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Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on tutkia pienyritysten sekä luonnollisten 

henkilöiden patenttiliiketoimintaa. Päämääränä on saada tietoa millaisen markki-

naympäristön nämä pienyritykset sekä luonnolliset henkilöt kohtaavat ja nähdä 

patenttiliiketoiminnan positiiviset sekä negatiiviset piirteet heidän näkökulmastaan. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisien menetelmin, ensin perustietojen osalta teksti-

aineiston avulla ja sen jälkeen eri näkökulmasta aihetta kokeneiden henkilöiden 

haastatteluilla. Haastattelumenetelmänä toimi puolistrukturoidut haastattelut.  

Tutkimus tuotti eri näkökulmista lähestyviltä haastateltavilta hyvin yhteneväisiä jo-

htopäätösiä ja tuloksia. Patenttien markkinat ovat yhä kasvavat ja kysyntä on hyvällä 

tasolla myös pienille toimijoille. Patentit ovat monella tavalla hyödyllisiä, eivätkä ni-

iden haitat ole ylitsepääsemättömiä. Ongelmia on monia ja haasteita on paljon, mut-

ta markkinat löytävät koko ajan uusia ratkaisuja ongelmiin erilaisten lainsäädännöllis-

ten toimien lisäksi erilaisten markkinoilla toimivien välikäsien kautta. Oleellista on 

myös se että yritykset muuttavat näkemyksiään ja toimintatapojaan sopeutuakseen. 

Hyvin erikokoiset toimijat, eri asemistaan huolimatta,  löytävät usein molempia osa-

puolia hyödyttäviä yhteistyökuvioita. Yhteistä kaikissa tilanteissa on korostunut 

strategisen suunnittelun sekä osaamisen merkitys. Pienten toimijoiden resurssien 

sekä osaamisen puutteet on ratkaistavissa yhä paremmin markkinoiden avulla, 

samoin kuin suurten toimijoiden nykyaikana korostuneet joustavuuden ja nopean 

reagointikyvyn puutteet. 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The purpose of this bachelor’s thesis is to study the patent marketplace form the 

point of view of small businesses and natural persons. The objective is to find out 

what kind of circumstances these small players face in that marketplace, and to see 

the positive and negative aspects of patents from their point of view. 

The qualitative research study was conducted at first as a literary review for the 

groundwork, and then by interviewing people who have experienced the subject from 

different points of view. The semi-structured method was selected for the interviews. 

Results showed very similar conclusions despite the very differing points of view of 

the interviewees. The market for patents is still increasing, and demand is at a high 

level even for small players. Patents are very valuable tools in many ways, and their 

negative aspects are not insurmountable. There are many difficulties and challenges, 

but the market keeps finding new solutions to these issues, not only through new 

legislation but also through intermediaries. It is also crucial that companies adapt by 

changing their practices and ways of thinking. Players of very different sizes, despite 

their different positions and resources, often find mutually beneficial agreements and 

ways of collaborating. A common factor overall is the underlying need for strategic 

planning, information and proficiency in intellectual property rights. The deficiencies 

in small companies’ and natural persons’ resources and skill sets can be solved by a 

well functioning market place, just like it can solve larger companies’ lack of flexibility 

and ability to renew themselves. 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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoitus on patenttiliiketoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen 

pienyritysten ja luonnollisten henkilöiden näkökulmasta. Pienten yritysten käyttö 

innovaatiotoiminnassa on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Startup-ilmiö on alkanut  

vakiintua sillä saavutetun kaupallisen menestyksen myötä. Tämän lisäksi Suomessa 

on Nokian muutamien liiketoimitayksiköiden alasajon seurauksena monilla 

pienyrittäjyys ollut kanava jota käyttää hyödyntääkseen kertynyttä osaamistaan. Nyt 

jo tiedetään että tämä on ollut onnistunut toimintamalli, kysynnän määrä on 

osoittanut sen.  

Kun tarkastellaan patentteja yleisesti, niin Eppingerin ja Vladovan (2013, s.65) 

mukaan patenttihakemusten määrä on lisääntynyt niin dramaattisesti, että monilla 

patenttitoimistoilla on ollut vaikeuksia käsitellä niitä ajallaan. Mitä tulee patenttien 

merkitykseen pienikokoisille toimijoille, niin Kivi-Koskinen (1999) katsoo että 

innovaatioihin toimintansa pohjaavien pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan 

ydin on keksinnöissä jotka voidaan suojata patenteilla, hyödyllisyysmalleilla tai jotka 

voidaan pitää salaisina. Heille innovaatiopääoma on tärkein voimavara liikeideoiden 

toimeenpanossa, ja siten immateriaalipääoman suojaaminen on elintärkeätä. (Kivi-

Koskinen, 1999.) 

Patenttien merkitys on siis kasvanut yleisesti, ja on todettu että tämä ilmiö on 

erityisen tärkeä pienille ja keskisuurille yrityksille. Eppinger ja Vladova (2013, s.65) 

osoittavat lukuisiin lähteisiin viittaamalla että maailman siirryttyä avoin innovaatio 

(open innovation) -strategiaan ovat immateriaalioikeudet tulleet tärkeäksi tavaksi 

generoida liiketuloja. 
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Tutkimuksessa käydään läpi ensin patentointiprosessit em. toimijoiden 

näkökulmasta, sitten kartoitetaan patentoinnin hyödyt ja em. kohderyhmän kokemat 

riskit sekä lopuksi selvitetään patenttiliiketoiminnan mahdollisuudet käytännössä. 

Kun hyvin rajallisin resurssein varustetun toimijan tavoitteena on saada 

innovaationsa lisäarvo myytyä toimijalle joka pystyy sen hyödyntämään eli toimijalle 

jolle sen arvo on hyödynnettävissä mahdollisimman hyvin, niin tutkittava kysymys on 

että mitkä asiat on todettu käytännössä olevan tämän tavoitteen esteenä. 

AIheesta on tehty tutkimusta paljon, mutta vähemmän henkilöiden ja pienyritysten 

näkökulmasta (Eppinger & Vladova, 2013, s. 65; Brunswicker & van de Vrande, 

2014, s.135). Er i ty isest i näyttää olevan tutkimusaukkoa käytännön 

patenttiliiketoiminnan mahdollisuuksista tämän ryhmän osalta. Innovaatioiden 

suojaamista on käsitelty paljon samoin kuin tiedon hyödyntämistä muutoin, mutta  

patenttien kaupankäynnin osalta tutkimusta on nähdäkseni tehty vähän etenkin 

Suomessa. 

Pääasiallinen yleisö on sekä tiedeyhteisö että käytännön liikejohto. Tiedeyhteisön 

sekä liikejohdon kannalta saadaan lisää tietoa pienyritysten ja luonnollisten 

henkilöiden patenttiliiketoiminnasta. Tiedeyhteisölle tulee myös lisätietoa 

jatkotutkimusten tarpeellisuudesta. Liikejohto saa lisää tietoa käytännön 

markkinatilanteesta ja sen riskeistä sekä haasteista, toivottavasti myös 

mahdollisuuksista. 

1.2. Keskeiset käsitteet 

Henry Chesbrough alunperin määritteli vuoden 2003 kirjassaan Open Innovation: the 

Imperative for Creating and Profiting from Technology että avoin innovaatio (open 

innovation) on “Malli joka olettaa että yritykset voivat käyttää ja niiden tulisi käyttää 

ulkopuolisia ideoita sisäisten lisäksi, ja sisäisiä sekä ulkoisia kaupallistamistapoja 

teknologioidensa kehittämiseksi.”. Hän esitti myöhemmin Vanhaverbeken sekä 

Westin kanssa avoimelle innovaatiolle määritelmän: “Avoin innovaatio on 

määrätietoisten tiedon sisäänotto- ja ulosvientivirtojen käyttö sisäisen innovaation 
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kiihdyttämiseksi sekä vastaavasti laajentaakseen ulkoisesti hyödynnettyjen 

innovaatioiden markkinoita.”. (Vanhaverbeke & Chesbrough 2014, 50-52.) 

Käsite avoin liiketoimintamalli (open business model) voidaan selittää 

määrittelemällä ensin liiketoimintamalli, ja sitten käyttämällä innovaatiotyön jako -

määritelmää. Liiketoimintamalli on “Viitekehys jolla linkitetään ideoita sekä 

teknologioita arvokkaisiksi taloudellisiksi tuloksiksi.” Liiketoimintamallilla on 

Vanhaverbeken ja Chesbroughin mukaan kaksi toimintoa: tuottaa lisäarvoa, ja ottaa 

haltuun osan tuosta lisäarvosta. (Vanhaverbeke & Chesbrough, 2014, 52.) Tuosta 

liiketoimintamallin käsitteestä taas päästään avoimen liiketoimintamallin käsitteeseen  

tarkastelemalla työnjakoa innovaatioiden tapauksessa. Tämä työn jako tarkoittaa 

jakoa idean kehittämseen ja idean kaupallistamiseen. Idean kehittäjä ei itse 

kaupallista ideaa vaan myy sen jollekin taholle kaupallistettavaksi. Vastaavasti 

kaupallistaja saattaa ostaa toisen kehittämän idean. Avoin liiketoimintamalli käyttää 

työnjakoa hyödyksi tuottaakseen enemmän lisäarvoa hyödyntämällä suuremman 

määrän (ulkoisia) ideoita sekä ottaakseen haltuunsa enemmän arvoa hyödyntämällä 

omien resurssiensa lisäksi ulkoisia resursseja. (Vanhaverbeke & Chesbrough, 2014, 

52-53.) 

