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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta 
työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Lakia oikeudesta työntekijän tekemiin kek
sintöihin ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
työnantajaan rinnastetaan sen kanssa samaan 
konserniin kuuluvat yritykset. Lisäksi työn
tekijän velvollisuus ilmoittaa jättämästään 
patenttihakemuksesta työnantajalle muutet
taisiin etukäteiseksi tiedonantovelvollisuu
deksi. Työsuhdekeksintölautakunnan toimin-
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nan tehostamiseksi ehdotetaan lautakuntaa 
koskevia säännöksiä tarkistettaviksi siten, et
tä lautakunnan lausuntojen julkisuudesta tu
lee pääsääntö. Niin ikään vahvennettaisiin 
lautakunnan tiedonsaantioikeutta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi 
tilassa sen jälkeen kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 



2 HE 147/2000 vp 

SISÄLLYSLUETTELO 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ .•...••.••.............•....•.•...........•......................•....... 1 

SISALL YSLUETTELO ........................................................................................................... 2 

YLEISPERUSTELUT .............................................................................................................. 3 
1. Nykytila ......................................................................................................................... 3 
2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset .........•...•..•...•...••......•...........•................. 4 
3. Esityksen taloudelliset ja organisatoriset vaikutukset •...•...•.......•......•....•.............•... 6 
4. Asian valmistelu ........................................................................................................... 6 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ........•......••......•..•....•.•...•....•..•...........•..........•...•...•. 7 
1. Lakiehdotusten perustelut ........................................................................................... 7 
2. Tarkemmat säännökset ja määräykset ...•.....••.•.•.••.......•.•...........•......•............•........ 10 
3. Voimaantulo ............................................................................................................... 10 

LAKIEHDOTUKSET ............................................................................................................ 11 
oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta ....•... 11 

LIITE 1 .................................................................................................................................... 13 

RINNAKKAISTEKSTIT ....................................................................................................... 13 
oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta •....... 13 

LIITE 2 .................................................................................................................................... 16 

ASETUSLUONNOS ............................................................................................................... 16 
oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin annetun asetuksen 3 §:n muutta-
misesta .......................................................................................................................... 16 



HE 147/2000 vp 3 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

Laki oikeudesta työntekijän tekemiin kek
sintöihin (656/1967), jäljempänä työsuhde
keksintölaki, tuli voimaan vuonna 1968. Sen 
valmistelu tapahtui osittain pohjoismaisena 
yhteistyönä samanaikaisesti, kun yhtenäistä 
pohjoismaista patenttilainsäädäntöä luotiin 
1960-luvulla. Suomessa työsuhteessa synty
neitä keksintöjä koskeva säännös oli aikai
semmin ollut patenttilaissa. Lain perustana 
oleva työsuhdekeksintökomitean mietintö 
annettiin 20 päivänä maaliskuuta 1965. Mie
tinnössä ehdotettiin säädettäväksi kokonaan 
erillinen työsuhdekeksintöjä koskeva laki. 

Työsuhdekeksintölakia sovelletaan työ- tai 
virkasuhteessa olevan henkilön tekemiin pa
tentilla suojattavissa oleviin keksintöihin. 
Työsuhdekeksintölain lähtökohtana on se, et
tä työntekijällä on keksintöönsä sama oikeus 
kuin muullakin keksijällä, jollei laissa olevis
ta säännöksistä muuta johdu. Laki antaa tie
tyin edellytyksin työnantajalle mahdollisuu
den saada oikeuden työntekijän tekemään 
keksintöön, mutta velvoittaa toisaalta työnan
tajan maksamaan työntekijälle kohtuullisen 
korvauksen. 

Työnantajan oikeus on laajin sellaiseen 
keksintöön, joka on syntynyt työntekijälle 
työssä annetun tarkemmin määrätyn tehtävän 
tuloksena. Tällöin työnantaja on oikeutettu 
saamaan oikeuden keksintöön itselleen joko 
kokonaan tai osittain. Sama oikeus työnanta
jalla on silloin, kun keksintö on tehty työnte
kijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi 
tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennai
sesti käyttämällä hyväksi työnantajan liik
keessä tai laitoksessa saavutettuja kokemuk
sia. Tällöin edellytyksenä on kuitenkin, että 
keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työn-antajan 
toiminta-alaan. 

Milloin keksintö on syntynyt vähemmän 
kiinteässä yhteydessä työsuhteeseen, voi 
työnantaja saada vain käyttöoikeuden keksin
töön. Jos työnantaja haluaa laajemman oi
keuden joko tällaiseen keksintöön tai oikeu-

den keksintöön, joka on syntynyt yhteydettä 
työsuhteeseen, mutta jonka hyväksikäyttö 
kuuluu työnantajan toiminta-alaan, työnanta
jana on etuoikeus työntekijän kanssa siitä 
sopimaila saada tällainen oikeus. Etuoikeu
della tarkoitetaan sitä, että työntekijän on tar
jottava oikeudet keksintöön työnantajalle en
nen kuin hän tekee sopimuksen ulkopuolisen 
kanssa. 

Jotta kysymys työnantajan oikeudesta kek
sintöön saataisiin selvitetyksi, on työntekijä 
velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoitta
maan keksinnöstä työnantajalle. Samalla 
työntekijän tulee antaa keksinnön sisällöstä 
sellainen tieto, että työnantaja sen perusteella 
voi ymmärtää keksinnön, sekä myös ilmoitus 
siitä, millaisessa yhteydessä työsuhteeseen 
hän katsoo keksinnön syntyneen. Siitä, kun 
työnantaja on saanut tiedon, alkaa neljän 
kuukauden määräaika, jonka kuluessa työn
antajan on puolestaan kirjallisesti ilmoitetta
va keksijälle, ottaako hän kokonaan tai osak
si itselleen ne oikeudet keksintöön, jotka hä
nellä lain mukaan on mahdollisuus saada. 
Saman ajan kuluessa työantajan tulee myös 
käyttää hänelle kuuluvaa edellä mainittua 
etuoikeutta. Keksijä ei ennen mainitun neljän 
kuukauden määräajan päättymistä saa määrä
tä keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koske
vaa siten, että siitä voi olla seurauksena kek
sinnön julkiseksi tuleminen tai käyttö toisen 
lukuun. Työntekijällä on kuitenkin oikeus, 
tehtyään ilmoituksen keksinnöstä työnanta
jalle, hakea keksinnölleen patenttia Suomes
sa, mutta hänen on tällöin kirjallisesti ilmoi
tettava siitä työnantajalle viikon kuluessa ha
kemuksen antamisesta patenttiviranomaisel
le. 

