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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihalli
tuksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan patentti- ja rekisterihal
lituksesta annettu laki yhdenmukaistettavaksi 
valtion virkamieslainsäädännön uudistamista kos
kevien lakien kanssa. Muutos on tarkoitettu tule-

maan voimaan heti sen jälkeen kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu, kuitenkin aikaisintaan vuo
den 1988 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamista 
koskevat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1988. Vaikka valtion virkamieslain voi
maanpanolain 2 ja 3 §:n säännökset kumoavat 
voimassa olevat keskeiset virkamiehen oikeus
asemaa koskevat lait ja asetukset, on eduskunnan 
perustuslakivaliokunta edellyttänyt valtion viras
tojen ja laitosten hallintoa koskevien lakien ja 
asetusten sopeuttamista virkamieslainsäädäntöä 
vastaaviksi. 

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 
(749/65) 2 §:ssä on luettelo virastossa olevista 
viroista ja toimista. Pykälä ehdotetaan tarpeetto
mana kumottavaksi. Koska virkamieslainsäädän
nön voimaan tullessa nykyiset eri virkasuhdelajit 
poistuvat, ehdotetaan 3 ja 4 §:n käsite viran- tai 
toimenhaltija muutettavaksi käsitteeksi virka
mies. 

371389] 

Lain 3 ja 4 §:n kieliasua ehdotetaan samalla 
oikaistavaksi. 

2. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä taloudelli
sia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan välittö
mästi sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi, 
kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 
1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749 165) 2 §, 

sellaisena kuin se on 2 päivänä heinäkuuta 1971 annetussa laissa (57 4/71 ), sekä 
muutetaan 3 § ja 4 §:n 1 momentti, näistä 4 § sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 2 

päivänä heinäkuuta 1971 annetulla lailla sekä 2 päivänä helmikuuta 1979 annetulla lailla (136/79), 
seuraavasti: 

3 § 
Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävä 

asia ratkaistaan keskusviraston yleisistunnossa 
niissä tapauksissa, joista asetuksella näin sääde
tään. Muut asiat ratkaisee pääjohtaja tai keskusvi
raston muu virkamies taikka ne ratkaistaan osas
toistunnossa sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. 

Valitus asiassa, jossa patentti- ja rekisterihalli
tuksen valitusosasto on tämän lain mukaan en
simmäisenä valitusasteena, ratkaistaan valituso
saston istunnossa. 

4 § 
Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen 

asiassa, jonka virkamies on ratkaissut, saa hakea 
muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitus-

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987 

osastolta 60 patvan kuluessa siitä päivästä, jona 
valittaja on saanut tiedon päätöksestä, milloin: 

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

2) päätöksellä on ratkaistu hakemus mallin 
rekisteröiruisestä tai muu mallioikeutta koskeva 
asra; 

3) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramer
kin rekisteröimisestä tai muu tavaramerkkiä kos
keva asia; taikka 

4) päätöksellä on kaupparekisteriin tehdyn 
ilmoituksen rekisteröiminen evätty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- Ja teollisuusministeri Ilkka Suominen 
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Liite 

Laki 
patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 2 §, 

sellaisena kuin se on 2 päivänä heinäkuuta 1971 annetussa laissa (574/71), sekä 
muutetaan 3 § ja 4 §:n 1 momentti, näistä 4 § sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 2 

päivänä heinäkuuta 1971 annetulla lailla sekä 2 päivänä helmikuuta 1979 annetulla lailla (136/79), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Patentti- ja rekisterihallituksessa voi olla seu

raavia peruspalkkaisia virkoja ja toimia: påäjohta
ja, osastopäällikkö yltjohtajana, osastopäällikkö, 
yli-insinööri osastopäällikkönä, apulaisosastopääl
likkö, yli-insinööri toimistopäällikkönä, toimisto
päällikkö, vanhempi tutkzjainsinööri, tutkijainsi
nööri, osastosihteeri, kielenkääntäjä, tutkija, kir
jallisuuspalveluinsinööri, notaan·, toimistosihtee
n·, kirjaaja, kassanhoitaja, kanslisti, apulaiskans
li.rti, kanslia-apulainen, konekir;oittaja ja vahti
mestan·. 

Patentti- ja rekisterz"hallituksessa voi tulo- ja 
menoarvion rajoissa olla ylimääräisiä toimenhalti
;oita ja tzlapäiszä toimihenkzlöitä sekä lisäksi 
työsopimussuhteessa olevaa henkzlökuntaa. 

3 § 
Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävä 

asia ratkaistaan keskusviraston yleisistunnossa 
niissä asioissa, jotka asetuksella näin määrätään 
yleisistunnon päätettäviksi. Muut asiat ratkaisee 
pääjohtaja tai keskusviraston muu viran- tai toi
menhaltija taikka ne ratkaistaan osastoistunnossa 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

Valitus patentti- ja rekisterz"hallituksen päätök
sestä viran- tai toimenhaltijan ratkaisemassa asias
sa, jossa patentti- ja rekisterihallituksen valituso
sasto on tämän lain mukaan ensimmäisenä vali
tusasteena, ratkaistaan valitusosaston istunnossa. 

4 § 
Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen 

asiassa, jonka viran- tai toimenhaltzja on ratkais
sut, saa hakea muutosta patentti- ja rekisterihalli
tuksen valitusosastolta 60 päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätök
sestä sitä päivää lukuun ottamatta, milloin: 

Ehdotus 

2 § 
(Kumotaan) 

3 § 
Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävä 

asia ratkaistaan keskusviraston yleisistunnossa 
niissä tapauksissa, ;oista asetuksella nåi"n sääde
tään. Muut asiat ratkaisee pääjohtaja tai keskusvi
raston muu virkamies taikka ne ratkaistaan osas
toistunnossa sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. 

Valitus asiassa, jossa patentti- ja rekisterihalli
tuksen valitusosasto on tämän lain mukaan en
simmäisenä valitusasteena, ratkaistaan valituso
saston istunnossa. 

4 § 
Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen 

asiassa, jonka virkamies on ratkaissut, saa hakea 
muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitus
osastolta 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
valittaja on saanut tiedon päätöksestä, milloin: 



4 1987 vp. - HE n:o 209 

Voimassa oleva laki 

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

2) päätöksellä on ratkaistu hakemus mallin 
rekisteröimisestä tai muu mallioikeutta koskeva 
as1a; 

3) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramer
kin rekisteröimisestä tai muu tavaramerkkiä kos
keva asia; taikka 

4) päätöksellä on kaupparekisteriin tehdyn 
ilmoituksen rekisteröiminen evätty. 

Ehdotus 

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

2) päätöksellä on ratkaistu hakemus mallin 
rekisteröimisestä tai muu mallioikeutta koskeva 
as1a; 

3) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramer
kin rekisteröimisestä tai muu tavaramerkkiä kos
keva asia; taikka 

4) päätöksellä on kaupparekisteriin tehdyn 
ilmoituksen rekisteröiminen evätty. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänä 


