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INSTITUUTIN VUOSI
IPR University Centerin vuosi oli jälleen työntäyteinen ja menestyksekäs. Tapahtumia järjestettiin enemmän kuin 
vuonna 2018 ja suurimpana ponnistuksena oli lokakuussa järjestetty Helsinki IP Summit, joka kokosi paikalle yli 
200 IPR-alan osaajaa ja opiskelijaa.

Koulutustoiminnan painopistettä muutettiin ja linjattiin uudella tavalla. Vuoden 2019 aikana päätettiin suunnata 
toimintaa enemmän suuriin tapahtumiin ja verkkokursseihin. Verkkokursseja tuotettiin lukuisia ja niitä käytettiin 
useassa suomalaisessa yliopistosssa ja ammattikorkeakoulussa.  Verkkokurssien myötä yhteistyö yliopistojen 
kanssa on tiivistynyt entisestään ja myös yhteistyö yliopistojen välillä on lisääntynyt. 

Verkkokurssien tuottamisen myötä vuonna 2019 valmistui IPR is the new BLACK-verkkokurssi, joka on kaikille 
avoin aineettomien oikeuksien peruskurssi. Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen ja se tullaan tuottamaan 
myös englanninkielisenä. Kurssin tarkoitus on tarjota helppo tapa lähestyä aineettomia oikeuksia ja ymmärtää 
niiden merkitys. 

Instituutin uusien linjausten mukaan myös tutkimustoiminta keskitetään vastaisuudessa jäsenyliopistoihin, eikä  
suuria hankkeita haeta suoraan insituutille, vaan koordinoidaan tutkimusta jäsenyliopistoissa. Tutkimusjohtaja 
Olli Pitkäsen työsuhde päättyi elokuussa 2019 hänen siirtyessä uusiin tehtäviin. 

Toimintaympäristön muuttuessa myös tietopalvelun tarve on muuttunut. Oikeustapausten ja erilaisten 
tiedonhakujen pyynnöt ovat vähentyneet ja siksi tietopalvelunkin oli muututtava. Tietopalvelu toimii 
vastaisuudessa kanavana, josta löytyy tietoa alasta, avoimista työpaikoista, alan nimikkeistä ja erilaisista 
työvaihtoehdoista, avoimista harjoittelupaikoista ja jäsenistön järjestämästä koulutuksista ja tapahtumista. 
Tietoasiantuntija Soile Manninen on ollut opintovapaalla vuodesta 2018 ja hänen työsuhteensa instituuttiin 
päättyi maaliskuun 2019 lopussa. 

Vuonna 2019 järjestettiin IPR Summer School kuudetta kertaa. Opiskelijoita haki ohjelmaan 45 ja mukaan 
valittiin 33 opiskelijaa 19 eri yliopistosta ja 11 eri maasta. Koulutusohjelma oli suunniteltu niin, että kaikilla 
jäsenyliopistoilla on mahdollisuus suunnitella ohjelmaa. Lisäksi seminaareja toteutettiin yhteistyössä STYn 
kanssa. IPR Summer Schoolin ohjelma on toteutettu siten, että opiskelijoille on muutamia omia seminaareja ja 
käytännön toimijat voivat maksua vastaan osallistua suurimpaan osaan seminaareista. Kaikki Case Clinicit olivat 
kaikille maksuttomia ja avoimia. 

Uutena toimintona aloitettiin vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke IPR Afterwork, jossa 
tekijänoikeutta käsitellään tekijänoikeuteen perehtyneen juristin ja alan toimijan näkökulmasta vuoropuheluna ja 
keskusteluna. Näitä tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 4. 

Instituutin talous on vakaalla pohjalla 2019 vuoden jälkeen ja toimintaa tullaan jatkamaan uusien linjauksien 
mukaan myös vuonna 2020.

Auri Vainio 
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
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1. TOIMINTA JA HALLINTO
1.1 Toiminta-ajatus

IPR University Center on Svenska Handelshögskolanin, 
Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin 
kauppakorkeakoulun sekä Teknillisen korkeakoulun 
perustama erillinen laitos, jonka tarkoituksena on 
koordinoida ja edistää immateriaalioikeuden alan 
asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti 
ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva 
kehitys. 