Työsuhdekeksintöä koskevat säännökset 
ovat pääasiassa tahdonvaltaisia. Työnantajal
le voidaan sopia työsuhdekeksintöihin laa
jempikin oikeus kuin laissa on säädetty. Jos 
tällaisen tai keksintöön perustuvasta tehdyn 
muun sopimuksen ehdon soveltaminen joh
taisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovi
tella tai jättää se huomioon ottamatta. Työn-
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tekijälle on myös taattu oikeus saada kaikissa 
tapauksissa kohtuullinen korvaus työnanta
jalta, milloin tämä saa oikeuden työntekijän 
tekemään keksintöön. Korvauskanne on pan
tava vireille kymmenen vuoden kuluessa sii
tä, kun työnantaja on ilmoittanut ottavansa 
oikeuden keksintöön tai, jos siihen on haettu 
patenttia, viimeistään vuoden kuluttua paten
tin myöntämisestä. 

Työsuhdekeksintölain 11 a §:n nojalla on 
annettu valtioneuvoston päätös työsuhdekek
sintölautakunnasta (830/1988). Työsuhde
keksintölautakunta antaa lausuntoja lain so
veltamista koskevissa asioissa. Lautakunnas
sa on puheenjohtajan ja kahden muun puolu
eettoman jäsenen ohella kolme työnantajia ja 
kolme työntekijäpuolta edustavaa jäsentä. 
Lautakunnan jäsenet nimittää valtioneuvosto 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja lautakunnan 
toiminnasta aiheutuvat kulut suoritetaan val
tion varoista. Lautakunnan lausunnon voivat 
pyytää työnantaja ja työntekijä sekä tuomio
istuin, milloin riita keksinnöistä on saatettu 
sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on myös pa
tentti- ja rekisterihallituksella, mikäli patent
tia koskeva hakemus on sen käsiteltävänä. 
Lautakunnan ratkaisut eivät sido osapuolia, 
vaan heillä on lautakuntakäsittelyn jälkeen
kin käytettävissään tuomioistuintie. Työsuh
dekeksintöä koskevat riita-asiat käsitellään 
Helsingin käräjäoikeudessa. Työsuhdekek
sintölain 11 a §:n mukaan lautakunta voi 
toimia myös välimiesoikeutena, mikäli työn
antaja ja työntekijä ovat niin sopineet. 

Vuonna 1988 annettiin asetus oikeudesta 
työntekijän tekemiin keksintöihin 
(527/1988). Asetuksessa pyritään määritte
lemään keksinnön arvo sekä työsuhdekek
sintölain 7 §:n 1 momentin kohtuullisen kor
vauksen mukaiset IaskentaperusteeL 

2. Esityksen tavoitteet ja keskei
set ehdotukset 

Yritysten toimintaympäristö on nykyisin 
olennaisesti toisenlainen kuin se oli työsuh
dekeksintölain voimaan tullessa 1960-luvulla 
ja myös sitä uudistettaessa 1980-luvulla. Yri
tysten tuotantokeskeisyydestä on siirrytty 
enemmän markkinointi- ja strategiakeskei
syyteen. Kansainvälistyminen, yritysraken-

teiden muutokset ja kiristyvä kilpailu ovat 
luoneet lisää paineita yritysten tuotekehityk
seen ja tutkimustoimintaan ja niiden hyödyn
tämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. 
Keksinnöistä on tullut osa yritysten tuoteke
hitystoimintaa. Etenkin teknologian kehitys 
on ollut suurinta tiedonkäsittelyn ja biotekno
logiaan liittyvillä aloilla. Yritysten rakenteen 
ja toiminta-alan muuttuminen on ollut nope
aa. Yksittäisestä yrityksestä on siirrytty itse
näisiin tytär- ja sisaryritysten muodostamiin 
konserneihin. 

Työsuhdekeksintölaki on yleislaki, jonka 
avulla pyritään ratkaisemaan työoikeuden ja 
teollisoikeuden välistä jännitettä. Lailla pyri
tään sääntelemään yhtä työsuhteeseen liitty
vää osatekijää siten, että järjestelmä toimisi 
kaikissa hyvinkin erilaista toimintaa harjoit
tavissa yrityksissä. Sääntely ei kuitenkaan 
saisi muodostua esteeksi innovaatioiden hyö
dyntämisessä. 

Voimassa olevassa työsuhdekeksintölaissa 
ei ole kiinnitetty huomiota yritysten konser
nirakenteisiin. Nykyisin yritystoiminta orga
nisoituu konserneiksi eli yhä useammat juri
disesti itsenäiset yksiköt joko omistuksen tai 
muiden vastaavien kytkentöjen kautta muo
dostavat usein hyvinkin kiinteän taloudelli
sen kokonaisuuden. Toimialarationalisoinnit 
ja yrityskaupat ovat nykyajan liiketoiminnan 
arkipäivää. Yritysten rakenteen muuttuminen 
fuusioiden ja yhtiöittämisen kautta vaikuttaa 
myös työsuhdekeksintötoimintaan. Työsuh
dekeksintölain eräinä lain soveltamisen pe
ruskäsitteinä ovat työsuhde, toiminta-ala ja 
työsuhteessa saatu kokemus. Nykyisessä työ
suhdekeksintölaissa on varsin yksityis
kohtaisesti säännelty työnantajan oikeus ottaa 
työntekijän tekemä keksintö itselleen. Lähtö
kohta tälle on ollut se, että työnantajan toi
minta-ala on suhteellisen kapea-alainen ja 
harvoin muuttuva ja että työntekijän työteh
tävät ovat selkeästi määritelty. 

Yrityksen oikeuksien sitominen asianomai
seen toiminta-alaan voi aiheuttaa moniakin 
ongelmia. Työntekijöiden liikkuvuus tai liik
kuvuuden tarve konsernin sisällä voi olla 
suuri. Yhtiöittäminen sinänsä saattaa muuttaa 
toiminta-alaa siinä yrityksessä, jossa työnte
kijä on töissä, jolloin esimerkiksi työ
suhdekeksintölain tarkoittaman työnantajan 
toiminta-alan määrittäminen voi olla ongel-
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mallista. Lisäksi patentin hyödyntämistä kil
pailukeinona koko konsernin keskuudessa on 
useissa tapauksissa pidettävä yritystoiminnan 
vahvuutena. Jos yrityksen keksintöön liittyvä 
oikeus sidotaan kapea-alaisesti vain työnan
tajakäsitteen täyttävän yrityksen toiminta
alaan, saattaa tulkinta muodostua liian jäy
käksi ja estää joustavan patenttipolitiikan to
teuttamisen. Työsuhdekeksintölain mukaan 
työnantaja maksaa kohtuullisen korvauksen, 
jonka määrä perustuu työnantajan ja työnte
kijän tekemään sopimukseen. Eri tilanteista 
ja konserneista riippuen keksinnöstä saattaa 
aiheutua työnantajalle hyötyä, jota on vaikea 
ottaa huomioon korvausta määrättäessä. 