Avoimen innovaation sekä avoimen liiketoimintamallin käsitteitä käytetään 

Vanhaverbeken ja Chesbroughin (2014, 51) mukaan yleisesti synonyymeinä, ja 

tässä tutkumuksessa on myöskin tarkoituksenmukaista käyttää molempia käsitteitä 

yhtäläisesti nimellä avoin innovaatio.  

Pienten ja keskisuurten yritysten välillä on paljon eroja, niitä on hyvin erilaisia 

olemassa. Vaikka termi pk-yritykset mielletään usein yhtäläiseksi nuorten yritysten, 

startup-yritysten sekä dynaamisen yrittäjyyden kanssa niin todellisuudessa niissä on 

paljon alaryhmiä. (Brunswicker & van de Vrande, 2014, 136-137.) Tämä tutkimus 

käsittelee innovaatioiden kaupallistamista, joten on tarkoituksenmukaista tarkastella 

aihetta sekä yritysten ominaisuuksia sellaisten yritysten näkökulmasta jotka pyrkivät 

kaupallistamaan innovaatioita. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa pk-yrityksiä koskevia 

tutkimuksia ja tilastoja tarkastellessa on syytä pitää näkökulma mahdollisuuksiin 
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painottuvana, ja ottaa huomioon että moni pk-yritys ei edes pyri synnyttämään 

innovaatioita eikä hyötyntämään niitä ulkoisesti. 

1.3.Tutkimuksen viitekehys ja työn rakenne 

Tutkimuksessa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään 

patentoimista prosessina tutkimuksen rajausten puitteissa. Käydään läpi miksi 

patentoidaan, ja mitä sillä saavutetaan. Kyseinen prosessi on verrattain 

suoraviivainen ja tarkoitus on selvittää em. kohderyhmän osalta prosessin 

eteneminen ja vaatimukset. Pääasiallisena kysymyksenä on vaaditut resurssit ml. 

rahalliset investoinnit, aika ja osaaminen. Tästä osa-alueesta on paljon tietoa jo ihan 

viranomaisten ohjeiden muodossa mutta myös analyysiä tutkimusten muodossa, ja 

vahvistusta on mahdollista saada tutkimalla alalla toimivien kokemuksia. 

Seuraavaksi tarkastellaan patentoinnin hyötyjä sekä haasteita liiketoiminnallisesta 

näkökulmasta luonnollisen henkilön ja pienyrityksen näkökulmasta. Kysymyksiä ovat 

mm. se että pystyykö pieni toimija suojaamaan patenttiaan ja estämään muita 

saamasta ensisijaisia sekä johdannaisia hyötyjä itselleen jotta patenteilla on 

todellista kaupallista arvoa? Voivatko toiset toimijat käyttää muita keinoja estääkseen 

patentin hyödyntämisen mahdollisuudet tai houkuttelevuuden jolloin sen myyntiarvo 

jää pieneksi? Tästä immateriaalioikeuksien hyödyntämisen aiheesta on tehty paljon 

tutkimusta, ja tarkoituksena on selvittää mitkä asiat pätevät nimenomaan henkilöiden 

ja pienyritysten osalta ja mitä tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia siitä on 

saatavilla.  

Kolmanneksi tutkitaan patenttien markkinoita pienen toimijan, eli luonnollisen 

henkilön tai pienyrityksen näkökulmasta. Tämä osuus on analyysiä 

liiketoimintaympäristöstä ja sen vaatimuksista. Analyysin täytyy ottaa huomioon 

tarkasteltavan toimijan ja kohdemarkkinoiden väliset mahdolliset erot mm. 

resursseissa ja toimintatavoissa. Saako pieni toimija ostajat edes huomioimaan 

heidän tarjontaa, onko markkinoilla kiinnostusta patenttien ostamiseen vai pitääkö 

tuotteet jatkokehitellä tai paketoida eri tavalla? 
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1.4. Rajaukset ja tutkimusmenetelmät 

1.4.1. Rajaukset 

Tavoitteena on suoraviivaisesti päästä patenttiliiketoiminnan mahdollisuuksien 

selvittämiseen kohderyhmän näkökulmasta, käyden ensin läpi patentointiprosessit ja 

sitten patenttien kaupallistamisen mahdollisuudet. Tutkimus keskittyy luonnollisten 

henkilöiden ja pienyritysten patentointiprosessiin ja patenttiliiketoimintaan. Ja vielä 

tarkemmin, koska tarkoitus on keskittyä tarkastelemaan patenttiliiketoiminnan 

potentiaalia siihen pyrkiville toimijoille, tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle jätetään 

yritykset sekä yritystoiminta jotka eivät ole aiheen suhteen aktiivisia tai tavoitteellisia.  

Tutkimus ei vertaile aiempaa tilannetta nykytilanteeseen vaan yrittää selvittää 

nykyhetken prosessit, riskit, haasteet em. kohderyhmän näkökulmasta. Tutkimus 

pyrkii välttämään yksittäisten tapausten tarkempia läpikäyntejä muutoin kuin 

kuvaavina esimerkkeinä, pitäytyen yleisissä prosesseissa ja toimintaympäristön 

piirteissä sekä niiden käytännön vaikutuksissa. Tavoitteena on löytää yhteenvetoja 

tilanteesta eri toimijoiden kokemusten perusteella. Patentoinnin kaupallistamisen 

osuus rajataan kysymällä yksinomaan patentin itsensä myynnin mahdollisuuksia tai 

myyntiä korkeintaan vähäisiä resursseja vaatineiden toteutettavuustutkimusten ja/tai 

prototyypeihin investointien jälkeen. 

1.4.2. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytetään laadullisia menetelmiä. Kyseessä on prosessien 

selvittäminen patentoimisen osalta, analyysiä patentoimisen riskeistä ja 

resurssivaatimuksista, sekä analyysiä patenttiliiketoiminnan mahdollisuuksista. 

Tietoa haettiin tekstiaineistoista ja suoritettiin kolme erillistä haastattelua.  

Julkisten instituutioiden osalta käyti in läpi julkaistua tietoa, etenkin 

patentointiprosessin osalta. Yksityispuolen osalta käytettiin heidän julkaisemaa 

materiaalia, aiempia haastatteluja, sekä aiempia tutkimuksia hyödyntämällä 
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selvittämään: patenttitoimistojen, patenttiliiketoiminnasta kokemusta omaavien 

henkilöiden ja pienyritysten, mahdollisesti suurempien yritysten, pääomasijoittajien 

sekä juristien näkemyksiä ja kokemuksia. 

Haastateltaviksi valittiin kolme aihealueen suhteen kokenutta henkilöä. 

Haastateltavien valinnalla pyrittiin saamaan näkemyksiä eri suunnista, sekä eri osa-

alueilta. Heidän pitkä kokemuksensa on lisäksi monipuolinen, joten monien 

kokemiensa tapausten ansiosta sekä koska heillä on ollut kosketuspintaa monien 

alalla ja alaan vaikuttavien toimijoiden kanssa, heillä on laajaa näkemystä jonka 

perusteella he voivat tuoda arvokasta kokonaisanalyysiään tutkimukseen. 

Tutkimuksessa oli tarkoituksenmukaista etsiä osaavaa analyysiä, eikä hajanaisia 

yksittäistietoja. Hajanaiset yksittäiskokemukset olisivat voineet antaa 

harhaanjohtavan kuvan. 

Jukka Rausti on toiminut mm. Uponor Oyj:n kehitysjohtajana 80-luvun puolivälistä 

vuoteen 1998, ja sen jälkeen toiminut muissa johtotehtävissä Uponor Oyj:ssä sekä 

Etteplan Oyj:ssä jossa hän toimi myös Senior Adviserinä yhtiön hallitukselle. 

Uponorin kehitysjohtajan näkemykset ovat erityisen kiinnostavia siitä syystä että he 

ovat olleet monien mielestä edelläkävijän asemassa tuotekehitysstrategiassaan, ja 

panostaneet siihen erityisen paljon. Heidän tuotekehitysstrategia on ollut avainasia 

nopeassa kansainvälistymisessä sekä markkinaosuuksien kasvattamisessa. Heidän 

strategiaansa on kuulunut tärkeänä osana yhteistyö ja patentti- sekä lisenssikauppa 

yksityishenkilöiden ja pienten yhtiöiden kanssa. Tämän vuoksi Jukka Rausti tuo 

oleellista tietoa patenttien ostajan näkökulmasta sekä perinteisemmältä teollisuuden 

alalta. 