Vuonna 2019 yliopistojäseniä on ollut kuusi: Hanken 
Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Lapin 
yliopisto.

IPR University Center Association ry toimii instituutin kannatusyhdistyksenä ja yhteistyössä instituutin kanssa.

1.2 Toimitilat

Economicum, Arkadiankatu 7, 2 krs., 00100 Helsinki. Hanken on vuokrannut Helsingin yliopistolta IPR University 
Centerille neljä huonetta. 

1.3 Hallinto

Hanken huolehti sopimukseen perustuen instituutin hallinnollisista käytännöistä, kuten tietotekniikasta sekä 
talous- ja henkilöstöhallinnosta. IPR University Centerin henkilöstö oli työsuhteessa Hankeniin.

1.4 Johtosääntö ja johtoryhmä

IPR University Centerin toimintaa johti johtoryhmä, johon jäsenyliopistot ovat nimenneet omat edustajansa. 
Yliopistojen välisen sopimuksen mukaan johtoryhmä kausi on nelivuotinen. Uusi johtoryhmä aloitti tehtävässään 
15.4.2020. Instituutin aiemmat johtoryhmät löytyvät osoitteesta: https://ipruc.fi/tietoa-meista/toiminta/johtoryhma/

Helsingin yliopisto

professori Taina Pihlajarinne 
(tohtori Juha Vesala)

Aalto-yliopisto 

professori Petri Kuoppamäki 
(lehtori Marja Luukkonen)

Svenska handelshögskolan 

professori Nari Lee 
(lakimies Anja Hongelin)

Turun yliopisto 

erikoistutkija Ulla-Maija Mylly 
(professori Tuomas Mylly)



Itä-Suomen yliopisto

professori Katja Lindroos
(yliopistolehtori Laura Tammenlehto)

Lapin yliopisto

Associate professor Rosa Maria Ballardini 
(tutkija Juhana Riekkinen) 

Henkilökunnan edustaja 

koulutuspäällikkö Anni Wargh 
(markkinointi- ja viestintäpäällikkö Auri Vainio)

Asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä

Senior Vice President, Head of Intellectual Property Eeva Hakoranta, Nokia Corporation
 (Partner Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird)

Director, IAM Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj 
(Managing Director Markku Simmelvuo, Papula-Nevinpat)

Toimitusjohtaja Risto Salminen, Teosto ry 
(Director Jorma Hanski, PRH)

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tutkijatohtori Ulla-Maija Mylly, Turun yliopisto ja sihteerinä Auri Vainio. 

1.5 Toimihenkilöt

Sivutoimisena johtajana professori Marcus Norrgård 1.1. – 31.12.2019

Tutkimusjohtajana dosentti Olli Pitkänen 1.1. – 30.8.2019

Tietoasiantuntijana filosofian maisteri Soile Manninen 1.1. - 30.3.2019 (opintovapaalla)

Markkinointi- ja viestintäpäällikkönä tradenomi Auri Vainio 1.1. – 31.12.2019

Koulutuspäällikkönä yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Wargh 1.1 – 31.12.2019

Projektikoordinaattorina oik. yo Annaleena Hakala 1.1. – 31.12.2019

Harjoittelijat

Oik. yo. Lotta Tappura, Itä-Suomen yliopisto 14.1.2019 – 14.4.2019

Oik. yo. Sofia Paksuniemi, Itä-Suomen yliopisto 15.4.2019 – 14.7.2019

Oik. yo. Ada Lappalainen, Helsingin yliopisto 9.8.2020 – 31.12.2019

Oik. yo. Ville Verronen, Lapin yliopisto 2.9.2019 – 31.12.2019



1.6 Talous

Instituutin talouden perustana ovat jäsenyliopistojen suorittamat maksuosuudet. Jäsenyliopistot jakautuivat 
kahteen maksuluokkaan. Pienemmän maksuosuuden maksoivat Aalto yliopisto, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen 
yliopisto ja suuremman Helsingin yliopisto, Hanken ja Turun yliopisto.

Jäsenmaksutulojen lisäksi instituutti sai tuloja järjestämistään seminaareista ja tilauskoulutuksista sekä opetus- 
ja kulttuuriministeriön erityisavustuksina tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi. 

