeus valita tutkimusaihe

ja -menetelmät (HE 309/1993 vp, s. 64). Lisäksi tutkimuksen vapauteen kuuluu oikeus tutkimuksen

edellyttämään tietoon sekä oikeus päättää tutkimustulosten julkistamisesta. Viime mainitulla tutkimukseen

vapauteen sisältyvällä oikeudella on läheinen yhteys myös perustuslain 12.1 §:ssä turvattuun

sananvapauteen.3 Tutkimuksen vapaus koskee myös muualla kuin yliopistoissa, siis myös

3 Ks. Tutkimuksen vapauden osatekijöistä yllä tarkastellun perustuslakivaliokunnan lausunnon (28/2004 vp) ohella Kaarlo
Tuori: Sivistykselliset oikeudet, teoksessa Perusoikeudet (toim. Pekka Hallberg ym.), Juva 1999, s. 526, sekä Tarmo
Miettinen: Tieteen vapaus, Helsinki 2001, s. 279-285.
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ammattikorkeakouluissa, tehtävää tutkimusta. Tutkimuksen vapaudella on yksilöllisen oikeuden ohella myös

tietty institutionaalinen, tutkimusta harjoittavia laitoksia koskeva ulottuvuus.

Korkeakouluissa tutkimuksen vapautta toteuttaa ensisijaisesti avoin tutkimus. Sen sijaan

sopimustutkimuksessa korkeakoulu sekä sopimusta toteuttavat tutkijat ovat ikään kuin luopuneet

tutkimuksen vapauteen kuuluvasta oikeudesta tutkimusaiheen valintaan. Tutkimussopimuksissa on usein

myös tutkimustulosten julkistamista koskevia kohtia. Julkistamisrajoituksia saattavat perustella tutkimuksen

tilaajan liikesalaisuuksiin liittyvät näkökohdat, joilla voi puolestaan olla kytkentä perustuslain 15 §:n

mukaiseen omaisuudensuojaan. Onkin perusteltua katsoa, että sopimustutkimuksessa tutkimuksen vapauteen

kuuluvaa tulosten julkistamisoikeutta on arvioitava toisin kuin avoimessa tutkimuksessa.

Pidän kuitenkin oikeana lähtökohtaa, jonka mukaan sopimustutkimuksesta nyt ehdotettuja 7.1 ja 11.1 §:n

säännöksiä tarkastellaan perustuslain 16.3 §:ssä turvatun tutkimuksen vapauden ja siihen liittyen 12.1 §:ssä

suojatun sananvapauden rajoituksina. Kuitenkin ne edellä viittaamani näkökohdat, jotka perustelevat

keksijän omaisuudensuojan rajoittamista, merkityksellisiä myös nyt tarkoittamieni rajoitusten yhteydessä.

Katsonkin, että rajoitusperusteen hyväksyttävyyttä ja suhteellisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät. En pidä

ehdotettuja säännöksiä ongelmallisina myöskään muiden rajoitusedellytysten kannalta.

Tutkimustulosten julkistamisoikeutta koskevat säännökset sivuavat myös perustuslain 12.2 §:ssä säänneltyä

tallennejulkisuutta. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5.3 §:n 4 kohdan mukaan laissa

tarkoitettuna viranomaisen asiakirjana ei pidetä "asiakirjaa, joka on annettu viranomaiselle yksityisen lukuun

suoritettavaa tehtävää varten tai laadittu sen suorittamiseksi". Hallituksen esityksessä (HE 30/1998, s. 57)

esimerkkinä säännöksessä tarkoitetuista toimeksiantotehtävistä mainittiin korkeakoulujen tilaustutkimukset.

Myös nyt käsiteltävän lakiehdotuksen yhteydessä on perusteltua omaksua kanta, jonka mukaan perustuslain

12 §:n 2 momentti ei estä säätämästä rajoituksia sopimustutkimusten tulosten julkisuudelle.

