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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sopimattomasta menet
telystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n ja markkinatuomio
istuimesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on parantaa elinkei
nonharjoittajan liikesalaisuuksien sekä teknisten 
esikuvien ja teknisten ohjeiden suojaa. Esityksen 
mukaan elinkeinonharjoittajalla olisi mahdolli
suus saada kieltotuomio markkinatuomioistui
melta paitsi silloin, kun kysymyksessä on sopi
mattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
annetun lain 1-3 §:n vastainen menettely myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittaja on vastoin sa-

man lain 4 §:n säännöksiä käyttänyt tai ilmaissut 
toisen liikesalaisuuden, teknisen esikuvan tai tek
nisen ohjeen. Tämä edellyttää sekä sopimatto
masta menettelystä elinkeinotoiminnassa anne
tun lain että markkinatuomioistuimesta annetun 
lain muuttamista. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskun
ta on hyväksynyt lait. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetu t 
muutokset 

1.1. Nykyinen tilanne 

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin
nassa annetun lain (1061/78) 6 §:n 1 momentin 
mukaan markkinatuomioistuin voi kieltää elin
keinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta 
lain 1-3 §:n vastaista menettelyä. Näin ollen 
markkinatuomioistuin voi nykyään kieltää lain 
yleislausekkeen nojalla hyvän liiketavan vastaisen 
tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannal
ta sopimattoman menettelyn käyttämisen elin
keinotoiminnassa (1 §), totuudenvastaisten tai 
harhaanjohtavien ilmaisujen käyttämisen elinkei
notoiminnassa (2 §) sekä sattumanvaraisen edun 
lupaamisen elinkeinotoiminnassa (3 §). Sitä vas
toin kyseisen lain liikesalaisuuksien sekä teknis
ten esikuvien ja teknisten ohjeiden suojaa koske
van 4 §:n vastaista menettelyä markkinatuomi
oistuin ei lain 6 §:n 1 momentin mukaan voi 
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kieltää. Sen sijaan 4 §:n vastaiseen menettelyyn 
syyllistynyt elinkeinonharjoittaja voidaan lain 
10 §:n 1 momentin nojalla tuomita liikesalaisuu
den väärinkäyttämisestä rangaistukseen. 

Lain 4 §:n 1 momentin mukaan kukaan ei saa 
oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tie
toa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista 
näin hankkimaansa tietoa. Pykälän 2 momentin 
mukaan se, joka elinkeinonharjoittajan palveluk
sessa ollessaan on saanut tiedon liikesalaisuudes
ta, ei saa sitä palvelusaikanaan oikeudettomasti 
käyttää eikä ilmaista hankkiakseen itselleen tai 
toiselle etua tai toista vahingoittaakseen. Pykälän 
3 momentin mukaan se, joka elinkeinonharjoit
tajan puolesta tehtävää suorittaessaan on saanut 
tiedon liikesalaisuudesta tai jolle työn tai tehtä
vän suorittamista varten taikka muuten liiketar
koituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tek
ninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää 
eikä ilmaista. Pykälän 4 momentin mukaan se, 
joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, 
teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tie-
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täen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon 
oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista. 

Norjassa liikesalaisuuksia suojataan muun 
muassa markkinointilain (lov om kontroll med 
markedsf0ring) 7 §:ssä. Lain 12 §:n mukaan 
7 §:n vastainen menettely voidaan kieltää. Kiel
lon määrää yleinen alioikeus. 