Instituutin talous oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä 32 164 euroa ylijäämäinen. Yhteenveto instituutin tuloista ja 
menoista on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1)

2. KOULUTUS
IPR University Center järjesti vuoden 2019 aikana 51 
tapahtumaa, joissa kävi 1742 henkilöä. Luvussa ei ole 
mukana tilauskoulutusten osallistujia. Vuonna 2018 
tilaisuuksia järjestettiin 49 ja niissä kävi 1874 osallistujaa. 
Kaikki tilaisuudet osallistujamäärineen sekä opiskelijoiden 
osuus löytyvät erillisestä liitteestä toimintakertomuksen 
lopusta (liite 2).
IPRonline-oppimisympäristössä järjestettiin kahdeksan 
verkkokurssia, lisäksi kaksi kurssia toteutettiin 
ulkopuolisilla alustoilla, korkeakoulujen omissa 
oppimisympäristöissä. Osallistujia IPRonline kursseilla 
oli yhteensä noin 453, näistä valtaosa opiskelijoita. 

Korkeakoulujen alustoilla toimivien kurssien osallistujamäärät eivät ole mukana luvussa.

Opiskelijoita IPR University Centerin tilaisuuksissa kävi 496, mikä on 28,6 % kaikista koulutuksissa kävijöistä. 
IPRonline-kursseille osallistui 453 opiskelijaa, joten vuoden 2019 aikana IPR University Center on kouluttanut 
yhteensä 2195 henkilöä. 

2.1 IPR University Centerin täydennyskoulutus

Vuonna 2019 IPR University Center järjesti 16 täydennyskoulutustilaisuutta. Osa oli maksullisia ja osaan oli vapaa 
pääsy. Uusina koulutusmuotoina lanseerattiin opetus - ja kulttuuriministeriön tukemat tekijänoikeusaiheiset IPR 
Afterworkit sekä erityisesti tutkijoille suunnatut maksuttomat IP Morning -tilaisuudet. Täydennyskoulutuksissa 
kävi vuoden aikana 443 osallistujaa, eli keskimäärin 27,7 henkilöä/ koulutus. Määrä on hiukan kasvanut vuodesta 
2018. Vuonna 2018 luku oli 26,7.

Kaikki tapahtumat ja koulutustilaisuudet ovat listattuna kotisivuillemme osoitteeseen: https://ipruc.fi/koulutus/
koulutusarkisto/

Lisäksi koulutukset osallistujamäärineen löytyvät toimintakertomuksen liittenä olevasta excell-taulukosta. 

IPR University Centerin koulutuksista vastaa koulutuspäällikkö Anni Wargh.

2.2 Koulutusohjelmat

EQE Training 2 ensimmäistä osaa syksyllä 2019. 

Paper C – 3 day Methodology
20 – 22 November 2019
Scandic Marski, Helsinki

Paper D – 3 day Methodology

 https://ipruc.fi/koulutus/koulutusarkisto/ 
 https://ipruc.fi/koulutus/koulutusarkisto/ 


30 October – 1 November 2019
Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Ohjelma jatkuu vuonna 2020. 

Trademark Meets Brand – Tunnettuus, Menestys, Bisnes -5 osainen koulutusohjelma

Koulutusohjelma alkoi vuoden 2018 puolella ja jatkui vuonna 2019 kolmella osalla. Kaikki koulutuksen 
osat järjestettiin Original Sokos Hotel Presidentissä, Helsingissä. Koulutussuunnittelusta ja osioiden 
puheenjohtajuudesta vastasi Taru Kallio-Nyholm, Berggren.

Tavaramerkit ja brändit osana bisnestrategiaa
15.1.2019 klo 9.00 – 16.00

Tavaramerkkien ja brändien käyttö markkinoinnissa
5.3.2019 klo 9.00 – 16.00

Tavaramerkkien ja brändien arvon määritys ja kaupallistaminen
9.4.2019 klo 9.00 – 16.00

2.3. Tapahtumat

IPR Gaala 
18.1.2019, Katajanokan kasino, Laivastonkatu 1, Helsinki
Juhlapuheen piti tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava.