Heimolassa 3.2.2005

Kaarlo Tuori



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 3.2.2005 KELLO 10
HE 259/04 vp laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi
oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Valtiosäännön kannalta keskeinen kysymys lakiehdotuksissa liittyy tekijänoikeuden tai laajemmin

immateriaalioikeuksien suojaan. Tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien katsotaan

taloudellisesti merkittävinä oikeuksien nauttivan omaisuuden perustuslainsuojaa. Tämä on ollut

selvää valiokunnan käytännössä pitempäänkin. Selvästi ja varsin selväsanaisestikin asia tulee esille

valiokunnan 19.10.2004 poliisikoulutusta koskevasta esityksestä antamassa lausunnossa pevl 28/04

vp. Tekijänoikeudensuojaa käsitellään myös tämänesityksen säätämisjärjestysperusteluissa. On

valitettavaa, vaikkakin ehkä ymmärrettävää, että valiokunnan mainittua tuoretta lausuntoa ei ole

siinä otettu huomioon (esitys on päivätty 3.12.2004). Säatämisjärjestysperustelut ovat kaikkineenkin

jääneet varsin suppeiksi. Kiinnitän seuraavassa huomiota lähinnä kysymykseen tekijänoikeuden

suojasta. Esitän ensin joitakin yleisiä näkökohtia ja tarkastelen sen jälkeen joitakin yksityiskohtia.

Tekijänoikeutta voidaan kuten muitakin perusoikeuksien suojaamia etuja rajoittaa lailla. Kun

kyseessä on perustuslain omaisuudensuojan turvaama etu, on sen rajoituksiin ja heikennyksiin

suhtauduttava lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin yleensä suhtaudutaan omaisuudensuojan tai

kaikkiaankin perusoikeuksien suojan rajoituksiin. Tällaisia yleisesti perusoikeuksien suojaan

puuttumiseen liittyviä näkökohtia ovat esim. rajoitusten välttämättömyys ja tarkkarajaisuus,

rajoitusten ja lain tavoitteiden välinen suhteellisuus ja vaatimus oikeusturvan järjestämisestä.

Tällaiset osin hieman teknisluonteiset vaatimukset koskevat myös nyt ehdotettua säätelyä.  Yleisiin

näkökohtiin tai oppeihin kuuluu myös ajatus suostumuksen merkityksestä perusoikeuden

rajoituksiin oikeuttavana tekijänä. Henkilön etukäteinen suostumus perusoikeutensa rajoittamiseen

selvästikin voi tapauksittain olla merkittävä oikeutusperuste rajoitukselle. Samanaikaisesti on

selvää, ettei suostumus automaattisesti voi käydä oikeutusperusteesta mille tahansa rajoitukselle ja



että suostumusajatukseen muutenkin liittyy ongelmia esim. sen suhteen , mitä kaikkea voidaan pitää

suostumuksena ja millä edellytyksillä voidaan puhua aidosta suostumuksesta.

Arvioitaessa suostumusajatuksen merkitystä nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen yhteydessä on

nähdäkseni syytä lähteä siitä, että opiskelua (opiskelemaan tulemista) yliopistossa tai

korkeakoulussa sellaisenaan ei voida käsittää yleiseksi suostumukseksi esim. siihen, että oikeudet

opiskelun yhteydessä tehtyyn keksintöön tai muuhun immateriaalioikeudellista suojaa nauttivaan

tuotteeseen siirtyvät ko. yliopistolle. Tätä kieltoa tukee osaltaan se, että opiskelu ja tutkimus eivät

perustuslain näkökulmasta ole mitä tahansa toimintaa, vaan perustuslaki lähtee 16 §:ssä

opiskelumahdollisuuden suojasta ja tieteen vapauden turvaamisesta. Opiskelua ei tässä yhteydessä

ole vain perustutkinto-opetus, vaan siihen voidaan lukea myös korkeakoulujen ohjelman mukainen

