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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patenttilain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Patenttilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että Suomi voi ratifioida Budapestissa 1977 alle
kirjoitetun sopimuksen, joka koskee mikro-orga
nismien tallettamisen kansainvälistä tunnusta
mista patentinhakumenettelyä varten. Sopimuk
sen tarkoituksena on luoda mikro-organismien 
talletuksia koskeva yhtenäinen kansainvälinen 
järjestelmä, josta on etua sekä patentinhakijoille 
että patenttiviranomaisille. 

Samalla ehdotetaan eräitä muutoksia patentti
lain kansainvälisiä patenttihakemuksia koskeviin 
säännöksiin. Osittain muutokset johtuvat siitä, 
että Suomessa voimassa olevan patenttiyhteistyö
sopimuksen sovellutussääntöjä on muutettu sen 

438400305A 

jälkeen, kun Suomi 1 päivänä lokakuuta 1980 
liittyi sanottuun sopimukseen. 

Lisäksi ehdotetaan patenttilakia muutettavaksi 
patenttien vuosimaksujärjestelmän osalta siten, 
että vuosimaksuja aletaan periä jo hakemusvai
heessa. Ehdotukseen sisältyy samalla eräitä mak
sujärjestelyjä, joilla on pyritty suojaamaan yksi
tyisen keksijän etuja. 

Lakiehdotus on valmisteltu yhteistyössä Nor
jan, Ruotsin ja Tanskan kanssa. 

Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan sa
manaikaisesti kuin Budapestin sopimus saatetaan 
voimaan Suomessa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Uudistuksen päätavoitteena on muuttaa pa
tenttilakia (550/67) siten, että Suomi voi liittyä 
Budapestissa 28 päivänä huhtikuuta 1977 allekir
joitettuun mikro-organismien tallettamisen kan
sainvälistä tunnustamista patentinhakua varten 
'koskevaan sopimukseen (Budapest Treaty on the 
International Recognition of the Deposit of Mic
roorganisms for the Purposes of Patent Procedu
re), jäljempänä Budapestin sopimus. Mikro-orga
nismeja käytetään moneen tarkoitukseen, muun 
muassa elintarvikkeiden ja lääkkeiden valmistuk
seen. Mikro-organismeja ovat esimerkiksi baktee
rit, virukset sekä hiiva- ja homesienet. Budapes
tin sopimuksen tarkoituksena on luoda mikro
organismien talletuksia koskeva yhtenäinen kan
sainvälinen järjestelmä, joka mahdollistaa sen, 
ettei patentinhakijan tarvitse tallettaa keksintöä 
toteutettaessa käytettävää mikro-organismiviljel
mää erikseen jokaista hakemusmaata varten. Yksi 
Budapestin sopimuksen mukainen talletus riit
tää. Useimpien teollisuusmaiden patenttilait si
sältävät säännöksiä mikro-organismin tallettami
sesta. Suomen patenttilaissa ei tällaisia säännök
siä ole. Lakiehdotuksen tarkoituksena on Suomen 
patenttioikeuden aineellisten säännösten pysyttä
minen teollisuusmaiden patenttioikeuden kehi
tyksen tasolla. Pohjoismaisten patenttilakien yh
denmukaisuus pyritään säilyttämään. 

Samalla ehdotetaan tehtäväksi eräitä muutok
sia patenttilain kansainvälisiä patenttihakemuksia 
koskeviin säännöksiin. Tavoitteena on yksinker
taistaa hakemusmenettelyä ja helpottaa Suomessa 
voimassa olevan kansainvälisen patenttiyhteistyö
sopimuksen (SopS 58180) sovellutussääntöjen 
muutosten tekemistä siirtämällä usein muuttuvat 
määräaikoja koskevat säännökset laista asetuk
seen. 

Tavoitteena on myös patenttien vuosimaksu
järjestelmän muuttaminen siten, että päinvastoin 
kuin nykyisin vuosimaksut peritään jo hakemus
vaiheessa. Samalla vuosimaksujen suorittamista 
yksinkertaistetaan. 

1.2. Keinot 

1.2.1. Patenttzlain muuttaminen Budapestin 
sopimukseen liittymisen johdosta 

Keksinnön kuvaus mikro-organismin osalta 

Voimassa olevan patenttilain mukaan tulee 
patenttihakemuksen sisältää keksinnön selitys, 
joka on niin selvä, että ammattimies voi sen 
perusteella käyttää keksintöä. Mikrobiologian 
alalla on keksijäillä ollut vaikeuksia käyttää hy
väkseen patenttijärjestelmää sen vuoksi, että 
mikro-organismin käyttämistä edellyttäviä kek
sintöjä ei hakemusasiakirjoissa aina ole mahdol
lista kuvata sanallisesti riittävän täsmällisesti ja 
yksiselitteisesti. Jos käytetty mikro-organismi ei 
ole yleisesti tunnettu eikä yleisesti saatavissa, niin 
että siihen voitaisiin selityksessä viitata, voi puut
teellisesta selityksestä olla seurauksena oikeuden
menetys, jollei selitystä täydennetä tallettamalla 
kyseinen mikro-organismi erityiseen talletuslai
tokseen. 

Voimassa olevan patenttilakimme mukaan voi
daan patentti myöntää mikrobiologiseen mene
telmään ja tällaisella menetelmällä aikaansaatui
hin tuotteisiin. Vaatimusta mikro-organismin tal
lettamisesta ei patenttilaissamme ole, mutta pa
tenttivirasto on pitänyt tarkoituksenmukaisena ja 
toivottavana sitä, että viljelmä on talletettu jo
honkin puolueettomaan talletuslaitokseen. Mo
nien teollisuusmaiden patenttilait sisältävätkin jo 
säännöksiä mikro-organismiviljelmän tallettami
sesta. Useimmat niistä teollisuusmaista, joissa 
valtaosa mikrobiologian alaan kuuluvista paten
teista haetaan, ovat myös liittyneet Budapestin 
sopimukseen kuten muun muassa Japani, Neu
vostoliitto, Ranska, Ruotsi, Saksan liittotasavalta, 
Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysval
lat. Jokaisen Budapestin sopimukseen liittyneen 
valtion, joka sallii tai vaatii mikro-organismin 
tallettamisen patenttia haettaessa, tulee tunnus
taa mikro-organismitalletus, joka on tehty sopi
musmääräysten mukaisesti kansainväliseen talle
tuslaitokseen. Sopimuksessa määrätään tarkem
min tallettamisen suoritustavasta, talletuslaitok-



4 1984 vp. - HE n:o 230 

sen kanssa tehtävistä sopimuksista ja muista talle
tukseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. So
pimus tuli voimaan 19 päivänä elokuuta 1980. 

Mikrobiologian alalla tehdyt keksinnöt ovat 
viime vuosina saaneet entistä suuremman merki
tyksen. Kansainvälisen yhteistyön voimakkaasti 
lisääntyessä ehdotetaan talletussäännöstön otta
mista myös Suomen patenttilakiin. 

Vaatimus talletetun viljelmän jatkuvuudesta ja 
oikeus korvata viljelmä uudella 

Talletettu viljelmä on tärkeä osa patenttihake
musta silloin, kun keksintöä toteutettaessa käy
tettävän mikro-organismin tallettarninen on vält
tämätöntä, jotta keksinnön selitys täyttäisi pa
tenttilain vaatimukset. Tästä johtuen ei riitä, että 
talletus on tehty hakemusta jätettäessä, vaan 
täyttääkseen tehtävänsä on sen myös oltava ole
massa ainakin niin kauan kuin patenttihakemus 
on ratkaisematta tai myönnetty patentti on voi
massa. Patenttihakemuksen käsittelyä koskevien 
säännösten mukaan ei patenttia voida myöntää, 
jos keksinnön selitys on puutteellinen. Myönne
tyn patentin käyttäminen ei ole mahdollista 
ilman niin selvää kuvausta, että ammattimies voi 
sen perusteella käyttää keksintöä. Patentinhakija 
tai -haltija voi kärsiä oikeudenmenetyksen, jos 
välttämätön talletus jostakin syystä menettää 
elinvoimaisuutensa tai jos se jostakin muusta 
tallettajasta riippumattomasta syystä ei ole saata
vissa. Myöskään kolmannen henkilön oikeuden 
kannalta ei voida pitää hyväksyttävänä, että osa 
keksinnön selityksestä lakkaa olemasta saatavissa. 
Tästä syystä on lakiin ehdotettu otettavaksi sään
nös siitä, että viljelmän on hakemuksen tekemis
päivän jälkeen oltava jatkuvasti talletettuna siten, 
että siihen oikeutettu voi saada näytteen talletuk
sesta Suomessa. 

Nykyisen patenttilainsäädäntömme mukaan 
patenttiviranomainen on vastuussa siitä, että kir
jalliset patenttiasiakirjat säilytetään ja pidetään 
yleisön saatavissa. Sikäli kuin ~ysymyksessä ovat 
elävien organismien viljelmät, jotka muodostavat 
osan patenttiasiakirjoista, ei tätä järjestelmää käy
tännössä voida ylläpitää. Viranomainen ei voi 
vastata siitä osasta hakemusasiakirjoja, joka on 
talletettu kansainväliseksi talletusviranomaiseksi 
hyväksytyn, mikro-organismeja vastaanottavan ja 
säilyttävän laitoksen huostaan, vaan tietty vastuu 
viljelmän jatkuvasta olemassaolosta on siirrettävä 
patentinhakijalle ja -haltijalle. Patentinhakijalle 
ja -haltijalle asetetaan velvollisuus huolehtia tai-

letuksen jatkuvuudesta, sillä heillä on organismi 
hallussaan ja sen toimittaminen jälleen yleisesti 
saatavaksi on mahdollista. 

Budapestin sopimuksen mukaan on tallenajal
le annettava oikeus korvata talletettu viljelmä 
uudella, jos näytettä aikaisemmasta viljelmästä ei 
voida pitää saatavissa. Esimerkkinä tällaisesta ti
lanteesta mainitaan muun muassa, että viljelmä 
on menettänyt elinvoimaisuutensa tai että vienti
tai tuontikielto estää näytteen luovutuksen siitä. 
Jos uusi talletus tehdään säädetyssä järjestyksessä, 
katsotaan se tehdyksi jo alkuperäisen talletuksen 
tekemispäivänä. Näin talletuksen saatavuus ja 
jatkuvuus toteutuu. Budapestin sopimuksen mu
kaan tulee tallettajan uuden talletuksen tehdes
sään kirjallisesti vakuuttaa, että uusi viljelmä 
käsittää saman organismin kuin aikaisempi talletus. 

Patenttilakiin on ehdotettu otettavaksi sään
nökset talletuksen jatkuvuudesta ja mahdollisuu
desta sen korvaamiseen. Ne on laissa sijoitettu 
uuteen mikro-organismitalletuksia koskevaan 
8 a §:ään. Tarkemmat säännökset ehdotetaan 
annettavaksi asetuksella. 

Talletetun viljelmän julkisuus ja asiantuntzja
järjestelmä 

Patenttilain julkisuutta koskevien säännösten 
mukaan on kenellä tahansa oikeus tutustua hake
musasiakirjoihin ja saada niistä kopioita sen jäl
keen, kun ne ovat tulleet julkisiksi. Täyttääkseen 
tehtävänsä hakemusasiakirjojen osana tulee talle
tetun mikro-organismiviljelmänkin olla periaat
teessa kenen tahansa saatavissa samassa laajuu
dessa kuin muutkin patenttiasiakirjat. Talletuk
sen osalta merkitsee viljelmän julkisuus sitä, että 
talletus on tehtävä talletuslaitokseen sellaisilla 
ehdoilla, että kuka tahansa, joka patenttilain 
mukaan on siihen oikeutettu, voi saada itselleen 
näytteen viljelmästä sitä halutessaan. 

Tätä kolmannen henkilön oikeutta ei kuiten
kaan voida soveltaa ilman kahta poikkeusta. 
Ensimmäinen poikkeus koskee tapauksia, joista 
laissa tai muussa säädöksessä on rajoittavia sään
nöksiä määrättyjen mikro-organismien käsittelys
tä. Näytettä ei tällöin voida luovuttaa kenelle 
tahansa. Se, joka haluaa tutustua kyseiseen näyt
teeseen, mutta jolla ei ole lupaa itse käsitellä sitä, 
voi kuitenkin käyttää apuna sellaista henkilöä, 
joka on tähän oikeutettu. Samanlaiseen ratkai
suun voidaan joutua myös toisessa tapauksessa. 
Tällöin ei laki aseta esteitä näytteen luovuttami
selle, mutta viljelmä on esimerkiksi talletuslai-
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toksen mukaan sellainen, että näyte siitä voi 
aiheuttaa asiantuntemanomalle käsittelijälle vaa
raa organismin vahinkoa tuottavien ominaisuuk
sien takia. Koska olisi kohtuutonta asettaa ulko
puolinen tietoisesti vaaralle alttiiksi esimerkiksi 
vain sen vuoksi, ettei asianomainen viranomai
nen ole antanut tällaisen mikro-organismin käsit
telyä koskevia määräyksiä, talletuslaitos voi 
omien sääntöjensä mukaan kieltäytyä luovutta
masta näytettä muulle kuin alan asiantuntijalle. 

Kuten edellä on mainittu, merkitsee talletetun 
viljelmän julkisuus sitä, että kuka tahansa voi 
pyynnöstä saada näytteen talletetusta viljelmästä 
asiakirjojen tultua julkisiksi. Näytteen saaminen 
merkitsee kolmannelle henkilölle suurempaa 
etua kuin kopion saaminen hakemusasiakirjoista, 
sillä näyte tällaisesta mikro-organismin viljelmäs
tä on oikeastaan "pienoistehdas", joka mahdol
listaa keksinnön välittömän hyväksikäyttämisen. 
Tämän vuoksi teollisuusjärjestöt ovatkin tuoneet 
ilmi pelkonsa näytteiden väärinkäytön mahdolli
suudesta ja vastustaneet jyrkästi tällaista vapaata 
näytteen luovutusehtoa jo silloin, kun Euroopan 
patenttisopimukseen, johon Suomi ei ole liitty
nyt, laadittiin mikro-organismeja koskevaa sovel
lutussääntöä. Teollisuusjärjestöjen mielestä voivat 
seuraukset patentinhakijalle olla erityisen vaka
vat, jos kilpailijat väärinkäyttävät näytteitä jo 
patenttihakemuksen käsittelyn niin varhaisella 
asteella, ettei hakija itse edes ole ehtinyt hyödyn
tää keksintöä. Patentinhakija on usein uhrannut 
aikaa pitkäaikaiseen tutkimustyöhön ja tehnyt 
suuria ja kalliita investointeja mikro-organismin
sa kehittämiseksi. 

Ratkaisu, jota esityksessä ehdotetaan, on tehty 
Euroopan patenttisopimuksen mikro-organismeja 
koskevien sovellutussääntöjen 28 ja 28 a pohjal
ta. Ehdotuksen mukaan voi patentinhakija pyy
tää, että tiettynä aikana näytettä viljelmästä ei 
anneta suoraan sitä pyytäneelle, vaan näyte luo
vutetaan vain erityiselle hyväksytylle asiantunti
jalle, joka tekee näytreellä kolmannen henkilön 
pyytämät kokeet. Ehdotuksen mukaan asetuksel
la säädetään, milloin pyyntö voidaan esittää ja 
ketä voidaan käyttää asiantuntijana. Patentti- ja 
rekisterihallitus pitää esityksen mukaan luetteloa 
asiantuntijoiksi hyväksytyistä henkilöistä. Paten
tinhakijalla olisi kuitenkin oikeus hyväksyä asian
tuntijaksi myös henkilö, joka ei esiinny mainitus
sa luettelossa. 

Ehdotettava asiantuntijajärjestelmä merkitsee 
huomattavaa muutosta patenttihakemuksen jul
kisuutta koskevaan periaatteeseen, jota koskevat 
säännökset ovat patenttilain 22 §:ssä. Ehdotuk-

sen mukaan hakemuksen katsotaan kokonaisuu
dessaan tulevan julkiseksi, vaikka tiettyyn hake
muksen osaan, talletettuun mikro-organismivil
jelmään, voi tutustua vain erityinen asiantuntija. 

