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Esseitä immateriaalioikeuksien taloustieteestä*
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Yleisesti uskottiin aina 1950-luvulle asti, että
taloudellisen kasvun lähteinä ovat väestönkas-
vu ja pääoman lisääntyminen. Mutta 1950-lu-
vun lopulla muutamat taloustieteilijät tekivät
yllättävän havainnon. Kuuluisassa empiirisessä
tutkimuksessa Robert Solow (1957) esitti, että
väestönkasvu ja pääoman lisääntyminen kyke-
nevät selittämään tuskin 15 prosenttia USA:n
talouskasvusta vuosisadan ensimmäisellä puo-
liskolla (ks. myös Abramovitz, 1956). Solow
päätteli, että selittämätön osa kasvusta syntyy
teknologian kehityksestä. Nykyään tiedämme,
että Solow oli väitteessään kutakuinkin oikeas-
sa. Solow ei turhaan saanut vuoden 1987 No-
bel-palkintoa.
Teknologinen kehitys siis olennaisesti vai-

kuttaa taloudelliseen kasvuun. Teknologiseen
kehitykseen puolestaan olennaisesti vaikuttavat
immateriaalioikeudet. Näiden oikeuksien talou-
dellisia vaikutuksia on tutkittu laajasti sen jäl-
keen, kun William Nordhaus (1969, 1972) jul-
kaisi uraauurtavat työnsä, jotka mahdollistavat

immateriaalioikeuksien taloudellisten ulottu-
vuuksien tutkimisen matemaattisten mallien
avulla. Tämän esitelmän päätarkoitus on selit-
tää yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä tu-
loksista. Lopuksi aion vain hyvin lyhyesti ker-
toa, miten väitöskirjani (Takalo, 1999) vie tätä
tutkimusta eteenpäin. Lienee selvää, että yhden-
kin keskeisen tuloksen selittäminen tässä edel-
lyttää, ellei nyt sankarillisia, niin ainakin huo-
mattavia yksinkertaistuksia. Kuten Paul A. Da-
vid osuvasti toteaa kirjoittaessaan immateriaa-
lioikeuksien talousteoriasta:
»Ei ole olemassa sellaista aihepiirin talous-

teoriaa, joka voitaisiin tiivistää ilman, että sa-
malla vakavasti loukattaisiin joitakin vuosikym-
menien saatossa kehittyneitä hienostuneita nä-
kökulmia. Aihepiirin talousteoria ei todellakaan
ole helposti tiivistettävissä, vaan se on laajaa,
sekavaa ja loppumattomien kiistojen sävyttä-
mää.» (David, 1993, s. 23, kirjoittajan suom.)
Nopeasti kirjallisuutta lueskeltaessa helposti

yhtyy Davidin mielipiteeseen, mutta asian huo-
lellinen tutkiminen osoittaa, että immateriaali-
oikeuksien taloustieteessä voidaan tehdä yleisiä
johtopäätöksiä ilman aiempien kirjoittajien nä-
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kemyksien vääristelyä. Huomattavia yksinker-
taistuksia ei silti, kuten sanottu, voida välttää.
Ensimmäinen yksinkertaistaminen on se, että
seuraan tässä esityksessä aiemman tutkimuksen
valtavirtaa ja keskityn patenttilakiin. Esitystä
voidaan kuitenkin sopivin muutoksin soveltaa
muihin immateriaalioikeuksiin, kuten tekijänoi-
keuteen.
Taloustieteen näkökulmasta patenttipolitii-

kan peruskysymys kuuluu, millainen on sosiaa-
lisesti optimaalinen patenttijärjestelmä? Patent-
tijärjestelmän olemassaolon perusteleminen ta-
loudellisesti ei vaadi monimutkaista algebraa.
On helppo osoittaa, että ilman patenttijärjestel-
mää mittavat yhteiskunnalliset hyödyt jäisivät
toteutumatta. Patentti rajoittaa muiden kuin pa-
tentin haltijan mahdollisuuksia hyötyä patentin
alaisesta keksinnöstä. Patentti siis takaa sen hal-
tijalle monopolivoimaa ja täten auttaa haltijaa
keräämään suurempia voittoja kuin kilpailutasa-
painossa. Muhkeiden voittojen toive taas saa
yritykset investoimaan tutkimus- ja kehitystoi-
mintaan ja siten kiihdyttämään teknologista ke-
hitystä. Patenteilla on kuitenkin myös haittavai-
kutuksia: monopolin teoriasta tiedämme sen
lainalaisuuden, että monopoli tuottaa liian vä-
hän ja ylihinnoittelee tuotteensa siihen nähden,
mikä olisi sosiaalisesti optimaalista. Kilpailuta-
sapainoa suuremmat voitot merkitsevät kilpai-
lutasapainoa korkeampaa hintaa. Ja me kaikki
tiedämme kuluttajina, että korkeampi hinta ka-
ventaa lompakkoa.
Patenttijärjestelmää suunniteltaessa joudu-