jatkotutkinto-opiskelu. Yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkinto-opetuksen ulkopuolella

harjoitettava tieteellinen tutkimus on hieman eri asemassa. Senkään osalta ei mielestäni kuitenkaan

voida automaattisesti katsoa, että mukaan tulo julkisen vallan järjestämään ja rahoittamaan

tutkimustoimintaan julkisessa laitoksessa jo sellaisenaan merkitsee suostumusta toiminnassa

syntyvistä keksinnöistä luopumiseen. Toisaalta ei näytä olevan estettä sille, että henkilö

informoituna konkreettisesti ja nimenomaisesti etukäteen luopuu muuten syntyvistä tällaisista

oikeuksista.

Suostumiskysymyksen piirteet tulevat esille myös voimaantulojärjestelyjen yhteydessä. Jos

immateriaalioikeuksien menettämistä tai rajoittamista merkitsevä laki saatetaan koskemaan vain

sellaisia opiskelusuhteita, palvelussuhteita tai sopimussuhteita, jotka alkavat vasta lain voimaantulon

jälkeen, voitaisiin ajatella, että henkilöt ovat tulleet ko. suhteisiin lain sisältämistä rajoituksista

tietoisina eivätkä nuo rajoitukset siten voi loukata heidän oikeuksiaan. Edellä

suostumuskonstruktion suhteen esitetyt varaukset koskevat myös tällaista taannehtivuus /ei

taannehtivuus tarkastelua.

Voitaisiinko mainitunkaltaista voimaantulo-järjestelyä selittää niin, että sen kautta estetään

kokonaan tietynlaisten immateriaalioikeuksien syntyminen ko. henkilöille tai niiden syntyminen

vain ehdollisina ja ettei ko. oikeuksien varsinainen syntyminen tai siirtyminen esim. yliopistolle

siten edes voi merkitä jonkun henkilön oikeuksien loukkaamista? Minusta tällainen selitys ei olisi

vakuuttava. Jos lainsäädäntö aivan yleisesti perustaa yksilöille konkreettisen oikeuden työnsä

tietynlaisiin tuloksiin, ei tätä oikeutta voida yksilöiden yhdenvertaisuuden vuoksi estää jonkin

ryhmän kohdalla syntymästä.



3 §. Korkeakoululla on ehdotuksen mukaan melko suuret valtuudet sopimustutkimukseksi

määriteltyjen tutkimusten suhteen. Tältä kannalta on merkittävää myös se, miten sopimustutkimus

määritellään. Säännöksen 3) b) kohdan määrittelyssä jää perehtymättömälle epäselväksi, mitä

kaikkea voi tarkoittaa kohdan lopun "johon liittyy tutkimustulosten käyttämistä koskevia

velvollisuuksia". Voivatko miten vähäiset velvoitteet tahansa tässä kohden "laukaista"

sopimustutkimusominaisuuden?

6 §. Säännös näyttää sinänsä jättävän keksijälle ehdotuksessa tarkoitetussa avoimessa tutkimuksessa

melko suojatun mahdollisuuden pitää itse keksintönsä tuomat taloudelliset edut ja estää

korkeakoulua ottamasta oikeuksia itselleen. Säännös antaa kuitenkin aiheen joihinkin kysymyksiin.

Säännöstekstin mukaan keksijän ilmoitus halustaan itse hyödyntää keksintöään sulkee pois

korkeakoulun mahdollisuuden ottaa ko. oikeudet itselleen. Perusteluissa todetaan (s.27), että tämä

tarkoittaa (niin kuin säännöstekstikin oikeastaan osoittaa) myös ilmoitusta vasta myöhemmin

tapahtuvasta hyödyntämisestä. Tämän jälkeen perusteluissa on kuitenkin todettu, että korkeakoulun

olisi tällaisissa tapauksissa "mahdollisuuksien mukaan pyrittävä noudattamaan " keksijän tahtoa.