Timo Haanpää on ollut hyvin monessa tutkimusaiheelle relevantissa yhtiössä, 

er i ty isest i ohje lmistoalan star tupeissa. Hän on to iminut v iest intä- , 

markinointipäällikkönä ja markkinointijohtajana sekä talouspäällikkönä. Nykyisin hän 

on muiden rooliensa ohella The Curious AI Companyn COO. The Curious AI 

Company on Suomalainen tekoälyyn erikoistunut ohjelmistoalan yritys. 
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Harri Koivisto on ollut patenttitoimisto Papula Nevinpatin Eurooppa-patenttiasiamies 

yli 7 vuoden ajan, ja sitä ennen TeliaSoneran IPR Manager 5 vuotta. Hän on 

luennoinut patenttiasioista Turun Kauppakorkeakoulussa sekä Tampereen 

Teknillisessä Yliopistossa. Hänen työhönsä on kuulunut Startupien konsultointia, ja 

tässä roolissa työstänyt patenttistrategioita. Hänen roolinsa myötä hän on mukana 

alan eri järjestöissä, mm. patentti broker-toiminnassa. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina, käyttäen perustana kysymyslistaa (LIITE 

1) mutta avoimin kysymyksin. Näin varmistettiin että haastatteluissa käydään läpi 

käsiteltävät aiheet, mutta annettiin haastateltaville tilaa painottaa tärkeiksi sekä 

merkityksellisiksi kokemiaan asioita sekä tuomaan esiin syventäviä asioita. 

Haastatteluissa oli oleellista olla tietty kysymyslista jotta jokaisessa haastattelussa 

käydään kaikki tärkeät sekä haastateltavien osalta yhteneväiset aihealueet läpi. 

Kysymysten avoimuus sekä suuri vapaus haastateltavalle oli tarkoituksenmukaista 

tähän tutkimukseen sillä haastateltavien omat painotukset sekä arvostukset saadaan 

näin tietoon ja ovat itsessään arvokasta tietoa. Lisäksi näin asiantuntijat tuovat esiin 

monia oleellisena pitämiään asioita joita ei tiukasti rajatulla haastattelumuodolla tulisi 

käsiteltyä. 

Eri haastateltavilla oli siis erilaiset näkökulmat tutkimuksen aiheeseen. Sen 

hyödyntämiseksi haastateltavien esiintuomien tapausten, tietojen sekä näkemysten 

analysoinnin lisäksi oli mahdollisuus analysoida myös eroja sekä samankaltaisuuksia 

eri haastattelujen tulosten välillä. 

2. Patentoinnin prosessi 

2.1. Patentointi 

Patentti voidaan myöntää keksinnölle joka on uusi, keksinnöllinen ja teollisesti 

käyttökelpoinen. Uutuus tarkoittaa sitä että että keksintö ei saa olla aiemmin 

tunnetuksi tullut. Keksinnöllisyys on sitä että se eroaa olennaisesti aiemmista 

keksinnöistä ja patenteista. Teollisesti käyttökelpoinen tarkoittaa sitä että se ei ole 



!13

vain  idea tai teoria, vaan käytännössä toteutettavissa oleva menetelmä, laite, tuote 

tai uusi käyttötapa. (PRH 2016a) 

Ennen patentin hakemista usein tehdään, ja suositellaan tehtäväksi tutkimustyötä 

jotta voidaan varmistaa patentoitavuus sekä sen hyödyntämismahdollisuudet. Myös 

itse patenttihakemuksen tekeminen saattaa vaatia erityisosaamista. Patentti 

myönnetään vain alkuperäisen jätetyn hakemuksen perusteella, siinä täytyy olla 

oikeanlaiset patenttivaatimukset sekä tiedot jotta se voidaan myöntää. 

Hakemukseen voi tehdä täsmennyksiä ja korjauksia niin kauan kuin alkuperäistä 

hakemusta ei oleellisesti muuteta tai ei sisällytetä jotain mitä ei alkuperäisessä ei käy 

ilmi (Haarmann & Mansala 2007, 111). Myönnetty patentti, ja siten siis myös 

alkuperäisen patenttihakemuksen taso sekä siinä olevat tiedot vaikuttavat 

mahdollisiin patentin puolustamisiin sekä oikeudenkäynteihin. (PRH 2016b) 

Patenttihakemuksen tekemistä varten voidaan tehdä, ja yleensä täytyy tehdä 

uutuustutkimus, patentoitavuuden arviointi sekä toimintavapausselvitys. 

Uutuustutkimus selvittää onko keksintösi patentoitavissa, eli onko vastaavaa 

keksintöä jo patentoitu tai muutoin julkistettu. Patentoitavuuden arvioinnissa 

uutuustutkimukseen pohjautuen arvioidaan uutuuden lisäksi myös keksinnöllisyys ja 

teollinen käyttökelpoisuus. Toimintavapausselvitys tehdään varmistukseksi tuotteen 

tai menetelmän kaupallistamismahdollisuuksista. Siinä selvitetään keksinnön 

hyödyntämismahdollisuuksia loukkaamatta muiden voimassaolevia patentteja ja 

hyödyllisyysmalleja. (PRH 2016c) 
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Kuvio 1. Patentoinnin ja tuotekehityksen vaiheet (Kivi-Koskinen, 1999, 23). 

Kun patentti myönnetään, tulevat kaikki sitä koskevat asiakirjat julkisiksi. 

Vaihtoehtoisesti tiedot julkistetaan myös kun patenttihakemuksen tekemispäivästä tai 

pyydetystä etuoikeuspäivästä on kulunut 18kk. Kuvio 1:n esittämästä patentoinnin 

vaihdeiden kuvio esittää patentoinnin aikataulua sekä myös tuotekehityksen vaiheita. 

Myönnettyä patenttia vastaan voi kuka tahansa tehdä väitteen yhdeksän kuukauden 

ajanjaksolla. Vuosimaksut maksamalla patentti voidaan pitää voimassa 20 vuotta 

hakemuksen tekemispäivästä. (Haarmann & Mansala, 2007, 111-112) 

 

2.2. Resurssivaatimukset ja haasteet 

Patentointi vaatii resursseja eri vaiheissa, ja riippuen hyvin monista asioista 

kustannukset vaihtelevat. Itse patentoinnin myötä syntyy kustannuksia, ja sen lisäksi 

yrityksen täytyy sisäisesti käyttää resursseja eli aikaa ja osaamista tehdä päätökset 

siitä mitä patentoida muun kilpailustrategian sekä immateriaalioikeuksien hallinnan 

ym. mukana. (Olander, Hurmelinna-Laukkanen & Mähönen, 2009, 356) 
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Suomessa itse patentin hakemusmaksu on 350€ (kirjallisesti tehty hakemus 450€) 

(LIITE 2). Vuosimaksut ensimmäisiltä kolmelta vuodelta on 200€ (LIITE 3).  Kuitenkin 

asiantemuksen ym. työn määrän vaatimukset, sekä kansainvälisen patenttisuojan 

kustannukset  nostavat kuluja huomattavasti. Osoituksena patentoinnin mahdollisesti 

aiheuttamista kustannuksista on arvioitu että yhden maailmanlaajuisen patentin 

ylläpitokustannukset koko mahdolliselle voimassaoloajalle on $250.000. (Gilardoni 

2007, 425-426). 

Tutkimukset patentointimahdollisuuksien selvittämistä varten voi tehdä itse, mutta 

usein käytäntönä on käyttää ammattilaisten palveluja jotta varmistetaan ettei kaikki 

työ ja kustannukset synny turhan takia jos keksinnön patentoinnille onkin esteitä. 

Samoin patenttihakemuksen laatiminen vaatii taitoa, ja usein käytetään ammattilaista 

etenkin koska myönnettyä patenttia ei voi myöhemmin täydentää tai muuttaa. 