Palkitut: 
IPR-teko: Pääjohtaja Antti Riivari, PRH
IPR-henkilö: IPR University Centerin entinen pääsihteeri 
Marja-Leena Mansala
IPR-innovaatio: IPRally – tekoälypohjainen 
patenttihakujärjestelmä
Tekijänoikeusteko: Cupore

Lisätietoja osoitteesta: https://iprinfo.fi/artikkeli/ipr-gaala-
paranee-kuin-vanha-viini/

Maailman henkisen omaisuuden päivä
25. -26.4.2019 Rovaniemen teatteri, Rovaniemi
Osallistujia: 65 
Päivän aiheena oli vuonna 2019 IPR and Wellbeing. Ensimmäisen päivän aiheina oli IPR and Circular Economy ja 
toisen päivän aiheena IPR and Sports. Tapahtuma oli osittain suomeksi ja osittain englanniksi. 
Lisätietoja: https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/World-Intellectual-Property-Day-2019

Helsinki IP Summit
23 - 24.10.2019
Puhujia 64 ja heistä 10 Suomen ulkopuolelta. 

Tapahtumassa käsiteltiin lukuisia ajankohtaisia IPR -aiheita ja puheenvuoroja/paneeleita ja keskusteluja eri 
teemoista oli yhteensä 36. Käsiteltäviä aiheita mm. lohkoketjut, tekoäly, brexit, brändit, talousnäkymät, startupit, 
peliala, lääkepatentit, datan käyttö sekä välimiesmenettely.

Ohjelma ja lisätiedot tapahtumasta löytyvät osoitteesta: www.ipsummithelsinki.com

2.4. Operight-koulutukset

Operight-tekijänoikeustietoiskuja järjestettiin kahdesti 15.4.2019 ja 29.8.2019. Kyseessä on kolmen tunnin 
mittainen tekijänoikeustietoisku, joissa käsitellään tekijänoikeuksia opettajan työn näkökulmasta. Koulutukset 

https://iprinfo.fi/artikkeli/ipr-gaala-paranee-kuin-vanha-viini/ 
https://iprinfo.fi/artikkeli/ipr-gaala-paranee-kuin-vanha-viini/ 
https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/World-Intellectual-Property-Day-2019
http://www.ipsummithelsinki.com


järjestettiin Hotelli Helkassa ja niihin osallistui yhteensä 25 henkilöä. Operight-hankkeeseen liittyi myös yksi 
tilauskoulutus.

Operight-hankkeesta vastasi oik.yo Annaleena Hakala.

2.5. Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet

11.2.2019 IPR-päivä
Osallistujia 182
Helsingin yliopisto, Pieni Juhlasali, Fabianinkatu 33, Hki
IPR University Center vastasi vuonna 2019 jälleen IPR-päivän käytännön järjestelyistä.

2.6 IPR Summer School 2019

Hakemuksia IPR Summer School Student Programiin tuli 45 ja 33 opiskelijaa valittiin mukaan ohjelmaan. 
Opiskelijoita tuli 11 eri maasta ja 19 eri yliopistosta. 

IPR Summer School järjestettiin Hankenilla vierailukäyntejä lukuunottamatta. 

Luennoitsijoita kesäkoulussa oli yhteensä 26, joista 11 eri yliopistostaja loput muista organisaatioista. Vierailevia 
luennoitsijoita oli kutsuttu ulkomailta 8.

Ohjelma

2.7 Tilauskoulutus

1. Tammikuu 2019 Liikesalaisuuskoulutus, Markkinaoikeus
2. Helmikuu 2019 Tekijänoikeuskoulutus, Helsingin yliopiston kielikeskus
3. Huhtikuu 2019 Tekijänoikeuskoulutus, Tritonia, Vaasan tiedekirjasto
4. Toukokuu 2019 Research and Copyrights & Related Rights, Turun yliopisto
5. Toukokuu 2019 Industrial Property Rights and Reserch, Turun yliopisto
6. Toukokuu 2019 IPR-perusteet Kemistit biotalouteen FEC, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut 
HY+
7. Elokuu 2019 Tekijänoikeuskoulutus, Eduskunnan kirjasto



8. Marraskuu 2019 Ajankohtaista tavaramerkkilaista, Markkinaoikeus

IPR University Centerin kautta ohjattiin lisäksi sopivia luennoitsijoita ja välitettiin yhteystietoja useampiin 
tilaisuuksiin.