taan siten tasapainoilemaan kahden vastakkai-
sen hyvinvointivaikutuksen välillä. Kuluttajat
hyötyvät uusista tuotteista, mutteivät täysimää-
räisesti patentin haltijan monopolivoiman takia.
Nordhausin ensimmäinen ja kuuluisampi tutki-
mus (Nordhaus, 1969, luku 5) vain osoittaakin,
että optimaalinen patenttipolitiikka tasapainot-
taa nämä kaksi hyvinvointivaikutusta niin, että

optimaalinen patentti on voimassa väliaikaises-
ti aivan kuin todellisuudessa. Patenttisuojahan
on voimassa 20 vuotta useimmissa teollisuus-
maissa, jonka jälkeen patentoitu keksintö on va-
paasti kaikkien hyödynnettävissä. Toisin sanoen,
Nordhaus muotoilee matemaattisesti patentin
voimassaoloajan käsitteen ja johtaa kaavan so-
siaalisesti optimaaliselle voimassaoloajalle.
Nordhausin malli kuvaa kauniisti patenttijär-

jestelmän toimintaa silloin, kun patenttijärjes-
telmä toimii tavalla, jolla sen perinteisesti on
ajateltu toimivan. Perinteisen, ja edelleenkin
varsin yleisen käsityksen mukaan, patentti suo-
jaa patentoitua keksintöä väliaikaisesti mutta
täydellisesti imitaatiolta. Perinteisen käsityksen
yleistettävyys on kuitenkin varsin kyseenalai-
nen. Voidaan koota massiivinen todistusaineis-
to osoittamaan, kuinka patenteilla kyetään vain
harvoin suojaamaan keksintö täydellisesti imi-
taatiolta. Tämä seikka on tietenkin tunnettu jo
kauan, ja jälkimmäisessä työssään Nordhaus
(1972) laajentaakin mallinsa kattamaan puut-
teellisen patenttisuojan. Nordhaus siis formali-
soi patentin laajuuden käsitteen.
Päinvastoin kuin patentin voimassaoloaika,

sen laajuus on melkoisen epäselvä käsite. Pa-
tentin laajuus mittaa sitä, kuinka vaikeaa patent-
ti on kiertää, eli kuinka vaikeaa patentoidun
keksinnön laillinen imitointi on. Jos patentti on
laaja, patentoidun keksinnön laillinen imitointi
on vaikeaa. Jos taas patentti on hyvin kapea, pa-
tentoitu keksintö on helppo imitoida, esimerkik-
si vain väriä vaihtamalla. Patentin laajuus vaih-
telee toimialoittain, jopa aivan keksinnöittäin.
Esimerkiksi lääketeollisuudessa patenttien kier-
täminen on usein vaikeaa, kun taas elektroniik-
kateollisuudessa niiden kiertämien on usein
suhteellisen helppoa. Tämän kaltainen määrit-
tely on ilmeisen löysää. Ei ihme, että kirjalli-
suudessa patentin laajuuden määritelmä vaihte-
lee artikkelista toiseen.
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Epäselvät oletukset ja määritelmät johtavat
usein ristiriitaisiin päätelmiin, eikä kysymys op-
timaalisesta patenttipolitiikasta ole poikkeus.
Useimmiten tutkimustuloksena raportoidaan,
että patentin tulisi olla voimassa ikuisesti, mut-
ta patentin tulisi olla mahdollisimman kapea, eli
imitoinnin tulisi olla helppoa. Toisinaan tulos
on kuitenkin päinvastainen: optimaalisen paten-
tin tulisi estää imitointi kokonaan, mutta paten-
tin tulisi olla voimassa vain hyvin lyhyen ajan.
On jopa esitetty, että patentin voimassaoloaika
ja laajuus ovat täysin samanarvoisia politiikka-
instrumentteja niin, että kahta erillistä määritel-
mää ei tarvittaisi.
Onneksi Vincent Denicolò (1996) onnistuu

pari vuotta sitten ilmestyneessä artikkelissa sel-
vittämään, mistä tässä sotkussa on oikein kyse.
Hän osoitti, kuinka optimaalinen patenttipoli-
tiikka riippuu siitä, miten patentin laajuus vai-
kuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin sen jälkeen,
kun keksintö on tehty. Käytän seuraavassa tästä
hyvinvoinnista nimitystä staattinen hyvinvoin-
ti. Hieman löysästi ilmaistuna, Denicolòn väit-
tämä voidaan tiivistää seuraavasti: Jos sekä kek-
sijän hyödyt patentista että staattinen hyvin-
vointi ovat konkaaveja funktioita patentin laa-
juuden suhteen, optimaalinen patentti on mah-
dollisimman laaja ja mahdollisimman lyhytikäi-
nen. Jos taas ne ovat konvekseja funktioita, op-
timaalinen patentti on mahdollisimman kapea ja
pitkäikäinen.
Denicolòn teoreema on kaunis ja selkeä,

