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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää startup-yritysten suhdetta IPR-asioihin. Tutkimuksella 
halutaan herättää sekä startup-yritysten että niitä neuvovien, rahoittavien ja tukevien toimijoiden kiinnostusta 
IPR-asioihin. Tavoitteena on myös herättää yleistä keskustelua IPR-asioiden hoidon merkityksestä ja 
kehittämisestä. Tutkimuksen oheistuotteena tehdään tiivis tietopaketti startup-yrityksille siitä, miten IPR-asiat 
tulisi mahdollisimman hyvin ja organisoidusti hoitaa yrityksen alkutaipaleella. Tutkimus on tehty 
patenttitoimisto Papula-Nevinpatin rahoittamana. 
 
Tutkimustyö aloitettiin kirjallisuuskartoituksella, jossa käytiin läpi aiheeseen liittyvä tuore julkaisumateriaali. 
Tämän jälkeen laadittiin kirjallisuuskartoituksen materiaalia hyödyntäen asiantuntija- ja yrityshaastatteluissa 
käytettävät kysymysrungot. 
 
Asiantuntijahaastatteluja tehtiin kaikkiaan kymmenen kappaletta. Haastateltavista neljä edusti julkisen 
sektorin organisaatioita, joista kolmen toiminta liittyy yrityspalveluihin, innovaatiopalveluihin sekä IPR-
neuvontaan ja yhden laajemmin IPR:n valtakunnalliseen hallinnointiin ja strategiaan. Kolme haastateltavaa 
edusti rahoittajia. Kolme edusti lisäksi muita toimijoita, joiden toiminta kuitenkin liittyy läheisesti startup-
yrityksiin tai IPR-asioihin. Yrityshaastatteluja tehtiin kahdeksan kappaletta. Kohteiksi yrityshaastatteluihin 
valittiin sellaisia yrityksiä, jotka olivat suhteellisen nuoria, kasvavia ja niillä oli IPRiä. 
 
Startup-yritysten IPR-asioiden hoitoa koskevan kyselyn sisältö laadittiin asiantuntija- ja yrityshaastatteluista 
saatuihin tuloksiin nojautuen. Kyselyjä, jotka kohdistettiin nuorille pääsääntöisesti 2000-luvulla perustetuille 
yrityksille, lähetettiin kaikkiaan 17 120 kpl. Niistä noin 3 000 palautui toimimattoman sähköpostiosoitteen tms. 
syyn takia. Vastauksia saatiin yhteensä 709 kpl. Vastausprosentiksi muodostui siis noin 5 %. Vastausten 
määrää voi pitää riittävänä kyselyn tarkoitusta silmällä pitäen. 
 
IPR-maailmaa voisi aloittavan yrityksen näkökulmasta luonnehtia yrityskyselyn sekä asiantuntija- ja yritys-
haastatteluiden perusteella osittain tuntemattomaksi maailmaksi, jonka hyödyntämisestä puuttuu usein 
suunnitelmallisuus ja riittävä osaaminen. Seuraavassa on tarkasteltu tutkimuksessa esille nousseita asioita, 
joihin panostamalla voidaan välttää monia IPR-asioiden hoidossa tehtäviä yleisimpiä virheitä ja lisätä 
osaamista ja suunnitelmallisuutta yrityksen IPR-prosessissa.    

Mitä IPR tarkoittaa ja sisältää? 

Asiantuntijoiden mukaan aloittavien yritysten tietotaso IPR-asioissa on hyvin vaihteleva. Tietotaso vaihtelee 
erityisesti toimialoittain, mutta usein vaihtelu on suurta myös toimialojen sisällä. IPR:stä tunnetaan usein 
nimeltä vain patentti. Useinkaan ei mielletä, että samaan perheeseen on laskettava myös tekijänoikeus, 
verkkotunnukset, tavaramerkit jne. Vaikka asioita tunnettaisiinkin teoriatasolla, ei juuri ole ymmärrystä siitä, 
miten niitä voi liiketoiminnassa hyödyntää. IPR-maailmassa yleensä kokemus vasta opettaa, mutta 
useimmiten epäonnistumisten kautta. 
 
Haastatellut yritykset korostivat, että IPR-asioiden hoito pitäisi useimmiten aloittaa jo ennen yrityksen 
perustamista, jotta salassapito ja perustajien väliset sopimukset olisivat valmiit heti perustamisvaiheessa. 
Näillä yrityksillä IPR-asiat kulkevat ”käsi kädessä” liiketoimintastrategian kanssa. 
 