Voimassa olevassa lain 4 §:ssä on varsin 
yksityiskohtaisesti säännelty työnantajan oi
keudesta ottaa työntekijän tekemä keksintö 
itselleen. Sääntelyn lähtökohtana on aikoi
naan ollut se, että työnantajana toimivan yri
tyksen toiminta-ala muuttuu harvoin ja että 
työntekijän tehtävät on selkeästi määritelty ja 
työsuhde kestää pitkään. Nykyisin keksinnöt 
kuitenkin syntyvät entistä useammin projek
tiluonteisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa. 
Samalla yrityksissä pyritään sellaisiin työteh
täviin, että työntekijät voivat joustavasti siir
tyä eri tehtäviin konsernin sisällä. Näistä 
syistä on tarkoituksenmukaista, että työsuh
dekeksintölaissa työnantajaan rinnastettaisiin 
sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yri
tykset. 

Työsuhdekeksintölaki on pääosin tahdon
valtainen ja sen säännökset tulevat sovellet
tavaksi vain, mikäli osapuolet eivät ole muu
ta sopineet. Työsuhdekeksintölain uudistami
sen tulisi tapahtua siten, että keksintötoimin
taa yrityksen ja työntekijän välillä edistetään 
mahdollisimman paljon, samalla kun pyri
tään tarkistamaan ja poistamaan lain epäkoh
tia. Tehtyään työsuhdekeksinnön työntekijän 
on viipymättä ilmoitettava tästä työnantajal
le. Samoin työnantajan tulee kirjallisesti il
moittaa työntekijälle, aikooko hän ottaa itsel
leen oikeuden keksintöön. Voimassa olevan 
lain 6 §:n 2 momentin mukaan työntekijä on 
oikeutettu hakemaan patenttia tekemäänsä 
työsuhdekeksintöön, mutta hänen on tällöin 
jälkikäteen eli viikon kuluttua hakemuksen 
jättämisestä patenttiviranomaiselle kirjalli
sesti ilmoitettava siitä työnantajalle. Tämä 
säännös on pakottavaa oikeutta. 

Voimassa olevassa laissa korostetaan työn
tekijän ensisijaista oikeutta keksintöönsä. 
Lain 3 §:n mukaan työntekijällä on keksin
töönsä sama oikeus kuin muulla keksijällä, 
jollei työsuhdekeksintölaissa tai muussa lais
sa olevista säännöksistä muuta johdu. Työ
suhdekeksintölain esitöissä on perusteltu 
työntekijän itsenäistä hakemusoikeutta sillä, 
että on työntekijän ja työnantajan edun mu
kaista hakea patenttia mahdollisimman pian 
keksintöön. Lain säätämisen jälkeen keksin
tötoiminnan luonne on kuitenkin muuttunut. 
Nykyisin keksinnöt syntyvät enemmän jon
kin tuotekehitysprosessin seurauksena. Jos 
tällaisessa kehittelyssä patenttihakemus kek
sintöön jätettäisiin liian aikaisin, saattaisi pa
tenttisuoja keksinnölle jäädä tarpeettoman 
suppeaksi verrattuna siihen tilanteeseen, jos
sa patenttia haettaisiin vasta prosessin lopus
sa. Myös hätäisesti ja puutteellisesti valmis
teltu patenttihakemus saattaa antaa heikon 
suojan tai patentin saaminen mahdollisesti 
kokonaan epäonnistuu. 

Hätiköityjen patenttihakemusten ehkäise
miseksi ehdotetaan, että työntekijän jälkikä
teinen ilmoitusvelvollisuus muutettaisiin etu
käteiseksi ilmoitusvelvollisuudeksi aikomuk
sesta jättää hakemus. Tämä antaisi työnanta
jalle mahdollisuuden informoida työntekijää 
niistä eduista, jotka liittyvät siihen, että pa
tenttihakemus jätetään vasta myöhemmin. 
Työntekijän itsenäistä oikeutta hakemuksen 
jättämiseen ei kuitenkaan ole syytä rajoittaa, 
ottaen huomioon että työnantajan työsuhde
keksintölain 6 §:n 1 momentin mukainen 
harkinta-aika eli aika, jonka kuluessa hän voi 
määritellä kantansa keksintöön, on melko 
pitkä eli neljä kuukautta. Näin ollen etukätei
nen ilmoitusvelvollisuus selventäisi patentin 
hakuun liittyviä menettelytapoja. 

Oikeudenkäyntien välttämiseksi on työsuh
dekeksintölaissa asetettu työsuhdekeksintö
lautakunta antamaan riitakysymyksistä lau
suntoja. Tarkoituksena on, että kiista saadaan 
tuomioistuinmenettelyä nopeammin ja edul
lisemmin ratkaistua sekä samalla turvattua 
oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Lau
sunto perustuu aina työsuhdekeksintölakiin ja 
sen tulkintaan. Näin ollen lausunto ilmaisee 
lautakunnan käsityksen siitä, miten asia tuo
mioistuimissa ratkaistaisiin tai tulisi ratkaista 
Lautakunnan lausunnot ovat suosituksia ja 
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niitä voivat pyytää molemmat osapuolet sekä 
tuomioistuin. Erityisesti on pidetty keksijän 
kannalta tärkeänä saada lausunto edullisesti 
ja nopeasti puolueettomalta taholta. Lauta
kunnan aseman ja sen toimintaedellytysten 
vahvistamista on eri osapuolten kannanotois
sa pidetty tarpeellisena. Vaikka työsuhdekek
sintölautakunnassa menettely on paljolti 
muodostunut tuomioistuinmenettelyä muis
tuttavaksi, on silti muistettava sen toimintaa 
ohjaava luonne eikä pyrkiä nykyisilläkään 
muutoksilla kehittämään lautakunnasta tuo
mioistuinta. Työsuhdekeksintölain yhdeksi 
muutostarkennukseksi on esitetty keksintö
lautakunnan lausuntojen julkisuuden ja sito
vuuden lisäämistä. Työsuhdekeksintölauta
kunnan lausunnot julkaistaan lain voimassa 
olevan 11 a §:n 4 momentin mukaan tarpeel
lisessa laajuudessa siltä osin kuin niillä saat
taa olla merkitystä lain kannalta muissa sa
mankaltaisissa tapauksissa tai muuten yleistä 
merkitystä. Jos keksintöä koskeva patentti
hakemus on vireillä, lausuntoa ei saa julkais
ta ennen kuin asiakirjat ovat patenttilain 
22 §:n mukaan julkisia. Ehdotuksena on, että 
lausuntojen julkisuutta tulee suosia enemmän 
ja tehdä julkaisemisesta pääsääntö. Työsuh
dekeksintölain 11 a §:n 4 momentti muutet
taisiin tämän mukaisesti. Nykyisellään työ
suhdekeksinnöistä on vähän oikeuskäytäntöä. 
Lausuntojen lisääntynyt julkisuus vaikuttaisi 
keksintölautakunnan ratkaisujen merkityksen 
kasvuun. Lausuntokäytännön julkisuutta te
hostaa se, että julkistetut lausunnot esitettäi
siin myös kauppa- ja teollisuusministeriön 
Internet-sivuilla. Lausunto voitaisiin jättää 
julkaisematta silloin, kun on erityistä syytä 
esimerkiksi yritys- tai liikesalaisuuden vuok
si. Jotta lautakunnalla olisi tieto siitä, mitä 
lausuntojen mukaisia suosituksia noudatetaan 
käytännössä, ehdotetaan, että niin keksijän 
kuin työnantajankin tulisi ilmoittaa keksintö
lautakunnalle, aikooko hän noudattaa lauta
kunnan antamaa lausuntoa. Tällöin lautakun
nalle tulisi myös tietoa siitä, mitä lausuntoja 
noudatetaan käytännössä. 

3. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuk
sia. Ehdotetut säännökset ovat omiaan kan-

nustamaan keksintötoimintaa yrityksissä, 
koska erityisesti konsernirakenteet otettaisiin 
nykyistä tarkemmin huomioon. 

Ehdotuksella ei ole välittömiä valtiontalou
dellisia vaikutuksia. Esitykseen ei sisälly 
muutoksia verolainsäädäntöön. 

4. Asian valmistelu 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pitänyt 
aiheellisena selvittää työsuhdekeksintölain 
uudistamistarvetta yritysten toimintaympäris
tössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Mi
nisteriö asetti syksyllä 1998 työryhmän sel
vittämään työsuhdekeksintölain muutostar
peita sekä laatimaan selvitysten perusteella 
tarvittavat muutosehdotukset Toimeksian
non perustana oli helmikuussa 1998 profes
sori Niklas Bruunilta sekä varatuomari Mar
ja-Leena Maosalalta saatu selvitys (kauppa
ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raport
teja 4/ 1999) sekä muun muassa keskeisiltä 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä saadut 
lausunnot työsuhdekeksintölain muutostar
peista. Selvityksessä arvioitiin työsuhdekek
sintölainsäädännön nykyisiä vaikutuksia ja 
lainsäädännön kehityssuuntia eräissä Euroo
pan unionin jäsenmaissa. 

Työryhmä sai raporttinsa valmiiksi 30 päi
vänä syyskuuta 1999 (kauppa- ja teollisuus
ministeriön tutkimus- ja toimintaraportteja 
10/1999). Työryhmä esitti lakiin ja asetuk
seen erinäisiä muutoksia. Hallituksen esitys 
on laadittu olennaisilta osin tältä pohjalta. 

Työryhmän raportista ovat lausuntonsa an
taneet oikeusministeriö, opetusministeriö, 
Patentti- ja rekisterihallitus, työsuhdekeksin
tölautakunta, Akava ry, Keskuskauppa
kamari, Keksintösäätiö, Suomen Ammattiliit
tojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen patent
tiasiamiesyhdistys ry, Suomen teollisoikeu
dellinen yhdistys ry., Teollisuuden ja Työn
antajain Keskusliitto sekä Metalliteollisuu
den Keskusliitto. Lausunnot ovat olleet pää
osin myönteisiä ja ehdotetut sekä tarpeelli
siksi todetut säädösmuutokset tulisi lausunto
jen mukaan saattaa voimaan työryhmän yk
simielisen ehdotuksen mukaisesti. Lausunnot 
on koottu julkaisuun kauppa- ja teollisuus
ministeriön tutkimuksia ja raportteja 2/2000. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 
momentti, jossa säädetään konsernin käsit
teestä viitaten kirjanpitolain ( 1336/1997) vas
taaviin säännöksiin. Voimassa olevassa py
kälässä ei ole yleistä konsernisäännöstä. Eh
dotuksen mukaan konsernilla tarkoitettaisiin 
kirjanpitolain 1 luvun 6 §:n mukaista konser
nia sekä kuntaa tai kuntayhtymää ja niiden 
määräysvallassa olevia yrityksiä. Muutoseh
dotuksen tarkoituksena on selventää työnan
tajan käsitettä. Samaan konserniin kuuluvilla 
yrityksillä tarkoitetaan työnantajan omaan 
konserniin kuuluvien yritysten lisäksi muun 
muassa työnantajayrityksen omaa emoyritys
tä ja tämän yrityksen muita tytäryrityksiä, 
jotka ovat sisaryrityksiä työnantajayrityksille. 

Konsernin katsotaan syntyvän, kun mää
räysvallan kriteerit täyttyvät. Määräysvallan 
sisältö määritetään kirjanpitolain l luvun 
5 §: ssä. Konsernisuhteen syntyminen perus
tuu pääsäännön mukaan äänivallan enemmis
töön. Lain mukaan konsernisuhteen perusta
na oleva määräysvalta edellyttää yleensä aina 
yli puolta kaikkien osakkeiden tai osuuksien 
tuottamasta äänimäärästä. Konsernisuhdetta 
ei synny pelkästään sillä perusteella, että yh
tiöllä on vain kaksi omistajaa ja molemmilla 
on 50 prosenttia äänistä. Konsernisuhdetta ei 
synny silloinkaan, jos omistaja voi käyttää 
tasan puolet toisen yrityksen äänivallasta. 

Määräysvalta voi kuitenkin syntyä myös 
ilman ääntenenemmistöä, kun kysymyksessä 
on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö toi
sen yhteisön johtoelimen jäsenistä. Tämä oi
keus voi johtua ensinnäkin omistuksesta, jä
senyydestä tai sopimuksesta. Näiden lisäksi 
oikeus voi perustua myös yhtiöjärjestykseen, 
yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin 
sääntöihin nimittää tai erottaa enemmistö 
asianomaisen yhteisön hallituksesta tai muus
ta vastaavasta ylintä päätäntävaltaa käyttä
västä toimielimestä. 

Konsernisuhdetta määritettäessä äänivallan 

käyttöä ~oskevat rajoitukset jätetään huo
miotta. Aäniosuutta laskettaessa ei oteta 
huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen, yh
tiösopimukseen taikka niihin verrattaviin 
muihin sääntöihin sisältyviä äänestysrajoi
tuksia. Toisaalta yrityksen kokonais
äänimääriä laskettaessa huomioon ei oteta 
niitä osakkeita, jotka kuuluvat yritykselle it
selleen tai sen tytäryritykselle tai näiden 
määräysvallassa olevalle yritykselle. Konser
nisuhde voi siten syntyä pienemmällä ää
niosuudella kuin puolella kaikista äänistä. 
Laissa huomioidaan myös välikäsisuhteet 
omissa nimissään mutta toisen lukuun toimi
vien henkilöiden äänimäärät luetaan kuulu
viksi niille, joiden lukuun toimitaan. 

