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IPR –lainsäädäntö
(perustuu kv. 

konventioihin)

Sopimukset
sopimusvapaus

Luottamus
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“Perinteinen “ sopiminen IPR:stä

IPR-lainsäädäntö luotu suojaamaan keksijää

Sopimukset:
1) Keksintö myydään yritykselle, joka pystyy

kaupallistamaan sen
2) Työsuhdekeksintö (innovaatio R&D -osastolla) 
3) Patentti tai tieto-taito lisensoidaan

kolmannelle



. 



E n t ä  n y t ?  M i s t ä  i n n o v a a t i o t ?  

Yhteistyö, verkostot, avoimuus

Cross-licensing, licensing platforms, open innovation
community drafted licenses

Olisiko sopimuksesta apua paradigman muutoksessa?

4



Sopimus liiketoiminnan välineenä (projektina)

Valmistautuminen Toteuttaminen

Ostaja
Hankintojen 
tavoitteet ja 
suunnittelu

Myyjä

Sopimuksen toimeenpano
Tarjouspyy-nön 
suun-nittelu ja 
esi-
valintakriteerit

Tarjous-
pyynnöt

Myynnin valmistelu Sopimuksen toimeenpano

Päätökset : 
tehdä vai ostaa

Tuotekehitys ja 
Tuotteistaminen

Myynti

Tarjous- ja myyntityö
Toimeenpano/suoritukset/toimitukset 
yhteistoiminta/kommunikointi, projektin 
hallinta, toimitusketjun hallinta jne. prosessit

Liiketoiminta:

Sopiminen:

Yrityksen tarpeet ja 
mahdollisuudet

Hankintojen suunnittelu 
markkinointi ja myynti

Yritysstrategiat Kumppanuuksien kehittäminen

Toimeenpano ja toimitus

Hallinta

Sopimus 
neuvottelu, 
laatiminen

allekirjoittaminen

Kumppanien valinta
sopimusneuvottelu, 

Laatiminen  ja 
allekirjoittaminen

Sitoutuminenja

Hankinta 
strategia

Maksusuoritukset, 
yhteistyö/kommunikointi, 
suorituksen/tuloksen seuranta/valvonta

ja Päättäminen

© CCC Research consortium

(SOPO Tutkimusprojekti)
2008



Jäykkä vs. ketterä sopiminen

• Korostaa osapuolten 
vastakkaisia intressejä

• Korostaa osapuolten
tarvetta varautua
riskeihin, 

• Selkeät ja pysyvät 
sopimusehdot

• Klassinen (legalistinen) 
näkemys sopimuksesta

Jäykkä, asemoiva näkökulma
sopimiseen

• Korostaa joustavuutta, 
hyvää tahtoa ja 
sitoutumista 
yhteistyöhön

• Sovitaan yhteistyön 
raamit ja tavoitteet

• Joustavia sopimusehtoja
voidaan täsmentää
myöhemmin

Joustava näkökulma sopimiseen



10 tärkeintä tänään                             10 tärkeintä tulevaisuudessa

1.Vastuunrajoitukset 1.Sopimuksen laajuus ja tavoitteet
2.Vastuulausekkeet 2.muutosten hallinta
3.Hinta/Muutos/Hinnanmuutokset 3.Osapuolten velvollisuudet
4.Immateriaalioikeudet 4.Kommunikaatio ja raportointi
5.Luottamuksellinen tieto/tietosuoja 5.Palvelutasot ja takuuehdot
6.Palvelutasot ja takuut 6.Hinta/Muutos/ Hinnanmuutokset
7.Toimitus/Vastaanotto 7.Toimitus/ Vastaanotto
8.Maksu 8.Vastuunrajoitukset
9.Sopimussakko 9.Riitojen ratkaisu
10.Lainvalinta 10.Vastuulausekkeet

Lähde: Top Ten Negotiated Contract Terms IACCM 2009 Contracting 
Excellence

Sopimusehtojen muutossuunta?
Sopimuskäytännön näkökulma
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“Alustoilta on tunnistettavissa neljä erilaista toimintatapaa
sopimuksiin liittyen: 
1) Ei sopimusta: Toiminta perustuu yhteisiin sääntöihin ja
alustan kulttuuriin eikä toimintaa säädellä sopimuksin
2) Sopimus tilankäytöstä tai liittymisestä alustan
jäseneksi/seuraajaksi tms.
3) Sopimus luottamuksellisuudesta ja salassapidosta
alustalla tapahtuvasta toiminnasta
4) Sopimus alustalla syntyvien tulosten hyödyntämisestä ja
niiden IPR-oikeuksista”

Kopio Alustajohtamisen käsikirjasta s. 45



Sopimus on hyvä väline,
Mutta se yksin ei riitä

Tärkeintä luottamus (tieto, keskustelu, ymmärrys..)
Fasilitoinnin rooli!

Älkää ulkoistako juristeille!
Kyse on teidän sopimuksestanne, jonka te osapuolina
luotte itse.
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KIITOS!

Soili.nysten-haarala@ulapland.fi

mailto:Soili.nysten-haarala@ulapland.fi
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