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L a g
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om Patent- och registerstyrelsen

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ansvarsområde

Patent- och registerstyrelsen främjar den
tekniska och ekonomiska utvecklingen och
sammanslutningsverksamheten i Finland och
internationellt.

Patent- och registerstyrelsen faller under
arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område.

2 §

Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen handlägger
ärenden som gäller patent, kretsmönster för
integrerade kretsar, nyttighetsmodellrätt,
mönsterrätt, varumärke, företagsinteckning,
handelsregistret, föreningsregistret, stiftelse-
registret, övervakning av stiftelser enligt la-
gen om stiftelser (109/1930), offentliggö-
rande av bokslutshandlingar och firma samt
tillhandahåller informationstjänster i anslut-
ning till dessa uppgifter.

Patent- och registerstyrelsen ska fullgöra

de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och
planeringsuppgifter samt de andra uppgifter
som arbets- och näringsministeriet ålägger
Patent- och registerstyrelsen eller som Patent-
och registerstyrelsen har enligt särskilda be-
stämmelser.

Närmare bestämmelser om Patent- och re-
gisterstyrelsens uppgifter får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

3 §

Ledning och beslutanderätt

Patent- och registerstyrelsen leds av en
generaldirektör, som utnämns av statsrådet.
Generaldirektören svarar för utvecklingen av
ämbetsverkets verksamhet och för dess resul-
tat samt för att målen nås.

Generaldirektören avgör de ärenden som
ska avgöras av Patent- och registerstyrelsen,
om det inte föreskrivs eller i arbetsordningen
bestäms att de ska avgöras av någon annan
tjänsteman.

Generaldirektören beslutar om Patent- och
registerstyrelsens organisation och fastställer
Patent- och registerstyrelsens arbetsordning.
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Generaldirektören får i enskilda fall överta
avgörandet av ett ärende som annars skulle
avgöras av en underordnad.

Närmare bestämmelser om ledning och be-
slutanderätt får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

4 §

Behörighetsvillkor

Av generaldirektören krävs högre högsko-
leexamen, sådan mångsidig erfarenhet som
uppgiften förutsätter samt i praktiken visad
ledarförmåga och ledarerfarenhet.

5 §

Delegation

Vid Patent- och registerstyrelsen kan det
finnas en delegation med uppgift att stödja
ämbetsverkets strategiska planering och
främja samarbetet mellan ämbetsverket och
dess intressentgrupper.

Delegationen tillsätts av arbets- och nä-
ringsministeriet för tre år i sänder. Bestäm-
melser om delegationens sammansättning får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §

Sökande av ändring i Patent- och registersty-
relsens beslut i ärenden som gäller industri-
ella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens
beslut får sökas genom besvär hos marknads-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996), när genom
beslutet har

1) avgjorts en patentansökan eller något
annat ärende som gäller patent,

2) avgjorts en ansökan om registrering av
mönster eller något annat ärende som gäller
mönster,

3) avgjorts en ansökan om registrering av
kretsmönster för integrerade kretsar eller nå-
got annat ärende som gäller kretsmönster,

4) avgjorts en ansökan om registrering av
nyttighetsmodell eller något annat ärende
som gäller nyttighetsmodell,

5) avgjorts en ansökan om registrering av

varumärke eller kollektivmärke eller något
annat ärende som gäller varumärke eller kol-
lektivmärke,

6) vägrats registrering av en anmälan till
handelsregistret.

När ett beslut som avses i 1 mom. överkla-
gas ska besvär anföras inom 60 dagar från
delfåendet av beslutet.

7 §

Sökande av ändring i Patent- och registersty-
relsens beslut i andra ärenden

Ändring i andra beslut av Patent- och re-
gisterstyrelsen än de som avses i 6 § får, om
inte annat föreskrivs någon annanstans, sökas
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen.

Särskilda bestämmelser gäller för sökande
av ändring i Patent- och registerstyrelsens
beslut i ärenden som avses i företagsinteck-
ningslagen (634/1984).

8 §

Begränsningar i rätten att söka ändring

Den som inte inom föreskriven tid har
framställt en invändning eller ett yrkande
med anledning av ett meddelat patent eller ett
registrerat varumärke eller mönster får inte
söka ändring i det beslut som fattats i ärendet.

Den som inte har yrkat på ogiltigförklaring
av en registrering av en nyttighetsmodell el-
ler ett kretsmönster för integrerade kretsar får
inte söka ändring i det beslut som fattats i
ärendet.

9 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

Genom denna lag upphävs lagen om pa-
tent- och registerstyrelsen (575/1992). Om
det i annan lagstiftning hänvisas till den upp-
hävda lagen, till bestämmelser i den lagen
eller till en förordning som utfärdats med
stöd av dem, ska hänvisningen anses avse
denna lag eller bestämmelserna i den.

2 578/2013



I fråga om sökande av ändring i beslut som
Patent- och registerstyrelsen har fattat före

ikraftträdandet av denna lag iakttas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
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Arbetsminister Lauri Ihalainen
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