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patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (575/1992) 5 §, sellaisena kuin se

on osaksi laissa 714/2005, sekä
lisätään lakiin uusi 5 a ja 5 b § seuraavasti:

5 §

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituk-
sen päätökseen teollisoikeudellisissa ja kaup-

parekisteriasioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen
haetaan muutosta valittamalla markkinaoi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään, kun:

1) päätöksellä on ratkaistu patenttihake-
mus tai muu patenttia koskeva asia;

2) päätöksellä on ratkaistu hakemus mal-
lin rekisteröimisestä tai muu mallia koskeva
asia;

3) päätöksellä on ratkaistu hakemus integ-
roidun piirin piirimallin rekisteröimisestä tai
muu piirimallia koskeva asia;

4) päätöksellä on ratkaistu hakemus hyö-
dyllisyysmallin rekisteröimisestä tai muu
hyödyllisyysmallia koskeva asia;

5) päätöksellä on ratkaistu hakemus tava-
ramerkin tai yhteismerkin rekisteröimisestä
taikka muu tavaramerkkiä tai yhteismerkkiä
koskeva asia;

6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin
tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen.

Valitettaessa 1 momentissa tarkoitetusta

päätöksestä valitus on tehtävä 60 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

5 a §

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituk-
sen päätökseen muissa asioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen
muussa kuin 5 §:ssä tarkoitetussa asiassa saa,
jollei muualla toisin säädetä, hakea muutosta
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Muutoksen hakemisesta Patentti- ja rekis-
terihallituksen päätökseen yrityskiinnitys-
laissa (634/1984) tarkoitetussa asiassa sääde-
tään kuitenkin erikseen.

5 b §

Muutoksenhakuoikeuden rajoitukset

Joka ei säädetyssä ajassa ole tehnyt väitettä
tai vaatimusta myönnetyn patentin taikka re-
kisteröidyn tavaramerkin tai mallin johdosta,
ei saa hakea muutosta asiassa annettuun pää-
tökseen.

Joka ei ole tehnyt vaatimusta hyödyllisyys-

HE 124/2012
LaVM 15/2012
EV 158/2012

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20120124


mallin tai integroidun piirin piirimallin rekis-
teröinnin julistamisesta mitättömäksi, ei saa
hakea muutosta asiassa annettuun päätök-
seen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen,
joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa,
haetaan muutosta noudattaen tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013
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