Lausuma näyttäisi viittaavan sellaiseen ajatukseen, että korkeakoulu ei olisikaan velvollinen

noudattamaan säännöksen sisältöä tällaisessa tilanteessa. Lausuma merkitsisi kärjistäen sanottuna

sitä, että jos keksijä ei itse ole ko. kuuden kuukauden kuluessa julkaissut keksintöä tai ryhtynyt sitä

hyödyntämään, korkeakoulu voisi ottaa oikeudet itselleen. Tällaista perusteluilla synnytettyä

epäselvyyttä keksijän oikeusasemasta ei saisi jäädä lakiin. Voidaan myös kysyä, merkitsisikö

perustelujen mukaiseksi ajateltu normi perusteettoman pitkälle menevää rajoitusta keksijän

oikeuteen.

Säännöksessä ei ole asetettu mitään määräaikaa sille, milloin korkeakoulun pitäisi säännöksessä

tarkoitetulla tavalla ottaa oikeudet itselleen. Avoimeksi jättämiselle esitetyt perustelut (s. 27) eivät

minusta ole vakuuttavia. Määräajan puuttuminen ja siihen liittyvä kriteerien puuttuminen

säännöksestä voisi ilmeisesti merkitä sitä, että olivat keksijän syyt hyödyntämisen hidastumiselle

mitkä tahansa ja olisi keksijä tekemässä tai tehnyt hyödyntämisen hyväksi mitä tahansa,

korkeakoulu voisi harkintansa mukaan ottaa oikeudet itselleen. Tässäkin voi kysyä, heikennetäänkö

säännöksen väljällä kirjoittamisella keksijän oikeutta perusteettoman pitkälle.

7 §. Säännöksen mukaan korkeakoululla on oikeus ottaa itselleen "oikeudet

sopimustutkimuksessa syntyviin keksintöihin". Muotoilu merkitsee kaikkien oikeuksien

ottamismahdollisuutta. Kenttää tuntematta en oikein pysty arvioimaan, onko tämä perustellussa

suhteessa siihen, että 3 §:n 3) b) kohdan mukaan sopimustutkimusluontoisuus näyttäisi voivan

syntyä melko vähäisistäkin tutkimustulosten käyttämisvelvollisuuksista.



8 §. Säännös koskee korkeakoulujen oikeuksia sellaisiin keksintöihin, jotka ovat syntyneet muussa

kuin avoimessa tai sopimustutkimuksessa, mutta kuitenkin 1 §:n mukaan korkeakoulujen

palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteessa tekeminä. Säännöksen 2 momentin mukaan

korkeakoululla olisi oikeus saada itselleen myös käyttöoikeus keksintöön kohtuullista korvausta

vastaan, jos keksintö on "korkeakoulun toiminnan kannalta tarpeellinen". Kun kyseessä on yksilön

oikeuden rajoittaminen, ei kriteeri saisi olla näin väljä, semminkin kun kriteerin soveltajana on

korkeakoulu itse. Perustelujen mukana säännöksessä tarkoitettua käyttöoikeutta ei saisi siirtää ilman

keksijän suostumusta. En tiedä, mihin säännökseen tämä kielto perustuisi.

10 §. Säännöksen 1 momentin mukana tuomioistuin voisi sopimusten ja aiempien tuomioiden

estämättä määrätä korvauksesta toisin "mikäli olennaisesti muuttuneet olosuhteet antavat siihen

aihetta". Säännöksen tavoitetta voidaan pitää ymmärrettävänä. Kun kyse kuitenkin on sopimuksella

tai lainvoimaisella tuomiolla vahvistetun korvausvelvoitteen jälkikäteisestä muuttamisesta

(purkutilanteiden ulkopuolella), olisi mielestäni tarpeen, että lakitekstissä jotenkin osoitettaisiin,

missä tarkoituksessa voidaan määrätä "toisin", siis esim. että kysymys on kohtuullistamisesta, joka

nyt mainitaan vain

perusteluissa. Laatimistavan suhteen olisi minusta enemminkin syytä ottaa ohjetta Oikeustoimilain

kohmullistamissäännöksestä (36 §), joka aikanaan oli perustuslakivaliokunnankin pohdittavana

(pevl 3/82 vp), eikä niinkään perusteluissa mainitusta työsuhdekeksintölain 9,1 §:nkaijo vuonna

1967 säädetystä sisällöstä.

