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Nokia on alkanut siirtää patenttisalkkujaan ja niihin liittyviä tuloja pois Suomesta
Viime syyskuussa Nokia on kaikessa hiljaisuudessa siirtänyt yli 8000 patenttia Suomesta
Yhdysvaltoihin käyttäen bulvaaniyhtiöitä prosessin onnistumiseksi. Patentteja myydään aktiivisesti.
Suomen valtio on sijoittanut satoja miljoonia Nokian patentteihin sekä koulutuksen kautta että
erilaisina tukirahoina, pääasiassa Tekesin kautta. Kun Nokia myi puhelinliiketoimintansa Microsoftille,
pidettiin huolta siitä, että patenttivarallisuus säilyisi Suomessa.
Patenttien siirtyminen Suomen verotusoikeuden ulkopuolelle tuli ilmi, kun teollinen muotoilija
Eduardo Domingues de Jesus tutki omaa patenttiasiaansa. Nokia kopioi hänen patenttinsa 2000luvun alussa ja hän sai tämän vastikään selville. Viimeisen kahden vuoden aikana hän on keskustellut
Nokian ja heidän edustajansa Roschierin lakitoimiston kanssa. Keskustelut olivat aktiiviset juuri
samaan aikaan syyskuussa 2017, kun tuhansia patentteja siirrettiin pois Suomesta. Nokia ei
kuitenkaan keskusteluissa itse paljastanut asiaa tai sitä, että Domingues de Jesukselta kopioitu
patentti olisi näiden siirrettyjen patenttien joukossa.
Ilona Lundström Työ- ja Elinkeinoministeriöstä toteaa, ettei Suomen valtiolla sinänsä ole suoraa
sopimusta Nokian kanssa koskien patenttiomaisuutta, mutta Nokia on kyllä sitoutunut Tekesin
rahoitussääntöihin siinä missä muutkin. Lundström tähdentää, että pääperiaatteen mukaan sellaiset
immateriaalioikeudet, jotka on tuotettu suomalaisen tutkimuksen ja kehitystyön avulla, pysyvät
tuensaaneen hallussa. Hän myös lisää, että verovaroin tuetun kehitystyön tuloksen pitäisi hyödyttää
suomalaista yhteiskuntaa joko suoraan tai välillisesti.
Tekesin ja tämän vuoden alusta Business Finlandin johtaja on Pekka Soini, jolla on mittava Nokia-ura
takanaan. Vaikka Nokia ei olekaan enää suoraan puhelimien suunnittelija ja valmistaja, he edelleen
saavat huomattavan määrän tukirahaa valtiolta. Nokia on tälläkin vuosikymmenellä saanut Tekesiltä
yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Lundströmin mukaan Soinia koskevat esteellisyyssäännökset, eli
hänen taustansa ei saisi vaikuttaa päätöksentekoon. Heini Färkkilä oikeusministeriöstä vahvistaa,
että hallintolain esteellisyyssäännöksiä on noudatettava. Viranomaisen pitää toimia puolueettomasti ja
tarkoituksenmukaisesti kussakin asiassa.
Nokian patenteista saamat tulot ovat olleet kasvussa, kuten vastikään julkistetusta tilinpäätöksestä
ilmenee. Yhtiön mukaan lisensointiliiketoiminnan liikevaihto koko vuonna 2017 oli noin 1,6 miljardia
euroa, josta noin 300 miljoonaa euroa oli kertaluonteista ja liittyi aikaisempiin vuosiin. Nokia arvioi
liikevaihtoon 10 %:n kertyvää vuotuista kasvuprosenttia. Näkymiin katsotaan vaikuttavan heidän
mukaansa älypuhelinvalmistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa
solmittavien uusien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo. BusinessWiren mukaan Aqua
Licensing LLC vastaa siirrettyjen patenttien myynnistä Yhdysvalloissa ja heidän sivustonsa kertoo
patenttien olleen aiemmin Nokian portfoliossa. Käynnissä on siis Nokian patenttiomaisuuden
muuttaminen rahaksi. Eduardo Domingues de Jesus tutkii yhdessä avustavan ryhmänsä kanssa
patenttien siirtymistä pois Suomesta. Yhdysvaltain patenttiviranomaisten mukaan, vastoin Aqua
Licensing LLC -yhtiöstä annettua tietoa, patentit ovat tytäryhtiön (Nokia USA Inc.) hallussa. Niistä
saadut tulot tuskin kotiutuvat kuitenkaan enää Suomeen.
Domingues de Jesus on huolissaan siitä, onko muissakin patenteissa epäselvä tai suorastaan väärä
keksijä nimettynä patenttidokumenteissa. Nokia usein itse perää oikeuksiaan esimerkiksi Applea tai
Samsungia vastaan ja käyttää argumenttina sitä, että kehittäjän pitää saada korvausta tehdystä
työstä. Nyt on kuitenkin vaarana, että Suomen valtion resurssit jätetään kompensoimatta eikä
keksijöilläkään ole mahdollisuutta puolustaa oikeuksiaan suuryhtiötä vastaan.
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