Yrityskyselyssä kartoitettiin IPR-asioiden tuntemusta tiedustelemalla, miten hyvin yritykset katsoivat 
tuntevansa IPR-asioihin liittyviä termejä. Kokonaisuutena ottaen vastaajat katsoivat tuntevansa IPR-asioihin 
liittyvät termit kohtuullisen hyvin. Kuitenkin pelkkä termin tunteminen ei vielä kerro paljonkaan siitä, miten 
hyvin vastaaja tuntee myös sen sisällön, käyttötarkoituksen ja miten se liittyy omaan liiketoimintaan. Selvästi 
parhaiten termeistä tunnetaan verkkotunnus. Sen tuntee hyvin kolme neljästä vastaajasta. Tavaramerkin, 
tekijänoikeuden ja patentin tuntee hyvin lähes kaksi kolmasosaa vastaajista. Immateriaalioikeuden (IPR) 
tunnettuus on jo selvästi heikompaa. Sen tuntee hyvin alle puolet vastaajista ja viidennes ei tunne termiä 
lainkaan. Heikoimmin tunnetaan mallioikeus ja hyödyllisyysmalli. Hyödyllisyysmallia ei kolmannes vastaajista 
tunne lainkaan. 
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Onko aloittavilla yrityksillä IPR:iä, lisenssejä ja ymmärtävätkö ne 

suojaustoimenpiteiden merkityksen? 

Yrityskyselystä käy ilmi, että lähes kaikilla yrityksillä on IPR:iä, jos mukaan otetaan myös tekijänoikeudet ja 
verkkotunnukset. Mikäli mukaan otetaan vain ns. vahvat suojauskeinot (patentit, hyödyllisyysmallit, malli-
oikeudet ja tuotemerkit) on niitä lähes 30 %:lla yrityksistä. Yrityksiä, jotka katsoivat IPR-asioiden liittyvän 
yrityksen toimintaan, oli hieman yli puolet. Valtaosa kaikista IPR:istä ja niiden hakemuksista oli Suomessa, 
mutta EU:ssa ja USA:ssa oli kuitenkin huomattavan paljon erityisesti patentteja/hakemuksia. 
 
Lisensointi eikä lisenssien hankintakaan ole kovin yleistä nuorten yritysten keskuudessa. Noin viidennes 
IPR:iä omistavista yrityksistä on lisensoinut omia oikeuksiaan. IPR:iä omistamattomista yrityksistä noin 90 % 
ei ole lisensoinut tai katsoo, ettei asia koske niitä. Lisenssejä on hankkinut kolmannes IPR:iä omistavista ja 
viidennes IPR:iä omistamattomista yrityksistä. Runsaat 40 % IPR:iä omistamattomista yrityksistä katsoo, 
ettei edes lisenssien hankinta koske niitä. 
 
Suojaustoimenpiteistä suurin merkitys katsottiin olevan salassapidolla, jonka merkityksen puolet vastaajista 
näki erittäin suurena. Seuraavana oli verkkotunnus ja sen jälkeen tekijänoikeus ja tavaramerkki. Malli-
oikeutta, patenttia ja hyödyllisyysmallia piti erittäin tärkeänä vain kymmenesosa vastaajista. Runsaat 40 % 
vastaajista katsoi, ettei näillä suojaustoimenpiteillä ollut lainkaan merkitystä niiden toiminnalle. 
 
Ne yritykset, jotka omistivat IPR:iä, pitivät kaikkien suojaustoimenpiteiden merkitystä yrityksen toiminnassa 
suurempana kuin yritykset, joilla ei ollut IPR:iä. Suurimmat erot olivat tavaramerkin ja patentin kohdalla. 
Tässä korostuu siis IPRiä omistavien ja omistamattomien yritysten ero siinä mielessä, että IPR-omistus ja 
sen sisältyminen liiketoimintastrategiaan nostaa vahvojen suojaamistapojen (patentti, tavaramerkki) 
merkitystä, jotka taas IPR:iä omistamattomien mielestä eivät ole osa niiden liiketoimintamallia eikä niillä siis 
ole juurikaan merkitystä. Vahvojen suojaustoimenpiteiden merkitys korostuu niiden yritysten kohdalla, joilla 
on omistuksessaan juuri arvioitavaa IPR:ää. Esimerkiksi yritykset, joilla on patentteja, arvioivat niiden 
merkityksen yhtä suureksi kuin salassapidon. Sama suuntaus näkyy myös tavaramerkin, mallisuojan ja 
hyödyllisyysmallin kohdalla. 
 
 
 

 

Miten aloittavat yritykset etenevät IPR-asioiden hoidossa? 

Yrityskyselyssä kartoitettiin seuraavia vaiheita: 

 Toimenpiteet yrityksen perustamisvaiheessa 

 Miten selvitettiin, mitä suojattavaa yrityksellä on 

 Miten suojaustoimenpiteistä päätettiin 

 Miten suojaustoimenpiteisiin valmistauduttiin 

Tarkastelusta on jätetty pois ne yritykset, jotka ilmoittivat, että yrityksellä ei ole suojattavaa tai IPR:t eivät liity 
yritykseen. 
 