4 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi 
siten, että työnantajaan rinnastetaan sen 
kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset. 
Voimassa olevassa säännöksessä työnantajan 
oikeudet voivat riippua siitä, onko keksintö 
syntynyt olennaisesti käyttämällä hyväksi 
tämän liikkeessä tai laitoksessa saavutettuja 
kokemuksia sekä siitä, kuuluuko keksinnön 
hyväksikäyttö työnantajan toiminta-alaan. 
Nykyinen pykälä koskee lähinnä yksittäistä 
työnantajaa. Tämä saattaa aiheuttaa ongel
mia, sillä esimerkiksi yhtiöittäminen voi 
muuttaa yritysten välistä tilannetta. Työnan
tajan määritelmään ehdotettu laajennus koko 
konsernia koskevaksi vastaisi sisällöltään pa
remmin nykytilannetta. Tarkoituksena on 
huomioida se seikka, että yritystoiminta yhä 
useammin organisoituu konserneiksi ja yri
tysten eri osien toimialat saattavat muuttua 
nopeastikin. Esimerkiksi yrityskaupat ja yri
tysten uudelleenjärjestelyt saattavat muuttaa 
sen yrityksen toiminta-alaa, jonka palveluk
sessa työntekijä on. Lisäksi työntekijöiden 
liikkuvuus ja sen tarve konsernin eri yritysten 
välillä saattaa olla suurikin. 

Ehdotettu muutos, "tai tämän kanssa sa
maan konserniin kuuluva yritys," tehtäisiin 
pykälän kaikkiin momentteihin. Täsmennyk
sellä pyritään selkiyttämään vallitsevaa asi-
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antilaa. Tarkoituksena on, että tmmmta
alakäsite kattaa koko konsernin; tällöin työn
tekijän konsernin piirissä saavutetut koke
mukset ja opit kokonaisuudessaan otettaisiin 
huomioon arvioitaessa, onko keksintö synty
nyt olennaisesti käyttämällä hyväksi työnan
tajan yrityksessä saavutettuja kokemuksia. 
Lisäksi on tarpeellista, että konsernin sisällä 
voidaan päättää, minkä konserniyrityksen 
nimiin patenttia haetaan. Patentit saattavat ol
la erityisasemassa muun muassa neuvotelta
essa yrityskaupoista. 

Ehdotettu muutos otettaisiin huomioon 
myös asetuksen 3 §:ssä, jossa säädetään tar
kemmin työntekijän oikeudesta korvaukseen 
keksinnöstä, johon työnantaja lain nojalla ot
taa oikeuksia. Samaan konserniin kuuluvien 
yritysten rinnastaminen työnantajaan vaikut
taa myös keksinnön arvon määrittämiseen. 
Mitä laajemmin keksintöä hyödynnetään 
työnantajan kanssa samaan konserniin kuu
luvissa yrityksissä, sitä suurempi on keksin
nön arvo työnantajalle. Tätä koskeva ehdotus 
on liitteenä. 

5 §. Pykälässä säädetään työntekijän ilmoi
tusvelvollisuudesta. Lakiin ehdotetaan lisät
täväksi uusi 2 momentti ottaen huomioon 
edellä 4 §:ään ehdotettu toiminta-alan laajen
taminen koko konsernia koskevaksi. Ehdote
tulla ilmoitusvelvollisuudella olisi merkitystä 
lähinnä tilanteissa, joissa samaan konserniin 
kuuluvat yritykset toimivat toisistaan merkit
tävästi poikkeavilla aloilla. Toiminta-alalla 
tarkoitetaan · yleensä sitä liiketaloudellista 
toimintaa tai osaa toiminnasta, jota yritys to
siasiallisesti harjoittaa eikä esimerkiksi sitä, 
miten toimiala on yhtiöjärjestyksessä määri
telty. Käsitteenä se eroaa patentti- ja rekiste
rihallituksen ylläpitämästä kaupparekisteriin 
merkittävästä toimialasta, jolla on merkitystä 
lähinnä yrityksen suhteissa ulkopuolisiin ta
hoihin nähden. 

Ehdotetun momentin mukaan ilmoitusvel
vollisuuden ulottaminen samaan konserniin 
kuuluviin yrityksiin edellyttäisi, että työnte
kijä on saanut nimenomaisen tiedon niistä. 
Säännöksen nojalla työnantajan tulisi antaa 
erillinen tieto työntekijälle konsernin yritys
ten toiminta-aloista, jos ne olennaisesti poik
keavat työnantajan yrityksen toiminta-aloista 
ja siitä, että keksinnöt kuuluvat ilmoitusvel
vollisuuden piiriin. 

Kiistatilanteessa näyttövelvollisuus toimin
ta-alaa koskevan tiedon antamisesta olisi 
työnantajalla. Tämän vuoksi työnantajan in
tressissä olisi tiedottaa konserniin kuuluvien 
yritysten toiminta-aloista kirjallisesti tai 
muuten todisteellisesti. Tiedon antamisesta 
voitaisiin sopia myös yhteistoiminnasta yri
tyksissä annetun lain (72511978) mukaisessa 
menettelyssä, jolloin sovittua tiedoksiantota
paa työntekijälle olisi pidettävä riittävänä. 
Tieto konserniin kuuluvien yritysten toimin
ta-aloista ja muutoksista voitaisiin tällöin 
mahdollisesti julkaista henkilökuntalehdessä 
tai muuten pitää nähtävillä työtiloissa. Tie
donsiirrossa yhtenä julkaisutapana voisi käyt
tää myös sähköistä viestintää. 

6 §. Pykälän 2 momentissa säädetään työn
tekijän itsenäisestä oikeudesta hakea patent
tia. Momentin kolmatta virkettä ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että työntekijän jälkikä
teinen ilmoitus patenttihakemuksesta työnan
tajalle muutettaisiin etukäteiseksi ilmoitus
velvollisuudeksi aikomuksesta jättää hake
mus. Voimassa olevan säännöksen mukaan 
työntekijällä on oikeus tehtyään työnantajalle 
ilmoituksen hakea patenttia keksinnölleen. 
Työntekijän on kuitenkin jälkikäteen, viikon 
kuluessa hakemuksen jättämisestä patenttivi
ranomaiselle kirjallisesti ilmoitettava siitä 
työnantajalle. 

Ehdotettu uusi virke työntekijän etukätei
sestä ilmoitusvelvollisuudesta antaisi työnan
tajalle mahdollisuuden informoida työnteki
jää niistä eduista, jotka mahdollisesti liittyvät 
siihen, että patenttihakemus jätetään myö
hemmin. Säännös vähentäisi esimerkiksi sitä 
riskiä, että puutteellisen valmistelun vuoksi 
patenttisuoja keksinnölle jäisi heikoksi. Mää
räajan täsmentäminen vähintään kuukaudeksi 
aiotusta patenttihakemuksesta on katsottu 
kohtuulliseksi ajaksi ehkäisemään mahdolli
sia hätiköityjä hakemuksia. Ehdotus ei vaiku
ta työntekijän oikeuteen patentin hakemi
seen. 