14 §. Säännöksen mukaan voidaan asetuksella antaa korkeakouluille yhteisiä määräyksiä mm.

"korvausten maksamisesta". Jos tällä tarkoitetaan vain maksamismenettelyyn tai

maksamisjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä, säännöksessä ei liene ongelmaa. Jos sillä

tarkoitettaisiin myös maksun suuruuden määrittämiseen liittyviä määräyksiä, asetuksenantovaltuus

olisi vähintäänkin ongelmallinen. Säännöstä olisi syytä täsmentää.
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin.

Korkeakoulu saa ehdotuksen mukaan ottaa oikeudet laissa määriteltävissä sopimustutkimuksissa

tehtyihin keksintöihin. Avoimessa tutkimuksessa tehtyjen keksintöjen oikeudet sen sijaan jäävät

keksijälle, jos tämä määräajassa julkaisee keksintönsä tai ilmoittaa halukkuudestaan hyödyntää

keksintöä itse. Laissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi muun ohella keksintöilmoituksesta ja sen

tekemisestä, keksijän oikeudesta kohtuulliseen korvaukseen, korvauksen sovittelusta,

tutkimustulosten julkaisemisesta sekä todistustaakan jaosta ja riitojen ratkaisusta. Esitys sisältää

ehdotuksen myös laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain

muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 15 §:ssä

turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta. Lakiehdotukset voidaan perustelujen mukaan

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt pe-

rustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä suotavana, koska ehdotettu sääntely

sivuaa perustuslain mukaista omaisuudensuojaa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Keksintöön kohdistuvat oikeudet

Ehdotus. Esityksen 1. lakiehdotuksessa on kysymys korkeakoulujen tutkimushankkeissa

syntyviin keksintöihin kohdistuvien oikeuksien sääntelystä. Ehdotettua lakia sovelletaan 1 §:n

perusteella sellaiseen Suomessa patentilla suojattavissa olevaan keksintöön, jonka on tehnyt

suomalaisen korkeakoulun palveluksessa oleva henkilö palvelussuhteessaan tai Suomen

Akatemian tutkimusvirassa oleva henkilö suomalaisessa korkeakoulussa. Voimassa olevassa

työsuhdekeksintölaissa olevaa ns. tutkijapoikkeusta ehdotetaan vastaavasti laajennettavaksi siten,

että kaikkiin korkeakouluihin ja niiden palveluksessa oleviin sovelletaan samoja sääntöjä.
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Korkeakouluissa tehtävä tutkimus on lakiehdotuksessa jaettu avoimeen tutkimukseen ja

sopimustutkimukseen lähinnä sillä perusteella, osallistuuko tutkimushankkeeseen korkeakoulun

ulkopuolinen taho rahoittajana tai muulla tavalla. Avoimessa tutkimuksessa tehtyyn keksintöön

kohdistuvat oikeudet jäävät pääsäännön mukaan keksijälle. Korkeakoulun oikeudet tällaisessa

tutkimuksessa tehtyyn keksintöön ovat toissijaiset. Korkeakoulu nimittäin voi ottaa avoimessa

tutkimuksessa tehtyyn keksintöön kohdistuvat oikeudet, jos keksijä ei 6 §:n 1 momentissa

mainitussa määräajassa julkaise keksintöään tai ilmoita halukkuudestaan hyödyntää keksintöä

itse.