2.8. IPRonline-oppimisympäristö

IPR University Centerillä on käytössä Open LMS-oppimisympäristö IPRonline. Oppimisympäristön 
yhteistyökumppanina toimii Patentti- ja rekisterihallitus. IPRonline-ympäristön pääkäyttäjä Anni Wargh vastaa 
kurssitarjonnasta. Oik.yo Annaleena Hakala on ollut apuna tuottamassa kurssien sisältöä.

Vuonna 2019 toteutettiin seuraavat verkkokurssit. Kursseille osallistui yhteensä 453 opiskelijaa.

IPR is the new BLACK 2 Op 
146 opiskelijaa

Aineettomien oikeuksien ja liiketoiminnan avoin verkkokurssi. Kurssi on kerännyt nopeasti suosiota. Se on 
2 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen kurssi, jonka useimmat yliopistot hyväksyvät osaksi tutkintoa. 
Kurssi valmistui vuoden 2019 aikana. Sen tavoitteena on laajentaa immateriaalioikeuden opetusta kaikkien 
korkeakoulujen opetukseen ja saada aineettomat oikeudet osaksi suomalaisten kansalaistaitoja. Kurssista oli 
valmisteilla myös kieliversio englanniksi, joka valmistuu seuraavana vuonna.

Guide to IPR 5 Op
Lapin yliopisto, syksy 2019 62 osallistujaa

Hanken (Immaterialrättens grunder), 65 osallistujaa

Turun yliopisto, kevät 2019 32 osallistujaa

Guide to IPR  on immateriaalioikeuden peruskurssi, joka toteutettiin Lapin yliopistolla syyslukukauden 2019 
aikana jo neljännen kerran. Kurssi on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se sisältää verkossa suoritettavien 
tehtävien lisäksi aloitusluennon sekä esseetehtäviä. Kurssi on englanninkielinen ja sen vastuuopettajana toimii 
apulaisprofessori Rosa Maria Ballardini Lapin yliopistosta. 

Vastaava kurssi ruotsiksi toimii Hankenilla nimellä Immaterialrättens grunder. Kurssi on ollut yhtäjaksoisesti 
tarjolla jo syksystä 2018 alkaen ja kurssilla on tähän mennessä ollut lähes pari sataa opiskelijaa. Kurssista vastaa 
lehtori Mayvor Höglund. 

Turun yliopiston tohtorikoulutettavilla oli keväällä 2019 kaksipäiväinen immateriaalioikeuden perusteiden 



koulutus, jonka ennakkomateriaalin kuuluin Guide to IPR -kurssin suorittaminen. 

Advanced IP courses 15 Op
Kevät 2019, 120 opiskelijaa

Aineettomien oikeuksien syventävä kurssi koostuu kolmesta kurssista: Advanced Patent Law, Advanced 
Trademark Law ja Advanced Copyright Law. Jokainen kurssi on 5 opintopisteen laajuinen, kokonaisuus on 15 
opintopistettä. Kurssin tuottavat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Kurssille 
vaaditaan aiemmin suoritettu aineettomien oikeuksien perusteiden kurssi.

Aineettomat oikeudet muotoilijan työssä 3 Op
Hämeen amk, Laurea amk, Xamk, kesä 2019, 15 opiskelijaa 

Aineettomat oikeudet muotoilijan työssä verkkokurssikokonaisuus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
taiteen- ja kulttuurinopiskelijoiden verkkokurssihanke. Kurssi valmistui alkuvuoden 2019 aikana yhteistyössä 
muotoilua opettavien ammattikorkeakoulujen kanssa ja se pilotoitiin kesällä 2019. Kurssi koostuu Aineettomat 
oikeudet liiketoiminnassa (2op) kurssista sekä Aineettoman oikeudet muotoilijan työssä (1op) kurssista. Kurssin 
tarjontaa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa kaikkiin suomalaisiin muotoilun opetusta tarjoaviin korkeakouluihin. 