11 a §. Työsuhdekeksintölaissa on asetettu 
työsuhdekeksintölautakunta, jonka tehtävänä 
on antaa lausuntoja lain soveltamista koske
vista kysymyksistä. Pykälän 1 momentti kos
kee työsuhdekeksintölautakunnan lausunnon 
antaa keksintöä koskevassa riidassa. Lausun
toa voivat pyytää molemmat osapuolet sekä 
riitaa ratkaiseva tuomioistuin. Lautakunnan 
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lausunto on lopullinen, mutta se ei sido kiis
tan osapuolia eikä tuomioistuinta. 

Momentin uudeksi kolmanneksi virkkeeksi 
ehdotetun säännöksen mukaan työnantajalla 
ja keksijällä olisi ilmoitusvelvollisuus sen 
suhteen, tuleeko hän noudattamaan lautakun
nan antamaa päätöstä. Muutetun säännöksen 
tarkoituksena on kannustaa asianosaisia rii
dan lopulliseen ratkaisun tekoon. Lautakunta 
saisi myös tietoa lausuntojen noudattamisesta 
ja niiden toimivuudesta käytännössä. Mo
mentin seuraavan virkkeen mukaan ilmoitus 
lautakunnalle olisi tehtävä kahden kuukauden 
kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jol
loin osapuoli sai lautakunnan lausunnosta 
kappaleen. Mitään seuraamuksia ilmoituksen 
laiminlyönnistä ei asianasaisille kuitenkaan 
aiheutuisi. 

Pykälän 4 momentin ensimmäiseksi virk
keeksi ehdotetaan uutta säännöstä, jonka no
jalla lautakunnalla olisi oikeus saada lausun
non ja mahdollisen korvauksen määrittämi
seksi tarpeelliset tiedot työnantajalta ja sen 
kanssa samaan konserniin kuuluvalta yrityk
seltä sekä työntekijältä. Voimassa olevassa 
laissa ei ole tällaista tiedonsaantia koskevaa 
oikeutta. Lain 7 a § koskee lähinnä työnanta
jan ja työntekijän velvollisuutta luovuttaa tie
toja toisilleen. Uuden tiedottamissäännöksen 
tarkoituksena olisi edistää asianosaisten vuo
rovaikutusta sekä yhteistoimintaa lautakun
nan kanssa. Tarpeellinen tieto tarkoittaa 
yleensä riittävää tosiasiatietoa lausuntojen 
pohjaksi. Lautakunnan tulisi kuitenkin huo
lehtia siitä, että tiedonsaantioikeus rajautuu 
koskemaan vain lausunnon kohteena olevaa 
keksintöä eikä selvityksiä ja tietoja hankittai
si enempää kuin on tarpeellista suojattavalle 
edulle. Voimassa olevan 10 §:n nojalla ky
seiset tiedot ovat lisäksi aina luottamukselli
sta. 

Voimassa olevan pykälän mukaan työsuh
dekeksintölautakunnan tulee julkaista tar
peellisessa laajuudessa ne lausuntonsa, joilla 
saattaa olla merkitystä lain soveltamisen 
kannalta muissa samankaltaisissa tapauksissa 
tai muuten yleistä merkitystä. Ehdotetussa 
momentin toisessa virkkeessä säädetään lau
takunnan ratkaisujen julkisuudesta. Säännök
sen tarkoituksena on korostaa momentin ny
kyistä sanamuotoa selvemmin sitä seikkaa, 
että lautakunnan ratkaisujen julkaisemisen on 
209267Q 

oltava pääsääntö. Viranomaisten totmmnan 
julkisuudesta annetun lain (62111999; jäl
jempänä julkisuuslaki) mukaan viranomaisel
la voidaan tarkoittaa myös lain tai asetuksen 
taikka tiettyjen viranomaisten päätöksen pe
rusteella tiettyä tehtävää itsenäisesti hoita
maan asetettua lautakuntaa tai muuta siihen 
verrattavaa toimielintä. Keksintölautakuntaa 
voidaan näin asemansakin perusteella pitää 
velvollisena edistämään toimintansa avoi
muutta sekä tiedottamalla toiminnastaan että 
tuottamalla myös julkista aineistoa. Käytän
nössä julkaisutapana patentti- ja rekisterihal
lituksen toimittaman patenttilehden lisäksi 
voisivat olla myös kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön Internet -sivut. 

Julkisuuslain 9 §:n 1 momentin nojalla jo
kaisella on oikeus saada tieto viranomaisen 
asiakirjasta, joka on julkinen. Lain 6 §:n 1 
momentin 8 kohdan mukaan päätös, lausun
to, toimituskirja tai sopimus tulee julkiseksi, 
kun se on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennettu. Salassapitosäännökset 
ovat tästä poikkeus: salassa pidettävästä 
asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon 
vain, jos laissa niin on erikseen säädetty. 

Kuten voimassa olevassa pykälässäkin lau
takunnan julkaistuihin lausuntoihin ei saisi 
sisällyttää mitään sellaista, mikä vaarantaisi 
yritys- tai ammattisalaisuuden. Lautakunta 
tulkitsisi edelleen sitä, missä laajuudessa lau
sunto julkistettaisiin, etteivät osapuolten lii
kesalaisuudet vaarantuisi. Yrityssalaisuuden 
katsotaan sisältävän esimerkiksi tuotekehitte
lyn ja tuotteiden valmistusmenetelmät sekä 
taloudellisluonteiset salaisuudet, jotka lähtö
kohtaisesti tulisi jäädä julkisuuden ulkopuo
lelle. Salassa pidettävien seikkojen käsittely 
olisi toteutettava jokaisessa vaiheessa siten, 
etteivät ulkopuoliset saisi niistä tietoja. Työ
suhdekeksintölautakunnan lausuntojen jul
kaisemisen tulisi myös toteuttaa henkilöiden 
ja yritysten nimiä ilmaisematta. Rajoituksena 
lausuntojen julkiseksitulohetken suhteen säi
lyisi edelleen voimassa oleva säännös eli pa
tenttihakemuksen ollessa vireillä julkaisemi
nen saisi tapahtua vasta asiakirjojen tultua 
patenttilain (55011967) 22 §:n mukaan julki
siksi. 