1. 2. 2. Kansainvälistä patenttihakemusta koske
vat määräajat 

Halutessaan jatkaa kansainvälistä hakemustaan 
Suomessa hakijan tulee patenttilain 31 § :ssä sää
detyssä määräajassa antaa patenttiviranomaiselle 
kansainvälisen hakemuksen käännös ja suorittaa 
vahvistettu maksu. Jollei toimenpiteitä varten 
säädettyä määräaikaa noudateta, katsotaan hake
mus peruutetuksi. Hakemusta ei oteta uudelleen 
käsiteltäväksi. Kokemus on osoittanut, että haki
jalla usein on vaikeuksia jättää ajoissa virastoon 
kansainvälisen hakemuksen käännös. Oikeuden 
menettäminen liian lyhyen määräajan takia ei ole 
kohtuullista. Vaadituo maksun suorittamisessa ei 
ole ilmennyt vaikeuksia. Tästä syystä esityksessä 
on ehdotettu käännöksen antamiselle kahden 
kuukauden lisäaikaa siinä tapauksessa, että hake
muksen jatkamisesta vahvistettu maksu suorite
taan nykyisen säädetyn ajan kuluessa. Käännök
sen antamisesta lisäajan kuluessa ehdotetaan pe
rittäväksi vahvistettu lisämaksu. Säännös määrä
ajan pidentämisestä on ehdotuksessa sijoitettu 
muutetun 31 §:n 3 momenttiin. 

Patenttilain 31 §:n 2 momentti koskee kan
sainvälisen hakemuksen jatkamista, kun kansain
välinen uutuustutkimusviranomainen on päättä
nyt, ettei kansainvälistä uutuustutkimusselostusta 
laadita. Määräaika hakemuksen jatkamiselle on 
tällöin kaksi kuukautta siitä, kun viranomainen 
on lähettänyt hakijalle tiedon päätöksestä. Tällai
nen erityissäännös ei ole tarpeellinen. Normaali 
20 kuukauden määräaika kansainvälisen hake
muksen jatkamiseksi ei nimittäin käytännössä voi 
päättyä aikaisemmin kuin 31 §: n 2 momentissa 
säädetty erityismääräaika. Siksi ehdotetaan nykyi
nen 31 §:n 2 momentti jätettäväksi pois muute
tusta 31 § :stä. 

Koska patenttiyhteistyösopimuksen määräaiko
ja koskevia sovellutussääntöjä muutetaan varsin 
usein, ehdotetaan sopimukseen perustuvia mää
räaikoja koskevat säännökset siirrettäväksi patent
tiasetukseen. Suomalaiset säännökset on näin 
tulevaisuudessa helpompi sopeuttaa muuttuviin 
sopimusmääräyksiin. Ehdotus koskee patenttilain 
34 ja 38 §:ssä säädettyjä määräaikoja. 
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1.2.3. Vuosimaksujärjestelmän muuttaminen 

Patenttia koskevissa asioissa peritään maksuja 
useissa eri yhteyksissä. Voimassa olevan patentti
lain mukaan peritään patenttihakemusta jätet
täessä hakemusmaksu. Myöhemmin käsittelyn 
edistyessä joutuu hakija lisäksi suorittamaan eräi
tä maksuja eri käsittelytoimenpiteistä. Ylivoimai
sesti suurimman maksuerän muodostavat kuiten
kin patenteista maksettavat vuosimaksut. Vuosi
maksut lasketaan hakemispäivästä. Kun patentti 
myönnetään, erääntyvät vuosimaksut myös kai
kilta patentin myöntämistä edeltäneiltä vuosilta 
maksettaviksi. Patenttihakemusten käsittelystä ai
heutuvat kustannukset joutuvat näin ollen nykyi
sin pääasiallisesti suorittamaan ne hakijat, joiden 
hakemukset johtavat patenttiin. 

Ehdotuksen mukaan vuosimaksuja aletaan pe
riä jo hakemusvaiheessa, mutta vasta kolmannes
ta käsittelyvuodesta alkaen, jolloin samanaikai
sesti erääntyvät myös vuosimaksut kahdelta aikai
semmalta hakemusvuodelta. Vuosimaksut ovat 
saman suuruiset kuin vastaavat patenteista perit
tävät vuosimaksut. On kuitenkin kohtuullista, 
että hakija silloin, kun vuosimaksut erääntyvät 
ensimmäisen kerran maksettaviksi, on selvillä 
siitä, millaiset mahdollisuudet hänellä on saada 
keksinnölleen patentti. Kun kotimaisista hake
muksista annetaan ensimmäinen välipäätös uu
tuustutkimuksen jälkeen 6-8 kuukauden kulut
tua hakemuksen tekemispäivästä ja ulkomainen 
hakija ilmeisesti on jo saanut vastaavat tiedot 
etuoikeusmaasta tai jostain muusta maasta, jo
hon hakemus on jätetty, on hakijalla vuosimak
sujen maksuhetkenä jo jonkinlainen käsitys mah
dollisuuksistaan saada patentti. Ehdotuksen mu
kaan vuosimaksuja aletaan periä vasta lainmuu
toksen voimaantulon jälkeen tehdyistä patentti
hakem uksista. 

Vuosimaksun periminen vireillä olevista hake
muksista on perusteltua, sillä jo patenttihakemus 
nauttii tietynlaista suojaa. Jos patentti myönne
tään, alkaa suoja-aika taannehtivasti jo hakemuk
sen tekopäivästä. Kukaan muu kuin hakija ei 
näin ollen voi käyttää hakemuksen tarkoittamaa 
keksintöä hakemuksen vireillä ollessa, koska täl
löin on olemassa vaara, että hän syyllistyy paten
tinloukkaukseen. Nykyisen käytännön mukaan 
hakija saa tämän väliaikaisen suojan maksamalla 
vain hakemusmaksun. Virastossa on kuitenkin 
tänä aikana tehty hakemukselle useita toimenpi
teitä, joista on myös aiheutunut kustannuksia. 
Jos vuosimaksut peritään jo hakemusvaiheessa, 
jakaantuvat patenteista aiheutuvat kustannukset 

oikeudenmukaisemmin hakijoiden kesken. Vuo
simaksujärjestelmän muuttamisesta seurannee 
myös, että hakijat nykyistä aikaisemmin peruut
tavat sellaiset hakemukset, joilla ei ole enää 
hakijalle merkitystä. Tämä taas helpottaa patent
tiviraston ruuhkatilannetta ja vähentänee lisähen
kilökunnan tarvetta. Hakijat hyötyvät uudesta 
järjestelmästä, koska hakemusten käsittelyajat ly
henevät. 

Yksityiselle keksijälle, joka itse hakee patent
tia, vuosimaksujen maksaminen ennen kuin hän 
on saanut patentin, saattaa kuitenkin tuottaa 
vaikeuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettä
väksi, että tällainen hakija voi saada vuosimaksu
jen suorittamisen lykkäystä enintään siihen asti, 
kun kolme vuotta on kulunut patentin myöntä
misestä. 

Nykyisen järjestelmän mukaan erääntyvät vuo
simaksut patenttivuoden ensimmäisenä päivänä. 
Patenttivuosi lasketaan jokaiselle patentille siitä 
päivästä, jolloin hakemus tehtiin tai jolloin se on 
katsottava tehdyksi. Jokaisella patentilla on yksi
löllinen maksujen erääntymispäivä. Vuosimaksu
jen perimistä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi 
siten, että kaikilla saman kuukauden aikana 
tehdyillä hakemuksilla on yhteinen maksujen 
erääntymispäivä, joka on kyseisen kuukauden 
viimeinen. Näin erääntymispäivien luku supistuu 
kahteentoista. Uusi järjestelmä on huomattavasti 
selvempi kuin nykyinen. 

Ehdotuksen mukaan vuosimaksut koskevat 
vuoden jaksoja, ja käsite "patenttivuosi" muute
taan "maksuvuodeksi", koska maksut eivät enää 
koske vain patentteja vaan myös patenttihake
muksia. 

2. Nykyinen lainsäädäntö Ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen lainsäädäntö 

Voimassa oleva patenttilaki on annettu 15 
päivänä joulukuuta 1967, ja se tuli voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1968. Patenttilakia muutet
tiin huomattavasti 6 päivänä kesäkuuta 1980 
annetulla lailla (407 /80), joka tuli voimaan 1 
päivänä lokakuuta 1980 eli samana päivänä kuin 
patenttiyhteistyösopimus tuli Suomen osalta voi
maan. 

Patenttilaki ja sen muuttamista vuonna 1980 
koskeva laki valmisteltiin yhteistyössä Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan kanssa ja sanottujen maiden 
patenttilait ovat lähes yhdenmukaiset Suomen 
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patenttilain kanssa. Pohjoismaiden patenttiviran
omaiset ovat yhteisillä neuvotteluilla pyrkineet 
pitämään myös lain soveltamisen yhtenäisenä. 
Järjestelmä on osoittautunut tarkoituksenmukai
seksi. Jotta Pohjoismaat voisivat edelleenkin säi
lyä patenttioikeudellisesti mahdollisimman yhte
näisenä alueena, patenttilain muutosehdotus on 
valmisteltu yhteistyönä. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.2.1. Valmisteluelimet 

Lainmuutos on valmisteltu yhteistyössä Nor
jan, Ruotsin ja Tanskan asiaa hoiravien komiteoi
den ja viranomaisten kanssa. Suomessa ei ole 
asetettu toimikuntaa tätä asiaa varten. Lainmuu
toksen valmistelu on tapahtunut virkamiestyönä. 

2.2.2. Lausunnonantajat 

Patenttilain muuttamisesta Budapestin sopi
muksen mukaiseksi ovat antaneet lausunnon oi
keusministeriö, ulkoasiainministeriö, val tiova
rainministeriö, Keksijäyhdistysten Keskusjärjestö 
ry., Keksintösäätiö, Lääketeollisuusyhdistys ry., 
teknillinen korkeakoulu, valtion teknillinen tut
kimuskeskus, Helsingin yliopiston mikrobiolo
gian laitos, lääkintöhallitus, Lääketuojat r. y., 
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r. y., Suomen 
Teollisoikeudellinen yhdistys r. y. ja Teollisuuden 
Keskusliitto. Vaikka miltei kaikissa lausunnoissa 
on puollettu talletussäännöstön ottamista Suo
men patenttilakiin ja kannatettu maamme liitty
mistä Budapestin sopimukseen, on osa lausunnon
antajista kuitenkin yksityiskohtaisessa tarkaste
lussaan suhtautunut arvostellen joihinkin muutos
ehdotuksen kohtiin. Oikeusministeriön mielestä 
olisi talletusjärjestelmään siirtymistä harkittava 
itsenäisesti kansallisten tarpeiden pohjalta. Oi-

keusministeriö katsoo myös, että asiantuntijajär
jestelmä rajoittaa patenttiasiakirjojen julkisuutta 
ja epäilee, onko järjestelmällä käytännöllistä mer
kitystä ehdotetussa muodossa. Myös teollisuutta 
ja keksijöitä edustavat järjestöt ovat kiinnittäneet 
huomiota asiantuntijajärjestelmään ja järjestöjen 
mielestä kyseistä järjestelmää tulisi aina patentin
hakijan tai -haltijan sitä pyytäessä soveltaa näyt
teen luovutustapauksissa. 

Vuosimaksujärjestelmää koskevasta patentti
lain muutosehdotuksesta ovat antaneet lausun
non oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, 
Keksijäyhdistysten Keskusjärjestö ry., Keksintö
säätiö, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r. y., 
Suomen Teollisoikeudellinen yhdistys r. y., Teol
lisuuden Keskusliitto ja Keskuskauppakamari. 
Ministeriöillä ei ole ollut ehdotuksen johdosta 
huomauttamista. Teollisuus- ja keksijäjärjestöjen 
lausunnoissa ehdotetaan vuosimaksujen perimi
se~ aloittamista ehdotuksessa esitettyä myöhem
mm. 

Annetuissa lausunnoissa esitetyt yksityiskohtia 
koskevat huomautukset on pyritty ottamaan huo
mioon lakiehdotuksessa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys ei edellytä organisatorisia erityisjärjeste
lyjä lakia täytäntöönpaneviin viranomaisiin, vaan 
viranomaisena olisi edelleenkin Suomessa pa
tentti- ja rekisterihallitus. Esitys ei myöskään 
edellytä henkilökunnan lisäämistä. 

Vuosimaksujen periminen patenttihakemuksis
ta jo hakemusaikana vähentää tarpeettomiksi 
käyneiden hakemusten määrää ja viraston hake
musruuhka osittain myös näin pienenee. Samalla 
muutos jonkin verran lisää viraston maksutuloja. 

Lain voimaantultua siirtymävaiheen jälkeen vi
raston tulokertymän lisäys vuosittain on noin 1 
miljoona markkaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

8 §. Pykälässä on perussäännökset siitä, mihin 
patenttihakemus on tehtävä ja mitä sen tulee 
sisältää. 

Pykälän 2 momentin mukaan patenttihake
muksen tulee sisältää keksinnön selitys. Selityk
sen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi 
sen perusteella käyttää keksintöä. Tähän mo
menttiin ehdotetaan lisättäväksi mikrobiologista 
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menetelmää ja tällaisella menetelmällä valmistet
tua tuotetta tarkoinavaa keksintöä koskeva yleis
säännös, jonka mukaan selityksen tulee tällöin 
täyttää erityisehdot, jotta keksintö katsottaisiin 
riittävän selvästi esitetyksi. Erityisehdot säädetään 
uudessa 8 a §:ssä. 

Esillä olevan pykälän 6 momenttiin sisältyy 
säännös vahvistetusta hakemusmaksusta, joka pa
tentinhakijan on suoritettava. Tähän momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös hakijan velvolli
suudesta maksaa vireillä olevasta patenttihake
muksesta myös vahvistetut vuosimaksut. Hakijan 
velvollisuus vuosimaksun suorittamiseen jatkuu 
siihen asti, kunnes hakemus on lopullisesti rat
kaistu. Jos tällöin ratkaisuna on patentin myöntä
minen, syntyy patentinhaltijalle velvollisuus suo
rittaa patentista vahvistettu vuosimaksu. Vuosi
maksujärjestelmään sisältyy jatkuvuus siten, että 
hakemuksen muuttuessa patentiksi patentinhalti
jan velvollisuus suorittaa vuosimaksu patentista 
alkaa vasta seuraavan maksuvuoden alussa. Haki
jan maksuvelvollisuus tarkoittaa näin ollen jo
kaista täyttä maksuvuotta, joka on alkanut ennen 
lopullista ratkaisua. 

Maksuvuoden laskemistapa on otettu 8 §:n 
uuteen 7 momenttiin. Maksuvuosi lasketaan sa
malla tavalla kuin nykyisin patenttivuosi eli mak
su on uuden säännöksen mukaan suoritettava 
jokaiselta vuodelta laskettuna siitä päivästä, jol
loin hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyksi. 
Jokainen uusi maksuvuosi alkaa hakemuspäivää 
vastaavana kalenteripäivänä. 

Vastaava säännös myönnetyn patentin vuosi
maksujen suorittamisesta on 40 §:ssä. Säännök
set siitä, milloin patenttihakemusten ja patent
tien vuosimaksut erääntyvät maksettaviksi, ovat 
41 §:ssä ja maksujen lykkäystä koskevat säännök
set 42 §:ssä. 

8 a §. Uusi pykälä sisältää säännökset siitä, 
missä tapauksissa ja millä ehdoilla mikrobiologi
sen keksinnön katsotaan olevan riittävän selvästi 
esitetty. Lisäksi pykälässä on säädetty, missä ta
pauksessa patentinhakijalla tai -haltijalla on oi
keus korvata talletettu viljelmä saman mikro
organismin uudella viljelmällä. 

Pykälän 1 momentin mukaan sellaisissa ta
pauksissa, joissa keksintöä toteutettaessa käytettä
vä mikro-organismi ei ole yleisesti saatavissa eikä 
sitä ole mahdollista kuvata asiakirjoissa siten, että 
ammattimies niiden perusteella voi käyttää kek
sintöä, on organismiviljelmä talletettava viimeis
tään sinä päivänä, kun patenttihakemus jätetään. 
Viljelmän on tämän jälkeen oltava talletettuna 
siten, että se, jolla patenttilain mukaan on oikeus 

saada näyte talletuksesta, voi saada sen toimite
tuksi itselleen Suomessa. 

