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

 

 
SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY:N LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINO-
MINISTERIÖN LUONNOKSESTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN MAKSULLISISTA 
SUORITTEISTA ANNETTAVAKSI ASETUKSEKSI (TEM/1391/03.01.02/2016) 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä ("STY") 
lausuntoa työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta Patentti- ja rekisterihallituksen 
maksullisista suoritteista annettavaksi asetukseksi ("luonnos"). STY kiittää 
lausumismahdollisuudesta.  

Maksutaulukko 

Luonnoksessa ei ehdoteta maksutaulukkoon muutoksia eikä STY:llä ole siten näiltä osin 
luonnoksesta huomautettavaa.  

STY kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että nykytilanteessa kansallisista 
patenttihakemuksista peritään lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä 
patenttivaatimuksesta; Euroopan patenttivirastossa lisämaksullisia ovat viidentoista ylittävät 
patenttivaatimukset. STY katsoo, että jatkossa olisi perusteltua tarkastella, onko 
maksujärjestelyn aiheellista olla eriävä näiltä osin. 

Muutos maksuttomien suoritteiden luetteloon 

Luonnoksessa ehdotetaan asetuksen 3 §:ä muutettavaksi siten, että maksuttomien 
suoritteiden luetteloon lisätään teollisoikeusasiamieslautakunnan ylläpitämiin rekistereihin 
tehtäviä muutosmerkintöjä. STY kannattaa ehdotettua muutosta.  

Maksulliset suoritteet 

Maksullisten suoritteiden osalta STY pitää yleisesti ottaen tärkeänä, että maksulliset suoritteet 
ovat eri teollisoikeuksien osalta tasapuolisia ja siten esimerkiksi kustannusvastaavuudeltaan 
mahdolliset teollisoikeuskohtaiset erityispiirteet huomioiden tasavertaisia.  

Sähköisten palveluiden osalta STY katsoo, että sähköisen asioinnin lisäämiseen tulee kannustaa 
ja sähköisiä palveluja on edelleen syytä kehittää. Myös sähköisten palvelujen maksujen 
kustannusvastaavuus tulisi huomioida maksujen suuruutta määritettäessä.  

Lopuksi STY haluaa kiinnittää huomiota siihen, että PRH:lla on teollisoikeuksien rekisteröintiin 
liittyvän toimintansa ohella keskeinen rooli teollisoikeuksiin liittyvän tiedon välittämisessä sekä 
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teollisoikeudellisessa koulutuksessa ja neuvonnassa. Liiketoiminnallisin perustein 
hinnoiteltavat suoritteet liittyvät olennaisilta osin PRH:n tarjoamiin palveluihin, jotka tukevat 
merkittävästi suomalaista teollisoikeudellista osaamista sekä innovaatioihin ja luovaan työhön 
perustuvaa liiketoimintaa. STY katsoo, että liiketoiminnallisin perustein hinnoiteltavien 
teollisoikeudellisiin asioihin liittyvien suoritteiden tulee myös tulevaisuudessa olla hinnoiltaan 
sellaisia, että ne ovat oikeudenhaltijoiden ja muiden teollisoikeuksien parissa toimivien 
saavutettavissa kohtuullisin kustannuksin. Tämä on tärkeää erityisesti koulutus- ja 
konsultointipalveluiden osalta. Lisäksi teollisoikeudellisia asioita koskevien rekisteri- ja 
tietokantapalveluiden osalta STY katsoo, että näiden palvelujen tulisi pysyä myös jatkossa 
maksuttomina nykyisessä laajuudessaan. 

 

Helsingissä, 11. päivänä elokuuta 2016 

 
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 noin 500 henkilö- ja 
yhteisöjäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää immateriaalioikeuksiin 
liittyvien hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön kehitystä. 