Hakemusprosessin aikana esim. välipäätöksiin vastatessa hakemusta voi ja usein 

täytyy muokata, mutta myöhemmin patenttia puolustettaessa suojauksen perusta on 

myönnetyn patentin tiedot, seikat ja luonnehdinnat. Hakemusprosessi kestää 

keskimäärin reilut kaksi vuotta (Haarmann & Mansala 2007, s. 111). (PRH 2016b) 

Koska yleistä kansainvälistä patenttijärjestelmää ei ole olemassa, Suomalaisen 

patentin lisäksi on mahdollista saada Eurooppa-patentti ja hakea kansainvälistä 

patenttia. Eurooppa-patentin myöntää Euroopan patenttivirasto EPO ja tähän kuuluu 

38 valtiota. Eurooppa-patentin myöntämisen jälkeen on mahdollista valita missä 

maissa haluaa saattaa patentin voimaan. Suomalaisen patentin hakeminen antaa 

etuoikeuden 12kk ajaksi Eurooppa-patenttiin. (PRH 2016d) 

Kansainvälinen patentti eli PCT:n mukaisesti tehty hakemus voidaan jättää joko 

Patentti- ja rekisterihallitukseen tai WIPOn asianomaiseen kansainväliseen 

toimistoon. Hakemuksen tutkinnan jälkeen on 30 kuukautta aikaa päättää missä 

maassa se halutaan saattaa voimaan. Hakija voi siis käyttää patenttioption 

haluamissaan maissa jossa tekee annnettujen lausuntojen perusteella kansalliset 

hakemukset. (PRH 2016d) 
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Eurooppa-patentin ja kansainvälisen patentin prosessit antavat mahdollisuuden 

optimoida patentoinnin kustannuksia, ajoittaen niitä strategisesti menettämättä 

oikeudellista turvaa. Kansalliset hakemukset aiheuttavat mm. käännöstöineen 

kustannuksia, ja tämä järjestelmä mahdollistaa näiden kustannusten järkevän 

ajoittamisen eikä pakota sitoutumaan kaikkien maiden hakuprosessien kuluihin.  

(PRH 2016d) 

3. Patentoinnin edut ja riskit 

3.1. Patentoinnin edut 

Patentointi on erittäin selkeä ja varma tapa varmistaa yksinoikeus keksinnön, 

tekniikan tai menetelmän kaupalliseen hyödyntämiseen. Patentilla voidaan estää 

kilpailijoita kopioimasta keksintöä. Patentti voidaan saattaa voimaan suojaamaan 

kansainvälisesti, ja suojan laajuuden voi päättää tarpeensa mukaan. Patentointi on 

kansainvälisesti tunnustettu, hyvin yhtenäistetty suojausmuoto josta on pitkät 

perinteet. (Haarmann & Mansala, 2007 59-60, 67; Gilardoni 2007, 422-423.) 

Patenttihakemus tai patentti tulee julkiseksi viimeistään 18 kuukauden kuluttua 

hakemuksesta, ja näitä patenttirekistereitä seurataan yritysten toimesta ympäri 

maailman (Kivi-Koskinen, 1999, 5). Tämä on siis kanava jota kautta potentiaalisesti 

k i innostuneet tahot i tse ot tavat se lvää keksinnöstäs i , i lman omia 

markkinointiponnistuksia. Patenttirekistereissä käytetään selkeätä, yleismaailmallista 

formaattia joten keksintö kommunikoidaan kaikille tarkasti, ja ymmärrettävästi. 

Patenttiviranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä että keksintö on paljastettu niin 

yksityiskohtaisesti että sitä voidaan vastavuoroisesti suojan myöntämisen 

vastapainoksi sitten suoja-ajan päätyttyä käyttää hyväksi sellaisenaan sekä 

jatkokehittelyn pohjana. Patenttirekisteri on hyvin luotettava tietolähde. “Onpa 

sanottu, että patenttijulkaisuista on muodostunut maailman merkittävin teknisen 

tiedon lähde” (Haarmann & Mansala, s. 59).  

Patentin tai patenttien myöntäminen voidaan myöskin nähdä yrityksen imagon 

nostajana, osaamisen sekä uskottavuuden kohottajana antaen jalansijaa yrityksen 
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toiminnassa sekä kaupallistamistoimissa. Tämä on korostunutta pienelle toimijalle, 

jolla ei ole resursseja tai historiaa jolla on muutoin saanut kommunikoitua itsestään 

tai osoitettua muilla tavoin uskottavuuttaan. (Gilardoni 2007, 423-424.) 

3.2. Patenttien puolustaminen 

Patenttia saattaa joutua puolustamaan eri tavoin. Itse myönnettyä patenttia vastaan 

saatetaan tehdä haaste, jolloin voidaan joutua perustelemaan sen oikeutus (PRH 

2016e). Patentti on kielto-oikeus, joten sen luonteeseen kuuluu että sitä 

puolustetaan käyttämällä oikeutta kieltää muita hyödyntämästä sen suojaamaa 

keksintöä (Kivi-Koskinen, 1999, 30). Patenttia saatetaan loukata eli keksinnön 

yksinoikeudesta huolimatta joku muu saattaa hyödyntää sitä luvatta. Tällöin täytyy 

puolustaa patenttiaan tätä väärinkäyttäjää vastaan mikäli haluaa säilyttää patentin 

tuoman kielto-oikeuden ja sitä kautta kilpailuedun (Kivi-Koskinen, 1999, 32-33). 

Patentin puolustamista edesauttaa ensinnäkin vahva patentti, eli sellainen joka on 

selkeästi esitetty eikä sen yhteys muihin keksintöihin ole epämääräinen. Sarja 

patentteja saman konseptin tai aihealueen sisällä voi usein toimia vahvana suojana. 

Jos yksi patentti haastetaan menestyksekkäästi joko sen heikkouden tai muun 

vastaavan syyn takia, niin muut patentit saattavat suojata hyvin omaa toimintaa 

jatkossa tai muodostaa vahvan neuvotteluaseman kokonaiskiistan ratkaisussa. 

(Gilardoni 2007, 424-425, 429-430.) 

Puolustamistilanteessa on mahdollista pelkkien omien resurssien sijaan käyttää eri 

yritysten palveluja. Esimerkiksi patenttitrollit ostavat loukattuja patentteja nähtyään 

niissä ansaintapotentiaalia, heillä kun on resurssit ja erikoisosaamista jolla 

maksimoida loukkaajalta saatu korvaus.. Myös patenttibrokerit avaustavat 

riitatilanteissa, esimerkiksi lisensointisopimuksen aikaansaamiseksi. (Krech, Rüther 

& Gassmann, 2015, 4) 
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3.3. Patenttien kaupallistaminen 

Patentilla suojattuja keksintöjä voi hyödyntää kaupallisesti usealla tavalla. 

Patentoitua keksintöä voi hyödyntää itse liiketoiminnassaan. Näin hyöty täytyy saada 

itse tuotettua kaikilta osin, ja tässä pienillä toimijoilla voi olla suuriakin rajoitteita. 

Rajoitteet voivat olla liiketoiminnallisia eli yritys ei ehkä ole kasvanut resursseiltaan 

sellaiseksi että se mahdollistaa keksinnön täysimääräisen hyödyntämisen. Yritys ei 

ehkä toimi maantieteellisesti tarpeeksi laajalti jotta voisi hyödyntää keksinnön 

kaupallisen kysynnän riittävästi. (Olander ym., 2009, 355) 

Patentin voi myydä, jolloin myyjäyritys ei tarvitse resursseja tai ottaa riskejä sen 

hyödyntämiseen itse. Toisaalta patentin myyminen sellaiseen hintaan kuin itse 

hyödyntämällä voisi pitkällä jänteellä tuotoillaan päästä ei ehkä ole mahdollista. 

Patentin sekä sitä ympäröivän teknologian jatkokehitys saattaa tulla mahdottomaksi 

tai heikentyä riippuen sopimuksista ja liikesuhteen luonteesta. (Krech ym., 2015, 5-7; 

Olander, Hurmelinna-Laukkanen & Vanhala, 2014, 2-3.) 

Koko yrityksen tai liiketoimintayksikön voi myydä, jolloin saattaa saada hyvän hinnan 

palkkioksi. Tällöin kuitenkin patentin myyntiäkin vahvemmin ja varmemmin on 

jatkoliiketoiminta patentin aihealueen osaamisella estetty. Liiketoimintayksikön sekä 

patentin ostaja kun todennäköisesti haluaa pitää yksinoikeuden itsellään ja koska on 

nimenomaan ostanut jatkokehitykseen pystyvän liiketoimintayksikön niin haluaa 

tuottaa kaiken siihen liittyvän hyödyn itse. (Krech ym., 2015, 6-7.) 

Patentin voi lisensoida eli myydä oikeuden muille toimijoille hyödyntää patentoitua 

keksintöä. Sen etuna on useimmiten tuotekehityksen pysyminen omissa käsissä 

sekä nopea tuloutus ainakin osittaisina tuloina keksinnöstä. Usein lisensoitujen 

tuotteiden myynnistä, tuotannosta ym. saa lisäksi hyödyllistä tietoa käytettäväkseen. 

Lisensointia voi myös toteuttaa hyvin monenlaisilla eri sopimuksilla, joissa 

esimerkiksi sopimusmaksu, vuosittaiset korvaukset, tuotannon mukaiset korvaukset, 

myytyjen tuotteiden mukaan lasketut rojaltit voidaan sopia ostajayrityksen kanssa. 