Yleisesti saatavissa olevalla mikro-organismilla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä, että kyseistä orga
nismia tulee olla saatavissa ilman suurehkoja 
vaikeuksia ja kuluja. Käytännössä tämä tarkoittaa 
täsmällisesti määriteltyä organismia, joka voidaan 
helposti saada laboratoriosta tai kantakokoelmas
ta. Sitä vastoin organismin ei voida katsoa olevan 
vaikeuksitta saatavissa, jos sen tunnistaminen on 
vaikeaa ja saaminen epävarmaa. Organismin ei 
katsota olevan yleisesti saatavissa yksistään sillä 
perusteella, että sitä esiintyy luonnossa. 

Jos organismi on yleisesti saatavissa, ei viljel
män tallettaminen hakemusta tehtäessä ole tar
peen, jotta organismi katsottaisiin riittävän hyvin 
esitetyksi. Jos tallettamista ei ole tapahtunut sen 
vuoksi, että kyseinen mikro-organismi hakemusta 
tehtäessä oli yleisesti saatavissa, hakijan on vält
tyäkseen oikeudenmenetykseltä huolehdittava sii
tä, että organismi myös pysyy yleisesti saatavana 
patentin hakuvaiheessa ja koko patentin voimas
saolon ajan. Tällaisessakin tapauksessa viljelmän 
tallettaminen on hakijalle varmempi ja helpompi 
keino turvata keksinnön suojaaminen. 

Vaikka organismi ei olekaan yleisesti saatavissa, 
ei sen tallettaminen aina ole tarpeellista. Näin on 
silloin, kun organismi voidaan esittää asiakirjoissa 
riittävän selvästi. Pelkkä kirjallinen selitys voi
daan hyväksyä kuitenkin vain, jos sen perusteella 
on mahdollista yksiselitteisesti tunnistaa keksin
töä hyödynnettäessä käytettäväksi tuleva organis
mi ja tuottaa sitä. 

Viljelmä on talletettava viimeistään sinä päivä
nä, kun hakemus tehdään. Patenttihakemusta ei 
voida täydentää myöhemmin talletetulla viljel
mällä, sillä tällöin patenttia haenaisiin itse asias
sa sellaiseen keksintöön, joka ei ilmennyt hake
muksesta sen tekemispäivänä. 

Kuten yleisperusteluista käy ilmi, ei riitä että 
talletus on aikoinaan tehty. Jos tallettaminen on 
välttämätöntä, jotta hakemus voitaisiin hyväksyä, 
talletuksen tulee täyttääkseen tehtävänsä selityk
sen tärkeänä osana jatkua periaatteessa katkea
mattomana ja viljelmän tulee olla pääsääntöisesti 
julkinen siten, että tämän lain mukaan siihen 
oikeutettu voi saada näytteen siitä tutkittavaksi 
Suomessa. Siitä, miten joku on oikeutettu saa
maan näytteen viljelmästä, säädetään patenttiha
kemusten julkisuutta koskevassa 22 §:ssä. 

Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi, mihin 
talletukset voidaan tehdä. Talletukset ehdotetaan 
tehtäväksi talletuslaitokseen, joka on Budapestin 
sopimuksen mukainen kansainvälinen talletusvi-
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ranomainen. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan 
kuitenkin ehdottaa hyväksyttäväksi myös muita 
laitoksia. 

Esillä olevan pykälän 2 momentissa säädetään 
talletetun viljelmän korvaamisesta uudella talle
tuksella. 

Budapestin sopimuksen mukaisesti ehdote
taan, että talletettu viljelmä saadaan korvata 
saman organismin uudella viljelmällä, jos talle
tettu viljelmä on menettänyt elinvoimaisuutensa 
tai jos näytettä ei jostakin muusta syystä voida 
saada. Näin on esimerkiksi silloin, kun kyseinen 
talletuslaitos on lopettanut toimintansa tai näy
tettä ei vientikiellon vuoksi voi saada Suomeen. 
Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi milloin ja 
miten korvaaminen tulee suorittaa. 

Jos talletettu viljelmä on korvattu säädetyssä 
järjestyksessä, katsotaan uusi talletus tehdyksi jo 
aikaisemman talletuksen tekopäivänä. Uusi talle
tus korvaa vanhan ja talletuksen katsotaan jatku
neen ilman keskeytystä. 

Kun samaan talletukseen viitataan sekä Suo
messa että muissa maissa tehdyissä patenttihake
muksissa, voidaan talletus korvata, vaikka se ei 
olisikaan tarpeen suomalaisen patenttihakemuk
sen tai patentin takia. Hakijan on tällöin, jos hän 
tahtoo myös suomalaisen hakemuksen tai paten
tin osalta viitata uuteen talletukseen vanhan 
talletuksen sijasta, ilmoitettava Suomen patentti
viranomaiselle uudesta talletuksesta Budapestin 
sopimuksen mukaisesti. Jos uusi talletus on tehty 
ja siitä on ilmoitettu, kuten asetuksessa sääde
tään, katsotaan uuden talletuksen tulleen vanhan 
SlJaan. 

Joissakin tapauksissa talletuksen keskeytymi
nen tai lakkaaminen on merkityksetöntä. Näin 
on silloin, kun talletettu organismi on talletuk
sen päättyessä yleisesti saatavissa, vaikkei se sitä 
ollutkaan hakemuksen tekohetkellä, ja edellyt
täen että organismi voidaan tunnistaa riittävällä 
tarkkuudella. 

14 §. Pykälä sisältää säännökset niin sanotusta 
alkupäivän siirrosta. Edellytyksenä alkupäivän 
siirron saamiselle on, että hakija on muuttanut 
hakemustaan kuuden kuukauden kuluessa hake
muksen tekopäivästä lukien. Tällöin hakemus 
hakijan vaatimuksesta katsotaan tehdyksi silloin, 
kun muutos tehtiin. Itse vaatimusta alkupäivän 
siirrosta ei kuitenkaan tarvitse esittää kuuden 
kuukauden kuluessa alkuperäisestä hakemispäi
västä, vaan nykyisen lain mukaan se voidaan 
tehdä siihen asti kun hakemus hyväksytään pan
tavaksi julkisesti nähtäväksi. 

2 438400305A 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan tehtäväksi 
rajoitus hakijan oikeuteen vaatia alkupäivän siir
toa. Syyt muutokseen johtuvat vuosimaksujärjes
telmän muutosehdotuksesta, jonka mukaan vuo
simaksut alkavat erääntyä, kun kaksi vuotta on 
kulunut hakemispäivästä tai siitä päivästä, jolloin 
hakemus katsotaan tehdyksi. Kun hakemus kat
sotaan tehdyksi silloin, kun muutos tehtiin, mut
ta vaatimuksen alkupäivän siirrosta saa kuitenkin 
esittää huomattavasti myöhemmin, voi käydä 
niin, että maksuvuoden alkamisajankohta muut
tuu sen jälkeen, kun vuosimaksut jo ovat alka
neet erääntyä maksettavaksi. Oikeutta vaatia al
kupäivän siirtoa on siksi laissa ehdotettu rajoitet
tavaksi siten, että vaatimus alkupäivän siirrosta 
tulee tehdä kahden vuoden kuluessa hakemispäi
västä. Ennen ehdotetun lainmuutoksen voimaan
tuloa tehtyjen hakemusten osalta on voimaantu
losäännöksissä tästä erityinen säännös. 

Patenttilain 19 §:n 2 momentin säännös, jon
ka mukaan alkupäivän siirtoa ei voida vaatia sen 
jälkeen, kun hakemus on hyväksytty pantavaksi 
julkisesti nähtäväksi, jää voimaan kaksivuotisra
jasta huolimatta. Tämä säännös on sovellettavissa 
vain siinä tapauksessa, että hakemus hyväksytään 
pantavaksi julkisesti nähtäväksi ennen kuin kaksi 
vuotta on kulunut hakemuksen tekemispäivästä. 

15 §. Tähän pykälään sisältyvät myös sään
nökset patenttihakemuksen sillensä jättämisestä. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 moment
ti, joka koskee patenttihakemuksen sillensäjättä
mistä silloin, kun hakija ei ole suorittanut siitä 
säädettyä vuosimaksua. 

Jos hakija ei suorita vuosimaksua 8, 41 ja 
42 §:n mukaisesti, on hakemus ehdotuksen mu
kaan ilman edeltävää välipäätöstä jätettävä sillen
sä. Tällä perusteella sillensä jätettyä hakemusta ei 
saa ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Tältä osin 
poikkeaa hakemuksen vuosimaksun laiminlyön
nin johdosta tapahtuva sillensäjättäminen väli
päätösvastauksen laiminlyönnin perusteella ta
pahtuvasta sillensäjätöstä. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa on hakijalla mahdollisuus neljän 
kuukauden kuluessa välipäätöksessä määrätyn 
ajan päättymisestä määrätyillä edellytyksillä ja 
suorittamalla vahvistetun maksun saada hake
muksensa otetuksi uudelleen käsiteltäväksi. Kun 
vuosimaksujärjestelmä ehdotuksen mukaan käsit
tää patenttien lisäksi patenttihakemukset, ne 
ovat vuosimaksujen suorittamisen osalta rinnas
tettu toisiinsa. Täten vuosimaksun suorittamisen 
erääntymispäivänä laiminlyöneellä hakijalla on 
samoin kuin patentinhaltijalla, mahdollisuus 
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suorittaa vuosimaksu korotettuna kuuden kuu
kauden kuluessa erääntymispäivästä. 

Sillensäjättöpäätöksestä voidaan valittaa taval
lisessa järjestyksessä, jos hakija katsoo sen vääräk
si. Mikäli hakemus on tullut julkiseksi, kuulute
taan vuosimaksun laiminlyönnistä annetusta sil
lensäjättöpäätöksestä sen saatua lainvoiman sa
moin kuin muistakin sillensäjättöpäätöksistä. 

22 §. Pykälässä on säännökset patenttihake
muksen julkisuudesta. Siihen ehdotetaan lisättä
väksi uusi 6, 7 ja 8 momentti, jotka koskevat 
talletettujen mikro-organismiviljelmien julki
suutta ja luovuttamista. 

Ehdotetussa 6 momentin ensimmäisessä virk
keessä olevan pääsäännön mukaan kenellä tahan
sa on oikeus saada näyte 8 a §:n mukaan tallete
tusta viljelmästä, kun hakemusasiakirjat ovat tul
leet julkisiksi esillä olevan pykälän 1, 2 tai 3 
momentin perusteella. Koska ulkopuolisella ei 
ole oikeutta itse tutkia laitokseen talletettua 
viljelmää, talletetun viljelmän katsotaan olevan 
julkinen silloin, kun siitä voi saada näytteen. 
Jotta jokainen voisi saada näytteen, on sen oltava 
periaatteessa saatavissa Suomessa niissä tapauksis
sa, joissa tallettaminen on välttämätöntä. Muu
ten ei hakemuksen voida katsoa täyttävän sille 
kolmannen henkilön etujen vuoksi asetettuja 
vaatimuksia. 

Kuten yleisperusteluissa on mainittu, tästä 
säännöstä ehdotetaan tehtäväksi kaksi poikkeus
ta, joista on otettu säännökset esillä olevan 
momentin toiseen ja kolmanteen virkkeeseen. 

Toisen virkkeen mukaan talletusten julkisuutta 
koskevasta pääsäännöstä ei seuraa, että näyte 
luovutettaisiin henkilölle, jonka haltuun ei talle
tettua mikro-organismia voimassa olevien sään
nösten mukaan voida antaa. Ulkopuolinen ei 
täten voi patenttilain julkisuussäännösten perus
teella vaatia mikro-organisminäytettä, jota hän 
Suomen muun lainsäädännön perusteella ei voi 
saada haltuunsa. 

Kolmannen virkkeen mukaan ei näytettä 
myöskään luovuteta sellaiselle, jonka hallussa sen 
voidaan otaksua, ottaen huomioon organismin 
vahinkoa tuottavat ominaisuudet, aiheuttavan 
huomattavaa vaaraa. Tällöin ei ole kyseessä suo
ranainen näytteen luovuttamiskielto, kuten edel
lisessä virkkeessä, vaan talletuslaitoksen mahdol
lisuus kieltäytyä luovuttamasta sellaista organis
mia, joka on vaarallinen ja jonka turvallinen 
käsittely edellyttää erityistoimenpiteitä. 

Se, joka 6 momenttiin sisältyvien poikkeus
säännösten vuoksi ei itse voi saada näytettä, voi 
sopia jonkun organismin käsittelyyn oikeutetun 

kanssa, että tämä hänen puolestaan tutkii näyt
teen. 

Poikkeussäännöksillä on merkitystä arvioitaessa 
täyttääkö 8 a §:n mukainen talletus sen julkisuu
delle laissa asetetut vaatimukset. Sanotun pykä
län mukaan talletuksen julkisuus edellyttää, että 
viljelmä on talletettu siten että se, joka patentti
lain mukaan on oikeutettu saamaan näytteen, voi 
saada sen Suomessa. Poikkeussäännöksissä ehdo
tetuissa kahdessa tapauksessa ei näytteen pyytäjä 
ole patenttilain mukaan oikeutettu saamaan näy
tettä. Tästä seuraa, että julkisuusperiaatteesta ei 
ole poikettu silloin, kun asianomaiselta lain no
jalla on evätty näytteen saaminen. Jos sen sijaan 
julkista talletusta koskeva näytepyyntö hylättäi
siin, vaikkei kumpikaan poikkeussäännöksistä ole 
sovellettavissa, on säännöstä talletuksen julkisuu
desta loukattu. 

Uuteen 7 momenttiin sisältyy asiantuntijajär
jestelmää koskeva säännöstö. Sen mukaan paten
tinhakijalla on mahdollisuus määrätä, että näyte 
luovutetaan vain erityiselle asiantuntijalle. Jos 
hakija on pyytänyt asiantuntijajärjestelmän sovel
tamista, ei ulkopuolinen, joka haluaa näytteen 
viljelmästä, voi saada sitä suoraan itselleen ilman 
hakijan suostumusta. Tämä merkitsee huomatta
vaa poikkeusta hakemuksen julkisuusperiaattees
ta. Se on kuitenkin rajoitettu koskemaan vain 
aikaa, jona hakemus on julkinen ennen kuin se 
on pantu julkisesti nähtäväksi tai ratkaistu lopul
lisesti ilman nähtäväksipanoa. 

Asiantuntijajärjestelmää sovelletaan siis toisaal
ta siihen saakka, kun kolmannen henkilön väite
mahdollisuus alkaa, ja toisaalta siihen saakka, 
mistä patenttilain patentinloukkausta koskevia 
säännöksiä varsinaisesti aletaan soveltaa. Näin 
ehdotus tasapuolisesti ottaa huomioon sekä pa
tentinhakijan että kolmannen henkilön edut 
rajoittamatta silti patenttilain julkisuutta koske
via määräyksiä. Viljelmänkin on asiantuntijajär
jestelmän avulla katsottava olevan julkinen. 

Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi, milloin 
patentinhakijan, joka haluaa asiantuntijajärjestel
mää sovellettavan, on esitettävä tätä koskeva 
pyyntönsä sekä ketä voidaan käyttää asiantuntija
na. 

Pykälän 8 momenttiin sisältyvät säännökset 
siitä, mitä näytteen pyytäjän tulee tehdä saadak
seen näytteen. Sen, joka haluaa saada näytteen 
talletetusta viljelmästä, tulee pyytää sitä kirjalli
sesti patenttiviranomaiselta. Hänen tulee myös 
sitoutua noudattamaan asetuksen säännöksiä, joi
den tehtävänä on estää näytteen väärinkäyttö. Jos 
näytettä saa käsitellä vain asiantuntija, on luon-
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nollista, että sitoumuksen antaa asiantuntija eikä 
näytettä pyytänyt. Tästä on otettu maininta esillä 
olevaan momenttiin. Ehdotuksen mukaan toi
meksiantajan tulee esittää näytteen saamista kos
keva pyyntö. Asiantuntijan antama sitoumus tu
lee oheistaa pyyntöön. 

31 §. Pykälä koskee kansainvälisen hakemuk
sen jatkamista Suomessa. 

Voimassa olevan pykälän mukaan on hakijan 
halutessaan jatkaa kansainvälistä hakemusta an
nettava patenttiviranomaiselle kansainvälisen ha
kemuksen suomen- tai ruotsinkielinen käännös 
siinä laajuudessa kuin asetuksella säädetään sekä 
suoritettava vahvistettu maksu. Toimenpiteet tu
lee suorittaa määrätyn ajan kuluessa. Normaalita
pauksissa on määräaika 20 kuukautta kansainväli
sestä hakemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyyde
tään, etuoikeuspäivästä. Jos hakemukselle on 
suoritettu kansainvälinen patentoitavuuden esi
tutkimus, on määräaika nykyisin 25 kuukautta. 
Jos kansainvälistä uutuustutkimusselostusta ei 
laadita, on määräaika kaksi kuukautta laskettuna 
hakijalle lähetetystä tiedonannosta koskien kan
sainvälisen uutuustutkimusviranomaisen päätöstä 
siitä, ettei selostusta laadita. 