Sopimustutkimuksessa tehtyyn keksintöön korkeakoulu saa 7 §:n perusteella ottaa

oikeudet. Korkeakoulun on tehtävä oikeuksien ottamisesta 5 §:n 3 momentissa mainitussa

määräajassa ilmoitus keksijälle. Jos korkeakoulu jättää ilmoituksen tekemättä, on sen 7 §:n 2

momentin mukaan katsottava luopuneen oikeuksistaan keksintöön. Selvää on, että korkeakoulu

voi luopua oikeuksistaan myös ilmoittamalla siitä nimenomaisesti.

Muissa tilanteissa kuin avoimessa tutkimuksessa tai sopimustutkimuksessa tehtyihin

keksintöihin kohdistuvista oikeuksista ovat säännökset 8 §:ssä. Korkeakoululla on niiden nojalla

etuoikeus neuvotella tällaisissa tilanteissa tehtyjä keksintöjä koskevista oikeuksista sekä oikeus

saada kohtuullista korvausta vastaan käyttöoikeus korkeakoulun toiminnan kannalta

tarpeelliseen keksintöön.

Keksijällä on 9 §:n 1 momentin perusteella oikeus saada keksinnöstä kohtuullinen korvaus

keksintöoikeuksien siirtymisestä 6—8 §:n nojalla korkeakoululle. Korvauksen suuruutta

laskettaessa on 9 §:n 2 momentin mukaan otettava huomioon keksinnön syntyyn vaikuttaneet

olosuhteet sekä korkeakoulun keksinnöstä saamat tuotot. Tuomioistuin voi 10 §:n 1 momentin

nojalla määrätä korvauksesta toisin, jos olennaisesti muuttuneet olosuhteet antavat siihen aihetta.

Keksinnön tekijällä on 4 §:n mukaan oikeus tulla tunnustetuksi tekijänä.

Ehdotuksen arviointi. Varallisuusarvoiset immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeus,

patenttioikeus ja tavaramerkkioikeus luetaan perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan

piiriin (HE 309/1993 vp, s. 62/11, PeVL 1/1995 vp, s. l/II, PeVL 38/2000 vp, s. 2/1, PeVL

7/2005 vp, s. 2/1). Tämä suoja kattaa myös patentoitavissa olevat keksinnöt. Ehdotettu sääntely

on omaisuudensuojan lisäksi merkityksellistä perustuslain 16 §:n 3 momentissa turvatun tieteen

vapauden kannalta.
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Sääntelyn yleisinä tavoitteina on selkeyttää korkeakouluissa tehtävien keksintöjen

oikeudellista asemaa, parantaa tällaisten keksintöjen hallinnointia ja edistää niiden kaupallista

hyödyntämistä. Sääntelyllä pyritään lisäksi turvaamaan keksijän oikeutta korvaukseen sekä

yhtenäistämään tutkimussopimuskäytäntöä. Tällaiset päämäärät ovat hyväksyttäviä. Tutkimusta

tehdään nykyisin enenevässä määrin korkeakoulujen ja niiden ulkopuolisten tahojen yhteisissä

hankkeissa, joihin voi osallistua eri osapuolten rahoituksella työskenteleviä tutkijoita tai

tutkijaryhmiä. Tällaisessa tilanteessa on valiokunnan mielestä tärkeää selkeyttää tutkijan ja

korkeakoulun samoin kuin korkeakoulussa tehtävään tutkimukseen osallistuvien ulkopuolisten

tahojen oikeudellista asemaa suhteessa tutkimustyössä tehtäviin keksintöihin.

Tutkijan näkökulmasta kysymys on lakiehdotuksessa määriteltyjen tutkimusmuotojen

valinnasta. Tutkija voi tehdä tutkimustaan lakiehdotuksessa tarkoitetussa avoimessa

tutkimuksessa, jolloin hänellä on 6 §:n perusteella mahdollisuus säilyttää oikeudet tutkimuksessa

tekemäänsä keksintöön. Toisaalta tutkija voi tehdä korkeakoulun ulkopuolisen tahon rahoittamaa

tilaustutkimusta tai lakiehdotuksessa tarkoitettua muuta sopimustutkimusta. Tällöin korkeakoulu

saa 7 §:n nojalla ottaa oikeudet tutkimuksessa tehtyyn keksintöön.