(Olander ym., 2009, 354; Krech ym., 2015, 7)  
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4. Patenttiliiketoiminta 

4.1. Patenttien markkinat 

Patenttien markkiinat ovat erittäin suuret, useimmiten globaalit. Patenttien markkinat 

voivat olla todella erilaiset paitsi aloittain niin alojen sisälläkin erot voivat olla valtavat 

ihan tuotteen eri osien välillä. Patenttien markkinat vaihtelevat myös liiketoiminnan 

osa-alueiden kehitysvaiheiden mukaan, erityisesti kun niitä tarkastelee pienen ja 

keskisuuren toimijan näkökulmasta. (Gilardoni 2007, 417-419) 

Immateriaalioikeuksia on alettu pitämään yhtenä merkittävimmistä arvoa 

kasvattavista tekijöistä. Lyhyemmät tuote- ja teknologian elinkaaret, nouseva 

tietoisuus tiedon merkityksestä, tuotekehityksen kohonneet kustannukset, ja globaali 

kilpailu ovat pakottaneeet yritykset muuttamaan heidän innovaatioprosessiaan ja 

siirtyä avoimempiin innovaatiomalleihin (Krech ym., 2015, 3-4). Tämä on kasvattanut 

merkittävästi pienten toimijoiden tuotekehitysosaamisen kysyntää. Prosenttiosuus 

yrityksistä jotka käyttävät ulkopuolisia patenttien lähteitä on noussut huomattavasti. 

Ulkopuolisia patenttilähteitä käyttävien Japanilaisten ja Eurooppalaisten yritysten 

prosenttiosuudet  tuplaantuivat vuodesta 1995 vuoteen 2001. (Gilardoni 2007, 

417-419) 

4.2. Markkinoiden erityispiirteet luonnolliselle henkilölle ja pienyritykselle 

Patentit voivat auttaa korostuneesti pienen toimijan näkyvyyttä. Ne voivat antaa 

myös uskottavuutta, mutta ne antavat varmasti vahvan aseman mikäli patentilla on 

markkinoilla arvoa. Patentti tasapainottaa merkittävästi neuvotteluaseman 

epätasapainoa pienen ja suuren toimijan välillä. Toisaalta tämä asetelma saattaa 

korostaa patentin laadun tason vaatimusta, eli heikkoa patenttia vastaan saatetaan 

hyökätä. (Gilardoni 2007, 423-424) 

Suurilla toimijoilla on suuremmat sekä monipuolisemmat resurssit informaation 

keräämisen sekä tuon kerätyn informaation hyödyntämisen suhteen, joten niillä on 

etulyöntiasema kilpailussa pieniin yrityksiin nähden. Suurilla toimijoilla on laajojen 
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sisäisten arvonmuodostusprosessiensa vuoksi mahdollisuus pitää paljon tietoa 

julkistamatta, ja lisäksi ovat useilla aloilla hyvin selvillä kilpailijoiden toiminnasta 

esimerkiksi henkilökunnan vaihtuvuuden kautta. Suurilla toimijoilla on paremmat 

resurssit seurata alan kaikkia eri osa-alueita ja olla ajan tasalla pientenkin yrityksen 

toimista. Pienillä toimijoilla on harvemmin itsellään patentoinnin ja lain asiantuntijoita. 

Niiden, sekä muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö on erilaista kuin sisäisten 

resurssien käyttö, ja lisäävät rasitusta pienten toimijoiden usein rajoittuneille 

resursseille. (Eppinger & Vladova, 2013, s. 65-67.) 

Pienelle toimijalle nopeus sekä asioiden oikea-aikainen ajoitus on usein paljon 

tärkeämpää. Yrityksen resurssit ja kehitysaste saattaa soveltua paljon kapea-

alaisempaan tilanteeseen tuotteiden tai alojen kehityskaarissa. Pienellä yrityksellä 

usein puuttuu myös resurssit pitkäjänteiseen tuotekehitykseen, pitkiin viivyttäviin 

oikeustaisteluihin, jopa pitkiin myyntineuvotteluihin. (Olander ym., 2009, 355)  

Avoimen innovaation myötä suuret yritykset ovat nostaneet kysynnän tasoa, ja 

pienten toimijoiden merkitys tuotekehityksessä on noussut. Chesbroughin (2006, 22) 

mukaan USA:ssa alle 1000 henkeä työllistävien teollisuuden yritysten osuus 

tuotekehityksen kokonaispanostuksista on noussut vuoden 1981 4,4 prosentista jopa 

24,7 prosenttiin vuonna 2001. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat monilla aloilla 

määränsä puolesta merkittäviä toimijoita, esimerkiksi vuonna 2006 Saksan 

lääketeollisuudesta 90% koostui pk-yrityksistä. Vaikka määräkin on tärkeä 

indikaattori, niin merkittävintä on se että niitä pidetään usein alansa innovaatioiden 

tärkeimpänä lähteenä. (Eppinger & Vladova, 2013, s. 65.) 

5. Tutkimustulokset ja analyysi 

5.1. Patentoimisprosessi 

Lähtökohtana täytyy olla kokonaisvaltainen immateriaalioikeusstrategia. Timo 

Haanpään mukaan strategian täytyy sisältää vähintään mitä suojataan patenteilla, 

mitä suojataaan muilla tavoin, sekä miten se toteutetaan. Tehdään päätös miten 

resurssit allokoidaan sekä ulkopuolisten käyttö patentointiprosessissa. Koko 
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yrityksen rahoitussuunnitelman täytyy ottaa huomioon immateriaalioikeusstrategia. 

Patentointiprosessin ajoituksessa on otettava huomioon myöskin markkinoinnillinen 

ja kilpailullinen näkökulma. 

Toimiala, keksinnön luonne, tuotekehityksen vaihe,  ym. tekijät vaikuttavat vahvasti 

patentoinnin strategiaan. Haanpää toteaa että ohjelmistoalan kohdalla pääpaino on 

vahvasti USA:ssa. Markkinoinnin ja kilpailustrateginen näkökulma määrittelee 

patentoinnin ajoituksen.  Yrityksellä on usein rajallinen aikaikkuna jolloin innovaatio 

täytyy olla kaupallisesti hyödynnettävissä. Yrityksen täytyy harkita patentoinnin 

ajoitus strategisesti koska patenttihakemus tarkoittaa samalla keksinnön 

julkistamista. Toisaalta sillä varmistetaan se ettei kilpailijat voi patentoida samaa 

keksintöä. 

Haanpään mukaan lähes aina käytetään patenttiasiamiestä ja muita asiantuntijoita. 

Tähän on hyvät perusteet: patenttihakemuksen laadun täytyy olla hyvä, sitä ei voi 

myöhemmin muuttaa. Raustin mukaan patentin vahvuus on oleellista. On vaikea 

tehdä sellainen hakemus että patentti on vahva. Monia keksintöjä ei voi suojata 

vahvasti niiden luonteen takia, mutta hyvin suojattavissa olevan hakemuskin täytyy 

muotoilla oikein ja osaavasti jotta se on vahva. Koivisto alleviivaa edellämainitun 

asiantuntijuuden oleellisuuden ja painottaa että patentin hyvän laadun tuoma 

vahvuus määrittää patentin puolustettavuutta. Patentointistrategiassa on myös 

huomioitava se, että onko loukkaus helposti havaittavissa. Jos se on vaikeasti 

havaittavissa niin puolustaminen on erittäin vaikeata, ja pitää miettiä kannattaako 

patentoida tai suojautua muilla tavoin. 

Patentointi on vuosien aikana hankaloitunut, ja erityisesti ohjelmistoalan patentointi 

on yhä vaikeaa. Patenttihakemusten kustannukset eivät Haanpään mukaan sinänsä 

ole korkeat. Hyvin pienilläkin yrityksillä on suhteellisen matala kynnys hakea 

patentteja. Alle 10.000 eurolla saa uskottavan hakemuksen tehtyä ja puolen tusinaa 

maata katettua. Uutuustutkimusta voi tehdä itse tehokkaiden tietokantojen ansiosta. 

Patentteja haetaan yhä enemmän, myös hakemusten laatu paranee kun lähtötiedot 

ovat paremmat. 
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Koiviston mukaan patentti on teknologiasiirron väline. Patentti tarkoittaa varmempaa 

ja konkreettisempaa siirrettävää. 

5.2. Patentoinnin hyödyt ja haasteet 

Patentoinnilla suojataan keksintö kilpailijoiden kopiointia vastaan. Koiviston mukaan 

patentin arvo on yhtä kuin suojatun tuotteen arvo vähennettynä suojaamattoman 

tuotteen arvolla. Patentin arvoa arvioidessa on otettava huomioon siihen liittyvät 

kaikki kustannukset ja riskit. 

Patenttien puolustaminen eroaa hyvinkin paljon alasta, markkina-alueesta ynnä 

muista tekijöistä riippuen. Haanpään mukaan monella ohjelmistoalan osa-alueella 

patenttien puolustamiseen varautuminen tietyissä määrin on luonnollista ja osa 

liiketoimintaa. Rahoittajat ottava nämä tarpeet huomioon sijoituspäätöksessään. 

