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Kaksiosaisen IPR-työpajan toisessa tapaamisessa keskityimme avoimeen innovaatioon ja IPR 

ratkaisumalleihin. Tilaisuudessa puhujina olivat professori Soili Nysten-Haarala (Lapin yliopisto) ja johtava 

tutkija, TkT Katri Valkokali (VTT). Puheenvuorot nostattivat vilkasta vuoropuhelua sopimusmalleista ja niiden 

muotoilusta sekä motivaatiosta ja jaetusta hyödystä avoimessa innovaatiossa. Osallistujia tilaisuudessa oli 

edustettuna laajalti: Tampereen kaupunki, Espoon kaupunki, Tredea, Tampereen vesi, Business Oulu, 

Tampereen teknillinen yliopisto, Pirkanmaan liitto, Oulun yliopisto, Mediapolis, BioMediTech, Tampereen 

yliopisto ja Y-kampus. 

 
Nostoja esityksistä ja keskustelusta: 

 Alustatalouden ”se uusi juttu” ei ole vielä selvä. Se, kuinka paljon syntyy liiketoimintaa ja kenelle tai 

kuinka erilaista tekeminen oikeastaan on, ovat edelleen avoimia kysymyksiä. Huomattavaa kuitenkin on, 

että suljetusta innovaatiosta on siirrytty eri astein avoimutta korostavaan innovaatioon, joka vaatii myös 

uusia sopimisen malleja. Perustana ovat IPR-lainsäädäntö, sopimukset/sopimusvapaus ja luottamus. 

 Erona vanhaan on, että patenttien määrä nykytoiminnassa on vähentynyt tai menettänyt merkitystään: 

On paljon suojaamatonta, josta puhutaan IPR:nä, mutta jonka suojaaminen on patentein tai 

tavaramerkein hankalaa tai mahdotonta; esimerkiksi tietotaito. Toisaalta myös teknologian kehitys on 

johtanut siihen, että kaikkea ei ehditä patentoimaan vaan pitää lähteä ripeästi vain toimimaan. Vaikka 

joillakin aloilla patentit ovatkin edelleen tärkeitä, sopimisen määrä on kasvanut. 

 Suojaako sopimus? Sopimusoikeus pureutuu sopimiseen, mutta sopimuksista ei aina pidetä kiinni. 

Sopimusrikkomuksissa vahinko on jo ehtinyt tapahtua (esim. tietovuoto), eikä asian puiminen 

oikeudessa voi tätä muuttaa. Salassapitosopimuksia laadittaessa onkin erityisen tärkeää osoittaa 

salassa pidettävä asia: sopimuksesta ei ole hyötyä jos ei tiedetä mihin on sitouduttu ja mikä on salaista 

tietoa. Kaikkien sopimusten pohjana toimii aina luottamus sopijaosapuolten välillä – ilman sitä edes 

sopimus ei suojaa.  

 On tärkeää ymmärtää, että sopimukset ovat liike- ja yhteistoiminnan välineitä, ne eivät ole pelkästään 

juridiikkaa, vaan ensisijaisesti ne koskevat sopijaosapuolia. Tämän takia onkin hyvä pitää juristi osana 

tiimiä, niin sopimukset tulevat osaksi tekemistä eivätkä ole irrallinen osa toimintaa.  

 Sopimuksia voidaan laatia monella tavalla: jäykkä sopiminen korostaa osapuolten vastakkaisia 

intressejä, riskeihin varautumista jne. kun taas joustava sopiminen korostaa joustavuutta, sitoutumista 

yhteistyöhön ja siinä sovitaan yhteistyön raamit ja tavoitteet. Sopimusehtoja voidaan myös täsmentää 

myöhemmin toimintaa paremmin palveleviksi. 

 Jokainen alusta on erilainen, joten alustojen yhteisen sopimusmallin laatiminen ei ole mahdollista. 

Voidaan kuitenkin miettiä yhteistä muistilistaa, jonka perusteella sopimus voidaan yhteistyössä 

lakimiehen kanssa räätälöidä tarpeita vastaavaksi.  
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Ratkaisuja avoimen innovaation ja IPR:n kysymyksiin työpajan perusteella: 
 

 Liiketoimintamallien avaaminen: jäykät liiketoimintamallit toimivat enemmän keppinä, kun taas 

avoimet ja yhteistyötä painottavat mallit tarjoavat porkkanoita mukana oleville toimijoille.  

 Sopimukset tulisi aina laatia yhdessä sopijaosapuolten ja juristin kesken. Näin sopimukset 

palvelevat paremmin toimijoiden tarpeita eivätkä ole irrallisia käytännöstä. On tärkeää tuoda 

sopijaosapuolten näkökulmat esiin sopimuksia tehtäessä. 

 Sopimisen perusta on luottamus, ilman luottamusta sopimus on hyödytön. 

 Ostajan ja myyjän prosessien tulisi olla yhteydessä toisiinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 

mutta esimerkiksi julkisella puolella vuoropuhelua vaikeuttaa määrittelyn vaikeus: korruptiosta pois 

pyrkimisen mukana toiminta onkin jäykistynyt ja määrittelystä on tullut kallista ja aikaa vievää. 

 Avoimeen innovaatioon on mahdollista houkutella toimijoita mukaan vain, kun on mahdollista 

osoittaa, mitä hyötyä toimijat saavat tullessaan mukaan: Pitää olla mahdollista kertoa, mikä 

helpottuu ja mikä on osallistumisen konkreettinen hyöty.  

 Avoimessa innovaatiossa ei ole käytetty osapuolten yhteispatentteja, mutta sen sijaan käytössä on 

ollut erilaisia malleja kuten ristiinpatentointia, patentointialustoja ja avoimen innovaation 

lisenssejä. Erityisesti erilaiset hybridi-mallit sopimisessa ovat lisääntyneet, esimerkiksi allianssi-

mallia käytetään enemmän. Tässä korostetaan osapuolten yhteisiä hyötyjä ja riitojen ratkaisua 

osapuolten välillä. Toisaalta, jos joku osapuoli on toiminut huolimattomasti, tästä voidaan laittaa 

vastuuseen. Nämä mallit näyttävät toimivan hyvin. 

 Alustamaisissa toimintamalleissa ostajan ja myyjän roolit vaihtuvat tai ovat päällekkäisiä. Tämä 

tekee toisinaan myös sopimisesta epäselvää. Roolien hahmottaminen on perusta oikeuksien ja 

velvollisuuksien ymmärtämiseen. Alustan omistajan roolia on korostettuna ainoana, jossa voi tehdä 

liiketoimintaa, mutta myös muiden roolien osalta olisi hyvä miettiä miten voidaan synnyttää 

liiketoimintaa. Tässä rakenne ja roolitus ratkaisee osapuolten hyödyt ja mahdollistavat 

verkostoefektien syntymisen. 

 

 

Terveisin, 
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Mika Raunio, Nadja Nordling ja Jukka Saarinen, Tampereen yliopisto 

Taina Ketola, Pirkanmaan liitto 
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