 
 

IPR tunnetuksi – IPR:iin liittyvät termit tunnettiin vajavaisesti. Jotta aloittavilla yrityksillä olisi valmiudet 
hoitaa IPR-asiansa kunnolla, tulisi niiden ensiksikin tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan IPR:stä. IPR-
tietouden lisääminen tulisi aloittaa jo koulutuksessa, oli se sitten yrittäjäkoulutusta tai yliopistokoulutusta. 
Hyvänä esimerkkinä IPR-asioiden tunnetuksi tekemisestä aloittavien yritysten keskuudessa on 
patenttitoimisto Papula-Nevinpatin ja Aalto Start-Up Centerin välinen yhteistyösopimus. 
 

Salassapito – Salassapito on aloittavan yrityksen IPR-asioiden onnistuneen hoidon ensimmäinen 
edellytys. Tämä on toinen seikka, johon tulisi kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi yrittäjyys-
koulutuksessa. 
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Perustamisvaiheessa yritykset jakaantuivat neljälle eri käyttäytymisvaihtoehdolle melko tasaisesti: 

Yrityksen 
perustamisvaihe 

Meillä oli 
riittävästi 

asiantuntemusta 
omasta takaa 
IPR-asioiden 

hoitoon 
80 yritystä 

Otimme yhteyttä 
ulkopuoliseen 

IPR-
asiantuntijaan 

 
 

115 yritystä 

Yritimme hoitaa 
IPR-asioita itse 

riittävän 
asiantuntemuksen 

puutteesta 
huolimatta 
92 yritystä 

IPR-asiat jäivät 
perustamisvaiheessa 

hoitamatta 
 
 
 

81 yritystä 

 
Kun perustamisvaiheesta siirryttiin suojattavan selvittämiseen, lähes puolet selvitti suojattavansa itse: 

Suojattavan 
selvittäminen 

Selvitimme itse 
 
 

162 yritystä 

Selvitimme yhdessä 
IPR-asiantuntijan 

kanssa 
105 yritystä 

Emme ole selvittäneet 
 
 

101 yritystä 

 
Päätöksentekovaiheessa yli puolet yrityksistä teki päätöksen suojaamisesta itsenäisesti: 

Suojaamisesta 
päättäminen 

Päätimme itse 
 

199 yritystä 

Päätimme yhdessä IPR-
asiantuntijan kanssa 

77 yritystä 

Emme ole vielä 
päättäneet 
92 yritystä 

 
Suojaustoimenpiteisiin valmistauduttaessa IPR:t pidettiin salassa tai niitä ei ollut tarvetta salata. Vain noin 
joka seitsemäs yritys ei ollut pitänyt IPR:iä riittävän salassa: 

Suojaamistoimen-
piteisiin 
valmistautuminen 

Pidimme IPR:mme 
tiukasti salassa 

167 yritystä 

Ei ollut tarvetta salata 
 

145 yritystä 

Emme pitäneet IPR:mme 
riittävän salassa 

56 yritystä 

 
Tämän jälkeen tarkasteltiin niitä polkuja, joita noudattaen yritykset olivat edenneet perustamisvaiheesta aina 
suojaustoimenpiteisiin valmistautumiseen saakka. Lähtökohtana olivat yrityksen perustamisvaiheen neljä 
käyttäytymisvaihtoehtoa, joista IPR-asioiden hoitaminen itse riittävällä asiantuntemuksella tai yhteydenotto 
heti ulkopuoliseen asiantuntijaan takaavat onnistuneemmat polut kuin IPR-asioiden hoitaminen itse ilman 
riittävää asiantuntemusta tai IPR-asioiden hoitamatta jättäminen yrityksen perustamisvaiheessa. 
 
Miten hyvin yritykset ovat hoitaneet IPR-asiat suhteessa siihen, miten IPR-asioita lähdettiin hoitamaan 
perustamisvaiheessa? Alusta alkaen IPR-asioitaan huolellisesti hoitaneista yrityksistä noin 80 % hoitivat ne 
loppuun asti kunnolla. Mikäli heti alussa yritettiin IPR-asioita hoitaa ilman riittävää asiantuntemusta, niin vain 
puolet näistä yrityksistä päätyi hyvään lopputulokseen. IPR-asiat alussa hoitamatta jättäneistä yrityksistä 
kahdella kolmasosalla on niiden hoito edelleen kesken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millainen on ideaalimalli aloittavalle yritykselle IPR-asioiden 

hoitoon? 