Puolustamisessa täytyy varautua siihen että kuluu parhaiden osaajienkin aikaa 

merkittävästi. 

Raustin mukaan patenttia on aina puolustettava. Jo siinä vaiheessa kun epäillään 

että patenttia loukataan on hyökättävä ja uhattava. Ensin otetaan yhteyttä ko. tahoon 

ja sen jälkeen lähetetään uhkavaatimus. Mikäli patentin loukkaukseen ei reagoida, 

menee patentin haltijan uskottavuus. 

Patentin puolustuksessa Rausti toteaa että pienellä toimijalla on luonnollisesti 

vähemmän resursseja puolustaa patenttia, mutta paljon riippuu kuitenkin patentin 

vahvuudesta. Koiviston mukaan pieni toimija voi myös käyttää hyviä avustajia 

yhtäläisesti, ja toteaa että: “Hyvä case voittaa aina”. Hänen mukaansa valtaosa, 

90-95% patenttiriidoista ratkaistaan neuvottelupöydässä eikä oikeudessa. Raustin 

kokemukset vahvistava tätä toteamusta, sillä hänen mukaan Uponorin noin sadasta 

vain muutamaa joutui tosissaan puolustamaan, eikä yhdenkään kohdalla menty 

oikeudenkäytniin asti vaikka siihen päätyminen oli lähellä.  

Isot toimijat omaavat asiantuntemusta ja kalkuloivat milloin kannattaa sopia asioista. 

Sekä Rausti että Koivisto molemmat kertovat että pieni toimija usein suhtautuu 
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tunneperäisemmin ja asiantuntemuksen taso ei ole niin hyvä, jolloin konfliktitilanteita 

syntyy herkästi. Rausti toteaa kokeneensa käytännössä että useat pienet toimijat 

taistelevat loppuun asti vain periaatteesta. Koiviston mukaan patentin 

puolustamisessa Euroopassa häviäjä maksaa viulut, juuri kukaan ei mene oikeuteen 

ilman että on varma voitosta.  

Haanpään mukaan patentin puolustamiseen täytyy olla kertaluokkaa enemmän 

rahaa kuin itse patentointi vaatii. Hänen kokemuksensa ohjelmistoalalla on että 

sijoittajapääomaa on paljon saatavilla, ja he tehdessään sijoituspäätöstään tietävät 

varautumisen tarpeesta puolustamisen kustannuksiin. Kolme pääasiallista tapaa 

rahoittaa puolustus ovat omat käteisvarat, sijoittajien sitoumukset, sekä 

provisiopohjaiset IPR-toimijat. 

Laajempi patenttiportfolio tai lisäpatentointi alkuperäisen ympärille on tehokas 

suojakeino silloin kun se on mahdollista, sanovat sekä Rausti että Haanpää. Se 

rajoittaa patentin loukkaajan mahdollisuuksia ja ennakoituja toimia. 

  

5.3. Innovaation kaupallistaminen 

Pienen toimijan kannalta kaupallistamisen suurin ongelma on osaamisen heikko 

taso. Rausti alleviivaa että neuvottelukokemuksen puute, väärät käsitykset 

keksinnön arvosta sekä joustavuuden puute ovat usein esteenä.  Keksijällä on 

erittäin usein ylisuuret käsitykset markkinoiden koosta ja väärät käsitykset aikataulun 

suhten.  

Raustin mukaan keksijän ollessa usein muutoinkin epäluuloinen suurten toimijoiden 

kanssa neuvotellessa ja näkemyserot ovat kaukana toisistaan, käy niin että aikaa 

kuluu paljon kun epäluuloinen keksijä oppii markkinoiden tilanteen, tai kauppoja ei 

synny ollenkaan. 

Patentin kaupallistamisessa ajoitus tai aikataulu on tärkeää. Kaikki kolme 

haatateltavaa toivat esiin kuinka patentin hakemisen jälkeen alkaa ns. avoin ikkuna, 

jona aikana patentin sisältö ei paljastu ulkopuolisille. On eri näkemyksiä kannattaako 
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tänä aikana pyrkiä kaupallisiin neuvotteluihin. Tämä olikin ainoa aihe jossa 

haastateltavilla oli eri näkemykset asiasta. Rausti, joka on nähnyt konkreettisempien 

tuotteiden ja suhteellisesti helpomman patentoitavuuden alaa, katsoo että ostajilla 

voi olla kiinnostusta jo tässä vaiheessa. Hänen mukaansa kun on uskottavampaa 

että keksinnön patenttihakemus hyväksytään, ja patentin arvoa on helpompi 

argumentoida, on mahdollista tehdä menestyksekkäästi kauppaa. Koiviston mukaan 

taas usein haettu patentti on ennemminkin vain kuriositeeti, eikä sillä ole juurikaan 

arvoa.  

Lisenssisopimuksella patentin haltija antaa keksinnön käyttöoikeuden lisenssin 

ostajalle. Lisenssisopimuksessa patentin luovuttajalla maksetaan ennakkomaksu 

sekä tuotteen tulevasta myynnistä rojalti (osuus myyntituloista). Tosin Koiviston 

mukaan rojalti-pohjainen lisensiointi ei ole pidetty ratkaisu. Hän perustelee sen 

erityisesti sillä että yritykselle tulee huomattavasti lisää velvollisuuksia, muun muassa 

erilliskirjanpidon muodossa ja yhtiön yksityiskohtaistenkin liiketoiminnallisten tietojen 

luovuttamisesta ulkopuolisille. 

Lisensointi tarkoittaa yhteistoimintaa ostajan ja myyjän välillä. Rausti on kokenut 

paljon tiivistä yhteistyötä ja lisenssisopimuksia, ja toteaa että lisenssisopimuksessa 

on usein molemminpuolinen jatkokehityksen tiedon velvoite mutta myyjä hallitsee 

yhä tilannetta ja ko. teknologiaa. Tämä yhteistyö koskee usein myös 

puolustuksellisia toimia. Pieni yritys hyötyy suuren resursseista, ja suuri varmistaa 

ettei pienen toimijan resurssipulan takia patentin suoja vaarannu. Tällainen liittouma 

lisää hänen mukaansa markkinoilla uskottavuutta.  

Lisenssisopimukset ovat erittäin monimutkaisia, ja sopimuksen sisältö muodostetaan 

aina tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi nämä neuvottelut ovat pitkiä. Koiviston 

mukaan nopeimmat missä hän on ollut mukana ovat kestäneet puolitoista vuotta. 

Haanpään mukaan moni iso toimija katsoo että lisensointi on näpertelyä. Isolle on 

helpompaa vain ostaa patentti. Suora patentin kauppa on huomattavasti 

yksinkertaisempi ja nopeampi, selkeä toimi. Myyjän kannalta kertakauppa on 

helpompi ja selkeämpi, eikä siihen liity jatkovelvoiteita. 
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Ohjelmointialalla tärkeiden innovaatioiden suojaaminen esim. patentein on 

Haanpään mielestä alunperinkin vaikeasti suojattavissa ja sen lisäksi vielä 

hankalouitunut. Eli arvokkaat innovaatiot ei saada paketoitua helposti siirrettäviksi 

patenteiksi. Tämän lisäksi nopea kehitystahti, sekä se että oleellista on kehityskyky 

saavat aikaan sen että patentointi ei pysty sisällyttämään sitä mitä ostaja haluaa. 

Vaihtoehdoksi jää koko liiketoimintayksikön tai yrityksen myynti.  

5.4. Patenttien markkinat 

Rausti kertoo että open innovation, eli avoin innovaatio -malli yleistyi 80-luvulla, 

yritykset alkoivat ulkoistaa paljon enemmän kehitystyötään. Ulkoistamisella saadaan 

tuotekehitykseen lisää nopeutta, tehokkuutta ja laaja-alaisuutta. Pieni toimija saa 

tällöin kysyntää erikoistumiselleen. Rausti kuvailee kuinka heillä kilpailuedun ja 

kasvun saavuttamiseksi tuotekehitysoranisaatiossa oli asiantuntevia henkilöitä joiden 

vastuulle kuului toimialan kehityksen seuranta. He toimivat itse yrityksen 

tuotekehitystyössä ja sen lisäksi he myös aktiivisesti skannasivat alan kehitystyötä ja 

patentteja. He ostivat patentteja jotka toivat kilpailuetua, ja tämän lisäksi tämä työ toi 

heille itselleenkin paljon tietoa omaan kehitystyöhönsä. Tämä aktiivinen rooli johti 

Uponorissa myös uusien liiketoiminta-alueiden löytämiseen ja kilpailijoita 

nopeampaan kasvuun. 

Patentointi on ollut aina tärkeä markkinointikanava, etenkin pienyritykselle. 