Ruotsissa liikesalaisuuksia ja teknisiä esikuvia 
suojataan vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä an
netun lain (lag om vissa bestämmelser mot illojal 
konkurrens) 3-5 §:llä sekä eräillä rikoslain sään
nöksillä. Liikesalaisuuksien ja teknisten esikuvien 
väärinkäyttämisen seuraamuksia ovat rangaistus 
ja vahingonkorvausvelvollisuus. Kieltotuomion 
antaminen nykyisten säännösten mukaan ei ole 
mahdollista. Kyseisen lainsäädännön uudistami
nen on kuitenkin parhaillaan vireillä. Vuoden 
1983 lopussa ilmestyneessä mietinnössä (Betän
kande av utredningen om skydd för företagshem
ligheter, 198 3: 52) ehdotetaan säädettäväksi eri
tyinen liikesalaisuuksien suojalaki. Ehdotuksen 
mukaan tuomioistuin voisi kieltää sitä, joka ky
seisen lain mukaan voidaan tuomita rangaistuk
seen tai maksamaan vahingonkorvausta, käyttä
mästä hyväkseen tai paljastamasta liikesalaisuut
ta. Ruotsin oikeusministeriössä on lakiehdotusta 
lausuntokierroksen pohjalta valmisteltu syksyllä 
1985. 

Tanskassa liikesalaisuuksien ja teknisten esiku
vien suojasäännös on markkinointilain (lov om 
markedsf0ring) 9 §:ssä. Kielto on markkinointi
lain yleisseuraamus ( 14 §) ja koskee kaikkien lain 
säännösten vastaista menettelyä, myös liikesalai
suuksien väärinkäyttöä. 

1.2. Ehdotetut muutokset ja niiden syyt 

Eräs edellytys uuden teknologian kehittämisel
le ja innovoivalle yritystoiminnalle on liikesalai
suuksien sekä teknisten esikuvien ja teknisten 
ohjeiden tehokas suoja. Laki sopimattomasta me
nettelystä elinkeinotoiminnassa ei nykyisessä 
muodossaan anna elinkeinonharjoittajalle tältä 
osin riittävän tehokasta oikeussuojaa. 

Elinkeinoelämämme on tullut yhä riippuvai
semmaksi korkealaatuisten tuotteiden kehittämi
sestä ja menestyminen korkean teknologian alalla 
käytävässä kansainvälisessä kilpailussa vaatii entis
tä enemmän ponnistuksia. Alan erityistietouden 
hankkiminen, uusien teknisten ratkaisujen löytä
minen ja muun muassa valmistusmenetelmien 
kehittäminen vaatii elinkeinonharjoittajilta huo
mattavaa taloudellista panostusta. Edellä mainit-

tujen tietojen suojaamiseen ei aina riitä pelkäs
tään patentti, vaan keksinnön hyväksikäyttö edel
lyttää usein tietoja, joita ei voida patentoida ja 
jotka yritys haluaa säilyttää liikesalaisuutenaan 
turvatakseen kilpailuasemansa. Riittävä suoja täl
laisille tiedoille on useinkin vaikuttamassa yritys
ten kiinnostukseen investoida tekniseen ja talou
delliseen kehittelytyöhön. 

Markkinatuomioistuimen kieltotuomion rajaa
minen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoi
minnassa annetussa laissa vain lain 1-3 §:n 
tarkoittamiin tapauksiin on käytännössä johtanut 
siihen, että elinkeinonharjoittajalla ei ole lain 
nykyisten säännösten nojalla mahdollisuutta saa
da markkinatuomioistuimessa suojakseen kieltoa 
sellaista toisen elinkeinonharjoittajan hyvän liike
tavan vastaista menettelyä - esimerkiksi luotta
mussuhteen väärinkäyttöä - vastaan, jota ei 
voida pitää suoranaisena markkinointina, kuten 
eräät markkinatuomioistuimen päätökset osoitta
vat. 

Teollisoikeuksia (patenttia, mallia, toiminimeä 
ja tavaramerkkiä) koskevassa lainsäädännössä sa
moin kuin kilpailuoikeudessa käytetään yleisesti 
rangaistuksen lisäksi seuraamuksena kieltoa. 
Myös liikesalaisuuksien ollessa kysymyksessä on 
loukkauksen kohteeksi joutuneen elinkeinonhar
joittajan kannalta yleensä tärkeämpää kiellon 
avulla estää liikesalaisuuden käyttämisestä aiheu
tuva vahinko kuin tuomita loukkaaja rangaistuk
seen jo tapahtuneesta teosta. Kielto voidaan 
lisäksi antaa oikeushenkilölle, kun taas rangaistus 
on mahdollista tuomita vain luonnolliselle henki
lölle. 