Asiantuntija- ja yrityshaastatteluissa esitettiin aloittavalle yritykselle IPR-asioiden hoitoon tarkoitettu ns. 
ideaalimalli. Siihen oli pyritty kokoamaan elementit, jotka aloittavan yrityksen tulisi oikeassa järjestyksessä 
IPR-asioissaan käydä läpi: 

IPR-asioiden hoidon eteneminen – IPR-asioiden hoidon etenemisessä syntyvät suurimmat ongelmat jo 
perustamisvaiheessa, kun asioita yritetään hoitaa itse riittävän asiantuntemuksen puutteesta huolimatta 
tai jätetään IPR-asiat tuolloin kokonaan hoitamatta. Lisää merkittäviä ongelmia syntyy, kun 
suojaustoimenpiteisiin valmistauduttaessa ei pidetä IPR:iä riittävän salassa. Yritysten tietoisuutta IPR-
asioiden hoitamisesta suunnitelmallisesti tulisikin pyrkiä lisäämään kohdistamalla neuvontaa nimenomaan 
siihen, miten yritykset voisivat omaksua riittävästi IPR-osaamista. Se on siis hoidettavissa rekrytoimalla 
sopivaa henkilöstöä tai hankkimalla ulkopuolista asiantuntemusta. Aloittavalle yritykselle voi tosin olla 
mahdotonta ryhtyä rekrytoimaan IPR-henkilöstöä, joten ulkopuolisen asiantuntemuksen hankkiminen jää 
ainoaksi käyttökelpoiseksi keinoksi. Ulkopuolista asiantuntemusta on tarjolla varsin paljon, mutta se on 
myös kyvykkyydeltään varsin monenkirjavaa. 
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 Ota yhteyttä asiantuntijaan, kun yritys on perustettu (tai jo ennen kuin yritys on perustettu) ja 
tuotekehitystyötä tehdään. Näin saadaan heti selville, onko jotain suojattavaa. Lisäksi käydään 
IPR:iin liittyvät asiat läpi.  

 Katsotaan asiantuntijan kanssa mitä on suojattavissa (tavaramerkki, patentti, malli, verkkotunnus) 

 Salassapito ennen suojaamista 

 Päätökset asiantuntijan kanssa mitä suojataan 

 Suojaustoimenpiteet aloitetaan 

 Haetaan rahoitusta suojauskustannuksiin (Keksintösäätiö, pääomasijoittajat, TEKES) 
 
Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan ideaalimallia aloittavan yrityksen polkuna IPR-maailmaan. Yrityksiltä 
tiedusteltiin toisaalta, oliko oma polku IPR-maailmaan ollut samanlainen kuin ideaalimalli ja toisaalta 
arvioimaan ideaalimallia aloittavan yrityksen näkökulmasta. 
 
Yrityksen IPR-strategia pitää olla rakennettu sisään yrityksen liiketoimintastrategiaan. Näiden kahden asian 
tulee kulkea käsi kädessä. Tällöin yrityksellä on alusta alkaen selvillä, miten IPR-asioiden kanssa toimitaan 
ja missä aikataulussa. Strategian mukaista voi olla, että ei patentoida mitään, tai vaihtoehtoisesti yritys 
saattaa lähteä liikkeelle patenteista ja laajentua hyvin nopeasti lisensointiin. Ideaalimalli on käyttökelpoinen 
siinä vaiheessa, kun päätetään tarttua IPR-asioihin ja halutaan hoitaa ne mallikelpoisesti. 
 
Asiantuntijat korostivat ideaalimallissa nimenomaan salassapidon tärkeyttä. Se on ensiarvoisen tärkeää, 
jotta koko IPR-prosessi voidaan viedä läpi. Se voi olla myös tärkein suojaamiskeino, koska IPR:t (erityisesti 
patentointi) on kallista. Aloittavan yrityksen on hyvin tarkkaan pohdittava, mihin sen resurssit, erityisesti 
rahat, riittävät. Jotta patentointi antaisi riittävän suojan, joudutaan usein patentoimaan laajoja kokonaisuuksia 
”patenttiperheitä” ja useissa maissa. Tämä on hyvin kallista, eikä aloittavan yrityksen ole ehkä 
tarkoituksenmukaista tuhlata vähäisiä rahallisia resurssejaan tähän. Pidetään siis kaikki salassa, kunnes on 
riittävästi tulorahoitusta ja talous on vakiintunut tasolle, joka kestää jo laajan patentoinnin kustannukset. Tätä 
kuvaa erään haastatellun lause: ”Pitää ymmärtää, patentoiko, vai eikö patentoi, jos patentoi, kuinka laajasti, 
onko varaa ylläpitää niitä ja onko varaa puolustaa niitä.” 
 
