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Laki
rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n 1 momentti,  sellaisena  kuin  se  on  laissa 
617/2016, seuraavasti:

49 luku

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §

Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (544/2019), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain 
(221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), 
hyödyllisyysmal-lioikeudesta annetun lain (800/1991), kasvinjalostajanoikeudesta annetun 
lain (1279/2009), Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 6/2002 sään-nösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
huomattavaa taloudellista va-hinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa

1) tavaramerkkilain 3–9 §:n mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin käyttämällä sa-
maa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan 
erot-tamattomissa olevaa merkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän 
kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,

2) Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin käyttämällä samaa, 
samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamat-
tomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman EU-tavaramerkin haltijan suostu-
musta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,

3) yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoike-
utta yhteisömalliin käyttämällä mallia hyväksi ilman yhteisömallin haltijan lupaa tai 
muulla tähän rinnastettavalla tavalla,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,
5) mallioikeuslain 1, 5, 5 a–5 c ja 6 §:n mukaista mallioikeutta, käyttämällä mallia hy-

väksi ilman mallioikeuden haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,
6) oikeutta piirimalliin,
7) hyödyllisyysmallioikeutta tai
HE 201/2018
TaVM 38/2018
EV 281/2018
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8) kasvinjalostajanoikeutta,
on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-

deksi.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019. 
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