Pykälä ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: 
Ensimmäiseen momenttiin lisätään säännös sii

tä, että jatkettaessa kansainvälistä hakemusta, 
joka on alkuaan laadittu suomen- tai ruotsinkie
lellä riittää, että patenttiviranomaiselle annetaan 
jäljennös hakemuksesta. 

Nykyinen 2 momentti ehdotetaan jätettäväksi 
pois. Syyt tähän on esitetty yleisperustelujen 
yhteydessä. Normaali 1 momentissa säädetty 20 
kuukauden määräaika tulee tämän jälkeen koske
maan myös niitä tapauksia, joissa kansainvälistä 
uutuustutkimusselostusta ei laadita. Käytännössä 
tämä muutos merkitsee sitä, että aika kansainvä
lisen hakemuksen jatkamiseksi tällaisissa tapauk
sissa useimmiten pitenee. 

Patenttiyhteistyösopimuksen 39 artiklaa, joka 
koskee kansainvälisen patenttihakemuksen toi
mittamista kansallisille viranomaisille, on muu
tettu siten, että sanotun toimenpiteen määräaika 
on pidennetty 25 kuukaudesta 30 kuukauteen. 
Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän nykyiseen 3 
momenttiin, joka siirtyy uudeksi 2 momentiksi, 
tehtäväksi vastaava muutos. 

Pykälän uudessa 3 momentissa säädetään kan
sainvälisen hakemuksen käännöksen tai jäljen
nöksen antamiselle lisäaika. Nämä asiakirjat voi
daan antaa kahden kuukauden kuluessa 1 ja 2 
momentissa säädettyjen määräaikojen päättymi
sestä sillä edellytyksellä, että kyseisen kahden 

kuukauden kuluessa suoritetaan myös vahvistettu 
lisämaksu. Jatkoajan myöntämisen ehdoton edel
lytys on kansainvälisen hakemuksen jatkamiselle 
vahvistetun maksun suorittaminen säädetyn 20 ja 
30 kuukauden kuluessa hakemispäivästä tai, jos 
etuoikeutta on pyydetty, etuoikeuspäivästä. 

Jatkoajan säätämisen tarkoitus on antaa paten
tinhakijoille, tai käytännössä heidän asiamie
hilleen, kohtuullinen määräaika hakemuskään
nösten laatimiseen. Patenttihakemukset ovat 
usein laajoja ja on tärkeätä, että käännökset ovat 
oikeita. Määräaika on ulotettu koskemaat! myös 
jäljennöksiä. 

Kuten edellä on sanottu ovat kansainvälisen 
hakemuksen jatkamismaksun suorittamiselle sää
detty määräaika ja asiakirjojen antamiselle lisä
maksuineen säädetty jatkoaika ehdottomia. Jos 
nämä määräajat ylitetään, on hakemus katsottava 
4 momentin mukaan peruutetuksi Suomen osal
ta. Vaikka hakija olisi suorittanut kansainvälisen 
hakemuksen jatkamismaksun määräajassa, mutta 
laiminlyö antaa käännöksen tai jäljennöksen jat
koajan kuluessa, katsotaan hakemus peruutetuksi 
Suomen osalta. Samoin käy myös silloin, kun 
käännös tai jäljennös on jätetty jatkoajan kulues
sa, mutta lisämaksua ei ole suoritettu. 

Patenttilain 71 a ja 71 b §:n mukaan voi pa
tentinhakija määrätyin edellytyksin saada ratkai
sun, että liian myöhään tehty toimenpide katso
taan suoritetuksi määräajassa. Nämä pykälät so
veltuvat myös kahden kuukauden lisäaikaan, jon
ka kuluessa on jätettävä käännös tai jäljennös ja 
suoritettava lisämaksu. 

32 §. Pykälässä säädetään seurauksista siinä 
tapauksessa, että hakija peruuttaa kansainvälistä 
patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyyn
nön tai ilmoituksen, että hän aikoo käyttää 
tutkimuksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittä
vää patenttia. Hakemus katsotaan tällöin peruu
tetuksi Suomen osalta. Jos peruutus on tehty 
ennen 31 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn määrä
ajan päättymistä ja hakija lisäksi on jatkanut 
hakemusta 31 § :n 1 momentissa säädetyssä mää
räajassa, ei hakemusta kuitenkaan katsota peruu
tetuksi. 

Edellä 31 § :ään ehdottujen kansainvälisen ha
kemuksen jatkamisaikaa koskevien muutosten 
johdosta ehdotetaan 32 §:ää muutettavaksi si
ten, että hakemusta ei katsota peruutetuksi, jos 
hakija on jatkanut hakemusta 31 § :n 1 tai 3 
momentissa säädetyn määräajan kuluessa. Näin 
myös tässä tapauksessa hakijalle myönnetään lisä
aika, jonka kuluessa kansainvälistä hakemusta 
voidaan jatkaa. 
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33 §. Pykälässä on säännökset jatketuo kan
sainvälisen patenttihakemuksen käsittelystä pa
tenttivirastossa. 

Pääsäännön mukaan jatkettua kansainvälistä 
hakemusta käsitellään lain 2 luvun mukaisesti. 
Poikkeukset tästä säännöstä ovat esillä olevassa 
pykälässä ja 34-37 §:ssä. 

Nykyisen 1 momentin toisen virkkeen mukaan 
ei kansainvälistä hakemusta voida ottaa käsiteltä
väksi ennen 31 §:ssä säädetyn määräajan päätty
mistä muuten kuin hakijan pyynnöstä. Tämä 
määrå~ika ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
kielto on voimassa, kunnes määräaika on 31 §:n 
1 tai 2 momentin mukaan päättynyt. Hakemus 
voidaan siis ottaa käsiteltäväksi, vaikka 31 §:n 3 
momentissa säädetty kahden kuukauden lisäaika 
ei ole päättynyt. 

Esillä olevan pykälän 3 momentissa on säädetty 
22 §:n 2 ja 3 momenttia koskeva poikkeus. Tätä 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi 31 §:ään 
tehdyn muutoksen mukaisesti siten, että ehtona 
22 §:n 2 ja 3 momentin soveltamiselle jo ennen 
kansainvälisen hakemuksen jatkamista siinä ta
pauksessa, että kansainvälinen hakemus jo alku
aan on suomen- tai ruotsinkielinen - jolloin 
käännöstä ei tarvita - ei ole hakemuksen kään
nöksen antaminen, vaan riittää, että hakija antaa 
jäljennöksen hakemuksesta ja siten ilmaisee aiko
muksensa jatkaa kansainvälistä hakemusta Suo
messa. Kun hakemuksen julkiseksi tuleminen 
22 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti on vahingon
korvausoikeudellisen suojan edellytys, on hakijal
la näin ollen mahdollisuus saada väliaikainen 
suoja hakemukselleen jo ennen kuin kansainväli
nen toimisto on julkaissut kyseisen kansainvälisen 
hakemuksen. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
vastaava korjaus samalla kun momentin sanontaa 
yksinkertaistetaan. 

34 §. Tässä pykälässä säädetään tietyistä mää
räajoista, joiden päättymistä ennen ei kansainvä
listä hakemusta saa hyväksyä pantavaksi julkisesti 
nähtäväksi tai hylätä ilman hakijan suostumusta. 
Säännösten tarkoituksena on varmistaa hakijalle 
patenttiyhteistyösopimuksen mukainen oikeus 
muuttaa kansainvälistä hakemustaan. 

Yleisperusteluissa esitetyistä syistä pykälää eh
dotetaan muutettavaksi siten, että pykälään ote
taan viittaus asetuksella säädettävään määräai
kaan. 

38 §. Pykälässä on säännökset patenttiviraston 
oikeudesta tutkia eräiden vastaanottavan viran
omaisen tai kansainvälisen toimiston tekemien 
päätösten oikeellisuus. 
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Pykälän 2 momentissa on säädetty määräaika, 
jonka kuluessa tällaista uudelleen tutkimista kos
keva pyyntö on tehtävä. Määräaika ehdotetaan 
yleisperusteluissa esitetyistä syistä säädettäväksi 
asetuksella. Momentin sisältö ei muuten muutu. 

40 §. Tässä pykälässä säädetään kuinka kauan 
patentti voidaan pitää voimassa. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi patentin vuo
simaksuja koskeva 2 momentti. Sen mukaan 
patentista on suoritettava vahvistettu vuosimaksu 
jokaiselta maksuvuodelta, joka alkaa patentin 
myöntämisen jälkeen. Voimassa olevan patentin 
vuosimaksuja koskevan 41 §:n säännöksen mu
kaan patentista on suoritettava vahvistettu vuosi
maksu jokaiselta vuodelta hakemuksen tekemis
päivästä lukien. Uusi säännös, joka koskee vain 
patentin myöntämisen jälkeistä aikaa, poikkeaa 
täten oleellisesti voimassa olevasta säännöksestä. 
Patentin myöntämistä edeltävältä ajalta makset
tavista vuosimaksuista säädetään ehdotuksen 
8 §:n 6 ja 7 momentissa. Maksukausi on patent
tihakemuksista ja patenteista suoritetuille vuosi
maksuille vuosi ja se lasketaan siitä päivästä, 
jolloin hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyk
si. Velvollisuus patentin vuosimaksun suorittami
seen alkaa patentin myöntämistä lähinnä seuraa
vana maksuvuotena eli käytännössä silloin, kun 
patenttihakemuksen vuosimaksun suoritusvelvol
lisuus lakkaa. Patentin myöntämisen yhteydessä 
ei enää eräänny maksettavaksi kerääntyneitä 
maksuja kuten nykyisen järjestelmän aikana. 

Patentinhaltijan velvollisuuteen maksaa vuosi
maksut vain patentin myöntämisen jälkeen aika
viha maksuvuosilta tehdään ehdotuksen mukaan 
poikkeus silloin, kun patentti on myönnetty niin 
aikaisin, että yhtään vuosimaksua ei vielä ole 
erääntynyt. Kuten yleisperusteluissa on esitetty, 
vuosimaksut erääntyvät kolmannen maksuvuo
den alkaessa. Säännös tästä on ehdotuksen 
41 §:ssä. Jos patentti myönnetään kahden vuo
den kuluessa hakemispäivästä, ei yhtään hake
musajan vuosimaksua ole vielä ehtinyt erääntyä 
patentin myöntämishetkellä, joten on luonnollis
ta, että patentinhaltija suorittaa kyseiset vuosi
maksut. Säännös tästä on otettu esillä olevan 
pykälän 2 momenttiin. 

41 §. Tähän pykälään sisältyvät kaikki sään
nökset siitä, milloin vuosimaksut erääntyvät mak
settaviksi. 

Ehdotuksessa on pykälän 1 momenttiin sijoi
tettu paasaantö, jonka mukaan vuosimaksu 
eräämyy maksettavaksi sen kalenterikuukauden 
viimeisenä päivänä, jonka kuluessa maksuvuosi 
alkaa. Kalenterivuodessa ei pääsääntöisesti näin 
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ole enempää kuin kaksitoista eraantymispatvaa 
huolimatta siitä, että maksuvuosi, kuten patent
tivuosi tähän asti, lasketaan patenttihakemuksen 
tekemispäivästä. Pykälän 2 momentissa on kui
tenkin joitakin erääntymispäivää koskevia poik
keussäännöksiä. 

Uuden 1 momentin toisen virkkeen mukaan 
vuosimaksut kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 
erääntyvät vasta samanaikaisesti kuin kolmannen 
maksuvuoden maksu. Vuosimaksuja ei siis kos
kaan tarvitse maksaa ennen kuin kaksi vuotta on 
kulunut siitä päivästä, kun hakemus tehtiin tai 
on katsottava tehdyksi. Ei edes siinä tapauksessa, 
että patentti on myönnetty ennen kyseistä kahta 
vuotta. Momenttiin on myös otettu voimassa 
olevassa 42 §:n 1 momentissa oleva säännös siitä, 
että vuosimaksuja ei saa suorittaa aikaisemmin 
kuin kuusi kuukautta ennen niiden erääntymis
päivää. 

Pykälän 2 momentti sisältää erityisiä eräänty
mispäiviä koskevat säännöt, joita sovelletaan 
määrätyissä tapauksissa. 

Ehdotuksen mukaan alkavat vuosimaksut 
erääntyä, kun kaksi vuotta on kulunut hakemis
päivästä tai siitä päivästä, jolloin hakemus katso
taan tehdyksi. Patenttihakemusta jaettaessa tai 
lohkaistaessa hakemus katsotaan tehdyksi silloin 
kun keksintöä koskevat asiakirjat ovat saapuneet 
virastoon. Näissä tapauksissa on siis mahdollista, 
että hakemuksen alkupäivästä on kulunut jo yli 
kaksi vuotta silloin, kun hakemus tulee viras
toon. Tämän vuoksi lakiin on ehdotettu näitä 
hakemuksia koskeva erityissäännös, joka on 2 
momentin ensimmäisessä virkkeessä. Sen mu
kaan jaetusta tai lohkaistusta hakemuksesta suori
tettavat vuosimaksut sellaiselta maksuvuodelta, 
joka on alkanut ennen hakemuksen jakamis- tai 
lohkaisemispäivää taikka joka alkaa kahden kuu
kauden kuluessa siitä, erääntyvät vasta, kun kaksi 
kuukautta on kulunut sanotusta päivästä. Tässä 
tapauksessa erääntymispäivä ei lykkäänny kalen
terikuukauden viimeiseen päivään, vaan on yksi
löllinen eli juuri se päivä, jolloin kaksi kuukautta 
on kulunut jakamisesta tai lohkaisemisesta. Ky
seessä ovat ne kerääntyneet vuosimaksut, jotka 
jaetulle tai lohkaistulle hakemukselle ovat voi
neet syntyä. 

Myös kansainvälisten patenttihakemusten osal
ta tarvitaan erityissäännös siinä tapauksessa, että 
kansainvälistä patenttihakemusta jatketaan tai se 
otetaan käsiteltäväksi Suomessa vasta yli kahden 
vuoden kuluttua kansainvälisestä hakemispäiväs
tä, joka katsotaan hakemuksen tekemispäiväksi 
myös Suomessa. Koska vuosimaksut eivät luon-

nollisestikaan voi eraantyä ennen kuin hakemus 
on otettu käsiteltäväksi, kyseisen momentin toi
seen virkkeeseen on otettu erityinen kansainväli
siä patenttihakemuksia koskeva säännös. Sen mu
kaan kansainvälisestä patenttihakemuksesta suo
ritettavat vuosimaksut erääntyvät vasta kun kaksi 
kuukautta on kulunut siitä päivästä, jona hake
musta on 31 §:n mukaisesti jatkettu tai hakemus 
38 §:n mukaisesti otettu käsiteltäväksi, jos kysy
myksessä oleva maksuvuosi on alkanut ennen 
sanottua päivää tai alkaa kahden kuukauden 
kuluessa siitä. Myös tässä tapauksessa on kyseessä 
yksilöllinen erääntymispäivä, joka lasketaan siitä 
päivästä, jona hakemusta on jatkettu tai se on 
otettu käsittelyyn. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu säännös siitä, 
että vuosimaksu vahvistettuine korotuksineen 
voidaan suorittaa kuuden kuukauden kuluessa 
erääntymispäivästä. Tämä vastaa sisällöltään voi
massa olevan lain 42 §:n 3 momenttia patentin 
vuosimaksujen suorittamista koskevalta osalta. 
Sama lisäaika, joka on myönnetty patenttien 
vuosimaksujen suorittamiselle, annetaan myös 
hakemusaikana erääntyville vuosimaksuille. 

42 §. Ehdotuksen mukaan tämä pykälä kos
kee vain vuosimaksujen suorittamisen lykkäämis
tä. 