Haanpään mukaan keksinnön sekä keksijän tietojen tullessa patenttitietokantaan, 

suurten yritysten alaa seuraavat työntekijät huomaavat ne, tekevät lisähakuja 

yrityksestä tai keksijästä, ja näin ne tulevat näiden suurten yritysten IPR-tiimien 

kautta teknologiatiimin tietoisuuteen. Haanpää toteaa että: “Jos annat itsestäsi fiksun 

kuvan patenttitietokannassa niin johtaa siihen että ennemmin tai myöhemmin joku 

soittaa.”.  

Patenteilla on Koiviston mukaan selvästi jo merkittävät markkinat olemassa. Hän tuo 

esiin patenttibrokerien roolin markkinoilla. Ne nimensä mukaisesti toimivat patenttien 

välittäjinä. Brokerit avustavat asiakasyrityksiään lisenssisopimuksissa, erityisesti 
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tilanteessa jossa patenttiloukkauskiista pyritään sopimaan lisenssisopimuksella. He 

tekevät myös patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien arvonmäärityksiä.  

6. Yhteenveto, johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet 

6.1. Yhteenveto 

6.1.1.Markkinat 

Yksi tärkeä peruskysymys tutkimuksessa oli että onko pienen toimijan patenteille 

markkinoita. Kaikkien haastateltavien yhteinen kanta on että tällaista kysyntää on. Jo 

patenttihakemus herättää alan toimijoiden kiinnostuksen keksijää tai yritystä 

kohtaan. Suuret yritykset ovat siis jopa erittäin aktiivisia etsimään pienten toimijoiden 

innovaatioita. He ovat kiinnostuneita ostamaan innovaatioita ja enenevässä määrin 

tekemään yhteistyötä. Suurten yritysten skannatessa tietokantojen ym. kautta 

innovaatioita se mitä he näkevät on patenttihakemukset. Hakemusten laatu antaa 

siis vahvan signaalin keksijän/yrityksen toiminnan laadusta. 

Pieneet toimijat pyrkivät hyödyntämään keksintönsä muulla tavoin kuin itse 

tuottamalla tuotteita tai palveluita. Tämä kaupallinen hyödyntäminen riippu 

toimialasta ja liiketoiminnan luonteesta. Joskus patentti ei ole toimiva ratkaisu 

innovaation siirtämiseen, tällöin hyödyntäminen tapahtuu myymällä jatkokehitykseen 

kykenevä tiimi. 

Kaikki haastateltavat korostavat osaamisen tärkeyttä pienten toimijoiden patenttien 

kaupallistamisessa. Oikeanlainen patentointistrategia, patenttihakemusten laatu, 

relevantti markkinan tunteminen, neuvottelutaidot ja patentin puolustaminen vaativat 

osaamista. Ison ja pienen toimijan resurssiero ei ole ratkaiseva ongelma. Vahvojen 

osaajien käyttämisellä, sisäisten tai ulkoisten, pienikin toimija pystyy hankkimaan 

vahvan patentin, saamaan hyvän neuvottelutuloksen ja tarvittaessa puolustamaan 

sitä. 
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6.1.2.Patentin puolustaminen 

Kun pieni toimija miettii patenttia suojauskeinona, esiin tulee kolme avainkysymystä. 

- Onko innovaatiolle saatavissa vahva patentti  

- Kuinka suurta aluetta patentoinnilla saadaan suojattua  

- Onko mahdollista sarjalla patenttia lisätä patentoinnin varmuutta ja/tai laajentaa sen 

kattavuutta 

Ennen patentointipäätöstä on ratkaistava mahdollista puolustamista varten 

tarvittavien resurssien varaaminen. Keinoja ovat omien avainresurssien käyttö, 

sijoittajien tuomat resurssit sekä proviosiopohjaiset IPR-toimijat. Patenttia täytyy 

puolustaa aina, jos silloin kun loukkausta epäillään on reagoitava. 

6.1.3.Patentoinnin ajoitus 

Patento inn in a jo i tus on kr i i t t is tä innovaat io iden hyödyntämisessä. 

Patentointiprosessissa on tietynlainen aikaikkuna joka alkaa siitä kun 

patentointihakemus jätetään. Monet asiat vaikuttavat siihen miten tätä aikaikkunaa 

hyödynnetään. Muun muassa toimiala, tuotteen tyyppi, alan sekä tuotteen elinkaaren 

vaihe kaikki vaikuttavat siihen, miten patenttihakemuksen jättämishetkeen ja siitä 

seuraavaan aikaikkunaan suhtaudutaan. Joissain tapauksissa on syytä pyrkiä 

kaupalliseen hyödyntämiseen jo kun patentti on haettu, toisissa tapauksissa taas on 

mahdollista tai strategisesti järkevää ryhytä näihin toimiin vasta kun patentti on 

myönnetty. 

6.1.4.Patentoinnin kustannukset 

Siitä huolimatta että patentointi on vuosien varrella vaikeutunut, patentointiprosessi 

ja sen alkukustannukset eivät ole ongelma. Patentointikustannukset kasvavat jyrkästi 

kun maakohtaista suojaa ruvetaan lisäämään. Vaikka on Eurooppa-patentti ja 

kansainvälinen PCT-järjestelmä, niin jokaisessa maassa täytyy erikseen saattaa 

patentti voimaan. Merkittäviksi kustannuksiksi muodostuvat alkukustannusten 

jälkeen vuosikustannukset. Kustannuksia voidaan vähentää strategisella 
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maasuojauksella. Esimerkiksi avainsatamamaiden kohdalla suojaamalla voidaan 

kattaa myös muiden maiden vaatima suojaus suhteellisen tehokkaasti. 

6.2. Johtopäätökset 

Pienyritysten tai luonnollisten henkilöiden innovaatioiden hyödyntämisen ollessa 

erittäin harvoin mahdollista omassa liiketoiminnassa hyödyntäminen voidaan 

toteuttaa patentin avulla kaupallistamalla. Tämän toiminnan suunnittelusta 

onnistumiseen, sekä uhkiin varautumisesta oheistuotteena esimerkiksi 

markkinoinnillisesti hyötymiseen asiassa on hyvin monta aihetta ja rajapintaa.  

Haanpään alleviivausta siitä että on oleellista olla kokonaisvaltainen 

immateriaalioiksusstrategia tukee mm. Eppinger ja Vladovan (2013, 67) painotus 

kokonaisstrategian tärkeydestä. Johtuen pienen toimijan asemasta markkinoilla, 

patentoinnin prosessista sekä kustannuksista, patentin puolustamisen tekijöistä, 

sekä lukuisista muista asioista kuten alan kilpailullisesta tilanteesta, on toiminnan 

oltava kokonaisvaltaiseen strategiaan sidottua. (Kivi-Koskinen, 1999, 45-49.) 

Patentointiprosessi vaatii kokonaisvaltaisen kaupallistamisstrategian pienen toimijan 

kohdalla erityisesti kustannussyistä. Vaikka Suomessa patentoinnin ja ylläpidon 

kustannukseet ovat pienet, niin usein patentoidessa on suojan ulottaminen 

kansainväliseksi välttämätöntä, joka nostaa kustannuksia merkittävästi. Tutkimus 

alleviivasi sen että vahvan patentin aikaansaamiseksi tarvitaan suunnitelmallinen, 

asiantunteva ja kokonaisuuden hallitseva ote johtuen sen resurssivaateista niin 

rahallisesti kuin asiantuntijuuden ja yrityksen henkilöstön ajankäytön osalta. Se mitä  

on vähemmän on tuotu esille kirjallisuudessa on kuinka haastateltavat kokevat 

rahoitustilanteen. Rahoitusmahdollisuudet riippuvat monesta tekijästä, mutta yleisesti 

haastettelut toivat esiin optimismin hyvin asiansa hoitavan yrityksen arvokkaan 

innovaation rahoittamiselle. Lisäksi patentin puolustamisen kustannuksia ei pidetty 

toisaalta ylitsepääsemättöminä. Vaikka IT-alan ja etenkin USA:n markkinoilla 

kustannusten suuruuden uhka on korkeampi niin vastaavasti mahdollisuudet 

rahoitukseen ovat myös korkeammat. Perinteisemmillä sekä vakiintuneemmilla 
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aloilla, ja myöskin alueilla joissa markkinat sekä oikeudelliset käytännöt ovat 

vähemmän haastavat taas uhkaa siitä että vahvan patentin puolustaminen vaatisi 

suuret kustannukset ei pidetä suurena. 

Erityisesti suuret yritykset ovat olleet haasteen edessä, ja ovat joutuneet tietoisesti 

lopettamaan vanhoja toimintamalleja ja tuotteitaan (disruptio). Kokonaan uusia 

innovaatioita ei vanha tuotekehitysorganisaatio yksinkertaisesti kykene 

synnyttämään. He eivät pysty kattamaan koko laajaa teknologiakenttää mihin 

yrityksen pitää pystyä reagoimaan.  Ratkaisumalli on hyvä ja tehokas patenttien ja 

IPR:n hankinta ulkopuolisilta sekä hyvä partnership-verkosto erikoistuneiden pienten 

kehittäjien kanssa. Pienten toimijoiden kehitystyön kaupallisen hyödyntämisen 

mahdollisuudet ovat sitä kautta viime aikoina merkittävästi parantuneet. Kysyntä 

innovaatiolle on valtavaa, ja erilaisia tuki- ja rahoitusvaihtoehtoja on tarjolla paljon. 