Arvioidessaan ideaalimallia aloittavan yrityksen kannalta haastatellut yritykset pitivät sitä sopivana. Esille 
nousi se, että IPR-asioiden hoitaminen tulisi oikeastaan aloittaa jo ennen kuin yritys on perustettu – 
erityisesti keksintölähtöisissä yrityksissä. Lisäksi korostettiin salassapidon merkitystä ja sitä, että aina ei 
välttämättä kannata patentoida, vaan voidaan valita kevyempikin vaihtoehto. Tähän liittyi myös kommentti 
siitä, että ei saa unohtaa verkkotunnusten merkitystä ja suojauksia sosiaalisiin yhteisöihin (esimerkiksi 
Twitter, Facebook). Esille tuotiin myös, että hyvässä ohjeessa on aina motivointi mukana – miksi nämä asiat 
ovat tärkeitä. Pitää pohtia, miksi IPR on tärkeä yritykselle? Koko ajan pitää muistaa patentoimisen kalleus. Ei 
ole olemassa ”patenttipoliisia”, joka tarttuisi mahdollisiin loukkauksiin. Näitä asioita on seurattava itse ja 
niihin puuttuminen saattaa olla prosessista riippuen vielä paljon patentointiakin kalliimpaa. Hyvä ohje on, että 
patentoida kannattaa vasta sitten, kun siitä on syntynyt liiketoimintaa, tällöin asiakas tavallaan maksaa 
patentoinnin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideaalimallin markkinointi – Eräänä keinona yritysten IPR-osaamisen kehittämiseksi on IPR-ohjekirjan 
synnyttäminen. Siinä käytäisiin läpi ns. ideaalimalli IPR-asioiden hoitamiseksi aloittavassa yrityksessä. 
Siinä olisi selkeästi kuvattu vaiheet, jotka yrityksen on syytä käydä läpi IPR-asioissaan ja syvennetty 
tietämystä kunkin vaiheen kohdalla. Ideaalimallin pohjana voidaan pitää yritys- ja asiantuntija-
haastatteluissa käsiteltyä mallia. 
 
Edellä kuvatun lisäksi tulisi ohjekirjaan sisältyä myös, mistä hankkia osaamista, miten salaaminen 
onnistuu, miten solmitaan työ-, osakas-, toimeksianto- ja yhteistyösopimukset, miten hankin lisenssit, 
miten lisensoin, mistä hankin rahoitusta, miten vältän riitatilanteet jne. Lisäksi oppaassa tulisi olla 
motivointijakso – miksi on tärkeää yrityksen tulevaisuuden kannalta hoitaa IPR-asiat kuntoon 
mahdollisimman nopeasti, suunnitelmallisesti ja riittävällä asiantuntemuksella. 
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Mistä rahat suojaamiseen ja onko IPR:stä hyötyä rahoitusta 

haettaessa? 

Lähes puolet yrityksistä ilmoitti, että niillä ei ollut IPR-suojauskustannuksia ja noin 40 % totesi, etteivät olleet 
hakeneet rahoitusta suojauskustannuksiin. Mikäli yrityksellä oli suojauskustannuksia, niin ne rahoitettiin 
hyvin yleisesti muun rahoituksen osana. Jonkin verran yritykset olivat hakeneet ja saaneet rahoitusta 
suojauskustannuksiin julkiselta rahoittajalta. Varsin vähän oli haettu ja saatu rahoitusta yksityisiltä 
pääomasijoittajilta. Myös hyvin pieni osa yrityksistä ilmoitti hakeneensa rahoitusta suojauskustannuksiin 
julkiselta rahoittajalta ja/ tai yksityiseltä pääomasijoittajalta, mutta ei ollut saanut rahoitusta. 
 
IPR:iä omistavista yrityksistä puolet ei ole hakenut rahoitusta suojauskustannuksiin ja lähes kolmannes 
ilmoittaa suojauskustannusten rahoitetun muun rahoituksen osana. Lähes 40 % on ilmoittanut hakeneensa 
rahoitusta suojauskustannuksiin. Niistä noin kolmannes ilmoittaa, ettei ole saanut rahoitusta. Rahoitusta 
saaneista suurin osa on asioinut julkisen sektorin rahoittajien kanssa. IPR:iä omistamattomista yrityksistä 
valtaosa on joko ilmoittanut, ettei niillä ole suojauskustannuksia tai rahoitusta ei ole haettu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osataanko immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimukset laatia oikein, 

onko IPR:iä loukattu ja onko jouduttu riitatilanteisiin? 

Yritykset, jotka omistavat IPR:iä, ovat yleensä ottaneet IPR:t huomioon sopimuksissaan. Runsaat kaksi 
kolmasosaa yrityksistä on ottanut immateriaalioikeudet huomioon toimeksianto- ja yhteistyösopimuksissa ja 
runsas puolet yrityksistä myös työsopimuksissa. Yrityksissä, jotka eivät omista IPR:iä on 
immateriaalioikeudet otettu huomattavasti heikommin huomioon – toimeksianto- ja yhteissopimuksissa noin 
40 %:ssa yrityksistä ja työsopimuksissa noin 30 %:ssa yrityksistä. 
 
Asiantuntija- ja yrityshaastatteluissa nousi aikaisemmissa luvuissa korostetun salassapidon ohella toiseksi 
erittäin tärkeäksi tekijäksi oikein laadittujen sopimusten laatiminen. Sopimukset ovat ensiarvoisen tärkeässä 
asemassa, kun joudutaan ratkomaan kysymyksiä siitä, kenelle IPR-oikeudet kuuluvat. Pääsääntönä 
yrityksissä on yleensä, että työ- ja osakassopimuksissa on selvästi sovittu, että keksintöjen ja niihin liittyvien 
mahdollisten IPR:ien oikeudet kuuluvat yritykselle. Samoin on laita yritysten välisissä toimeksianto-, 
yhteistyö- ja alihankintasopimuksissakin. Kun nämä sopimukset on laadittu oikein, vältytään monelta turhalta 
riitatilanteelta ja mahdollisesti jopa oikeusprosesseilta. Säästöt ovat molemmilla osapuolilla tällaisissa 
tapauksissa tuntuvat. 
 