Jos keksijä on patentinhakijana tai patentin
haltijana ja hänellä on huomattavia vaikeuksia 
suorittaa vuosimaksut, voi hän saada lykkäystä 
maksujen suorittamiseen. Lykkäyksen saamisen 
lisäedellytys on, että lykkäyspyyntö tehdään vii
meistään silloin, kun vuosimaksut erääntyvät en
simmäisen kerran maksettaviksi. Lykkäystä voi
daan myöntää enintään kolme vuotta kerrallaan. 
Uusi lykkäyspyyntö on tehtävä ennen myönnetyn 
lykkäysajan päättymistä. Lykkäystä voidaan 
myöntää vain siihen asti, kun kolme vuotta on 
kulunut patentin myöntämisestä. Lykkäyspyyntö 
on aina esitettävä patenttiviranomaiselle. 

Jos lykkäyspyyntö tai lykkäyksen pidennystä 
koskeva pyyntö hylätään, on 2 momentin mu
kaan maksu, joka on suoritettu kahden kuukau
den kuluessa hylkäyksestä, katsottava suoritetuksi 
oikeassa ajassa. Vastaava säännös patenttien vuo
simaksujen lykkäämispyynnön hylkäämisestä on 
voimassa olevassa laissa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että vuosi
maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty 
lykkäys, voidaan suorittaa korotettuina kuuden 
kuukauden kuluessa lykkäyksen päättymisestä. 

51 §. Tässä pykälässä säädetään patentin vuo
simaksun laiminlyönnin seurauksista. Patenttiha
kemuksia koskeva vastaava säännös on 15 §:n 4 
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momentissa. Ehdotetun vuosimaksujärjestelmän 
muutoksen johdosta myös kyseessä olevaa pykä
lää on muutettu pykäläviittausteo osalta. Asialli
sesti se vastaa nykyisin voimassa olevaa pykälää. 

52 §. Pykälässä on säännökset patentin julis
tamisesta mitättömäksi. 

Voimassa olevan 52 §:o 1 momentio 2 kohdan 
perusteella voidaan patentti julistaa mitättömäk
si, jos se on myönnetty, vaikkei keksintöä ole 
esitetty riittävän selvästi. Nykyinen sääonös tar
koittaa vain sellaista tapausta, jossa puute oli 
olemassa jo patentin myöntämishetkellä. Mikro
biologisia keksintöjä koskevaan patenttihake
mukseen kuuluu eräissä tapauksissa tavanomai
sen selityksen lisäksi myös mikro-orgaoismiviljel
mäo talletus. Tällainen talletus, vaikka se olisikin 
asianmukainen patenttia myönnettäessä, saattaa 
myöhemmin lakata olemasta pätevä, esimerkiksi 
sen julkisuus saattaa lakata tai mikro-orgaoismi 
kuolla. Jos näin tapahtuu, se merkitsee yleensä 
keksinnön selityksen olennaista heikentymistä. 
Tämän vuoksi esillä olevaa kohtaa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että patentti voidaan julistaa 
mitättömäksi, kun se tarkoittaa keksintöä, jota ei 
ole riittävän selvästi esitetty. Ehdotetussa muo
dossa säänoös käsittää sekä tapauksen, jossa seli
tys oli puutteellinen jo patenttia myönnettäessä 
että tapauksen, jossa selitys myöhemmin on tul
lut puutteelliseksi. 

Patentin julistaminen mitättömäksi pykälän 1 
momentio 2 kohdan mukaan edellyttää, että 
selitys on niin puutteellinen, ettei ammattimies 
sen perusteella voi käyttää keksintöä. Puutteen 
on oltava oleellineo ulkopuolisen kannalta. Jos 
kyseinen mikro-orgaoismi on muulla tavalla tul
lut tunnetuksi siten, ettei talletusta olisi tarvittu, 
mikäli se olisi jo hakemusta tehtäessä ollut samal
la tavalla tunnettu, ei talletetun viljelmäo lak
kaaminen luonnollisestikaan aiheuta patentin 
mitättömäksi julistamista. Myöskin lyhyt keskey
tys talletuksessa saattaa olla sellainen, ettei sillä 
ole ollut olennaista merkitystä ulkopuoliselle. Jos 
kukaan esimerkiksi ei ole pyytänyt näytettä kes
keytykseo aikana, ei keskeytys vaikuta selityksen 
selvyyteen. 

Ehdotuksen 8 a § : o 2 momenttiio on otettu 
sääooös patentinhakijan ja -haltijan oikeudesta 
määrätyio edellytyksin korvata talletus uudella 
organismin talletuksella silloin, kun talletus jos
takin syystä ei enää voi täyttää tehtäväänsä. 
Mikäli viljelmää ei korvata, on mitättömäksijulis
tamisperuste säännönmukaisesti olemassa. Täl
löinkään tosiasiallinen puute talletuksessa ei ai-

heuta mitättömyyttä, jos patentinhaltija lyhyen 
ajan kuluessa tekee viljelmäo yleisesti saatavaksi. 

Vaikkakin talletus sinänsä on olemassa, voi sen 
julkisuudessa esiintyä puutteita. Kaikilla julki
suutta koskevilla puutteilla ei kuitenkaan ole 
merkitystä selityksen selvyydelle. Kuten aikai
semmin 8 a §:o yhteydessä on todettu, tarkoit
taa julkisuusvaatimus sitä, että se joka patentti
lain nojalla on oikeutettu saamaan näytteen, voi 
saada sen Suomessa. Jos ulkopuolinen ei patent
tilain tai muun säännöksen mukaan voi saada 
näytettä haltuunsa, ei puutetta talletukseo julki
suudessa esiinny, eikä selitystä tästä syystä voida 
pitää puutteelliseoa. 

Talletus on säännösten mukaan tehtävä vii
meistään patentin hakemispäiväoä. Jos myöhem
min ilmenee, että näin ei ole tapahtunut, on 
mitättömästi julistaminen 1 momentio 3 kohdan 
mukaan mahdollista. Jos talletus on välttämätön, 
patentti käsittää silloin sellaista, mikä ei ole 
ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä. 

56 §. Pykälä koskee velvollisuutta antaa tieto
ja patenttihakemuksesta ja patentista. 

Pykälän 1 momentio mukaan patentinhakijao, 
joka vetoamalla pateottihakemukseeosa esittää 
toiselle vaatimuksen enoeri kuin hakemusasiakir
jat ovat tulleet julkisiksi, on pyynnöstä annettava 
suostumukseosa siihen, että tämä saa tutustua 
hakemukseen. Tapauksissa, joissa keksintö katso
taan riittävän selvästi esitetyksi vain, jos hake
mukseen liittyy talletettu viljelmä, on talletus 
tärkeä osa hakemusta. Siksi momenttiio ehdote
taan lisättäväksi säänoös, jonka mukaan tällaisen 
suostumukseo tulee koskea myös oikeutta saada 
näyte talletetusta viljelmästä. Sen, joka tällä 
tavoin saa näytteen, on noudatettava 22 §:o 6 
momeotin 2 ja 3 virkkeeo sekä 7 ja 8 momentio 
säännöksiä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, 
että patentinhakija voi turvautua asiantuntijajär
jestelmääo. 

71 §. Pykälässä on sääooös ulkomaisen paten
tinhaltijan velvollisuudesta käyttää Suomessa asu
vaa asiamiestä. 

Patentiohaltijalle, samoin kuin patentiohaki
jalle, on säädetty velvollisuus käyttää Suomessa 
asuvaa asiamiestä patenttia koskevassa asiassa. 
Suomessa tehdyistä patenttihakemuksista on 
noin kaksi kolmasosaa ulkomaisia. Patenttiasia
miesjärjestelmä on patenttiviranomaisten työn 
kannalta osoittautunut välttämättömäksi. Paten
tin myöntämisen jälkeen eivät ulkomaiset paten
tinhaltijat kuitenkaan useissa tapauksissa enää ole 
pitäneet tarpeellisena käyttää suomalaista asia
miestä vuosimaksujen suorittamisessa. Tämän 
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seurauksena virheellisyydet patentin vuosimaksu
jen suorittamisessa ovat lisääntyneet. Muuttuvien 
vuosimaksujen, valuuttakurssien muutosten ja 
pankkien perimien välitysmaksujen johdosta vi
raston tilille saapuneet summat ovat osoittautu
neet usein liian pieniksi. Tämä ei merkitse vain 
lisätyötä virastolle, vaan seurauksena saattaa myös 
olla patentinhakijan oikeudenmenetys maksun 
suorittamiselle säädetyn määräajan päättymisen 
johdosta. Tästä syystä ehdotetaan esillä olevaan 
pykälään tehtäväksi lisäys, jonka mukaan ulko
mainen patentinhaltija nimenomaan veivoitetaan 
käyttämään täällä asuvaa asiamiestä vuosimaksu
jen suorittamisessa. 

71 a §. Pykälän säännösten mukaan voi se, 
joka on suorittanut säädetyn toimenpiteen liian 
myöhään, määrätyin edellytyksin saada ratkai
sun, että toimenpide on katsottava suoritetuksi 
määräaJassa. 

Voimassa olevan pykälän 1 momentissa on 
tapaukset, joissa patentinhakija ei ole suorittanut 
toimenpidettä patenttiviranomaisessa tässä laissa 
tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa ja 2 
momentissa tapaukset, joissa patentinhaltija ei 
ole maksanut vuosimaksuaan edes säädetyn lisä
ajan kuluessa. 

Koska ehdotuksen mukaan vuosimaksuja on 
maksettava jo hakemuksen käsittelyaikana ja kos
ka patenttiyhteistyösopimuksen eräitä sovellutus
sääntöjä on muutettu, ehdotetaan pykälään teh
täväksi seuraavat muutokset: 

Ensimmäinen momentti muutetaan siten, että 
se tarkoittaa vain määräaikoja, jotka patentinha
kija on laiminlyönyt muussa kuin vuosimaksuja 
koskevassa asiassa. Toinen momentti sen sijaan 
laajennetaan koskemaan kaikkia tapauksia, joissa 
vuosimaksua ei ole suoritettu säädetyssä ajassa ja 
näin se on sovellettavissa sekä hakemusajalla että 
patentin myöntam1sen jälkeen suoritettavien 
vuosimaksujen m yöhästymisiin. 

Kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuksen 
sovellutussääntöjä 82 bis ja 82 ter on muutettu 
siten, että kansainväliset hakemukset saatetaan 
samaan asemaan kansallisten hakemusten kanssa 
myös niissä tapauksissa, joissa hakija on määrä
ajan laiminlyömisen takia hakemuksen kansain
välisen vaiheen aikana kärsinyt oikeudenmene
tyksen. Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan otet
tavaksi uusi 4 momentti, joka antaa patenttivira
nomaiselle mahdollisuuden hyväksyä jokin kan
sainvälisessä vaiheessa liian myöhään suoritettu 
toimenpide niillä edellytyksillä, jotka on säädetty 
1 momentissa. Säännös ei koske etuoikeusaikaa. 

71 b §. Tämän pykälän mukaan sillä, joka on 
tehnyt kansainvälisen hakemuksen, on mahdolli
suus määrätyin edellytyksin saada liian myöhään 
tehty toimenpide hyväksytyksi. Pykälä on tähän 
asti tarkoittanut vain 31 §:n mukaisia toimenpi
teitä. Hakijalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus 
saada hyväksytyksi samoilla edellytyksillä kuin 
31 §:n mukaisen määräajan ylittäminen myös 
38 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan ylittä
minen. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi tämän 
mukaisesti. 

72 §. Pykälässä on säännökset muutoksen
hausta patenttiviranomaisen patenttilain nojalla 
antamaan muuhun kuin 24 §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen sekä 71 a tai 72 b §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen. Pykälää on täsmennetty lisäämällä 
siihen vuosimaksujen suorittamisen lykkäämistä 
koskeva 42 §. 

7 3 §. Pykälässä olevan säännöksen mukaan 
voidaan asetuksella säätää, että yksi tai useampi 
ensimmäisistä patenttivuosista on maksuton. 
Koska ehdotuksen mukaan vuosimaksujärjestel
mä koskee myös patenttihakemuksia, on sana 
"patenttivuosi" korvattu sanalla "maksuvuosi". 

2. Voimaantulo- Ja siirtymäsään
nökset 

Voimaantulosäännöksen momentti. Useat 
ehdotetuista muutoksista koskevat mikrobiologi
sia keksintöjä. Muutokset on tehty sen vuoksi, 
että Suomi voisi ratifioida Budapestin sopimuk
sen. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että ne 
saatetaan voimaan vasta, kun Budapestin sopi
mus tulee voimaan Suomen osalta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että laki tulisi voimaan asetuksella 
säädettävänä päivänä. 

Patentinhakijoiden kannalta on edullista saat
taa muutkin ehdotetut lainmuutokset voimaan 
samanaikaisesti Budapestin sopimuksesta johtu
vien muutosten kanssa. 

Budapestin sopimus on tullut kansainvälisesti 
voimaan 19 päivänä elokuuta 1980. Jos Suomi 
liittyy sopimukseen, tulee se Suomen osalta voi
maan kolmen kuukauden kuluttua ratifioimiskir
jan tallettamispäivästä, jollei Suomi ratifioimis
kirjassa ilmoita myöhempää päivää, jolloin sopi
mus tulee voimaan vasta sanottuna päivänä. 

2 momentti. Tämän siirtymäsäännöksen mu
kaan ei lain 8, 22 ja 56 §:n mikro-organismeja 
koskevia säännöksiä eikä 8 a §:ää sovelleta taan
nehtivasti patenttihakemuksiin, jotka on tehty 
ennen tämän lain voimaantuloa. Tämä koskee 
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myös sellaisia jaettuja ja lohkaistuja hakemuksia, 
jotka on katsottava tehdyiksi ennen lain voi
maantuloa. 

3 momentti. Tässä momentissa on vuosimak
sujärjestelmän uudelleenjärjestelystä johtuvat 
siirtymäsäännökset. Momentissa ehdotetaan, 
että uusia patenttihakemuksen vuosimaksuja kos
kevia säännöksiä ei sovelleta ennen tämän lain 
voimaantuloa tehtyihin patenttihakemuksiin. Pa
tentteihin, jotka on myönnetty tai myönnetään 
ennen lain voimaantuloa tehtyjen hakemusten 
perusteella sovelletaan edelleen lain voimaantul
lessa voimassa olevia patentin vuosimaksuja kos
kevia säännöksiä. Tällaisen hakemuksen perus
teella myönnetystä patentista erääntyvät siis vuo
simaksut kaikilta patenttivuosilta, jotka ovat al
kaneet ennen patentin myöntämistä, yhdellä ker
taa. 

Poikkeuksena edellä esitetystä ehdotetaan kui
tenkin, että vuosimaksut erääntyvät kalenteri
kuukausittain myös niiden patenttien osalta, joi
hin periaatteessa sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita vuosimaksuista annettuja 
säännöksiä. Näin vuosimaksut, jotka voimassa 
olevien säännösten mukaan ovat erääntyneet ky
seessä olevan patentin patenttivuoden ensimmäi
senä päivänä, erääntyvät lain voimaantulon jäl
keen sen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, 
jonka aikana patenttivuosi alkaa. Tämä säännös 
ei kuitenkaan koske sellaisia erityisiä erääntymis
päiviä, jotka perustuvat voimassa olevan lain 
42 §:n 1 momentin toisessa lauseessa tai 42 §:n 
2 momentissa oleviin säännöksiin. Nämä eräänty-

mispäivät lasketaan myös tämän lain voimaantu
lon jälkeen nyt voimassa olevien säännösten mu
kaisesti. 

4 momentti. Uudessa vuosimaksujärjestelmäs
sä on hakijan oikeutta vaatia niin sanottua hake
mispäivän siirtoa (14 §) rajoitettu. Ehdotuksen 
mukaan hakemispäivän siirtoa koskeva vaatimus 
on esitettävä kahden vuoden kuluessa hakemis
päivästä. Uusi maksujärjestelmä ei kuitenkaan 
koske ennen lain voimaantuloa tehtyjä hakemuk
sia. Sen tähden tällaisten hakemusten osalta 
ehdotetaan säädettäväksi, että vaatimus hakemis
päivän siirrosta voidaan tehdä kahden vuoden 
kuluessa lain voimaantulopäivästä. 