Nämä asiat tulevat jatkuvasti ja vahvasti esiin lukemattomissa tutkimuksissa ja 

artikkeleissa. Erityisesti 80-luvulla yleistyneen avoin innovaatio -mallin merkitys 

näyttäisi olevan oleellinen markkinatilanteen selittäjänä. Avoin innovaatio -ilmiön rooli 

perustavana tekijänä tuli ilmi haastatteluissa Raustin esiintuomana. Hän koki 

muutoksen kohti tuota mallia, ja hän itseasiassa on ollut yksi avoimeen 

innovaatiomalliin siirtymisen toteuttajia,  eturintamassa.  

Digitalisaatio osaltaan vaikuttanut avoimen innovaation mallin syntyyn, sekä lisäksi 

tuonut oman lisänsä markkinoiden muutokseen. Nämä toimintatapojen muutokset 

sekä d ig i ta l i saa t ion nyky ise t e r i t y isp i i r tee t tu l i va t i lm i Haanpään 

haastatteluosuudessa, hänen oltua mukana pitkään IT-alan kehityksen kärjessä 

olevissa yhtiöissä. Haanpää toi esiin alan erityispiirteitä kuten patentoinnin 

hankaluuden tietyillä teknologian osa-alueilla. Lisäksi teknologian muutoksen 

nopeuden merkitys esimerkiksi hyvin erilaisiin patentoinnin sekä kaupallistamisen 

strategioiden tarpeeseen tuli ilmi. 

Koivisto taas on nähnyt paitsi IT-alan kehittymisen niin myös laaja-alaisesti eri aloja, 

ja hänen näkökantansa tuovat esiin erityisesti patenttien piirteiden sekä niiden 

käytön näkökulman. Erityisesti hän toi esiin patenttien markkinoiden muutoksen ja 

luonteen markkinapaikkana. Hän nosti esiin markkinoiden toimintaan vaikuttavat 
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tekijät kuten patenttibrokereiden lisän markkinoiden tehokkuuteen. Pienille toimijoille 

ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä palvelujen käyttö näyttäisi olevan tarpeen 

sisäisten resurssien puutteen paikkaajana, ja nykyään asiantuntijuutta voi hyödyntää 

myös patenttimarkkinoiden osaamisen sekä brokereiden kaupankäyntipalvelujen 

osalta. 

Patenttirekisterit ja patentointiprosessi ovat tärkeä tietolähde, kommunkointityökalu 

ja markkinointikanava. Patenttihakemuksella pienikin toimija saa suurella 

todennäköisyydellä potentiaalisten asiakkaiden huomion, etenkin laadukkaalla 

hakemuksella. Patenttirekisteriä tutkitaan ja analysoidaan aktiivisesti, se on tärkeä ja 

hyvin paljon käytetty tietolähde. (Archibugi & Pianta, 1996, 17-21) Tällä lisäarvon 

mahdollisuudella voidaan perustella haastatteluissakin vahvasti esiin tuotua 

asiantuntijuuden merkitystä patenttihakemuksen tekovaiheessa.  

Haastateltavat toivat esiin sen kuinka yritysten toiminnan on tuotava monella tapaa 

uskottavuutta. Asiantuntijuus, hyvä strategia, korkean osaamisen vaikutelma, ym. 

vaikuttavat paitsi omaan toimintaan suoraan vaikuttavien kanssakäymisten kohdalla 

kuten esimerkiksi rahoittaj ien kanssa, ni in myös kanssakäymisessä 

kauppaneuvotteluissa, muiden sidosryhmien kanssa, ja myös markkinoinnillisesti 

potentiaalisten patenteista kiinnostuneiden suuntaan. 

6.3. Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimuksen rajoitteina on tilastointi sekä tiedon avoin saatavuus. Pienen ja suuren 

yrityksen asetelman mukaisesti rajattua tietoa ei ole valmiiksi saatavilla, ja annetuilla 

tiedoilla on vaikea jaotella yleisiä tilastoja koskemaan vain tutkimuksen aihetta. 

Yritykset eivät ole halukkaita jakamaan liiketoiminnalleen oleellista tietoa kuten 

patentoinnin kustannuksia, kauppojen sekä lisenssisopimusten määriä ja niiden 

kauppasummia. Valtaosa patenttikiistoista sovitaan ilman oikeuskäsittelyä, joten 

nekin detaljit jäävät julkistamatta. Patenttien todellisista puolustamisen 

kustannuksista on siis hyvin vaikea löytää tietoa. 



!31

6.4. Jatkotutkimustarpeet 

Jatkotutkimusaiheena innovaatioiden rahoitusstrategiat pienelle toimijalle voisi olla 

hyvin hyödyllistä. Sekä julkiset tuet että yksityisten sijoittajien valinnat voivat tuoda 

rajoitteita tai negatiivisia vaikutuksia myöhemmässä vaiheessa. Resursseiltaan 

pienen toimijan ja suuren toimijan välinen neuvotteluprosessi voisi olla erittäin 

hyödyllinen tutkimusaihe. Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat tähän asetelmaan, sekä 

miten sitä voidaan parantaa? 

Suurten yritysten yhteistyöstä yliopistojen kanssa on paljon tietoa, mutta yksity-

ishenkilöiden sekä pienyritysten kohdalla voisi tehdä jatkotutkimusta, tarkastellen eri-

tyisesti yliopistojen sidosryhmien kuten opiskelijoiden ja tutkijoiden ulkopuolisten os-

alta. Monilla yliopistoilla on omia startup-hankkeita mutta miten avoimempi ja univer-

saali yhteistyö toimii sekä miten sitä voi kehittää on asia mitä voisi tutkia jatkossa.  

Organisaatiokäyttäytymisen tieteenalan näkökulmasta voisi olla hyödyllistä tarkastel-

la pienten yritysten sekä suurempienkin yritysten organisaatioiden alempien por-

taiden suhtautumista innovaatioihin, niiden suojaamiseen, sekä niiden kaupallis-

tamiseen.  
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Kysymyslista 

• Yrityksen tiedot 

• Henkilön tehtäväkuvaus (patenttiliiketoiminnan näkökulma) 

• Onko aiheeseen liittyviä esimerkkicasejä esittää? 

• Muiden toimijoiden kuvausta, millaisista on kokemusta, miten he ovat toimineet? 

Patentin tärkeys/merkitys lisäarvon/kaupallisuuden kannalta 

• Mieluiten ensisijaisesti NDA? Milloin patentti ja miksi? 

• Patentoinnin aiheuttaman julkistuksen huonot puolet? 

• Patentoinnin hyvät puolet: esim. selkeys, varmuus? 

• Haettu patentti vs. saatu patentti 

• Suhtautuminen haettuun patenttiin jota ei ole vielä myönnetty 

• Aikakysymykset, miten vaikuttavat? 

• Epävarmuus myöntämisestä, miten käsitellään? 

• Miten neuvotellaan / sovitaan haetun patentin tapauksessa? 

Patentin puolustaminen 

• Patentin puolustaminen yleisesti 

• Puolustamisen todellinen tarve käytännössä? 

• Puolustamisen kalleus? 

• Aikaviiveet, merkitys ja käytännön kokemukset? 

• Apu, yhteistyö ym. muilta tahoilta? (vakuutuksen käyttö oik kuluihin?) 

• Jos patenttia myyvä oikeustaistelussa: 

• Se vie kiinnostuksen ja arvon? 

• Vai osoittaa mahdollisuuden (todisteen arvosta)/ei haittaa? 
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Markkinat 

• Mikä on kiinnostus pieniltä toimijoilta ostamiseen? 

• Huomioita epätasapainoisesta asemasta (resurssit, neuvotteluasetelma) 

• Yksi patentti vs. usean patentin kokonaisuus 

• Patentin hyödyntämisen strategia pienen ja suuren yhteispeliä vai aina vaatimus 

valmiista paketista? 

• Miten neuvottelut tapahtuvat käytännössä? 

• Millaisia sopimuksia tehdään? 

• Millaiset aikataulut ovat? 

• Millainen on muu yhteistyö? 

• Toiminta ongelmatilanteissa? 

Yhteenvetona yleisesti käydään läpi: 

1. Osa: Patentoiminen prosessina 

2. Osa: Patentoinnin hyödyt ja haitat liiketoiminnallisesta näkökulmasta 

(vaikutus keksinnön arvoon) 

3. Osa: Patenttien markkinat pienen toimijan näkökulmasta 
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