Elinkeinonharjoittajalla tulisikin myös lain 
4 § :n vastaisen menettelyn ollessa kysymyksessä 
olla mahdollisuus hakea kieltoa markkinatuomio
istuimelta. Tämän vuoksi ehdotetaan lain 6 §:n 1 
momenttiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
voitaisiin kieltää elinkeinonharjoittajaa, joka on 
4 §:n säännösten vastaisesti käyttänyt tai ilmais
sut toisen liikesalaisuuden, teknisen esikuvan tai 
teknisen ohjeen, jatkamasta tai uudistamasta täl
laista menettelyä. 

Lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetaan elinkei
nonharjoittajan puolesta tehtävää suorittavalla 
esimerkiksi elinkeinonharjoittajan toimeksiannos
ta työskentelevää arkkitehtiä, konsulttia tai muu
ta näihin verrattavaa. Sama lainkohta koskee 
myös niitä, joille on työn tai tehtävän suoritta
mista varten tai muuten liiketarkoituksessa uskot
tu tekninen esikuva tai tekninen ohje. Tällaisia 
henkilöitä voivat olla paitsi elinkeinonharjoitta
jan palveluksessa olevat myös muun muassa ali-
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hankkijat ja toiset yritykset, joille teknisiä esiku
via ja ohjeita uskotaan esimerkiksi tarjouksen 
antamisen yhteydessä. 

Ehdotetun kiellon kohteena olisi aina elinkei
nonharjoittaja. Markkinatuomioistuin ei voisi 
kohdistaa kieltoa toisen elinkeinonharjoittajan, 
esimerkiksi konsulttiyrityksen palveluksessa ole
vaan työntekijään kuten ei myöskään liikesalai
suuden, teknisen esikuvan tai teknisen ohjeen 
haltijan palveluksessa olevaan työntekijään. Vii
meksi mainittu työntekijä ei voisi olla kiellon 
kohteena myöskään toisen elinkeinonharjoittajan 
palvelukseen siirryttyään. Kielto voitaisiin sen 
sijaan kohdistaa kyseiseen elinkeinonharjoittajaan 
edellyttäen, että hän oli tietoinen liikesalaisuu
den oikeudenomasta hankkimisesta tai ilmaise
misesta. Siinä tapauksessa, että työntekijä on 
perustanut oman yrityksen, jossa käytetään hy
väksi 4 §:n vastaisesti liikesalaisuutta, teknistä 
esikuvaa tai teknistä ohjetta, markkinatuomiois
tuin voisi kieltää tätä yritystä jatkamasta tällaista 
menettelyä. 

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin
nassa annetun lain ehdotettu muutos edellyttää 
myös muutoksen tekemistä markkinatuomioistui
mesta annetun lain 6 a §:ään (1062/78), jossa 
säädetään siitä, kenellä on oikeus tehdä hakemus 
markkinatuomioistuimelle. 

2. Asian valmistelu 

Esityksen kauppa- ja teollisuusministeriölle ky
seisten lainmuutosten aikaansaamiseksi on tehnyt 
eri elinkeinonharjoittajatahoja edustava Keskus
kauppakamarin markkinointioikeudellinen neu-

vottelukunta. Muutosehdotuksista on pyydetty 
lausunto oikeusministeriöltä, markkinatuomio
istuimelta, Suomen Asianajajaliitolta ja Suomen 
Teollisoikeudelliselta Yhdistykseltä. 