IPR:ien loukkauksia, riitatilanteita ja oikeusprosesseja on kokenut enimmilläänkin vain 10 % yrityksistä. Ne 
ovat siis varsin harvinaisia. Oikeusprosessiin asti on päätynyt todella harva yritys. Yritykset, jotka omistavat 
IPR:iä, ovat luonnollisesti törmänneet tällaisiin tilanteisiin jonkin verran useammin kuin yritykset, jotka eivät 
omista IPR:iä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liiketoimintastrategian ja IPR-strategian yhdistäminen – Erityisesti asiantuntijahaastatteluissa ja 
nimenomaan rahoituksen saatavuuden kannalta, kävi ilmi se, että yrityksen liiketoimintastrategian ja IPR-
strategian olisi kuljettava käsi kädessä. Ongelmaksi muodostuu usein se, että liikkeenjohdon konsultit ja 
IPR-konsultit istuvat eri yrityksissä, jolloin nämä strategiat yhdistävää neuvontaa ei ole juurikaan 
saatavissa. IPR:t ovat rahoittajille muutenkin tärkeitä. IPR tuo konkretiaa, lupauksen yrityksen valoisasta 
tulevaisuudesta. Rahoittajat korostavat ensisijaisena rahoituskriteerinään yrityksen johtoa – johtamista, 
mutta IPR:ien olemassaolo nousee myös arviointikriteeristössä korkealle. 
 

Sopimusten laadinta – Asiantuntijat ja yritykset korostivat, että sopimukset on parasta laadituttaa 
asiantuntijalla. Kokeneempi yritys voi tehdä niitä myös itse, mutta useimmissa tapauksissa ne annetaan 
asiantuntijoiden tarkistettaviksi. Tässä yhteydessä korostettiin, että on suurta ajattelemattomuutta pyrkiä 
säästämään asiantuntijakustannuksissa sopimuksia laadittaessa. Väärin ja puutteellisesti laadittujen 
sopimusten seuraukset saattavat olla kustannuksiltaan moninkertaiset. Yrityskauppatilanteissa nämä 
sopimukset käydään yleensä hyvin tarkkaan läpi. Jos niissä on olennaisia puutteellisuuksia, saattaa 
ilmaantua yllättäviä ja ylipääsemättömiä vaikeuksia. Riitatilanteissa tulisi aina pyrkiä neuvottelu-
ratkaisuun. Oikeusprosessissa menestyminen vaatii niin suuria kustannuksia, pitkäjänteistä työtä ja 
asiantuntijoiden armeijaa, ettei pienellä yrityksellä ole juuri mahdollisuuksia menestyä. 
 
 



  
 LUOTTAMUKSELLINE 

 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut 7 

Käyttävätkö aloittavat yritykset ulkopuolisia IPR-asiantuntija-

palveluja? 

Yrityskyselyn mukaan kolme suosituinta IPR-asiantuntijapalvelujen tarjoajaa ovat Patentti- ja rekisterihallitus, 
asianajotoimistot sekä patenttitoimistot. IPR:iä omistavien yritysten suosituimmat palveluntarjoajat olivat 
patenttitoimisto, Patentti- ja rekisterihallitus, asianajotoimisto sekä Keksintösäätiö. IPR:iä omistamattomien 
yritysten suosituimmat palveluntarjoajat olivat Patentti- ja rekisterihallitus, asianajotoimisto ja ELY-keskus. 
IPR:iä omistavat yritykset (4,8 kertaa/yritys) olivat käyttäneet neuvontapalveluja suhteessa huomattavasti 
enemmän kuin IPR:iä omistamattomat yritykset (1,3 kertaa/yritys), mikä onkin varsin luonnollista. 
Palveluntarjoajien käyttö painottui myös näissä ryhmissä varsin eri tavoin. IPR:iä omistavien yritysten 
kohdalla korostui suhteessa IPR:iä omistamattomiin yrityksiin nimenomaan IPR:iin erikoistuneet palvelun-
tarjoajat: patenttitoimistot ja Keksintösäätiö. IPR:iä omistamattomien yritysten kohdalla korostuivat suhteessa 
IPR:iä omistaviin yrityksiin yleisemmin omaan toimintaan nivoutuvat ennemminkin yleiseen (toimialaan tai 
tuotteeseen kohdistuvaan) yritysneuvontaan kuin IPR-neuvontaan liittyvät palveluntarjoajat, kuten 
tekijänoikeusjärjestöt sekä toimiala- ja yritysjärjestöt. 
 
