
 
 

Tiivistelmä: Avointen innovaatioalustojen IPR-käytännöt, Avoin Innovaatio & IPR laajasti 

 

Paikka: Kampusareena, Kampusklubi (Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere) 

Aika: ti 8.11.2016 klo 12:00–16:00 

 
Kaksiosaisen IPR-työpaja käynnistettiin teemalla avoin innovaatio ja IPR laajasti. Tilaisuudessa puhujina olivat 

professori Marko Seppänen (TUT) sekä johtava tutkija, TkT Jaakko Paasi (VTT). Esitykset avasivat vilkasta 

keskustelua avoimesta innovaatiosta ja IPR-käytännöistä julkisella sektorilla kahdenkymmen osallistujan 

kesken (Tampereen kaupunki, Espoon kaupunki, TAMK, Pirkanmaan liitto, TTY, Tredea). Erityisesti 

keskustelussa olivat haasteet ja avoimet kysymykset tämänhetkisissä käytännöissä, joihin lähdemme 

etsimään ratkaisuja maanantaina 21.11. järjestettävässä toisessa IPR työpajassa. 

 
Nostoja esityksistä ja keskustelusta: 

 Alustataloudessa on kysymys laajamittaisesta ilmiöstä, joka muokkaa talouden rakenteita ja 

toimialarajoja. Taustalla on ajattelutavassa tapahtunut muutos, joka korostaa avoimuutta ja yhteistyötä 

ja IPR:n kontrollin vähentäminen onkin ollut yksi keino saada toimijoita laajemmin mukaan.   

 Avoimuus ja yhteiskehittämistä korostavat mallit luovat kuitenkin myös haasteita lainsäädännölle. 

Patenttien ja tavaramerkkien maailmassa suojaaminen on yksinkertaisempaa kun omistajana on vain 

yksi juridinen toimija, kun taustalla on monta juridista toimijaa, on kysymys monimutkaisempi.  

 Enää ei välttämättä olekaan osuvinta puhua IPR:stä vaan Community Property Rights:sta, jolla viitataan 

yksilön sijasta yhteisöön.  

 Tällä hetkellä tärkeimpiä sopimisen välineitä ovat luottamuksellisuussopimukset ja 

salassapitolausekkeet. Näiden sopimusten laatiminen niin, että ne edistävät avointa innovaatiota vaatii 

ammattitaitoa. Osaamisen ja IP:n suojaaminen ei tule koskaan olla pääasia vaan pitää keskittyä siihen 

miten osaaminen ja IP muutetaan kannattavaksi liiketoiminnaksi. 

 Alustamainen logiikka on ulottunut yritysmaailman bisnesmalleista myös julkisen sektorin 

toimintamalliksi. Uusien käytäntöjen syntyminen ja käyttöönotto vievät kuitenkin aikansa ja nyt eletään 

harjoitteluvaihetta. Julkisella puolella kehitystä kuvaavat asiakas- ja palvelukeskeisyys, jossa 

kaupunkilaisia liitetään yhtä tiiviimmin osaksi innovaatio- ja kehittämistyötä ja IP-oikeudet tulevat 

kiinteämmin osaksi tekemistä.  

 
Haasteita ja avoimia kysymyksiä työpajassa nousi esiin: 

 Ongelmalliseksi julkisen puolen toiminnassa työpajassa koettiin lähtökohtaisesti se, että 

omistajuusajattelu kaupunkiorganisaatioissa on lapsenkengissä, eikä IPR:ää määritteleviä 

sopimusmalleja tai IPR-strategioita ole. Näillä vältettäisiin vastuun jättämistä yksittäisille virkamiehille 

sekä päällekkäisen työn tekemistä. Miten yhtenevät sopimusmallit ja IPR-strategiat voitaisiin 

määrittää? 

 Joissakin tilanteissa konseptien suojaamiseksi on harkittu patentteja tai tavaramerkkejä, mutta viime 

kädessä on koettu, että on kaupungin etu jos toimintamalli otetaan laajemmin käyttöön. 

Julkisyhteisöillä ei ole ollut samanlaista tarvetta suojata IP:ää kuin yrityksissä, vaikka joitakin malleja 

onkin toteutettu. Pitäisikö tätä ajattelumallia muuttaa? 

 Erityisesti nostettiin esiin haaste tunnistaa kaupungin erilaiset roolit avoimessa innovaatiossa ja näiden 

roolien toteuttaminen käytännössä systemaattisella tavalla. Mitä erilaisia rooleja kaupungilla voi olla? 
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 Jos toimintaan halutaan sitouttaa erilaisia toimijajoukkoja kuten kansalaisia tai yrityksiä 

ansaintalogiikka ja hyödyn jakaminen pitää olla määriteltynä ennen kuin toimijoita sitoutetaan 

toimintaan. Mistä oikeuksista on kukin osapuoli valmis luopumaan? 

 Haasteelliseksi koettiin myös se, että ajattelu kaupungin toimijoiden joukossa ei ole kypsää. Miten 

alustamisen ajattelutavan läpivieminen kaupunkiorganisaatioissa tulisi toteuttaa? 

 

Mitä kannattaisi tehdä toisin? 

 Alustamaisten toimintamallien käyttöönotolla kaupunkikehittämisessä pohditaan, miten kustannuksia 

saadaan alas, jotta voidaan muodostaa säästöjä. Yritysmaailmassa alustoja hyödyntämällä puolestaan 

keskitytään siihen, miten liiketoimintaa voidaan kasvattaa, ilman että omia resursseja lisätään. Pitäisikö 

julkisella puolella ottaa oppia tästä? 

 Kaupunkien tulisi oppia, että kaikkea tietoa ei tarvitse jakaa, vaikka joitakin asioita voidaankin jakaa. 

kaupungin tulisi saada oma pottinsa ideoinnista, vaikka ei olekaan kaupungin idea ottaa rahaa, täydestä 

vastikkeettomuudesta tulisi päästä irti. 

 Innovatiivisten hankintojen vakiointi toimintatavaksi alustatalouden näkökulmasta. 

 Kommunikointi ja osallistuminen pitää räätälöidä sen kautta, että se koskettaa osallistuja 
arvomaailmaa. Pitää siirtyä perinteisistä ilmoituksista ”Tervetuloa asukasiltaan” kohdennetumpaan 
viestintään. 

 Digitaalinen alusta, voi tuoda läpinäkyvyyttä kaupunkikehittämiseen. 

 Pitäisikö laatia 6Aika-laupunkien yhteinen IPR-strategia? 

 

 

Tervetuloa jatkamaan keskustelua ja etsimään ratkaisuja maanantaina 21.11. klo 12–16. Paikka: 

TTY:n Kampusareenan Kampusklubin tilat Tampereen Hervannassa. 

 
Päivän ohjelma: 

 Pääteema: Avoin Innovaatio & IPR ratkaisumalleja 
 Professori Soili Nysten-Haarala: ”Sopimusnäkökulmia IPR:n hallintaan” 
 Johtava tutkija, TkT Katri Valkokari: ”Verkostot, alustat ja tiedon jakaminen” 
 Ryhmätöitä ja yhteenveto 

Ilmoittautuminen 17.11. mennessä: https://www.lyyti.in/6aika112016 

 

 

Mika Raunio, Nadja Nordling ja Jukka Saarinen, Tampereen yliopisto 

Taina Ketola, Pirkanmaan liitto 
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