5 momentti. Lääke- ja ravintoaineita koskeva 
säännös vastaa voimassa olevan patenttilain siirty
mäsäännöstä 1 sekä vuoden 1980 lainmuutoksen 
(407 /80) voimaantulosäännöksen 6 momenttia. 
Patentin myöntämistä tuotteeseen silloin, kun 
keksintö koskee ravinto- tai lääkeaineita, pidet
tiin patenttilakia säädettäessä lähinnä sosiaalisista 
syistä arveluttavana. Tästä syystä ja kotimaisen 
lääketeollisuuden suojaamiseksi lakiin otettiin sa
nottu siirtymäsäännös. Tässä esityksessä on jätetty 
tulevan kehityksen varaan se, milloin meilläkin 
siirrytään Euroopassa jo melko yleisesti hyväksyt
tyyn käytäntöön myöntää tuotepatentti myös 
ravinto- ja lääkeaineille. Tulkintaongelmien vält
tämiseksi on katsottu tarpeelliseksi ottaa asiaa 
koskeva säännös myös tähän lakiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
patenttilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 8 §:n 2 ja 6 momentti, 14 

§:n 2 momentti, 31 ja 32 §, 33 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 34 §, 38 §:n 2 momentti, 5 luvun otsikko, 41, 
42 ja 51 §, 52 §:n 1 momentin 2 kohta, 56 §:n 1 momentti, 71 §:n 1 momentti, 71 a §, 71 b §:n 1 
momentin johdantokappale, 72 §:n 1 momentti ja 73 §, 

sellaisena kuin niistä ovat 8 §:n 2 ja 6 momentti, 31 ja 32 §, 33 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 34 §, 
38 §:n 2 momentti, 41 §, 52 §:n 1 momentin 2 kohta, 71 a §, 71 b §:n 1 momentin 
johdantokappale ja 72 §:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (407/80) ja 51§ 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa, uusi 7 
momentti, lakiin uusi 8 a §, 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla, uusi 4 momentti, 22 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla, uusi 6-8 momentti ja 40 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 
momentti, seuraavasti: 

8 § 

Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys, 
tarvittaessa piitustuksineen, sekä täsmällisesti il
maistuna se, mitä patentilla halutaan suojata 
(patenttivaatimus). Se, että keksintö tarkoittaa 
kemiallista yhdistettä, ei edellytä tietyn käytön 
ilmoittamista patenttivaatimuksessa. Selityksen 
tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen 
perusteella käyttää keksintöä. Keksintö, joka kos
kee mikrobiologista menetelmää tai tällaisella 
menetelmällä aikaansaatua tuotetta, katsotaan 
8 a §:ssä mainituissa tapauksissa riittävän selvästi 
esitetyksi vain, jos lisäksi on täytetty sanotussa 
pykälässä mainitut ehdot. 

Hakijan on suoritettava vahvistettu hakemus
maksu. Hakemuksesta on myös suoritettava vah
vistettu vuosimaksu jokaiselta ennen hakemuksen 
lopullista ratkaisemista alkaneelta maksuvuodel
ta. 

Maksuvuosi lasketaan ensimmäisen kerran siitä 
päivästä, jolloin hakemus on tehty tai katsottava 
tehdyksi, ja tämän jälkeen vastaavasta kalenteri
päivästä. 

8 a § 
Jos keksintöä toteutettaessa on käytettävä 

mikro-organismia, joka ei ole yleisesti saatavissa 
ja jota ei voida esittää hakemusasiakirjoissa siten, 

3 438400305A 

että ammatumtes niiden perusteella voi käyttää 
keksintöä, on organismiviljelmä talletettava vii
meistään hakemuksen tekemispäivänä. Viljelmän 
on tämän jälkeen oltava jatkuvasti talletettuna 
siten, että se, joka tämän lain mukaan on 
oikeutettu saamaan näytteen talletuksesta, voi 
saada sen Suomessa. Asetuksella säädetään mihin 
talletukset voidaan tehdä. 

Jos talletettu viljelmä menettää elinvoimaisuu
tensa tai näytettä ei muusta syystä voida saada 
viljelmästä, voidaan se korvata saman organismin 
uudella viljelmällä siten kuin asetuksella sääde
tään. Jos näin on menetelty, uusi talletus katso
taan tehdyksi aikaisemman talletuksen tekemis
päivänä. 

14 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vaatimus on 
tehtävä kahden vuoden kuluessa hakemispäiväs
tä. Sellainen vaatimus voidaan tehdä vain kerran, 
eikä sitä saa peruuttaa. 

15 § 

Jollei hakija suorita vuosimaksua 8, 41 ja 42 
§:n mukaisesti, hakemus jätetään sillensä ilman 
välipäätöstä. Siten sillensä jätettyä hakemusta ei 
voida ottaa uudelleen käsiteltäväksi. 
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22 § 

Jos mikro-organismiviljelmä on talletettu 8 a 
§:n mukaisesti, jokaisella on oikeus saada näyte 
viljelmästä, kun asiakirjat ovat tulleet 1, 2 tai 3 
momentin mukaisesti julkisiksi. Sen estämättä, 
mitä edellä on säädetty, näytettä ei kuitenkaan 
luovuteta sellaiselle, joka voimassa olevien sään
nösten mukaan ei voi saada haltuunsa talletettua 
mikro-organismia. Näytettä ei myöskään luovute
ta sellaiselle, jonka hallussa se vahinkoa tuotta
vien ominaisuuksiensa vuoksi saattaa aiheuttaa 
huomattavaa vaaraa. 

Ennen kuin patenttihakemus on pantu julki
sesti nähtäväksi tai ratkaistu lopullisesti ilman 
julkisesti nähtäväksipanoa, näyte talletuksesta 
saadaan 6 momentin ensimmäisen virkkeen sään
nöksestä huolimatta luovuttaa ainoastaan erityi
selle asiantuntijalle, mikäli hakija tätä pyytää. 
Asetuksella säädetään, milloin tällainen pyyntö 
voidaan tehdä ja ketä näytteen pyytäjä voi käyt
tää asiantuntijana. 

Sen, joka haluaa saada näytteen, tulee pyytää 
sitä kirjallisesti patenttiviranomaiselta ja sitoutua 
noudattamaan asetuksella annettuja näytteen 
väärinkäytön estämistä koskevia säännöksiä. Jos 
näyte saadaan luovuttaa ainoastaan erityiselle 
asiantuntijalle, tulee tämän antaa edellä tarkoi
tettu sitoumus. 

31 § 
Jos hakija haluaa jatkaa kansainvälistä hake

musta Suomen osalta, hänen on 20 kuukauden 
kuluessa kansainvälisestä hakemispäivästä tai, jos 
etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä josta etuoi
keutta on pyydetty, annettava patenttiviranomai
selle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai 
ruotsinkielinen käännös siinä laajuudessa kuin 
asetuksella säädetään tai, jos hakemus on laadittu 
suomen- tai ruotsinkielisenä, jäljennös hakemuk
sesta. Hakijan on saman ajan kuluessa suoritetta
va vahvistettu maksu patenttiviranomaiselle. 

Jos hakija on pyytänyt kansainvälisen hake
muksen kansainvälistä patentoitavuuden esitutki
musta ja jos hän on 19 kuukauden kuluessa 1 
momentissa mainitusta päivästä patenttiyhteis
työsopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukai
sesti ilmoittanut, että hän aikoo käyttää tämän 
tutkimuksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittä
vää patenttia, hänen on suoritettava 1 momentis
sa mainitut toimenpiteet 30 kuukauden kuluessa 
mainitusta pätvästä. 

Jos hakija on suorittanut vahvistetun maksun 1 
tai 2 momentin mukaisesti, hän voi antaa vaadit
tavan käännöksen tai jäljennöksen kahden kuu
kauden lisäajan kuluessa edellyttäen, että vahvis
tettu lisämaksu suoritetaan jälkimmäisen määrä
ajan kuluessa. 

Jollei hakija noudata tämän pykälän säännök
siä, on hakemus katsottava peruutetuksi Suomen 
osalta. 

32 § 
Jos hakija peruuttaa kansainvälistä patentoita

vuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai il
moituksen, että hän aikoo käyttää tämän tutki
muksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittävää 
patenttia, kansainvälinen hakemus on katsottava 
peruutetuksi Suomen osalta. Hakemusta ei kui
tenkaan katsota peruutetuksi, jos peruutus on 
tehty ennen 31 §:n 1 momentissa säädetyn 
määräajan päättymistä ja hakija on 31 §:n 1 tai 3 
momentissa säädetyn määräajan kuluessa jatka
nut hakemusta. 

33 § 
Jos kansainvälistä hakemusta on jatkettu 31 

§:n mukaisesti, sovelletaan hakemukseen ja sen 
käsittelyyn 2 luvun säännöksiä, jollei tässä pykä
lässä tai 34--3 7 §: ssä toisin säädetä. Hakemus 
voidaan vain hakijan esityksestä ottaa käsiteltä
väksi ennen 31 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn 
määräajan päättymistä. 

Lain 22 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä 
sovelletaan jo ennen kuin hakija on jatkanut 
hakemusta, milloin hakija on täyttänyt 31 §:n 
mukaisen velvollisuutensa antaa hakemuksen 
käännös tai, jos hakemus on laadittu suomen- tai 
ruotsinkielisenä, milloin hakija on antanut hake
muksen jäljennöksen patenttiviranomaiselle. 

Sovellettaessa 48, 56 ja 60 §:ää kansainvälisen 
hakemuksen katsotaan tulleen julkiseksi, kun 
hakija on täyttänyt 3 momentin mukaiset velvol
lisuutensa. 

34 § 
Kansainvälistä patenttihakemusta ei saa hyväk

syä pantavaksi julkisesti nähtäväksi tai hylätä 
ennen asetuksella säädettävän määräajan päätty
mistä, jolh::i hakija suostu siihen, että hakemus 
ratkaistaan sitä ennen. 
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38 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tutkimusta 
koskeva pyyntö on esitettävä kansainväliselle toi
mistolle asetuksella säädettävän määräajan ku
luessa. Hakijan on samassa ajassa annettava pa
tenttiviranomaiselle hakemuksen käännös siinä 
laajuudessa kuin asetuksella säädetään sekä suori
tettava vahvistettu hakemusmaksu. 

40 § 

Patentista on suoritettava vahvistettu vuosi
maksu jokaiselta maksuvuodelta, joka alkaa pa
tentin myöntämisen jälkeen. Jos patentti on 
myönnetty ennen kuin patenttihakemuksesta 
maksettavat vuosimaksut ovat alkaneet erääntyä 
41 §:n mukaisesti, patentinhaltijan on kuitenkin 
patentin vuosimaksun erääntyessä ensimmäisen 
kerran maksettavaksi suoritettava vuosimaksut 
myös niiltä maksuvuosilta, jotka ovat alkaneet 
ennen patentin myöntämistä. 

5 luku 

Vuosimaksujen suorittaminen 

41 § 
Vuosimaksu erääntyy maksettavaksi sen kalen

terikuukauden viimeisenä päivänä, jonka kulues
sa maksuvuosi alkaa. Vuosimaksut kahdelta en
simmäiseltä vuodelta erääntyvät kuitenkin vasta 
samanaikaisesti kuin kolmannen maksuvuoden 
maksu. Vuosimaksuja ei saa suorittaa aikaisem
min kuin kuusi kuukautta ennen niiden eräänty
mispäivää. 

Lain 11 §:n mukaisesta myöhemmästä hake
muksesta suoritettavat vuosimaksut maksuvuo
delta, joka on alkanut ennen myöhemmän hake
muksen saapumispäivää tai joka alkaa kahden 
kuukauden kuluessa tästä päivästä, erääntyvät 
vasta, kun kaksi kuukautta on kulunut sanotusta 
päivästä. Niin ikään erääntyvät kansainvälisestä 
patenttihakemuksesta suoritettavat vuosimaksut 
vasta kahden kuukauden kuluttua siitä päivästä, 
jona hakemusta on 31 §:n mukaisesti jatkettu tai 
hakemus on 38 §:n mukaisesti otettu käsiteltä
väksi, jos kysymyksessä oleva maksuvuosi on 
alkanut ennen sanottua päivää tai alkaa kahden 
kuukauden kuluessa siitä. 

Vuosimaksu vahvistettuine korotuksineen voi
daan suorittaa kuuden kuukauden kuluessa 
erääntymispäivästä. 

42 § 
Jos keksijä on patentinhakijana tai patentin

haltijana ja jos vuosimaksujen suorittaminen 
tuottaa hänelle huomattavia vaikeuksia, patentti
viranomainen voi myöntää hänelle maksujen suo
rittamisen lykkäystä edellyttäen, että hän pyytää 
sitä viimeistään silloin, kun vuosimaksut ensim
mäisen kerran erääntyvät maksettaviksi. Lykkäys
tä voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun 
kolme vuotta on kulunut patentin myöntämises
tä. Lykkäyksen pidennystä koskeva pyyntö on 
tehtävä ennen kuin myönnetty lykkäys on päätty
nyt. 

Jos lykkäystä tai lykkäyksen pidennystä koskeva 
pyyntö hylätään, on kahden kuukauden kuluessa 
hylkäämisestä suoritettu maksu katsottava suori
tetuksi oikeassa ajassa. 

Vuosimaksut, joiden suorittamiseksi on myön
netty 1 momentin mukainen lykkäys, voidaan 41 
§:n 3 momentissa mainittuine korotuksineen 
suorittaa kuuden kuukauden kuluessa sen ajan
kohdan jälkeen, johon saakka lykkäys on saatu. 

51 § 
Jos patentista ei suoriteta vuosimaksua 40, 41 

ja 42 §:n säännösten mukaisesti, patentti raukeaa 
sen maksuvuoden alusta, jolta maksua ei ole 
suoritettu. 

52 § 
Tuomioistuimen tulee julistaa patentti mität

tömäksi sitä tarkoittavan kanteen perusteella, 
milloin patentti: 

2) tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi 
esitetty, että ammattimies voi sen perusteella 
käyttää keksintöä; 

56 § 
Jos patentinhakija vetoamalla hakemukseensa 

esittää vaatimuksen toiselle ennen kuin hakemus
asiakirjat ovat 22 §:n mukaan tulleet julkisiksi, 
hänen on pyynnöstä annettava suostumuksensa 
siihen, että tämä saa tutustua asiakirjoihin. Jos 
patenttihakemukseen kuuluu 8 a §:n mukainen 
mikro-organismiviljelmän talletus, suostumuksen 
tulee koskea myös oikeutta saada näyte viljelmäs
tä. Lain 22 §:n 6 momentin 2 ja 3 virkkeen sekä 



20 1984 vp. - HE n:o 230 

7 ja 8 momentin säännöksiä sovelletaan myös 
silloin, kun joku haluaa saada näytteen tällaisen 
suostumuksen perusteella. 

71 § 
Patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suo

messa, on oltava täällä asuva asiamies, joka on 
valtuutettu hänen puolestaan suorittamaan pa
tentin vuosimaksut ja jolla on oikeus ottaa vas
taan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita 
asiakirjoja patenttia koskevissa asioissa, lukuun 
ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja mää
räystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilö
kohtaisesti saapumaan oikeuteen. Asiamies on 
ilmoitettava merkittäväksi patenttirekisteriin. 

71 a § 
Jos patentinhakija on muussa kuin 2 momen

tissa tarkoitetussa asiassa kärsinyt oikeudenmene
tyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut 
toimenpidettä patenttiviranomaisessa tässä laissa 
tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa, mutta 
hän on tehnyt kaiken, mitä kohtuudella voidaan 
häneltä vaatia, noudattaakseen määräaikaa, ja jos 
hän suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden 
kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeis
tään vuoden kuluessa määräajan päättymisestä, 
patenttiviranomaisen tulee todeta, että toimenpi
de on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos 
hakija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen 
tehtävä siitä patenttiviranomaiselle kirjallinen 
esitys toimenpiteen suorittamiselle edellä sääde
tyssä ajassa ja suoritettava vahvistettu maksu. 

Jos patentinhakija tai patentinhaltija ei ole 
maksanut vuosimaksua 41 §:n 3 momentissa tai 
42 §:n 3 momentissa säädetyn määräajan kulues
sa, on 1 momentin säännöksiä vastaavasti sovel
lettava. Vuosimaksu on kuitenkin suoritettava ja 
esitys tehtävä viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa määräajan päättymisestä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 6 §:n 
1 momentissa säädettyä määräaikaa. 

Kansainväliseen patenttihakemukseen, jota on 
jatkettu Suomessa, sovelletaan 1 momenttia 
myös, kun on kysymys määräajasta, jota olisi 
ollut noudatettava vastaanottavassa viranomai
sessa, kansainvälisessä uutuustutkimusviranomai
sessa, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutki
muksia suorittavassa viranomaisessa tai maailman 
henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisessä 
toimistossa. Laiminlyöty toimenpide on tällöin 
suoritettava patenttiviranomaisessa. Tämä sään-

nös ei kuitenkaan koske määräaikaa, jonka kulu
essa hakemus on tehtävä, jotta se voi saada 
etuoikeuden aikaisemmasta hakemuksesta. 