Neuvontakohteista yleistä IPR-neuvontaa ja rahoitusneuvontaa käyttivät melko tasapäisesti sekä IPR:iä 
omistavat että omistamattomat yritykset. Sen sijaan muita, enemmän itse IPR-asioiden hoitoon liittyviä 
neuvontakohteita (oikeuksien suojaamisprosessi, IPR-lainsäädäntöön liittyvä neuvonta, kaupallistaminen/ 
lisensointi, oikeuksien loukkaus/oikeusprosessit ja IPR-salkun hoito), käyttivät IPR:iä omistavat yritykset 
suhteellisesti paljon enemmän kuin IPR:iä omistamattomat yritykset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Miten IPR-asioita tällä hetkellä hoidetaan? 

Noin 40 % yrityksistä käyttää ainakin jossain määrin alan asiantuntijoiden apua sopimusten ja asiakirjojen 
laadinnassa. Vastaavasti runsaat 20 % yrityksistä käyttää ainakin jossain määrin yksityisen ja julkisen 
sektorin asiantuntijapalveluita. Noin 15 % on ainakin jossain määrin ulkoistanut IPR-asiat kokonaan 
erikoistuneelle toimijalle tai yrityksessä on päätoiminen IPR-asioita hoitava henkilö. Vastaajayritysten 
pienuus ja nuoruus näkyvät erityisesti siinä, että vain muutama yritys on edennyt IPR-asioissa niin pitkälle, 
että niillä on päätoiminen IPR-henkilö tai IPR-asiat on kokonaan ulkoistettu erikoistuneelle toimijalle. 
 
Yrityshaastattelujen kohteet olivat varsin kokeneita IPR-toimijoita. Suuren patenttisalkun omistavilla oli omat 
IPR-henkilöt (IP council, IP johtoryhmä yms.), jotka pääsääntöisesti kuitenkin sivutoimisesti hoitivat IPR-
asioita. Pienemmän patenttisalkun omistavilla yleensä toimitusjohtaja tai vastaava henkilö oli vastuussa IPR-
asioista. Kaikki haastatellut yritykset tukeutuivat omien toimijoiden lisäksi IPR-asiantuntijoihin. Asiantuntijoina 
käytettiin etupäässä patentti- ja asianajotoimistoja. Suurin rooli asiantuntijoilla oli hakemusten ja sopimusten 
laadinnassa. Työ joko ulkoistettiin niille tai tehtiin itse ja tarkistutettiin asiantuntijalla. Tässä korostettiin IPR-
asioiden systemaattista hoitoa – niitä ei voi hoitaa ”vasemmalla kädellä”. 
 
Asiantuntijahaastatteluissa tuotiin esille ammattitaidon puute hakemusten ja sopimusten laadinnassa. Näissä 
asioissa olisi pienen, alkavan yrityksen syytä olla erittäin huolellinen. Monelta ongelmalta niin IPR:ien kuin 
niihin liittyvien sopimustenkin osalta vältyttäisiin, mikäli ne alun perin laadittaisiin siten, että 
tulkintaerimielisyyksiä ei pääsisi tulevaisuudessa syntymään. Tämän takaamiseksi olisi ehdottomasti 

Neuvonta – Neuvonta on hajanaista ja neuvojia on yhtä paljon kuin neuvottavia. Aloittavan yrityksen on 
saatava aluksi kokonaisvaltaista neuvontaa, jossa olennaisinta on perehdyttää yritys siihen, mitä kaikkea 
IPR-maailmaan sisältyy ja mikä siitä on ao. yrityksen kannalta olennaista.  Yrityksen edetessä IPR-
asioidensa hoidossa pidemmälle on sen saatava yksityiskohtaisempaa, räätälöityä neuvontaa. 
Alkuvaiheessa hyvää neuvontaa saa julkisen sektorin toimijoilta (PRH, Keksintösäätiö, ELY-keskus), mutta 
patenttitoimiston puoleen kääntymällä jo tässä vaiheessa saa yritys samasta paikasta myös 
yksityiskohtaisempaa, räätälöityä neuvontaa sekä muita palveluita, kuten IPR-salkun hoitoon liittyviä 
palveluja. Patenttitoimistoilta on saatavissa apua myös mahdollisissa IPR-lainsäädäntöön liittyvissä 
kysymyksissä. Niihin on kuitenkin saatavissa apua erikoistuneilta asianajotoimistoilta. Neuvontaa on siis 
varsin monentasoista ja neuvonnan hintakin vaihtelee suuresti. Aloittavalle yritykselle on hyödyllistä tietää 
myös, mistä se voi saada rahoitusta IPR-kustannuksiin. 
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käännyttävä asiantuntijan puoleen, jolloin tässä vaiheessa tehty panostus monessa tapauksessa olisi pieni 
hinta siitä, että riitatilanteilta vältyttäisiin. 
 