mutta mitä jos toinen funktio on konkaavi ja toi-
nen on konveksi? Tällaiset tilanteet eivät ole
mitään »perverssejä» erikoistapauksia vaan esi-
merkiksi väitöskirjan ensimmäisessä esseessä
tarkastellaan järkeviin oletuksiin perustuvaa
mallia, jossa staattinen hyvinvointi on patentin
laajuuden konkaavi funktio, kun taas keksijän
hyöty on konveksi funktio. Denicolòn teoree-
masta ei valitettavasti ole apua tällaisten tilan-

teiden tutkimisessa. Väitöskirjan johdannossa
pyritäänkin kehittämään sääntö, jota voidaan
soveltaa myös silloin, kun keksijän hyötyfunk-
tion ja staattisen hyvinvointifunktion toiset de-
rivaatat patentin laajuuden suhteen ovat etumer-
kiltään vastakkaiset. Menemättä yksityiskoh-
tiin, sääntö perustuu näiden funktioiden joustoi-
hin. Esimerkiksi, jos keksijän hyöty kasvaa pa-
tenttisuojan laajetessa suhteessa nopeammin
kuin staattinen hyvinvointi vähenee, optimaali-
sen patentin tulee estää imitointi kokonaan,
mutta patentin tulee olla voimassa mahdollisim-
man lyhyen ajan.
Tämä oli se keskeinen tulos, jonka halusin

kertoa. Samalla kerroin väitöskirjani johdanto-
esseen tärkeimmät kohdat. Aion nyt lyhyesti tii-
vistää väitöskirjan muut esseet. Kuten edellä
tuli jo ilmi, aiempi taloustieteellinen tutkimus
on osoittanut, että teknologinen kehitys on ta-
louskasvun tärkein yksittäinen selittävä tekijä,
ja että tehokas immateriaalioikeusjärjestelmä li-
sää tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Todettiin
myös, että kansantalouden kannalta immate-
riaalioikeuksiin liittyy kuitenkin perusongelma:
koska niiden avulla voidaan kieltää muita käyt-
tämästä oikeuksien alaisia innovaatiota, tuottei-
ta ja teoksia, ne luovat monopolivoimaa, joka
haittaa tutkimus-, kehitys- ja muun luovan toi-
minnan tuotoksen mahdollisimman laajaa hyö-
dyntämistä yhteiskunnassa.
Väitöskirjassa pohditaan tätä laajempaa asia-

kokonaisuutta korostaen kussakin esseessä jota-
kin sen erityispiirrettä. Metodeina esseissä käy-
tetään toisistaan huomattavasti poikkeavia peli-
teoreettisia malleja. Kolme ensimmäistä essee-
tä ovat kokonaan teoreettisia, mutta neljännes-
sä esseessä teoreettisten mallien avulla tarkas-
tellaan erästä suomalaista tutkimus- ja tuoteke-
hitysprojektia puolijohdeteollisuudessa. Väitös-
kirjassa laajennetaan aiempaa immateriaalioi-
keuksia koskevaa taloustieteellistä tutkimusta
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mallintamalla tutkimus- ja kehitystoiminnan
tuotoksen leviämisprosessi täsmällisesti ja otta-
malla huomioon uusiin tuotteisiin kohdistuvan
kysyntäepävarmuuden.
Tutkimus ei kiistä immateriaalioikeusjärjes-

telmän hyvinvointia lisääviä ominaisuuksia,
mutta se paljastaa siitä uusia haittoja. Immate-
riaalioikeuksien pitkät voimassaoloajat saatta-
vat tarpeettomasti lisätä investointeja imitaa-
tioon ja patenttien kiertämiseen. Tehokas im-
materiaalioikeusjärjestelmä saattaa myös hidas-
taa uusien tuotteiden markkinoille tuloa, koska
innovaation tehneet yritykset voivat rauhallises-
ti seurata markkinoiden kehittymistä immateri-
aalioikeuksien suojaamina.
Väitöskirjassa verrataan myös patentin ja te-

kijänoikeuden hyvinvointivaikutuksia. Tätä ai-
hetta on tutkittu aiemmin vähän. Osoittautuu,
että oikeuksien keskinäinen paremmuus kan-
santalouden kannalta riippuu siitä, kuinka vai-
keaa pelkkään imitointiin erikoistuminen toimi-
alalla on. Patenttijärjestelmä on tehokkaampi,
jos imitointiin erikoistuminen on toimialalla
helppoa. Jos taas imitointiin erikoistuminen on
toimialalla kallista, tekijänoikeus olisi yhteis-
kunnalle parempi suojauskeino. Tulos on osit-
tain ristiriidassa vallitsevan käytännön kanssa,
jossa tekijänoikeus kattaa usein sellaiset alat,
joissa kopiointi on halpaa.
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