Lautakunnan tulisi julkisuustoiminnassaan 
ottaa huomioon muutkin julkisuuslaissa sää
detyt salassapitovelvoitteet Tältä osin pykä-
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Iässä viitattaisiin julkisuuslakiin. Siten lauta
kunnan lausunnot ja välitystuomiot voitaisiin 
julkaista vain siltä osin kuin se ei ole vastoin 
julkisuuslaissa säädettyjä salassapitovelvoit
teita. Julkisuuslain mukaan tulee salassapitää 
esimerkiksi asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
henkilön taloudellisesta asemasta tai henki
lökohtaisista oloista. Taloudellisella asemalla 
tarkoitetaan esimerkiksi henkilön kokonais
varallisuutta ja maksukykyä koskevia tietoja. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

pia säännöksiä lain soveltamisesta. Tähän 
esitykseen perustuen muutettaisiin oikeudes
ta työntekijäin tekemiin keksintöihin annetun 
asetuksen 3 § liitteen 2 mukaisesti. Muutok
sen perustelut on esitetty edellä 4 §:n yhtey
dessä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
päivänä kuuta 20 . 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-

Voimassa olevan työsuhdekeksintölain tus: 
13 §:n mukaan asetuksella annetaan tarkem-
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Lakiehdotukset 

Laki 

oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin 29 päivänä joulukuuta 1967 anne

tun lain (656/1967) 4 §, 6 §:n 2 momentti sekä 11 a §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä 
ovat 11 a §:n 1 ja 4 momentti laissa 526/1988, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 526/1988, uusi 5 momentti 
sekä 5 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Tässä laissa tarkoitetaan konsernilla kirjan
pitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:n mukaista 
konsernia sekä kuntaa ja kuntayhtymää ja sen 
määräysvallassa kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n 
ja 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
olevia yrityksiä. 

4§ 
Jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuu

luvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan 
toiminnan tuloksena tai olennaisesti käyttä
mällä hyväksi työnantajan tai tämän kanssa 
samaan konserniin kuuluvan yrityksen liik
keessä tai laitoksessa saavutettuja kokemuk
sia, työnantajana on oikeus, jos keksinnön 
hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän 
kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityk
sen toiminta-alaan, saada kokonaan tai osit
tain oikeus keksintöön. Jos keksintö on syn
tynyt työntekijälle työssä tarkemmin määrä
tyn tehtävän tuloksena, työnantajana on edel
lä tarkoitettu oikeus, vaikkei keksinnön hy
väksikäyttö kuulu työnantajan tai tämän 
kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityk
sen toiminta-alaan. 

Jos kysymyksessä on keksintö, jonka hy
väksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän 
kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityk
sen toiminta-alaan mutta joka on syntynyt 
muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa yh
teydessä työsuhteeseen, työnantaja on oikeu
tettu saamaan käyttöoikeuden keksintöön. 

Jos työnantaja haluaa saada 2 momentissa 
tarkoitettuun keksintöön laajemman oikeu
den kuin siinä säädetään tai oikeuden keksin
töön, joka on syntynyt ilman yhteyttä työ
suhteeseen mutta jonka hyväksikäyttö kui
tenkin kuuluu työnantajan tai tämän kanssa 
samaan konserniin kuuluvan yrityksen toi
minta-alaan, työnantajalla on etuoikeus työn
tekijän kanssa siitä sopimaila saada kysy
myksessä oleva oikeus. 

5§ 

Jos työntekijä on ennen 1 momentissa tar
koitetun velvollisuuden syntymistä saanut 
tiedon työnantajan kanssa samaan konserniin 
kuuluvan yrityksen toiminta-alasta, joka 
olennaisesti poikkeaa työnantajan toiminta
alasta, koskee työntekijän ilmoitusvelvolli
suus myös keksintöjä ensiksi mainitun yri
tyksen toiminta-alalta. 

6§ 

Ennen kuin neljä kuukautta on kulunut 
5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanotta
misesta, työntekijä ei saa ilman työnantajan 
kirjallista suostumusta määrätä 4 §:ssä tar
koitetusta keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä 
koskevaa siten, että siitä voi olla seurauksena 
keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksi
käyttö toisen lukuun. Työntekijällä on kui
tenkin oikeus, tehtyään 5 §:n mukaisen il
moituksen, hakea keksinnölleen patenttia 
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Suomessa. Tällöin työntekijä ei saa jättää ha
kemusta patenttiviranomaisille ennen kuin 
kuukausi on kulunut siitä, kun hän on antanut 
työnantajalle kirjallisen ilmoituksen, jonka 
mukaan hänen tarkoituksenaan on hakea 
keksinnölle patenttia. 

11 a § 

Keksintölautakunnan lausunnon voivat 
pyytää työnantaja ja työntekijä sekä tuomio
istuin, milloin riita keksinnöstä on saatettu 
sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on myös pa
tentti- ja rekisterihallituksella, jos keksintöä 
koskeva hakemus on sen käsiteltävänä. Asi
anosaisen on tehtävä lautakunnalle ilmoitus 
siitä, aikooko hän noudattaa lausuntoa. 
Ilmoitus on annettava kahden kuukauden ku-

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000 

luessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin 
asianosainen sai kappaleen lausuntoa. 

Lautakunnalla on oikeus saada työnantajal
ta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluval
ta yritykseltä sekä työntekijäitä ne tiedot, jot
ka ovat tarpeellisia lausunnon antamiseksi. 
Lautakunnan tulee julkaista lausuntonsa ja 
välitystuomionsa, jollei se ole kokonaan tai 
osaksi vastoin viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetussa laissa (621/ 1999) sää
dettyä salassapitovelvollisuutta. Jos keksin
töä koskeva patenttihakemus on vireillä, lau
suntoa ei saa julkaista ennen kuin asiakirjat 
ovat patenttilain (550/1967) 22 §:n mukaan 
julkisia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 20 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 1 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin 29 päivänä joulukuuta I967 anne

tun lain (65611967) 4 §, 6 §:n 2 momentti sekä II a §:n I ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä 
ovat II a §:n I ja 4 momentti laissa 52611988, sekä 

lisätään I §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 526/I988, uusi 5 momentti 
sekä 5 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

I § 

4§ 
Jos keksintö on syntynyt työntekijälle 

kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapah
tuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti 
käyttämällä hyväksi työnantajan liikkeessä 
tai laitoksessa saavutettuja kokemuksia, 
työnantajana on oikeus, mikäli keksinnön 
hyväksikäyttö kuuluu hänen toiminta
alaansa, saada kokonaan tai osittain oikeus 
keksintöön. Jos keksintö on syntynyt työn
tekijälle työssä annetun tarkemmin määrä
tyn tehtävän tuloksena, työnantajana on sa
notunlainen oikeus, vaikkei keksinnön hy
väksikäyttö kuulu työnantajan toiminta
alaan. 

Jos kysymyksessä on keksintö, jonka hy
väksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-

Ehdotus 

1 § 

Tässä laissa tarkoitetaan konsernilla kir
janpitolain (1336!1997) 1 luvun 6 §:n mu
kaista konsernia sekä kuntaa ja kuntayhty
mää ja sen määräysvallassa kirjanpitolain 1 
luvun 5 §:n ja 6 §:n 2 momentissa tarkoite
tulla tavalla olevia yrityksiä. 

4§ 
Jos keksintö on syntynyt työntekijälle 

kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapah
tuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti 
käyttämällä hyväksi työnantajan tai tämän 
kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityk
sen liikkeessä tai laitoksessa saavutettuja 
kokemuksia, työnantajana on oikeus, jos 
keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnanta
jan tai tämän kanssa samaan konserniin 
kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, saada 
kokonaan tai osittain oikeus keksintöön. Jos 
keksintö on syntynyt työntekijälle työssä 
tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena, 
työnantajana on edellä tarkoitettu oikeus, 
vaikkei keksinnön hyväksikäyttö kuulu 
työnantajan tai tämän kanssa samaan kon
serniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan. 

