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Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjaamo
PL 32
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo@tem.fi
sami.teravainen@tem.fi

SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY:N LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN
MUISTIOSTA JA ASETUSLUONNOKSESTA KOSKIEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN MAKSULLISIA
SUORITTEITA (TEM/1870/03.01.02/2017)

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä (jäljempänä "STY")
lausuntoa muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien Patentti- ja rekisterihallituksen (jäljempänä "PRH")
maksullisia suoritteita. Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteamme seuraavaa.
Asetusluonnoksesta
STY katsoo, että esitetyt korotukset ja uudet maksut ovat varsin kohtuullisia huomioiden se, että PRH on
omista kustannuksistaan vastaava valtion virasto eli ns. itsenäinen tulosyksikkö. STY siten puoltaa
asetusluonnoksen hyväksymistä.
Maksukokonaisuuden kannustinvaikutuksista
Kuten STY on aiemmin maksusuoritteita koskevien muutosten yhteydessä jo nostanut esiin, STY katsoo, että
olisi yleisemmin paikallaan käydä laajempaa keskustelua siitä, miten PRH:n maksulliset suoritteet, kuten
esimerkiksi oikeuksien ylläpitomaksut, vaikuttavat yritysten toimintaan: Onko esimerkiksi patenttien osalta
niin, että loppuvuosina nousevat maksut ovat omiaan pitämään voimassa vain ne patentit, jotka ovat
patentin omistajalle tärkeitä ja siten luomaan tilaa uusille hakemuksille tai innovaatioille vai luovutaanko
turhaan voimassa olevista patenteista, jotka voisivat olla arvokkaita konvergenssin myötä esimerkiksi
rinnakkaisilla toimialoilla?
STY katsoo lisäksi, että maksujen tulisi olla pääsääntöisesti kustannusvastaavia kunkin toimenpiteen osalta,
ei ainoastaan kokonaisuutena tarkastellen. Tämä tulee kuitenkin toteuttaa huolehtien samalla siitä, että PRH
kansallisena teollisoikeusvirastona pysyy myös jatkossa hyvin toimivana ja elinvoimaisena.
STY:n näkemys on, että PRH:n maksuja tulisi myös tarkastella jatkossa entistä säännöllisemmin. Lisäksi STY
katsoo, että maksuilla tavoitellut vaikutukset huomioiden maksuista keskusteltaessa tulisi myös entistä
varhaisemmassa vaiheessa ottaa eri käyttäjäryhmiä mukaan maksuista käytävään keskusteluun.
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Lopuksi
Lopuksi haluamme korostaa, että STY pitää tärkeänä, että edellä sanotusta huolimatta nyt käsiteltävänä oleva
maksuasetus saadaan voimaan suunnitellussa aikataulussa. Katsomme samalla, että kannustinkeskustelua
tulee ehdottomasti jatkaa tulevia muutoksia ajatellen.
Helsingissä, 2. päivänä marraskuuta 2018

Kunnioittavasti,

SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS R.Y.
FINSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD R.F.

Johanna Flythström
Puheenjohtaja

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1931
perustettu patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja markkinointijuridiikka-alan
ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksessä on yli 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on
muun muassa edistää immateriaalioikeuksiin liittyvien hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön kehitystä.
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