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patenttilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan patenttilain (550/1967) 61 §:n 2 momentti, 63 §:n 3 momentti sekä 64 ja

67—70 §,
sellaisina kuin niistä ovat 67 § osaksi laissa 954/2010 ja 70 § osaksi laissa 392/2010,
muutetaan 26 §:n 1 momentti, 27, 27 a ja 50 §, 57 b §:n 2 ja 4 momentti, 65, 65 b ja 66 §,

70 p §:n 1 ja 2 momentti sekä 72 §,
sellaisina kuin niistä ovat 26 §:n 1 momentti laissa 243/1997, 27 § laeissa 243/1997 ja

896/2005, 27 a, 50 ja 65 b § laissa 743/2011, 57 b §:n 2 ja 4 momentti laissa 684/2006, 65 §
osaksi laeissa 1695/1995 ja 896/2005, 70 p §:n 1 ja 2 momentti laissa 743/2011 sekä 72 §
laissa 896/2005, sekä

lisätään lakiin uusi 66 a—66 d § sekä 74 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 896/2005, uusi
4 momentti seuraavasti:

26 §
Patenttiviranomaisen patenttihakemusta

koskevaan lopulliseen päätökseen hakija voi
hakea muutosta, jos päätös on hänelle vastai-
nen. Patentinhaltija tai väitteentekijä voi ha-
kea muutosta patenttiviranomaisen väitteen
johdosta antamaan lopulliseen päätökseen,
jos päätös on hänelle vastainen.
— — — — — — — — — — — — —

27 §
Patenttiviranomaisen päätökseen 26 §:ssä

tarkoitetuissa tapauksissa haetaan muutosta
valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin pa-
tentti- ja rekisterihallituksesta annetussa
laissa (575/1992) säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituksen
käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään

oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa an-
netussa laissa (100/2013).

Mitä 22 §:n 5 momentissa säädetään pa-
tenttia koskevan asiakirjan julkisuudesta,
koskee soveltuvin osin myös asiakirjoja,
jotka annetaan markkinaoikeudelle tai kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle.

27 a §
Kun patentinhakija hakee muutosta eng-

lanniksi laadittua patenttihakemusta koske-
vaan lopulliseen patenttiviranomaisen pää-
tökseen, hänen tulee toimittaa markkinaoi-
keudelle keksinnön selityksestä, tiivistel-
mästä ja patenttivaatimuksista käännös suo-
meksi tai ruotsiksi. Jollei käännöstä ole toi-
mitettu valituksen ohessa, markkinaoikeuden
tulee varata patentinhakijalle tilaisuus kään-
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nöksen toimittamiseen markkinaoikeuden
määräämässä ajassa. Jos patentinhakija ei toi-
mita käännöstä määräajassa, valitus jätetään
tutkimatta. Kehottaessaan patentinhakijaa toi-
mittamaan käännöksen markkinaoikeuden on
samalla ilmoitettava, mikä seuraamus keho-
tuksen noudattamisen laiminlyömisestä voi
olla. Suomen tai ruotsin kielelle käännetyt
asiakirjat ovat jatkokäsittelyn perustana.

Kun patentinhakija hakee muutosta patent-
tihakemusta koskevaan lopulliseen patenttivi-
ranomaisen päätökseen, joka on annettu eng-
lannin kielellä, markkinaoikeuden tulee pyy-
tää patenttiviranomaista toimittamaan päätök-
sestä käännös suomeksi tai ruotsiksi. Suomen
tai ruotsin kielelle käännetty päätös on jatko-
käsittelyn perustana.

Haettaessa muutosta väitteen johdosta an-
nettuun lopulliseen patenttiviranomaisen pää-
tökseen patentinhaltijan tulee toimittaa mark-
kinaoikeudelle selityksestä käännös suomeksi
tai ruotsiksi, jos patenttia koskevia asiakirjoja
ei ole kokonaisuudessaan saatavilla suomeksi
tai ruotsiksi. Markkinaoikeuden tulee tarvit-
taessa varata patentinhaltijalle tilaisuus kään-
nöksen toimittamiseen markkinaoikeuden
määräämässä ajassa. Jos patentinhaltija ei toi-
mita käännöstä määräajassa, markkinaoikeus
voi sakon uhalla velvoittaa patentinhaltijan
toimittamaan käännöksen tai teettää käännök-
sen tämän kustannuksella. Kehottaessaan pa-
tentinhaltijaa toimittamaan käännöksen mark-
kinaoikeuden on samalla ilmoitettava, mikä
seuraamus kehotuksen noudattamisen laimin-
lyömisestä voi olla. Suomen tai ruotsin kie-
lelle käännetyt asiakirjat ovat jatkokäsittelyn
perustana.