Jos kysymyksessä on keksintö, jonka hy
väksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän 
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Ehdotus 

alaan, mutta joka on syntynyt muussa yh
teydessä työsuhteeseen kuin mitä 1 momen
tissa tarkoitetaan, työnantaja on oikeutettu 
saamaan käyttöoikeuden keksintöön. 

Mikäli työnantaja haluaa saada 2 momen
tissa tarkoitettuun keksintöön laajemman 
oikeuden kuin siinä säädetään tai oikeuden 
keksintöön, joka on syntynyt yhteydettä työ
suhteeseen, mutta jonka hyväksikäyttö kui
tenkin kuuluu työnantajan toiminta-alaan, 
työnantajana on etuoikeus työntekijän kans
sa siitä sopimaHa saada sanottu oikeus. 

5 § 

6§ 

Ennen kuin neljä kuukautta on kulunut 
5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanotta
misesta, työntekijä ei saa ilman työnantajan 
kirjallista suostumusta määrätä 4 §:ssä tar
koitetusta keksinnöstä tai ilmaista mitään si
tä koskevaa siten, että siitä voi olla seurauk
sena keksinnön julkiseksi tuleminen tai hy
väksikäyttö toisen lukuun. Työntekijällä on 
kuitenkin oikeus, tehtyään 5 §:n mukaisen 
ilmoituksen, hakea keksinnölleen patenttia 
Suomessa, mutta on hänen tällöin viikon ku
luessa hakemuksen antamisesta patenttivi
ranomaisille kirjallisesti ilmoitettava siitä 
työnantajalle. 

11 a § 
Keksintölautakunnan lausunnon voivat 

pyytää työnantaja ja työntekijä sekä tuomio
istuin, milloin riita keksinnöistä on saatettu 
sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on myös pa
tentti- ja rekisterihallituksella, mikäli kek-

kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityk
sen toiminta-alaan, mutta joka on syntynyt 
muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa yh
teydessä työsuhteeseen, työnantaja on oikeu
tettu saamaan käyttöoikeuden keksintöön. 

Jos työnantaja haluaa saada 2 momentissa 
tarkoitettuun keksintöön laajemman oikeu
den kuin siinä säädetään tai oikeuden kek
sintöön, joka on syntynyt ilman yhteyttä 
työsuhteeseen mutta jonka hyväksikäyttö 
kuitenkin kuuluu työnantajan tai tämän 
kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityk
sen toiminta-alaan, työnantajana on etuoi
keus työntekijän kanssa siitä sopimaHa saa
da kysymyksessä oleva oikeus. 

5 § 

Jos työntekijä on ennen 1 momentissa tar
koitetun velvollisuuden syntymistä saanut 
tiedon työnantajan kanssa samaan konser
niin kuuluvan yrityksen toiminta-alasta, joka 
olennaisesti poikkeaa työnantajan toiminta
alasta, koskee työntekijän ilmoitusvelvolli
suus myös keksintöjä ensiksi mainitun yri
tyksen toiminta-alalta. 

6§ 

Ennen kuin neljä kuukautta on kulunut 
5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanot
tamisesta, työntekijä ei saa ilman työnanta
jan kirjallista suostumusta määrätä 4 §:ssä 
tarkoitetusta keksinnöstä tai ilmaista mitään 
sitä koskevaa siten, että siitä voi olla seura
uksena keksinnön julkiseksi tuleminen tai 
hyväksikäyttö toisen lukuun. Työntekijällä 
on kuitenkin oikeus, tehtyään 5 §:n mukai
sen ilmoituksen, hakea keksinnölleen pa
tenttia Suomessa. Tällöin työntekijä ei saa 
jättää hakemusta patenttiviranomaisille en
nen kuin kuukausi on kulunut siitä, kun hän 
on antanut työntekijälle kirjallisen ilmoituk
se, jonka mukaan hänen tarkoituksenaan on 
hakea keksinnölle patenttia. 

11 a § 
Keksintölautakunnan lausunnon voivat 

pyytää työnantaja ja työntekijä sekä tuomio
istuin, milloin riita keksinnöstä on saatettu 
sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on myös pa
tentti- ja rekisterihallituksella, jos keksintöä 
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Ehdotus 
15 

sintöä koskeva patenttihakemus on sen käsi
teltävänä. 

Lautakunnan tulee julkaista tarpeellisessa 
laajuudessa ne lausuntonsa, joilla saattaa ol
la merkitystä lain soveltamisen kannalta 
muissa samankaltaisissa tapauksissa tai 
muutoin yleistä merkitystä. Jos keksintöä 
koskeva patenttihakemus on vireillä, lausun
toa ei saa julkaista ennen kuin asiakirjat ovat 
patenttilain 22 §:n mukaan julkisia. Lausun
toihin ei saa julkaistaessa sisällyttää mitään 
sellaista, mikä on pidettävä salassa. 

koskeva hakemus on sen käsiteltävänä. Asi
anosaisen on tehtävä lautakunnalle ilmoitus 
siitä, aikooko hän noudattaa lausuntoa. Il
moitus on annettava kahden kuukauden ku
luessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin 
asianosainen sai kappaleen lausuntoa. 

Lautakunnalla on oikeus saada työnanta
jalta ja sen kanssa samaan konserniin kuu
luvalta yritykseltä sekä työntekijäitä ne tie
dot, jotka ovat tarpeellisia lausunnon anta
miseksi. Lautakunnan tulee julkaista lausun
tonsa ja välitystuomionsa jollei se ole koko
naan tai osaksi vastoin viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621 11999) säädettyä salassapitovelvolli
suutta. Jos keksintöä koskeva patenttihake
mus on vireillä, lausuntoa ei saa julkaista 
ennen kuin asiakirjat ovat patenttilain 
(5501 1967) 22 §:n mukaan julkisia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20. 
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Liite 2 
Asetusluonnos 

Valtioneuvoston asetus 

oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esitte
lystä, 

muutetaan oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin 10 päivänä kesäkuuta 1988 anne
tun asetuksen (52711988) 3 §:n 1 momentti seuraavasti: 

3§ 
Työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentissa 

tarkoitetaan keksinnön arvolla keksinnön ta
loudellista arvoa. Arvoa määritettäessä on 
otettava huomioon taloudellinen kokonais
vaikutus myös silloin, kun keksintö muodos
taa vain osan suurempaa kokonaisuutta. Niin 
ikään on otettava huomioon sekä keksinnön 

arvo työnantajan ja tämän kanssa samaan 
konserniin kuuluvan yrityksen omassa käy
tössä että oikeuksien luovuttamisesta saatu 
hyöty. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 20 . 

päivänä 