71 b § 
Jos 31 tai 38 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa 

postitse lähetetty asiakirja tai maksu ei ole tullut 
patenttiviranomaiselle määrätyssä ajassa, mutta 
lähetyksen tarkoittama toimenpide suoritetaan 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija 
havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita, että 
määräaika on ylitetty, kuitenkin viimeistään vuo
den kuluessa määräajan päättymisestä, patentti
viranomaisen tulee todeta, että toimenpide on 
katsottava suoritetuksi määräajassa, jos: 

72 § 
Muutosta patenttiviranomaisen tämän lain no

jalla antamaan muuhun kuin 24 §:ssä tarkoitet
tuun lopulliseen päätökseen sekä 42, 71 a tai 
71 b §:ssä tarkoitettuun päätökseen haetaan va
littamalla patentti- ja rekisterihallituksen valitus
osastoon 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää 
lukuun ottamatta. Valittajan on saman ajan 
kuluessa suoritettava vahvistettu valitusmaksu 
uhalla, ettei valitusta oteta tutkittavaksi. 

73 § 
Tässä laissa tarkoitetut maksut vahvistetaan 

asetuksella. Vuosimaksuista voidaan tällöin sää
tää, että yksi tai useampi ensimmäisistä maksu
vuosista on maksuton. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä päivänä. 

Tämän lain 8, 22 ja 56 §:n säännöksiä, jotka 
koskevat mikro-organismiviljelmien tallettamista, 
sekä 8 a §:ää ei sovelleta ennen tämän lain 
voimaantuloa tehtyihin patenttihakemuksiin. 

Patenttihakemusten vuosimaksuja koskevia 
säännöksiä ei sovelleta ennen tämän lain voi
maantuloa tehtyihin patenttihakemuksiin. Täl
laisten hakemusten perusteella myönnettyihin tai 
myönnettäviin patentteihin sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita patentin 
vuosimaksuista annettuja säännöksiä. Ne vuosi
maksut, jotka voimassa olevien säännösten mu
kaan erääntyvät patenttivuoden ensimmäisenä 
päivänä, erääntyvät kuitenkin sen kalenterikuu
kauden viimeisenä päivänä, jonka kuluessa pa
tenttivuosi alkaa. 



Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen pa
tenttihakemusten osalta voidaan 14 §:ssä tarkoi
tettu vaatimus esittää kahden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulopäivästä. 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1984 
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Kunnes asetuksella toisin säädetään, patenttia 
ei kuitenkaan voida myöntää itse tuotteeseen, 
vaan ainoastaan sen valmistusmenetelmään, mil
loin keksintö koskee ravinto- tai lääkeaineita. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Lindblom 
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Liite 

Laki 
patenttilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 8 §:n 2 ja 6 momentti, 14 

§:n 2 momentti, 31 ja 32 §, 33 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 34 §, 38 §:n 2 momentti, 5 luvun otsikko, 41, 
42 ja 51§, 52 §:n 1 momentin 2 kohta, 56 §:n 1 momentti, 71 §:n 1 momentti, 71 a §, 71 b §:n 1 
momentin johdantokappale, 72 §:n 1 momentti ja 73 §, 

sellaisena kuin niistä ovat 8 §:n 2 ja 6 momentti, 31 ja 32 §, 33 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 34 §, 
38 §:n 2 momentti, 41 §, 52 §:n 1 momentin 2 kohta, 71 a §, 71 b §:n 1 momentin 
johdantokappale ja 72 §:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (407/80) ja 51 § 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa, uusi 7 
momentti, lakiin uusi 8 a §, 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla, uusi 4 momentti, 22 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 
uusi 6-8 momentti ja 40 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys, 
tarvittaessa piirustuksineen, sekä täsmällisesti il
maistuna se, mitä patentilla halutaan suojata 
(patenttivaatimus). Se, että keksintö tarkoittaa 
kemiallista yhdistettä, ei edellytä tietyn käytön 
ilmoittamista patenttivaatimuksessa. Selityksen 
tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen 
perusteella käyttää keksintöä. 

Hakijan on suoritettava vahvistettu hakemus
maksu. 

Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys, 
tarvittaessa piirustuksineen, sekä täsmällisesti il
maistuna se, mitä patentilla halutaan suojata 
(patenttivaatimus). Se, että keksintö tarkoittaa 
kemiallista yhdistettä, ei edellytä tietyn käytön 
ilmoittamista patenttivaatimuksessa. Selityksen 
tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen 
perusteella käyttää keksintöä. Keksintö, joka kos
kee mikrobiologista menetelmää tai tällaisella 
menetelmällä aikaansaatua tuotetta, katsotaan 
8 a §:ssä mainituissa tapauksissa rzi"ttävän selvästi 
esitetyksi vain, jos lisäksi on täytetty sanotussa 
pykälässä mainitut ehdot. 

Hakijan on suoritettava vahvistettu hakemus
maksu. Hakemuksesta on myös suoritettava vah
vistettu vuosimaksu jokaiselta ennen hakemuksen 
lopullista ratkaisemista alkaneelta maksuvuodel
ta. 

Maksuvuosi lasketaan ensimmäisen ke?Tan siitä 
päivästä, jolloin hakemus on tehty tai katsottava 
tehdyksi, ja tämän jälkeen vastaavasta kalenteri
päivästä". 

8 a § 
jos keksintöä toteutettaessa on käytettävä 

mikro-organismia, joka ei ole yleisesti saatavissa 
ja jota ei voida esittää hakemusasiakirjoissa siten, 
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Ehdotus 

että ammattimies niiden perusteella voi käyttää 
keksintöä, on organismiviljelmä talletettava vii
meistään hakemuksen tekemispäivänä. Viljelmän 
on tämän jälkeen oltava jatkuvasti talletettuna 
siten, että se, joka tämän lain mukaan on 
oikeutettu saamaan niiytteen talletuksesta, voi 
saada sen Suomessa. Asetuksella siiiidetään mihin 
talletukset voidaan tehdä. 

jos talletettu viljelmci menettiili elinvoimaisuu
tensa tai näytettii ei muusta syystii voida saada 
vilje/miistii, voidaan se korvata saman organismin 
uudella viljelmiillii siten kuin asetuksella sääde
tään. jos niiin on menetelty, uusi talletus katso
taan tehdyksi aikaisemman talletuksen tekemis
päivänä. 

14 § 

Ensimmäisessä momentissa tarkoitettu vaati
mus voidaan tehdä vain kerran, eikä sitä saa 
peruuttaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vaatimus on 
tehtå'vä kahden vuoden kuluessa hakemispäiviis
tä. Sellainen vaatimus voidaan tehdä vain kerran, 
eikä sitä saa peruuttaa. 

15 § 

jollei hakzj"a suorita vuosimaksua 8, 41 ja 42 
§:n mukaisesti, hakemus jiitetiiiin szllensä zlman 
välipäätöstä. Siten szllensii jätettyii hakemusta ei 
vozda ottaa uudelleen kå'siteltå'vå'ksi. 

22 § 

jos mikro-organismivi/jelmii on talletettu 
8 a §:n mukaisesti, jokaisella on oikeus saada 
näyte viljelmästä, kun asiakirjat ovat tulleet 1, 2 
tai 3 momentin mukaisesti julkisiksi. Sen estä
mättä, mitä edellä on säädetty, näytettä ei kui
tenkaan luovuteta sellaiselle, joka voimassa ole
vien säännösten mukaan ei voi saada haltuunsa 
talletettua mikro-organismia. Nå'ytettå' ei myös
kään luovuteta sellaiselle, jonka hallussa se va
hinkoa tuottavien ominaisuuksien vuoksi saattaa 
aiheuttaa huomattavaa vaaraa. 

Ennen kuin patenttihakemus on pantu julki
sesti nähtäväksi tai ratkaistu lopullisesti zlman 
julkisesti nähtiiviiksipanoa, nliyte talletuksesta 
saadaan 6 momentin ensimmäisen virkkeen sään
nöksestii huolimatta luovuttaa ainoastaan erityi
selle asiantuntrj"alle, mikäli hakz/a tätä pyytäii. 
Asetuksella säädetiiän, mzlloin tällainen pyyntö 
voidaan tehdä ja ketä niiytteen pyytäjä' voi käyt
tää asiantuntijana. 
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Voimassa oleva laki 

31 § 
Jos hakija haluaa jatkaa kansainvälistä hake

musta Suomen osalta, hänen on 20 kuukauden 
kuluessa kansainvälisestä hakemispäivästä tai, jos 
etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä josta etuoi
keutta on pyydetty, annettava patenttiviranomai
selle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai 
ruotsinkielinen käännös siinä laajuudessa kuin 
asetuksella säädetään sekä suoritettava vahvistettu 
maksu. 

jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomai
nen on pää"ttänyt, ettei kansainvälistä" uutuustut
kimusselostusta laadita, mutta hakija haluaa jat
kaa hakemusta Suomen osalta, hänen on suori
tettava 1 momentin mukaiset toimenpiteet kah
den kuukauden kuluessa siitä, kun sanotun vi
ranomaisen päätös lähetettiin hänelle tiedoksi. 

Jos hakija on pyytänyt kansainvälisen hake
muksen kansainvälistä patentoitavuuden esitutki
musta ja jos hän on 19 kuukauden kuluessa 1 
momentissa mainitusta päivästä patenttiyhteis
työsopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukai
sesti ilmoittanut, että hän aikoo käyttää tämän 
tutkimuksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittä
vää patenttia, hänen on suoritettava 1 momentis
sa mainitut toimenpiteet 25 kuukauden kuluessa 
mainitusta päivästä. 

Jollei hakija suorita 1, 2 tai 3 momentin 
mukaisia toimenpiteitä, on hakemus katsottava 
peruutetuksi Suomen osalta. 

32 § 
Jos hakija peruuttaa kansainvälistä patentoita

vuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai il
moituksen, että hän aikoo käyttää tämän tutki
muksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittävää 
patenttia, kansainvälinen hakemus on katsottava 

Ehdotus 

Sen, joka haluaa saada näytteen, tulee pyytää 
sitä kirjallisesti patenttiviranomaiselta ja sitoutua 
noudattamaan asetuksella annettuja näytteen 
väärinkäytön estämistä koskevia säännöksiä. jos 
näyte saadaan luovuttaa ainoastaan erityiselle 
asiantuntzj"alle, tulee tämän antaa edellä tarkoi
tettu sitoumus. 

31 § 
Jos hakija haluaa jatkaa kansainvälistä hake

musta Suomen osalta, hänen on 20 kuukauden 
kuluessa kansainvälisestä hakemispäivästä tai, jos 
etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä josta etuoi
keutta on pyydetty, annettava patenttiviranomai
selle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai 
ruotsinkielinen käännös siinä laajuudessa kuin 
asetuksella säädetään tai, jos hakemus on laadittu 
suomen- tai ruotsinkielisenä, jäljennös hakemuk
sesta. Hakzj(m on saman ajan kuluessa suoritetta
va vahvistettu maksu patenttiviranomaiselle. 

Jos hakija on pyytänyt kansainvälisen hake
muksen kansainvälistä patentoitavuuden esitutki
musta ja jos hän on 19 kuukauden kuluessa 1 
momentissa mainitusta päivästä patenttiyhteis
työsopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukai
sesti ilmoittanut, että hän aikoo käyttää tämän 
tutkimuksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittä
vää patenttia, hänen on suoritettava 1 momentis
sa mainitut toimenpiteet 30 kuukauden kuluessa 
mainitusta päivästä. 

jos hakija on suorittanut vahvistetun maksun 1 
tai 2 momentin mukaisesti, hän voi antaa vaadit
tavan käännöksen tai jäljennöksen kahden kuu
kauden lisäajan kuluessa edellyttäen, että vahvis
tettu lisämaksu suoritetaan jälkimmäisen määrä
ajan kuluessa. 

Jollei hakija noudata tämän pykälän säännök
siä, on hakemus katsottava peruutetuksi Suomen 
osalta. 

32 § 
Jos hakija peruuttaa kansainvälistä patentoita

vuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai il
moituksen, että hän aikoo käyttää tämän tutki
muksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittävää 
patenttia, kansainvälinen hakemus on katsottava 
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Voimassa oleva laki 

peruutetuksi Suomen osalta. Hakemusta ei kui
tenkaan katsota peruutetuksi, jos peruutus on 
tehty ennen 31 §: n 1 ja 2 momentissa säädetyn 
määräajan päättymistä ja hakija on kyseisen mää
räajan kuluessa suorittanut 31 §:n 1 momentissa 
säädetyt toimenpiteet. 

33 § 
Jos kansainvälistä hakemusta on jatkettu 31 

§:n mukaisesti, sovelletaan hakemukseen ja sen 
käsittelyyn 2 luvun säännöksiä, jollei tässä pykä
lässä tai 34-37 §:ssä toisin säädetä. Hakemus 
voidaan vain hakijan esityksestä ottaa käsiteltä
väksi ennen 31 §:ssä säädetyn määräajan päätty
mistä. 

Lain 22 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä 
sovelletaan vasta, kun hakija on täyttänyt 31 §:n 
mukaisen velvollisuutensa antaa hakemuksen 
käännös. 

Sovellettaessa 48, 56 ja 60 § :ää kansainväli
seen hakemukseen on sen estämättä, mitä niissä 
säädetään hakemusta koskevien asiakirjojen tule
misesta julkisiksi 22 §:n mukaan, katsottava, 
että asiakirjat ovat sanotun pykälän mukaan 
tulleet julkisiksi hakijan annettua 31 §:n mukai
sen käännöksen. 

34 § 
Kansainvälistä patenttihakemusta ei saa hyväk

syä pantavaksi julkisesti nähtäväksi tai hylätä 
·ennen kuin neljä kuukautta on kulunut 31 §:n 1 
ja 2 momentissa säädetyn määräajan päättymises
tä. 

jos hakija on 19 kuukauden kuluessa kansain
välisestä hakemispäivästä tai, jos etuotkeutta pyy
detään, szitä päivästä, josta etuozkeutta on pyy
detty, antanut 31 §:n 3 momentin mukaisen 
tlmoituksen, ei hakemusta saa hyväksyä panta
vaksi julkisesti nähtäväksi tai hylätä ennen maini
tussa lainkohdassa säädetyn 25 kuukauden mää
räajan päättymistä. 

Hakemus voidaan kuitenkin hyväksyä panta
vaksi julkLresti nähtäväksi tai hylätä ennen 1 ja 2 
momentissa säädetyn määräajan päättymistä, jos 
hakija suostuu siihen, että hakemus ratkaistaan 
sitä ennen. 

4 438400305A 

Ehdotus 

peruutetuksi Suomen osalta. Hakemusta ei kui
tenkaan katsota peruutetuksi, jos peruutus on 
tehty ennen 31 §:n 1 momentissa säädetyn 
määräajan päättymistä ja hakija on 31 §:n 1 tai 3 
momentissa säädetyn määräajan kuluessa jatka
nut hakemusta. 

33 § 
Jos kansainvälistä hakemusta on jatkettu 31 

§:n mukaisesti, sovelletaan hakemukseen ja sen 
käsittelyyn 2 luvun säännöksiä, jollei tässä pykä
lässä tai 34-37 §:ssä toisin säädetä. Hakemus 
voidaan vain hakijan esityksestä ottaa käsiteltä
väksi ennen 31 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn 
määräajan päättymistä. 

Lain 22 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä 
sovelletaan jo ennen kuin hakija on jatkanut 
hakemusta, mzlloin hakija on täyttänyt 31 §:n 
mukaisen velvollisuutensa antaa hakemuksen 
käännös tai, jos hakemus on laadittu suomen- tai 
ruotsinkielisenä, mzlloin hakzja on antanut hake
muksen jäljennöksen patenttiviranomaiselle. 

Sovellettaessa 48, 56 ja 60 §:ää kansainvälisen 
hakemuksen katsotaan tulleen julkzseksz; kun 
hakija on täyttänyt 3 momentin mukaiset velvol
lisuutensa. 

34 § 
Kansainvälistä patenttihakemusta ei saa hyväk

syä pantavaksi julkisesti nähtäväksi tai hylätä 
ennen asetuksella säädettävån määräajan päätty
mistä, jollei hakzja suostu sizhen, että hakemus 
ratkazstaan sitä ennen. 