50 §
Pakkoluvan myöntää tuomioistuin, joka

määrää myös, missä laajuudessa keksintöä
saa käyttää hyväksi, sekä vahvistaa vastik-
keen ja muut pakkoluvan ehdot. Kun oleelli-
sesti muuttuneet olosuhteet niin vaativat, tuo-
mioistuin voi asianomaisen vaatimuksesta
kumota pakkoluvan tai vahvistaa sille uudet
ehdot.

Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin
vietävien lääkkeiden valmistusta koskevien
patenttien pakkolisensoinnista annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 816/2006 3 artiklan 1 kohdassa tar-

koitettuna toimivaltaisena viranomaisena toi-
mii markkinaoikeus.

57 b §
— — — — — — — — — — — — —

Ennen 57 §:n 1 momentissa tarkoitetun
kanteen nostamista tuomioistuin voi patentin-
haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämis-
määräyksen, jos sen antamiselle on 1 mo-
mentissa mainitut edellytykset ja jos on il-
meistä, että patentinhaltijan oikeuksien toteu-
tuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuo-
mioistuimen on varattava sekä sille, jolle
määräystä on haettu annettavaksi, että sille,
jonka väitetään loukkaavan patenttia, tilai-
suus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle
määräystä on haettu annettavaksi, voidaan
toimittaa postitse taikka telekopiota tai säh-
köpostia käyttäen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttä-
mismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oi-
keutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Kes-
keyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija
asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren
(705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuu-
den. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden
asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaa-
ren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 3 momentin
nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa,
jollei 57 §:n 1 momentissa tarkoitettua kan-
netta nosteta tuomioistuimessa kuukauden
kuluessa määräyksen antamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

65 §
Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemus-

asiat käsitellään markkinaoikeudessa.
Markkinaoikeudessa käsitellään myös

asiat, jotka koskevat oikeutta keksintöön, jo-
hon on haettu Euroopan patenttisopimuksessa
(SopS 8/1996) tarkoitettua eurooppapatenttia.
Edellytyksenä tällaisen asian käsittelylle
markkinaoikeudessa on, että vastaajalla on
kotipaikka Suomessa tai että kantajalla on
kotipaikka Suomessa eikä vastaajalla ole ko-
tipaikkaa Euroopan patenttisopimukseen
kuuluvassa valtiossa. Asia käsitellään mark-
kinaoikeudessa myös, jos riidan osapuolet
ovat sopineet, että markkinaoikeus on toimi-
valtainen tuomioistuin asiassa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua riitaa ei
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saa ottaa käsiteltäväksi markkinaoikeudessa,
jos sama riitakysymys samojen osapuolten
välillä on vireillä toisen Euroopan patenttiso-
pimuksen jäsenvaltion tuomioistuimessa. Jos
tämän ulkomaisen tuomioistuimen toimivalta
on kiistetty, markkinaoikeuden on lykättävä
asian käsittelyä, kunnes kysymys toimival-
lasta on ulkomaisessa tuomioistuimessa lain-
voimaisesti ratkaistu.

Markkinaoikeuden kansainvälisestä toimi-
vallasta säädetään tai määrätään muutoin
erikseen.

Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä
markkinaoikeudessa säädetään oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa
laissa.

65 b §
Tähän lakiin perustuvassa riita-asiassa tuo-

mioistuin voi, jos patenttijulkaisua ei ole ko-
konaisuudessaan saatavilla patenttiviran-
omaiselta suomeksi tai ruotsiksi, velvoittaa
patentinhaltijan tai muun, jolla on patentin-
haltijalta johdettu oikeus käyttää puhevaltaa
patentin nojalla, toimittamaan patenttijulkai-
susta käännöksen suomeksi tai ruotsiksi. Jos
käännöksen toimittamiseen velvoitettu on
asiassa kantajana, tuomioistuin voi velvoittaa
käännöksen toimittamiseen uhalla, että asia
jätetään sillensä. Jos käännöksen toimittami-
seen velvoitettu on asiassa vastaajana, tuomi-
oistuin voi velvoittaa käännöksen toimittami-
seen uhalla, että käännös teetetään vastaajan
kustannuksella.

66 §
Syyte rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:ssä

tarkoitetusta patentin tuottamaa yksinoikeutta
loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta sekä tä-
män lain 57 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
patenttirikkomuksesta ja 62 §:ssä tarkoite-
tusta rikoksesta käsitellään Helsingin käräjä-
oikeudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian
yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tar-
koitetusta rikoksesta johtuva 58 §:n mukai-
nen korvausvaatimus ja 59 §:n mukainen
vaatimus sen estämättä, mitä 65 §:ssä sääde-
tään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutki-
maan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen,

vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa
tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jäl-
keen.