Lausunnonantajien esittämiä näkökohtia on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon esi
tystä lopulliseen muotoon saatettaessa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksen mukaan hakemuksen markkinatuo
mioistuimelle kiellon määräämiseksi sopimatto
masta menettelystä elinkeinotoiminnassa anne
tun lain nojalla voisi muutettavaksi ehdotetun 
markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 a §: n 
mukaan tehdä myös elinkeinonharjoittaja, jonka 
liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä 
ohjeita toinen elinkeinonharjoittaja on vastoin 
ensiksi mainitun lain 4 §:n säännöksiä käyttänyt 
tai ilmaissut. 

Esityksellä ei olisi mainittavia valtion menoja 
lisääviä vaikutuksia, vaikka lainmuutoksen joh
dosta markkinatuomioistuimessa käsiteltävien ha
kemusten määrä jonkin verran lisääntyisikin. 

4. Voimaan tulo 

Lainmuutokset on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskun
ta on ne hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
22 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1061/78) 6 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

6 § 
Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatka

masta tai uudistamasta 1-3 §:n vastaista menet
telyä. Elinkeinonharjoittajaa, joka vastoin 4 §:n 
säännöksiä on käyttänyt toisen liikesalaisuutta, 
teknistä esikuvaa tai teknistä ohjetta taikka il
maissut sen, voidaan kieltää jatkamasta tai uudis-

2. 

tamasta tällaista menettelyä. Kieltoa on tehostet
tava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole 
tarpeetonta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 
1978 annetun lain 6 a §,sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1062/78), 
näin kuuluvaksi: 

6 a § 
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin- .;, 

nassa annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee 
markkinatuomioistuimessa vireille hakemuksella. 
Hakemuksen voi tehdä: 

1) elinkeinonharjoittaja, johon sanotun lain 
1-3 §:ssä tarkoitettu menettely kohdistuu tai 
jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa tai jonka 
liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä 

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1986 

ohjeita toinen elinkeinonharjoittaja on vastoin 
sanotun lain 4 §:n säännöksiä käyttänyt tai 
ilmaissut; tai 

2) elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi 
toimiva rekisteröity yhdistys. 

Tämä laki tule voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri jermu Laine 
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Liite 

1 . 
Laki 

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
22 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1061/78) 6 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatka

masta tai uudistamasta 1-3 §:n vastaista menet
telyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei 
se erityisestä syystä ole tarpeetonta. 

2. 

Ehdotus 

6 § 
Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatka

masta tai uudistamasta 1-3 §:n vastaista menet
telyä. Elinkeinonharjoittajaa, joka vastoin 4 §:n 
säännöksiä on käyttänyt toisen liikesalaisuutta, 
teknistä eszkuvaa tai teknistä ohjetta taikka il
maissut sen, voidaan kieltää jatkamasta tai uudis
tamasta tällaista menettelyä. Kieltoa on tehostet
tava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole 
tarpeetonta. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 
1978 annetun lain 6 a §,sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1062/78), 
näin kuuluvaksi: 

Voimasssa oleva laki 

6a§ 
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin

nassa annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee 
markkinatuomioistuimessa vireille hakemuksella. 
Hakemuksen voi tehdä elinkeinonharjoittaja, jo
hon sanotun lain 1-3 §:ssä tarkoitettu menette
ly kohdistuu, tai jonka toimintaa se saattaa 
vahingoittaa, taikka elinkeinonharjoittajien etu
jen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys. 

Ehdotus 

6a§ 
Sopimattomasta menette! ystä elinkeinotoimin

nassa annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee 
markkinatuomioistuimessa vireille hakemuksella. 
Hakemuksen voi tehdä: 

1) elinkeinonharjoittaja, johon sanotun lain 
1-3 §:ssä tarkoitettu menettely kohdistuu tai 
jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa, tai jonka 
liikesalaisuuksia, teknisiä eszkuvia tai teknisiä 
ohjeita toinen elinkeinonharjoittaja on vastoin 
sanotun lain 4 §:n säännöksiä käyttänyt tai il
maissut; tai 

2) elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi 
toimiva rekisteröity yhdistys. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




