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Aineeton omaisuus arvoon uuteen
•

Patentti antaa keksijälle mahdollisuuden hyötyä innovaatiostaan
taloudellisesti, mutta valitettavan usein patenttihakemus jää
tekemättä, puhumattakaan mahdollisesta menestystuotteesta
ja sen tekemiseen keskittyvästä uusyrityksestä;

•

Syinä ovat monimutkainen hakuprosessi kansainvälisine
kiemuroineen, siitä koituvat korkeat kustannukset ja epävarmuus keksinnön
ainutlaatuisuudesta ja haettavan patentin taloudellisesta arvosta;

•

Huolimatta saatavilla olevasta tuesta, itsenäinen keksijä ei myöskään usein
voi tai yksinkertaisesti rohkene sitoa itseään yrittäjyyteen keksintönsä
kaupallistamiseksi;

•

Onkin siis aiheellista kysyä miten voisimme helpottaa keksijöiden tietä
yrittäjiksi tai vaihtoehtoisesti saattaa yhteen keksijät ja yritykset joilla on
valmiuksia keksintöjen tuotteistamiseen, jolloin molemmille suotaisiin
mahdollisuus loistaa erityisosaamisellaan.
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Ratkaisuksi keksijäyhteisö
• Tilannetta helpottamaan on perustettu itsenäinen, keksijäjäsenten etuja
ajava ja voittoa tavoittelematon yksityinen yhteisö: Osuuskunta A. Vipunen;
• Yhteisön asiantuntemuksen ja verkoston avulla keksinnöt voidaan
hyödyntää kaupallisesti parhaalla mahdollisella tavalla;
• Ensisijainen tavoite on jalostaa keksinnöt liiketoiminnaksi hankkeita varten
perustettavissa kasvuyrityksissä;
• Vaihtoehtoisesti keksintöjä tarjotaan jatkokehitettäväksi ja
tuotteistettavaksi suomalaisille yrityksille;
• Voimme myös ottaa vastaan toimeksiantoja teknologiayrityksiltä jotka
etsivät ratkaisuja tuotekehityshaasteisiinsa tai haluavat kasvattaa IPRsalkkuaan;
• Jäsenten käytössä on myös kansainvälisiä IPR-yrityksiä, esimerkiksi
Intellectual Ventures.
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Avoin innovaatio sisään!
•

Suuryritykset käyttävät yhä enemmän ulkoisia lähteitä oman T&K-toimintansa ohella.
Perinteisiä lähteitä ovat mm. yhteistyö yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten
kanssa, teknologian osto tai lisensointi ja yritysostot;

•

Pk-yrityksille tämä ”avoin innovaatio sisään” on toimintamallina vieraampi. Esteinä
ovat taloudelliset riskit, kehittymättömät markkinapaikat ja tarjonnan puute;

•

Osuuskunta A. Vipunen vastaa haasteeseen KeksintöTalkoilla:
• Valjastamme keksijäverkostomme pk-yrityksen T&K-haasteiden ratkomiseen. Yritys saa
etuosto-oikeuden syntyneisiin täsmäkeksintöihin;
• Vaihtoehtoisesti osuuskunta sijoittaa keksijänsä olemassaolevan ratkaisun pk-yritykseen.
Molemmissa tapauksissa yritys ostaa tai lisensoi keksinnön;
• Talkoiden puitteissa jaettava tieto kuuluu salassapitosopimusten piiriin. Sekä yrityksen että
keksijän luottamukselliset tiedot turvataan;

• Mikäli osto- tai lisenssisopimukseen päästään ja jatkokehitystarpeita ilmenee,
keksintötalkoolaiset ovat käytettävissä määräaikaisina lisäresursseina.
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Toimintaympäristö
Sidosryhmät

Starttirahoitus

ELY
Sponsorit
Tukijäsenet

Business Kitchen
BusinessOULU
Yritystakomo

💰

Oulun Yliopisto
OAMK

Asiantuntijapalvelut

Keksintösäätiö
KeksintöKeskus
KeksintöKeidas

Tuoteväylä

🔎

Yhteistyö

Osuuskunta
A. Vipunen
Luottamus

👩

Siemenrahoittajat

Uusyritys

👨

💰

Keksinnöstä yrittäjyyteen

💰
Keksintöjä
tuotteistavat
yritykset

💰
IPRyritykset

Taloudellinen hyödyntäminen

💰
Yritysasiakkaat
Keksintöpalvelut
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Osuuskunnan hyödyt jäsenille
•
•
•