66 a §
Edellä 66 §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa

tuomioistuin voi, jos patenttijulkaisua ei ole
kokonaisuudessaan saatavilla patenttiviran-
omaiselta suomeksi tai ruotsiksi, velvoittaa
asianomistajan toimittamaan patenttijulkai-
susta käännöksen suomeksi tai ruotsiksi. Kun
kyseessä on syyttäjän ajama rikosasia, jossa
asianomistaja käyttää puhevaltaa, tuomiois-
tuin voi velvoittaa käännöksen toimittami-
seen uhalla, että käännös teetetään asianomis-
tajan kustannuksella. Kun kyseessä on asian-
omistajan yksin ajama rikosasia, tuomioistuin
voi velvoittaa käännöksen toimittamiseen
uhalla, että asia jätetään sillensä.

66 b §
Edellä 66 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittele-

vän tuomioistuimen oikeuteen pyytää lau-
sunto patenttiviranomaiselta sovelletaan, mitä
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa an-
netun lain 4 luvun 22 §:ssä säädetään markki-
naoikeuden oikeudesta pyytää lausunto.

66 c §
Käsitellessään 66 §:ssä tarkoitettua asiaa

käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantunti-
joina enintään kaksi markkinaoikeudesta an-
netun lain (99/2013) 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettua asiantuntijajäsentä.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lau-
sunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysy-
myksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä ky-
symyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen
asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varat-
tava asianosaisille tilaisuus lausua asiantunti-
jan lausunnosta.

Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelle-
taan, mitä markkinaoikeudesta annetun lain
37 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palk-
kiosta.

66 d §
Edellä 66 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittele-

vän tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa
ratkaisusta patenttiviranomaiselle sovelle-
taan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeu-
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dessa annetun lain 4 luvun 23 §:ssä säädetään
markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisusta.

70 p §
Tähän lakiin perustuvassa eurooppapatent-

tia koskevassa riita-asiassa tuomioistuin voi,
jos patenttijulkaisua ei ole kokonaisuudes-
saan saatavilla patenttiviranomaiselta suo-
meksi tai ruotsiksi, velvoittaa patentinhaltijan
tai muun, jolla on patentinhaltijalta johdettu
oikeus käyttää puhevaltaa patentin nojalla,
toimittamaan patenttijulkaisusta käännöksen
suomeksi tai ruotsiksi. Jos käännöksen toi-
mittamiseen velvoitettu on asiassa kantajana,
tuomioistuin voi velvoittaa käännöksen toi-
mittamiseen uhalla, että asia jätetään sillensä.
Jos käännöksen toimittamiseen velvoitettu on
asiassa vastaajana, tuomioistuin voi velvoit-
taa käännöksen toimittamiseen uhalla, että
käännös teetetään vastaajan kustannuksella.

Edellä 66 §:ssä tarkoitetussa eurooppapa-
tenttia koskevassa rikosasiassa tuomioistuin
voi, jos patenttijulkaisua ei ole kokonaisuu-
dessaan saatavilla patenttiviranomaiselta suo-
meksi tai ruotsiksi, velvoittaa asianomistajan
toimittamaan patenttijulkaisusta käännöksen
suomeksi tai ruotsiksi. Kun kyseessä on syyt-
täjän ajama rikosasia, jossa asianomistaja
käyttää puhevaltaa, tuomioistuin voi velvoit-
taa käännöksen toimittamiseen uhalla, että
käännös teetetään asianomistajan kustannuk-
sella. Kun kyseessä on asianomistajan yksin
ajama rikosasia, tuomioistuin voi velvoittaa
käännöksen toimittamiseen uhalla, että asia
jätetään sillensä.
— — — — — — — — — — — — —

72 §
Patenttiviranomaisen tämän lain nojalla

antamaan muuhun kuin 26 §:ssä tarkoitettuun
lopulliseen päätökseen sekä 42 §:ssä, 53 a §:n
2 momentissa, 53 d §:n 1 momentissa, 54 §:n
1 momentissa sekä 71 a ja 71 b §:ssä tarkoi-
tettuun päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla markkinaoikeuteen siten kuin patentti-
ja rekisterihallituksesta annetussa laissa sää-
detään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituksen
käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa an-
netussa laissa.

74 §
— — — — — — — — — — — — —

Patenttiviranomainen voi antaa tarkempia
teknisiä määräyksiä patenttihakemuksesta,
väitteestä, patentin rajoittamisesta patenttivi-
ranomaisessa ja patentin lakkauttamisesta
sekä niiden käsittelystä sekä muista niihin
verrattavista teknisistä seikoista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Patenttiviranomaisen päätökseen, joka on
tehty ennen tämän lain voimaantuloa, haetaan
muutosta noudattaen tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.

Riita-, hakemus- ja rikosasia, joka on tullut
käräjäoikeudessa vireille ennen tämän lain
voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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