Sopimustutkimuksella tarkoitetaan 3 §:n 3 kohdan mukaan paitsi maksullisena

palvelutoimintana pidettävää tutkimusta myös sellaista muuta tutkimusta, jossa on mukana

ainakin yksi korkeakoulujen ulkopuolinen taho joko osatutkimuksen tekijänä, rahoittajana tai

muuna osallistujana ja johon liittyy velvollisuuksia tutkimuksen tulosten käyttämisestä.

Säännöksen sanamuoto jättää jossain määrin avoimeksi, millaisista tai minkätyyppisistä

tutkimustulosten käyttövelvoitteista siinä on kysymys. Toisaalta lakiehdotuksen 3 §:n 2 kohdan

b alakohdasta ilmenee, että ulkopuolisen rahoittajan kanssa tehdyn sopimuksen sisältämät

velvoitteet tutkimustulosten julkaisemisesta eivät sellaisinaan vielä riitä tekemään hankkeesta

sopimustutkimusta. Sääntelyn väljyyteen liittyviä ongelmia lieventää se, että korkeakoulu ja sen

yhteistyökumppani voivat 3 §:n 2 kohdan c alakohdan mukaan sopia sopimustutkimuksen

edellytykset täyttävän tutkimuksen tekemisestä avoimena tutkimuksena.

Korkeakoulun oikeus ottaa keksintöoikeudet kohdistuu 7 §:n 1 momentin perusteella

"sopimustutkimuksessa" tehtyyn keksintöön. Korkeakoulun on todistustaakan jakoa koskevan 12

§:n perustelujen mukaan osoitettava, että keksintö perustuu olennaisesti

sopimustutkimushankkeeseen tai että se on ilmeisesti syntynyt sopimustutkimushank-keessa.

Sopimustutkimushankkeen ja keksinnön välillä tulee näin olla vallita riittävän selvä yhteys.
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Tämä on tutkijan oikeuksien kannalta tärkeää, koska sopimustutkimusta tekevä tutkija voi

samaan aikaan olla mukana myös avoimissa tutkimushankkeissa tai tehdä keksinnön esimerkiksi

lakiehdotuksen 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa muussa tilanteessa. Sopimustutkimushankkeen ja

keksinnön välisen yhteyden vaatimus tulee ottaa asianmukaisesti huomioon sovellettaessa lakia

käytännön tilanteissa.

Korkeakoululla on 8 §:n 1 momentissa mainitun neuvotteluetuoikeuden lisäksi oikeus

saada kohtuullista korvausta vastaan käyttöoikeus 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa

tehtyyn keksintöön, joka on korkeakoulun toiminnan kannalta tarpeellinen. Maininta

korkeakoulun toiminnan kannalta "tarpeellisesta" keksinnöstä on verraten väljä eikä sitä

esityksen perusteluissakaan merkittävästi täsmennetä. Perustelujen mukaan maininnalla on

nimittäin tarkoitus viitata keksinnön todelliseen hyötyyn korkeakoululle. Säännöstä on

valiokunnan mielestä syytä pyrkiä täsmentämään esimerkiksi tarpeen tai hyödyn astetta

kuvaavilla ilmaisuilla.

Korkeakoululla ei perustelujen mukaan ole oikeutta ilman keksijän suostumusta siirtää 8

§:n 2 momentin nojalla saamaansa käyttöoikeutta kolmannelle. Tästä on tarpeen lisätä lakiin

säännös.

Ehdotettu sääntely keksintöön kohdistuvista oikeuksista ja niiden siirtymisestä ei

kokonaisuutena muodostu valiokunnan mielestä suhteettomaksi puuttumiseksi tutkijan

perusoikeuksiin. Edellä esitetty huomioon ottaen on myös selvää, ettei sääntelyssä ole kysymys

perustuslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun pakkolunastukseen rinnastettavasta

immateriaalioikeuden siirrosta ehdoitta ja rajoituksitta henkilöltä toiselle (vrt. PeVL 28/2004 vp,

s. 4).