 
 
 

 

Onko IPR-asioiden hoidossa onnistuttu? 

Yrityskyselyssä pyydettiin yrityksiä antamaan itselleen arvosana, joka kuvaa niiden onnistumista IPR-
asioiden hoidossa. Vaihtoehtona oli myös ”IPR-asiat eivät koske yritystämme”, jonka vaihtoehdon valitsi yli 
200 vastaajaa (noin 30 %). Lähes 50 vastaajaa jätti kysymyksen tyhjäksi. 
 
IPR:iä omistavista yrityksistä 70 % antoi itselleen vähintään arvosanan 7. IPR:iä omistamattomista yrityksistä 
vähintään arvosanan 7 antoi itselleen alle puolet. Kouluarvosanoina kaikkien tässä itseään arvioiden 
yritysten keskiarvoksi saatiin 6+. IPR:iä omistavat yritykset antoivat itselleen arvosanaksi 7 ja IPR:iä 
omistamattomat yritykset 6. 
 
Yrityksillä on ollut kaksi tietä hoitaa IPR-asiansa siten, että ne ovat voineet antaa itselleen korkeat arvosanat 
onnistumisestaan. Toinen on ns. itsenäinen tie, jossa yritys on alusta alkaen katsonut asiantuntemuksensa 
riittävän IPR-asioiden hoitoon ja on sen jälkeen itsenäisesti selvittänyt suojattavansa ja tehnyt itsenäisesti 
päätökset suojaamisesta (7½). Toinen tie on ollut kääntyä, oman asiantuntemuksen puutteellisuudesta 
johtuen, ulkopuolisen IPR-asiantuntijan puoleen ja yhteistyössä tämän kanssa selvittää suojattavansa ja 
tehdä suojaamispäätökset (7). Kun näihin vielä yhdistetään IPR:ien tiukka salassapito ennen 
suojaamistoimenpiteitä, on koossa yritykset, jotka ovat arvioineet onnistuneensa IPR-asioiden hoidossa 
selvästi muita paremmin. 
 
Yrityksen perustamisvaiheessa voidaan siis erottaa kaksi toisistaan poikkeavaa ryhmää. Toisessa IPR-asiat 
on hoidettu pääsääntöisesti itse riittävällä asiantuntemuksella tai on heti otettu yhteyttä ulkopuoliseen IPR-
asiantuntijaan, jonka kanssa on edetty loppuun saakka tai sitten hoidettu itse riittävän konsultoinnin avulla. 
Toisessa on IPR-asioita yritetty hoitaa itsenäisesti asiantuntemuksen puutteesta huolimatta tai jätetty IPR-
asiat hoitamatta. Näissä kahdessa ryhmässä myös itselle IPR-asioiden hoidosta annetut arvosanat 
poikkeavat toisistaan selvästi. 
 
IPR-asiat asiantuntemuksella itse hoitaneet tai ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla hoitaneet yritykset 
antoivat itselleen arvosanoja 7-8 haarukassa. Ainoastaan ne näiden ryhmien yritykset, jotka totesivat, 
etteivät olleet pitäneet IPR:iään riittävän salassa antoivat itselleen huonompia arvosanoja. Ne yritykset, jotka 
olivat hoitaneet IPR-asioitaan itse ilman riittävää asiantuntemusta tai jättäneet IPR-asiat 
perustamisvaiheessa hoitamatta antoivat itselleen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta arvosanoja 4-5 
haarukassa. 
 
 
 
 
 
 

IPR-asioiden hoitaminen – IPR-asiat hoidetaan aloittavissa yrityksissä usein aivan liian leväperäisesti. 
Mikäli yrityksellä itsellään ei ole riittävästi IPR-osaamista, olisi sitä syytä hankkia ulkopuolelta. IPR-
asioiden ”puoskarointi” tai hoitamatta jättäminen tulevat vääjäämättä johtamaan kumuloituviin ongelmiin. 
Tämä on asia, johon olisi syytä kiinnittää vakavasti huomiota esimerkiksi yrityskoulutuksessa ja -
neuvonnassa. 

IPR-osaaminen – IPR-asioiden hoitaminen on itsearvioinnin perusteella onnistunut parhaiten niissä 
yrityksissä, joissa on ollut riittävästi IPR-osaamista tai yrityksissä, jotka ovat alusta alkaen hakeneet 
ulkopuolista asiantuntija-apua. Yritykset, jotka ovat yrittäneet itse hoitaa IPR-asioita osaamisen 
puutteesta huolimatta tai ovat jättäneet ne hoitamatta, myöntävät itsearvioinnin perusteella reilusti 
epäonnistuneensa IPR-asioiden hoitamisessa. Aloittavan yrityksen tulisikin pystyä tunnistamaan 
heikkoutensa ja pyrkiä korjaamaan mahdollisuuksiensa rajoissa ne joko rekrytoimalla tai ulkoistamalla. 