Kopiraittilan verkkokurssi 1 Op
Tamk, Oamk, Jamk – kurssi on oppilaitosten omassa oppimisympäristössä

Kopiraittilan verkkokurssi on tuotettu yhteistyössä Kopioston kanssa. Kurssilla hyödynnetään IPRonline-
oppimisympäristöä, Operight-koulutushankkeen materiaalia sekä Kopiraittilan koulun materiaalia. Kurssi on 
jatkuvassa tarjonnassa ammatillista opettajankoulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Kurssi päivitetään 
ja siitä lähetetään vuosittain uudistettu versio korkeakoulujen käyttöön.

IPR-perusteet – Humanistisen ammattikorkeakoulu 1 Op
Humak – kurssi on oppilaitoksen omassa oppimisympäristössä

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajilla on pakollinen 
IPR-perusteet verkkokurssi osana tutkintoa. Kurssi toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019 ja se sai 
erinomaista palautetta. Kurssi on osa Humakin opetustarjontaa vuosittain. 

2.9 IPR Akatemia

IPR Akatemia on IPR University Centerin kannatusyhdistyksen jäsenten keskuudesta koottu asiantuntija/
luennoitsijaryhmä, joilla on vankka kokemus immateriaalioikeuden eri osa-alueista.
IPR Akatemian tavoitteena on edistää alan osaamista ja edistää yritysten asiantuntijoiden osallistumista
yliopistoissa annettavaan opetukseen.

IPR Akatemiaan kuului vuoden 2019 loppuun mennessä 70 jäsentä. Akatemia toimii pro bono -periaatteella. 
Vuoden 2019 aikana IPR University Centerin omissa tilaisuuksissa, tilauskoulutuksissa ja yhteistyötilaisuuksissa 
käytettiin IPR Akatemiasta 36 eri luennoitsijaa. 



3. TIETOPALVELU JA TIEDOTUS

3.1. IPRinfo-lehti

Vuonna 2019 IPRinfo-verkkolehti ilmestyi neljä kertaa ja siinä julkaistiin 28 artikkelia. Toimitussihteerinä kolmessa 
ensimmäisessä numerossa toimi Alicia Nylund ja viimeisessä numerossa Auri Vainio ja Anni Wargh. Lehden 
päätoimittajana toimi Marcus Norrgård.  

Lehden lukijamäärän seuranta aloitettiin kesäkuussa 2019 ja lukijoita on ollut puolen vuoden aikana yhteensä 
26045. Luetuimmat artikkelit olivat ”Kokemuksia ja kovaa työtä - Mitä LLM tutkinto opetti?” 4/2017 lehdessä 
sekä ”IPR-ihmisiä – Charlotta Henriksson, KPMG” 4/2019 lehdessä. Molempia artikkeleita luettu n. 600 kertaa ja 
huomattavaa on, että IPR-ihmisiä artikkeli julkaistiin joulukuussa 2019. 

3.3. Kotisivut 

IPR University Centerin kotisivut toimivat WordPress-alustalla ja palvelun tarjoaja on Konsepto Oy. IPR 
University Centerin osoite on ipruc.fi ja IPRinfo-lehden iprinfo.fi. Instituutilla on edelleen rekisteröityinä myös 
verkkotunnukset iprinfo.eu, iprinfo.fi ja iprinfo.info.

IPR University Centerin verkkosivuja päivitetään jatkuvasti. Sivustolta löytyvät tulevat ja menneet koulutukset ja 
muut tapahtumat, uutiset ja someseurannat, annetut lausunnot, tiedot tutkimushankkeista ja verkkojulkaisut. 

Vuoden 2019 alkaen kotisivuilta on myös löytynyt kootusti IPR-alan työ- ja harjoittelupaikkoja sekä koko IPR-
toimialan esittely ammattinimikkeineen. Sivustolle on koottu myös yleistä tietoa alan tulevista tapahtumista ja 
opetuksesta Suomessa. Sivuston tavoitteena on toimia entistä vahvempana IPR-alan tiedottajana Suomessa niin 
koulutuksiin, tapahtumiin, uutisiin ja työpaikkoihinkin liittyen.

