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hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 6 §:n 1 momentti, sellai-

sena kuin se on laissa 1396/1995, sekä
lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

6 §
Hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hake-

mus, jäljempänä hyödyllisyysmallihakemus,
tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle, joka toimii rekisteriviranomaisena.
Hakemus voidaan 8 a luvussa tarkoitetussa
tapauksessa tehdä myös toisen maan patentti-
viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle.
Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saa-
puneista hyödyllisyysmallihakemuksista.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §
Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun

päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuk-
sesta:

1) hakemuksen tekemispäivä ja hakemus-
numero;

2) kansainvälisen patenttiluokituksen mu-
kaiset luokat, joihin hakemus on luokiteltu;

3) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;
4) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän

nimi, kotipaikka ja osoite;
5) keksijän nimi ja osoite;
6) keksinnön nimitys;

7) päivä, jolloin patenttihakemus on tehty
tai katsotaan tehdyksi, jos hakemus on saatu
muuntamalla aiemmin tehdystä patenttihake-
muksesta;

8) tieto siitä, missä etuoikeuden perustaksi
ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty sekä
tämän hakemuksen tekemispäivä ja numero,
jos etuoikeutta on pyydetty;

9) tieto siitä, onko hakemus suomalainen
vai kansainvälinen hakemus vaiko 8 tai
8 a §:n mukaisesti hyödyllisyysmallihake-
mukseksi muunnettu eurooppapatenttia kos-
keva hakemus;

10) kansainvälinen tekemispäivä sekä
päivä, jona hakemusta on 45 d §:n mukaisesti
jatkettu tai jona hakemus on patenttilain
38 §:n mukaan tehty, jos hakemus on kan-
sainvälinen hakemus;

11) Euroopan patenttisopimuksen mukai-
nen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus
on tehty muuntamista varten rekisteriviran-
omaiselle, jos hakemus on 8 tai 8 a §:n
mukaisesti muunnettu eurooppapatenttia kos-
kevasta hakemuksesta kansalliseksi hake-
mukseksi;
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12) alkuperäisen hakemuksen päiväkirja-
numero ja tekemispäivä, jos hakemus on
tehty jakamalla;

13) uuden hakemuksen päiväkirjanumero,
jos hakemuksen jakamisella on syntynyt uusi
hakemus;

14) julkiseksitulopäivä, jos hakemusasia-
kirjat ovat 18 §:n mukaan tulleet julkisiksi;

15) kansainvälinen hakemusnumero, jos
hakemus on kansainvälinen hakemus;

16) eurooppapatenttia koskevan hakemuk-
sen hakemusnumero, jos hakemus on 8 tai
8 a §:n mukaisesti muunnettu eurooppapa-
tenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi
hakemukseksi;

17) tieto siitä, onko hakemuksesta pyy-
detty 12 §:n mukaista tutkimusta;

18) asiassa saapuneet kirjelmät ja suorite-
tut maksut; sekä

19) asiassa tehdyt päätökset.
Edellä 1 momentin 2, 5, 6, 15, 16 ja 18

kohdassa tarkoitettu merkintä on salassa pi-
dettävä, kunnes merkintää koskeva hyödylli-
syysmallihakemus on tullut julkiseksi 18 §:n
mukaisesti.

1. Tämä laki tulee voimaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettävänä ajankohtana.

2. Tämän lain 6 a §:n päiväkirjaa koskevia
säännöksiä sovelletaan hyödyllisyysmalliha-
kemukseen, joka on tehty tai katsottava teh-
dyksi tämän lain voimaantulopäivänä tai sen
jälkeen.

3. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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