26 1984 vp. - HE n:o 230 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

38 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tutkimusta 
koskeva pyyntö on esitettävä kansainväliselle toi
mistolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tieto vastaanottavan viranomaisen tai kansainväli
sen toimiston päätöksestä on lähetetty hakijalle. 
Hakijan on samassa ajassa annettava patenttivi
ranomaiselle hakemuksen käännös siinä laajuu
dessa kuin asetuksella säädetään sekä suoritettava 
vahvistettu hakemusmaksu. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tutkimusta 
koskeva pyyntö on esitettävä kansainväliselle toi
mistolle asetuksella såä'dettå'viin miiiiriiajan ku
luessa. Hakijan on samassa ajassa annettava pa
tenttiviranomaiselle hakemuksen käännös siinä 
laajuudessa kuin asetuksella säädetään sekä suori
tettava vahvistettu hakemusmaksu. 

40 § 

(ks. nykyinen 41 §) 

5 luku 

Vuosimaksut 

41 § 
Patentista on suoritettava vahvistettu vuosi

maksu jokaiselta vuodelta patenttihakemuksen 
tekemispäivästä lukien (patenttivuosi), jollei 
73 §:n nojalla ole muuta säädetty. 

(ks. nykyisen 42 §:n 1 mom. ja 3 mom:n 1 
virke) 

Patentista on suoritettava vahvistettu vuosi
maksu jokaiselta maksuvuodelta, joka alkaa pa
tentin myöntiimisen jiilkeen. jos patentti on 
myönnetty ennen kuin patenttihakemuksesta 
maksettavat vuosimaksut ovat alkaneet eriiiintyii 
41 §:n mukaisesti, patentinhaltzj'an on kuitenkin 
patentin vuosimaksun eriiiintyessii ensimmiiisen 
kerran maksettavaksi suoritettava vuosimaksut 
myös niiltii maksuvuosilta, jotka ovat alkaneet 
ennen patentin myöntiimistii. 

5 luku 

Vuosimaksujen suorittaminen 

41 § 
(ks. 40 §:n 2 mom.) 

Vuosimaksu eriiiintyy maksettavaksi sen kalen
terikuukauden viimeisenii piiiviinii, jonka kulues
sa maksuvuosi alkaa. Vuosimaksut kahdelta en
simmiiiseltii vuodelta eriiiintyviit kuitenkin vasta 
samanaikaisesti kuin kolmannen maksuvuoden 
maksu. Vuosimaksuja ei saa suorittaa aikaisem
min kuin kuusi kuukautta ennen niiden eräänty
mispäivää. 

Lain 11 §:n mukaisesta myöhemmiistii hake
muksesta suoritettavat vuosimaksut maksuvuo
delta, joka on alkanut ennen myöhemmiin hake
muksen saapumispiiiviiii tai joka alkaa kahden 
kuukauden kuluessa tiistii piiiviistii, eriiiintyviit 
vasta, kun kaksi kuukautta on kulunut sanotusta 
päiviistii. Niin ikäiin eriiiintyvät kansainvälisestä 
patenttihakemuksesta suoritettavat vuosimaksut 
vasta kahden kuukauden kuluttua szitä päivästä, 
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42 § 
Vuosimaksu on suoritettava viimeistaan kun

kin patenttivuoden ensimmäisenä päivänä. En
nen patentin myöntämistä tai kahden kuukau
den kuluessa sen jälkeen alkaneen patenttivuo
den vuosimaksu eräämyy kuitenkin maksettavak
si vasta sinä päivänä, jona patentin myöntämises
tä on kulunut kaksi kuukautta. Vuosimaksua ei 
saa suorittaa ennen patentin myöntämistä eikä 
myöskään aikaisemmin kuin kuusi kuukautta 
ennen patenttivuoden alkua. 

Jos keksijä on patentinhaltijana ja mikäli vuo
simaksun suorittamisen katsotaan tuottavan hä
nelle huomattavia vaikeuksia, patenttiviranomai
nen voi myöntää hänelle vuosimaksun suoritta
misen lykkäystä enintään kolmeksi vuodeksi pa
tentin myöntämisestä, jos keksijä pyytää sitä 
viimeistään sinä päivänä, jolloin vuosimaksu en
simmäisen kerran eräämyy maksettavaksi. Mikäli 
pyyntö hylätään, on kahden kuukauden kuluessa 
hylkäämisestä suoritettu maksu katsottava suori
tetuksi oikeassa ajassa. 

Vuosimaksu vahvistettuine korotuksineen voi
daan suorittaa kuuden kuukauden kuluessa pa
tenttivuoden alkamisesta tai, milloin patentti
vuosi on alkanut ennen patentin myöntämistä, 
tästä ajankohdasta lukien. Vuosimaksu, jonka 
suorittamiseksi on myönnetty 2 momentin mu
kainen lykkäys, voidaan mainittuine korotuksi
neen suorittaa kuuden kuukauden kuluessa sen 
ajankohdan jälkeen, johon saakka lykkäys on 
saatu. 

51 § 
Jos vuosimaksua ei suoriteta 41 ja 42 §:n 

säännösten mukaisesti, patentti raukeaa sen pa
tenttivuoden alusta, jolta maksua ei ole suoritet
tu. 

Ehdotus 

jona hakemusta on 31 §:n mukaisesti jatkettu tai 
hakemus on 38 §:n mukaisesti otettu käsiteltäväk
sz; jos kysymyksessä oleva maksuvuosi on alkanut 
ennen sanottua päivää tai alkaa kahden kuukau
den kuluessa stitii. 

Vuosimaksu vahvistettuine korotuksineen voi
daan suorittaa kuuden kuukauden kuluessa 
erääntymispäivästä. 

42 § 
(ks. 41 §:n 1 mom.) 

Jos keksijä on patentinhakijana tai patentin
haltijana ja jos vuosimaksujen suorittaminen 
tuottaa hänelle huomattavia vaikeuksia, patentti
viranomainen voi myöntää hänelle maksujen suo
rittamisen lykkäystä edellyttäen, että hän pyytää 
sitä viimeistään szlloin, kun vuosimaksut ensim
mäisen kerran erääntyvät maksettavzksi. Lykkäys
tä voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan, kuitenkin enintään stihen asti, kun 
kolme vuotta on kulunut patentin myöntämises
tä. Lykkäyksen pidennystä koskeva pyyntö on 
tehtävä ennen kuin myönnetty lykkäys on päätty
nyt. 

jos lykkäystä tai lykkå"yksen pidennystä koskeva 
pyyntö hylätään, on kahden kuukauden kuluessa 
hylkäämisestä suoritettu maksu katsottava suori
tetuksi oikeassa ajassa. 

(ks. 41 §:n 1 mom.) 

Vuosimaksut, joiden suorittamiseksi on myön
netty 1 momentin mukainen lykkäys, voidaan 
41 §:n 3 momentissa mainittuine korotuksineen 
suorittaa kuuden kuukauden kuluessa sen ajan
kohdan jälkeen, johon saakka lykkäys on saatu. 

51 § 
Jos patentista ei suoriteta vuosimaksua 40, 41 

ja 42 §:n säännösten mukaisesti, patentti raukeaa 
sen maksuvuoden alusta, jolta maksua ei ole 
suori~uu. 
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52 § 
Tuomioistuimen tulee julistaa patentti mität

tömäksi sitä tarkoittavan kanteen perusteella, 
milloin patentti: 

2) on myönnetty, vaikkei keksintöä ole niin 
selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perus
teella käyttää keksintöä; 

56 § 
Jos patentinhakija vetoamalla hakemukseensa 

esittää vaatimuksen toiselle ennen kuin hakemus
asiakirjat ovat 22 §:n mukaan tulleet julkisiksi, 
hänen on pyynnöstä annettava suostumuksensa 
siihen, että tämä saa tutustua asiakirjoihin. 

71 § 
Patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suo

messa, tulee olla täällä asuva asiamies, jolla on 
oikeus hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen 
tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja pa
tenttia koskevissa asioissa, lukuun ottamatta ri
kosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla 
asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti 
saapumaan oikeuteen. Asiamies on ilmoitettava 
patenttirekisteriin merkittäväksi. 

71 a § 
Jos patentinhakija on kärsinyt oikeudenmene

tyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut 
toimenpidettä patenttiviranomaisessa tässä laissa 
tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa, mutta 
hän on tehnyt kaiken, mitä kohtuudella voidaan 
häneltä vaatia, noudattaakseen määräaikaa, ja jos 
hän suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden 
kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeis
tään vuoden kuluessa määräajan päättymisestä, 
patenttiviranomaisen tulee todeta, että toimenpi
de on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos 
ha..kija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen 
toimenpiteen suorittamiselle edellä säädetyssä 

2) tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi 
esitetty, että ammattimies voi sen perusteella 
käyttää keksintöä; 

56 § 
Jos patentinhakija vetoamalla hakemukseensa 

esittää vaatimuksen toiselle ennen kuin hakemus
asiakirjat ovat 22 §:n mukaan tulleet julkisiksi, 
hänen on pyynnöstä annettava suostumuksensa 
siihen, että tämä saa tutustua asiakirjoihin. jos 
patenttihakemukseen kuuluu 8 a §:n mukainen 
mikro-organismiviljelmän talletus, suostumuksen 
tulee koskea myös oikeutta saada näyte viljelmäs
tä. Lain 22 §:n 6 momentin 2 ja 3 virkkeen sekä 
7 ja 8 momentin säännöksiä sovelletaan myös 
szlloin, kun joku haluaa saada näytteen tällaisen 
suostumuksen perusteella. 

71 § 
Patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suo

messa, on oltava täällä asuva asiamies, joka on 
valtuutettu hänen puolestaan suorittamaan pa
tentin vuosimaksut ja jolla on oikeus ottaa vas
taan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita 
asiakirjoja patenttia koskevissa asioissa, lukuun 
ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja mää
räystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilö
kohtaisesti saapumaan oikeuteen. Asiamies on 
ilmoitettava merkittäväksi patenttirekisteriin. 

71 a § 
Jos patentinhakija on muussa kuin 2 momen

tissa tarkoitetussa asiassa kärsinyt oikeudenmene
tyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut 
toimenpidettä patenttiviranomaisessa tässä laissa 
tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa, mutta 
hän on tehnyt kaiken, mitä kohtuudella voidaan 
häneltä vaatia, noudattaakseen määräaikaa, ja jos 
hän suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden 
kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeis
tään vuoden kuluessa määräajan päättymisestä, 
patenttiviranomaisen tulee todeta, että toimenpi
de on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos 
hakija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen 
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ajassa tehtävä siitä patenttiviranomaiselle kirjalli
nen esitys ja suoritettava vahvistettu maksu. 

Jos patentinhaltija ei ole maksanut patentin 
vuosimaksua 42 §:n 3 momentissa säädetyn mää
räajan kuluessa, on 1 momentin säännöksiä vas
taavasti sovellettava. Vuosimaksu on kuitenkin 
suoritettava ja esitys tehtävä viimeistään kuukau
den kuluessa määräajan päättymisestä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 6 §:n 
1 momentissa säädettyä määräaikaa. 

71 b § 
Jos 31 § :ssä tarkoitetussa tapauksessa postitse 

lähetetty asiakirja tai maksu ei ole tullut patentti
viranomaiselle määrätyssä ajassa, mutta lähetyk
sen tarkoittama toimenpide suoritetaan kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hakija havaitsi tai 
hänen olisi pitänyt havaita, että määräaika on 
ylitetty, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa 
määräajan päättymisestä, patenttiviranomaisen 
tulee todeta, että toimenpide on katsottava suori
tetuksi määräajassa, jos: 

72 § 
Muutosta patenttiviranomaisen tämän lain no

jalla antamaan muuhun kuin 24 §:ssä tarkoitet
tuun lopulliseen päätökseen sekä 71 a tai 
71 b §:ssä tarkoitettuun päätökseen haetaan va
littamalla patentti- ja rekisterihallituksen valitus
osastoon 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää 
lukuun ottamatta. Valittajan on saman ajan 
kuluessa suoritettava vahvistettu valitusmaksu 
uhalla, ettei valitusta oteta tutkittavaksi. 

438400305A 

Ehdotus 

tehtävä siitä patenttiviranomaiselle kirjallinen 
esitys toimenpiteen suorittamiselle edellä sääde
tyssä ajassa ja suoritettava vahvistettu maksu. 

Jos patentinhakzja tai patentinhaltija ei ole 
maksanut vuosimaksua 41 §:n 3 momentissa tai 
42 §:n 3 momentissa säädetyn määräajan kulues
sa, on 1 momentin säännöksiä vastaavasti sovel
lettava. Vuosimaksu on kuitenkin suoritettava ja 
esitys tehtävä viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa määräajan päättymisestä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 6 §:n 
1 momentissa säädettyä määräaikaa. 

Kansainväliseen patenttihakemukseen, jota on 
jatkettu Suomessa, sovelletaan 1 momenttia 
myös, kun on kysymys määräajasta, jota olisi 
ollut noudatettava vastaano!tavassa viranomai
sessa, kansainvälisessä uutuustutkimusviranomai
sessa, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutki
muksia suonitavassa viranomaisessa tai maatiman 
henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisessä 
toimistossa. Laiminlyöty toimenpide on tällöin 
suon.tettava patenttiviranomaisessa. Tämä sään
nös ei kuitenkaan koske määräaikaa, jonka kulu
essa hakemus on tehtävä, jotta se voi saada 
etuoikeuden aikaisemmasta hakemuksesta. 

71 b § 
Jos 31 tai 38 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa 

postitse lähetetty asiakirja tai maksu ei ole tullut 
patenttiviranomaiselle määrätyssä ajassa, mutta 
lähetyksen tarkoittama toimenpide suoritetaan 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija 
havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita, että 
määräaika on ylitetty, kuitenkin viimeistään vuo
den kuluessa määräajan päättymisestä, patentti
viranomaisen tulee todeta, että toimenpide on 
katsottava suoritetuksi määräajassa, jos: 

72 § 
Muutosta patenttiviranomaisen tämän lain no

jalla antamaan muuhun kuin 24 §:ssä tarkoitet
tuun lopulliseen päätökseen sekä 42, 71 a tai 
71 b §:ssä tarkoitettuun päätökseen haetaan va
littamalla patentti- ja rekisterihallituksen valitus
osastoon 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää 
lukuun ottamatta. Valittajan on saman ajan 
kuluessa suoritettava vahvistettu valitusmaksu 
uhalla, ettei valitusta oteta tutkittavaksi. 
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73 § 
Tässä laissa tarkoitetut maksut vahvistetaan 

asetuksella. Vuosimaksuista voidaan tällöin sää
tää, että yksi tai useampi ensimmäisistä patentti
vuosista on maksuton. 

Ehdotus 

73 § 
Tässä laissa tarkoitetut maksut vahvistetaan 

asetuksella. Vuosimaksuista voidaan tällöin sää
tää, että yksi tai useampi ensimmäisistä maksu
vuosista on maksuton. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä päivänä. 

Tämän lain 8, 22 ja 56 §:n säännöksiä, jotka 
koskevat mzkro-organismiviljelmien tallettamista, 
sekä 8 a §:ää ei sovelleta ennen tämän lain 
voimaantuloa tehtyihin patenttihakemukszin. 

Patenttihakemusten vuosimaksuja koskevia 
säännöksiä ei sovelleta ennen tämän lain voi
maantuloa tehtyihin patenttzhakemuksiin. Täl
laisten hakemusten perusteella myönnettyihin tai 
myönnettäviin patentteihin sovelletaan tämän 
lain voimaantullessa voimassa olleita patentin 
vuosimaksuista annettuja säännöksiii. Ne vuosi
maksut, jotka voimassa olevien säännösten mu
kaan erääntyvät patenttivuoden ensimmäisenä 
päivänä, erääntyvät kuitenkin sen kalenterikuu
kauden viimeisenä päivå"nä, jonka kuluessa pa
tenttivuosi alkaa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen pa
tenttzhakemusten osalta voidaan 14 §:sså· tarkoz·
tettu vaatimus esittää kahden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulopäivästä. 

Kunnes asetuksella toisin säädetään, patenttia 
ei kuitenkaan voida myöntää itse tuotteeseen, 
vaan ainoastaan sen valmistusmenetelmään, mzl
loin keksintö koskee ravinto- tai lääkeaineita. 