Ehdotus sisältää asianmukaiset säännökset keksijän oikeudesta kohtuulliseen korvaukseen.

Oikeusturvan kannalta merkityksellisiä ovat lakiehdotuksen 5 §:n säännökset

keksintöilmoituksista ja 12 §:n säännökset todistustaakan jaosta. Mahdollinen riita keksintöön

kohdistuvista oikeuksista on mahdollista saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Säännökset

keksintöön kohdistuvien oikeuksien siirtymisestä korkeakoululle eivät vaikuta lakiehdotuksen

käsittelyjärjestykseen.

Muita seikkoja
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Tutkimustulosten julkistaminen. Keksijä ei 11 §:n 1 momentin mukaan saa —jollei toisin sovita

— julkistaa tutkimustuloksia keksinnön suojaamisen tai muun hyödyntämisen vaarantavalla

tavalla, jos korkeakoulu voi 7 §:n perusteella ottaa oikeudet keksintöön.

<££/t Ehdotus merkitsee puuttumista perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvattuun sa-

nanvapauteen, johon sisältyy oikeus julkistaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä ke-

nenkään ennakolta estämättä. Myös perustuslain 16 §:n 3 momentissa turvattu tieteen

vapaus sisältää tutkijan sananvapauteen läheisesti liittyvän oikeuden julkistaa

tutkimustuloksensa (PeVL 28/2004 vp, s. 4/II).

£ 2 4 Ehdotettu julkistamiskielto on tarpeen keksintöön kohdistuvien oikeuksien suojaamiseksi,

sillä julkiseksi tulleelle keksinnölle ei patenttilain 2 §:n mukaan myönnetä patenttia.

Säännöksessä on kysymys sopimustutkimuksessa saavutetuista tutkimustuloksista,

joiden suojaaminen on hyväksyttävää myös korkeakoulun ulkopuolisen tahon

oikeuksien näkökulmasta. Säännöksellä ei kielletä tutkimustulosten julkistamista

yleensä, vaan kielto on asianmukaisesti rajattu koskemaan vain keksinnön suojaamisen

tai muun hyödyntämisen vaarantavaa julkistamista. Kielto ei ole ehdoton.

Tutkimussopimuksen osapuolet voivat sopimuksella poiketa julkistamiskiellosta.

Sääntely ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

2 3, Korkeakoulun salassapitovelvollisuus. Korkeakoulun on 11 §:n 2 momentin mukaan pi-

dettävä salassa sille annetut keksintöön liittyvät tiedot, kunnes keksintö on riittävällä ta-

valla suojattu eikä salassapidolle ole muita välttämättömiä syitä. V,Viranomaisen hallussa

olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan julkisia,

jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Ehdotus on ongelmaton siltä osin kuin siinä on kysymys salassapidosta keksintöön

kohdistuvien oikeuksien suojaamiseksi. Ilmaisu "muut välttämättömät syyt" on tällaisen

sääntelyn yhteydessä varsin väljä, etenkin kun välttämättömyys ei säännöksen sanamuodon

perusteella näyttäisi kytkeytyvän rnihinkään tarkoitukseen. Tältä osin säännös ei

sanamuotonsa vuoksi muodosta itsenäistä salassapitoperustetta, vaan sillä voi valiokunnan

mielestä olla merkitystä vain viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetulla tai

korkeakoulujen sovellettavana olevalla muulla lailla erikseen säädettyjen
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salassapitosäännösten soveltamisen yhteydessä. Säännöksen sanamuotoa on tältä osin

aiheellista tarkistaa.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho /sd
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk

Roger Jansson I x
Irina Krohn /vihr
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors Ix
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