•
•
•
•
•

Osuuskunta A. Vipunen työllistää jäseniänsä – joko väliaikaisesti tai pysyvästi;
Keksijät voivat ylläpitää osaamistaan ja kasvattaa ansiolistaansa patenteilla;
Osuuskunta tuottaa jäsenilleen palveluita immateriaoikeuksiin ja keksintöjen
suojaamiseen liittyen;
Osuuskunnan jäsenistö muodostaa vahvan osaamisyhteisön joka tukee
jäseniensä hankkeita;
Osuuskunta tarjoaa tuotteistamiskelpoisen idean keksijälle ponnahduslaudan
yrittäjyyteen;
Vaihtoehtoisesti Osuuskunta voi tarjota ideaa ulkopuolisille yrityksille tai IPRlisensioijille ja luoda näin ansaintamahdollisuus keksijälle;
A. Vipusen oikeudenmukainen ja tuloksiin perustuva palkkionjako takaa
keksijöille riippumattoman aseman;
Asiakkaasta riippumatta jäsenillä on vain yksi maksaja: Osuuskunta A.
Vipunen.
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Vipuslaiset ja vipustelijat
• Osuuskunta A. Vipunen jäsenistö koostuu täysjäsenistä –
vipuslaisista – ja perusjäsenistä: vipustelijoista;
• Täysjäseninä vipuslaisille on tarjolla kaikki jäsenedut. Vastavuoroisesti heillä on myös vastuita: osuuskunnan hallitustyö,
jäsenten välinen mentorointi ja/tai kummitoiminta vipustelijoille;

• Vipuslaisuus edellyttää ansioituneisuutta keksijänä. Kriteereinä
ovat mm. patentit, tieteelliset julkaisut ja/tai yrittäjäkokemus;
• Vipustelijoilta ei vaadita osallistumista eikä ansioita. Jäsenedut ovat
rajattuja, mutta vipuslaisen kummin myötävaikutuksella he voivat
käyttää kaikkia osuuskunnan palveluita.
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Summa summarum…
• Osuuskunta A. Vipusella on…
…pelikenttänä innovaation kärkimaa Suomi;
…välitön ja välillinen työllistävä vaikutus jäseniinsä;
…kätilön asema uusien uusyritysten syntymisessä;
...parannusta suomalaisten teknologiayrityksien kilpailukykyyn;

…tärkeä rooli jäsentensä osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä;
…kyky rahoittaa lupaavien keksintöjen patentointia edeltävät
uutuustutkimukset;
…laaja kansainvälinen verkosto keksintötoiminnan tueksi;
…keskeisenä päämääränä yhteisöllisyys ja paikallinen verkostoituminen.
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Osuuskunnan perusperiaatteet
•

•

•

•

•

Osuuskunta A. Vipunen on voittoa tavoittelematon yksityinen yhteisö. Mahdollinen
tilikauden ylijäämä hyödynnetään tulevina tilikausina jäsenistön hankkeita tukevien
palvelujen tuottamiseen. Osuuskunnalla ei ole osakekantaa;
Osuuskunta palvelee jäsenistönsä keksintötoimintaan liittyviä tarpeita, edesauttaa
jäsenten pyrkimyksiä käynnistää liiketoimintaa keksintöjen pohjalta, tuottaa
ulkopuolisille asiakasyrityksille palveluita keksintöideoihin ja teollisoikeuksiin liittyen
sekä kanavoi jäsenistölleen ulkopuolisilta IPR-lisensioijilta tuloutettavia varoja;
Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen joka valitsee toimitusjohtajan osuuskunnan
toiminnan pyörittämiseksi. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, joilta edellytetään aktiivista
osuuskuntatoimintaa ja konkreettisia näyttöjä keksintötoiminnasta;
Jäsenistö koostuu yksityishenkilöistä joilla on pääsääntöisesti työnantajaltaan
vapautuslauseke keksintötoimintaan tai muuten varmistettu vapaus toimia itsenäisenä
keksijänä;
Sponsoreilla ei ole hallinnollista asemaa osuuskunnassa.
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Lisätietoja
Esa Pollari

Jukka Berg

keksijä / vipuslainen / ohjelmajohtaja
inventor / vipusian / programme director

keksijä / vipuslainen / toiminnanjohtaja
inventor / vipusian / executive director

+358 44 970 8814

+358 40 559 7040

esa.pollari@avipunen.fi / www.avipunen.fi
Torikatu 23 / FI-90100 Oulu / Finland

jukka.berg@avipunen.fi / www.avipunen.fi
Torikatu 23 / FI-90100 Oulu / Finland

TERVETULOA MUKAAN RAKENTAMAAN
UUTTA KEKSIJÄYHTEISÖÄ !!
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