Oikeustapaustietokanta kasvoi 75 oikeustapaustiivistelmällä, jotka ovat pääosin markkinaoikeuden, 
hovioikeuksien, KKO:n ja KHO:n immateriaalioikeutta koskevia ratkaisuja. Vuoden 2019 lopussa tietokannassa 
oli yhteensä noin 2500 tiivistelmää tai ratkaisutekstiä. 

Englanninkielisillä sivuilla on tietoa mm. instituutin toiminnasta, englanniksi pidettävien seminaarien kurssi-info 
sekä IPRinfo-lehden englanninkieliset artikkelit.

Koulutustietojen ja instituutin yleisen aineiston päivittämisestä sivustolle vastasivat markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö sekä koulutuspäällikkö. IPRinfo-verkkolehden toimitti verkkosivuille toimitussihteerit sekä Oik. 
yo Annaleena Hakala. Oikeustapaus-tietokantaa ylläpitävät vaihtuvat harjoittelijat sekä Oi. yo Annaleena Hakala. 



Koulutuspäällikkö ja markkinointi-ja viestintäpäällikkö toimivat yhteyshenkilöinä palveluntarjoajaan Konseptoon. 

IPR University Centerin sivuilla käytiin vuoden 2019 aikana 62334 kertaa. 

Eniten kävijöitä oli sivuilla:
- Tulevat koulutukset
- IPR-päivä 2019
- oikeustapaustietokanta

Instituutilla on myös verkkosivut IPR Summer School-tapahtumalle, www.iprsummerschool.com,  ATRIP 
kongressille www.atriphelsinki2018.com sekä Helsinki IP Summit-tapahtumalle www.ipsummithelsinki.com ja 
niitä ylläpitää markkinointi- ja viestintäpäällikkö.

3.4 Informaatiopalvelut ja tiedotus

IPR University Center tarjoaa tietopalvelua erityisesti 
immateriaalioikeudellisen tutkimuksen tueksi. Suuri osa 
palveluista on käytettävissä kotisivun kautta, mm. IPRinfo-
lehti, verkkojulkaisut, oikeustapaustietokanta, lausunnot 
ja koulutustiedot. Sivuilla on myös immateriaalioikeutta 
koskevia uutisia, joihin on liitetty linkit mahdollisuuksien 
mukaan alkuperäisiin lähteisiin.

Tietopalvelun suurin käyttäjäryhmä ovat 
opiskelijat. Tiedonhakutoimeksiannoista noin 
puolet tuli jäsenyliopistojen opiskelijoilta, ja puolet 
kannatusyhdistyksen jäseniltä, tutkijoilta sekä 
ulkopuolisilta. 

Koodiviidakon tarjoama sähköisten kirjeiden lähettämiseen tarkoitettu palvelu Postiviidakko toimi 
suoramarkkinoinnin ja tiedotteiden lähettämisen välineenä. Koulutuksesta, IPR-alan uutisista ja tapahtumista 
informoivia sähköpostitiedotteita lähetettiin 22. Tilaajamäärä oli vuoden lopussa noin 2000. 

IPR University Centerin järjestämiä seminaareja ja koulutuksia markkinoitiin myös kohdennetuilla 
sähköpostiviesteillä ja sosiaalisen median kampanjoilla. 

Instituutin Facebook-sivuilla, LinkedIn-sivulla ja Twitterissä on tiedotettu instituutin koulutuksesta, uusista 
julkaisuista, kiinnostavista IPR-alan uutisista, avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä apurahoista. 

Vuonna 2019 IPR University Centerin käsikirjasto muutti Hankenille ja on sieltä käsin tutkijoiden opiskelijoiden 
käytössä. Oikeustapauksia oli kertomusvuoden lopulla 97 mapillista. Oikeustapaustilauksia toimitettiin lähinnä 
kannatusyhdistyksen jäsenille ja jäsenyliopistojen edustajille. Säännöllisiä tilaajia oli 12. Oikeustapauksien ja 
niihin liittyvien aineistojen saatavuus verkossa on parantunut, joten säilytettävää paperimuotoista aineistoa ei 
kerry entiseen tapaan. 

Markkinointiviestinnän vastuuhenkilönä ja tiedotteen toimittajana toimi markkinointi- ja viestintäpäällikkö Auri 
Vainio.

