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Patentti- ja rekisterihallituksesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Toimiala

Patentti- ja rekisterihallitus edistää teknistä
ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toi-
mintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus toimii työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

2 §

Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee pa-
tenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyl-
lisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavara-
merkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä,
yhdistysrekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiö-
laissa (109/1930) tarkoitettua säätiöiden val-
vontaa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista ja
toiminimeä koskevat asiat sekä tarjoaa näihin
tehtäviin liittyviä tietopalveluja.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee suorit-
taa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suun-
nittelutehtävät sekä muut tehtävät, jotka työ-

ja elinkeinoministeriö sille antaa tai jotka
sille erikseen säädetään.

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävistä
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

3 §

Johtaminen ja ratkaisuvalta

Patentti- ja rekisterihallitusta johtaa pää-
johtaja, jonka nimittää valtioneuvosto. Pää-
johtaja vastaa viraston toiminnan kehittämi-
sestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden
saavuttamisesta.

Pääjohtaja ratkaisee Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa ratkaistavat asiat, jollei niitä ole
säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun
virkamiehen ratkaistaviksi.

Pääjohtaja päättää Patentti- ja rekisterihal-
lituksen organisaatiosta ja vahvistaa Patentti-
ja rekisterihallituksen työjärjestyksen.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa
ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hä-
nen alaisensa ratkaistava.

Tarkempia säännöksiä johtamisesta ja rat-
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kaisuvallasta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

4 §

Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakou-
lututkinto, tehtävän edellyttämää monipuo-
lista kokemusta sekä käytännössä osoitettua
johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

5 §

Neuvottelukunta

Patentti- ja rekisterihallituksessa voi olla
neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea
viraston strategista suunnittelua ja edistää vi-
raston ja sen sidosryhmien välistä yhteis-
työtä.

Neuvottelukunnan asettaa työ- ja elinkein-
oministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Neuvottelukunnan kokoonpanosta voidaan
säätää valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituk-
sen päätökseen teollisoikeudellisissa ja kaup-

parekisteriasioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen
haetaan muutosta valittamalla markkinaoi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään, kun:

1) päätöksellä on ratkaistu patenttihakemus
tai muu patenttia koskeva asia;

2) päätöksellä on ratkaistu hakemus mallin
rekisteröimisestä tai muu mallia koskeva
asia;

3) päätöksellä on ratkaistu hakemus integ-
roidun piirin piirimallin rekisteröimisestä tai
muu piirimallia koskeva asia;

4) päätöksellä on ratkaistu hakemus hyö-
dyllisyysmallin rekisteröimisestä tai muu
hyödyllisyysmallia koskeva asia;

5) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavara-
merkin tai yhteismerkin rekisteröimisestä
taikka muu tavaramerkkiä tai yhteismerkkiä
koskeva asia;

6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin
tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen.

Valitettaessa 1 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä valitus on tehtävä 60 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

7 §

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen päätökseen muissa asioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen
muussa kuin 6 §:ssä tarkoitetussa asiassa saa,
jollei muualla toisin säädetä, hakea muutosta
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Muutoksen hakemisesta Patentti- ja rekis-
terihallituksen päätökseen yrityskiinnitys-
laissa (634/1984) tarkoitetussa asiassa sääde-
tään erikseen.

8 §

Muutoksenhakuoikeuden rajoitukset

Joka ei säädetyssä ajassa ole tehnyt väitettä
tai vaatimusta myönnetyn patentin taikka re-
kisteröidyn tavaramerkin tai mallin johdosta,
ei saa hakea muutosta asiassa annettuun pää-
tökseen.

Joka ei ole tehnyt vaatimusta hyödyllisyys-
mallin tai integroidun piirin piirimallin rekis-
teröinnin julistamisesta mitättömäksi, ei saa
hakea muutosta asiassa annettuun päätök-
seen.

9 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan patentti- ja rekisteri-
hallituksesta annettu laki (575/1992). Jos
muussa lainsäädännössä viitataan kumottuun
lakiin tai sen säännöksiin tai niiden nojalla
annettuun asetukseen, viittauksen on katsot-
tava tarkoittavan tätä lakia tai sen säännöksiä.
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Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen,
joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa,

haetaan muutosta noudattaen tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen
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