Kaikki verkkopalvelut olivat edelleen maksuttomia.

3.5 Julkaisusarjat

Vuonna 2007 aloitetussa instituutin julkaisusarjassa IPR University Centerin julkaisuja - Publications of IPR 
University Center (ISSN: 1796–8194) ei julkaistu vuonna 2019 yhtään kirjaa.

Kaikki IPR University Centerin julkaisusarjan kirjat ovat myynnissä IPR University Centerin kotisivuilla. Kirjamyynti 
lopetettiin vuoden 2019 päätteeksi.

http://www.iprsummerschool.com
http://www.atriphelsinki2018.com 
http:// www.ipsummithelsinki.com


4. TUTKIMUS
4.1 Yliopistojaosto

Yliopistojaoston tarkoituksena on tehostaa tutkimuksen 
ja jatkokoulutuksen koordinointia instituutissa. 
Tutkimusjaosto suunnittelee tutkimushankkeita, 
tutkijakoulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä sekä 
kehittää informaationvälitystä. 

Yliopistojaosto 2019 

Professori Petri Kuoppamäki, Aalto-yliopisto (Aalto BIZ)

Professori Nari Lee, Hanken

Professori Marcus Norrgård, Helsingin yliopisto

Professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto

Professori Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto

Tutkija Juha Vesala, Helsingin yliopisto

Professori Katja Lindroos, Itä-Suomen yliopisto

Assistant Professor Rosa Maria Ballardini, Lapin yliopisto

Professori Tuomas Mylly, Turun yliopisto

Erikoistutkija Ulla-Maija Mylly, Turun yliopisto

Tutkimusjaoston puheenjohtajana toimi professori Marcus Norrgård ja sihteerinä vuorotteli IPR University 
Centerin henkilökunta. Tutkimusjaosto kokoontui vuoden 2019 aikana kerran. 

4.2 Tutkimushankkeet ja käynnissä olevat projektit

Bookit Patent Licensing Research Project

Rahoittaja: Bookit Oy, jolle Tekes on myöntänyt rahoituksen
Kestoaika: 1.3.2017–28.2.2019 
Tutkitaan suomalaisen teknologiayrityksen patenttisalkun lisensointimahdollisuuksia. Katri Lahtinen tekee 
väitöskirjan ja Saara Ylisalmi teki gradun Helsingin yliopistoon.



5. YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAMINEN
5.1 Lausunnot

IPR University Center antoi viranomaisille seuraavan 
lausunnon:

31.1.2019 Lausunto OKM:n jatkokirjelmästä liittyen 
asiaan U 63/2016 vp komission ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta 
digitaalisilla sisämarkkinoilla.

5.2 Työryhmät, kuulemiset, jäsenyydet

Marcus Norrgård

- Tekijänoikeusneuvoston puheenjohtaja
- Teollisoikeudellisen työryhmä, jäsen
- Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettinen lautakunta, puheenjohtaja

Olli Pitkänen

- Tekijänoikeusneuvosto 
- Markkinaoikeuden sivutoiminen asiantuntijajäsen
- Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta
- Teollisoikeudellinen työryhmä, varajäsen
- Enterlot Oy, hallituksen puheenjohtaja 
- Perspicamus Oy, hallituksen jäsen
- Suomen AIPPI ry, hallituksen jäsen

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
6.1 CEIPI-yhteistyö

IPR University Center on ainoa CEIPIn yhteistyökumppani Pohjoismaissa. Mitään varsinaista yhteistyötä vuonna 
2019 ei kuitenkaan ollut. 

6.2. Muu kansainvälinen yhteistyö

IPR University Centerillä on hyvät suhteet ulkomaisiin yliopistoihin sekä alan toimijoihin kannatusyhdistyksensä 
kautta. Kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin muun muassa Helsinki IP Summit tapahtumassa, jonne kutsuttiin 
lukuisia ulkomaalaisia puhujia, sekä IPR Summer Schoolissa, jossa oli mukana vierailevia luennoitsijoita useista 
ulkomaalaisista yliopistoista sekä alan organisaatioista. Myös IPR Summer Schoolin opiskelijoita saapui useista 
ulkomaisista yliopistoista ympäri maailmaa. 
 




