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Yhteenveto patenttikäsikirjan 

muutoksista 1.7.2022 
Yleistä 

Patenttikäsikirjan versioon 1.7.2022 on tehty varsin paljon muutoksia verrattuna aiempiin 
versioihin. Merkittävä periaatteellinen muutos koskee patenttikäsikirjan kohderyhmää. Uuden 
version kohdeyleisönä on patentinhakijat, erityisesti patenttialan ammattilaiset. Tämän tulokulman 
johdosta PRH:n sisäiset työohjeet on poistettu käsikirjasta. Samalla käsikirjan sisältöä on järjestelty 
uudelleen. Aiemmissa versioissa ainakin osittain PRH:n organisaatioon perustuneesta jaottelusta 
on luovuttu. Käsikirjaan on myös tuotu uusia asiakokonaisuuksia, kuten eurooppapatenttien 
voimaansaattamisen Suomessa. 
 
Käsikirjan sähköiseen versioon (pdf) on lisätty sisäisiä ristiviittauksia, jotka helpottavat navigointia 
varsinkin sähköisessä dokumentissa. Samalla on myös lisätty ulkoisille internetsivuille, esim. EPOn 
valituslautakuntien päätöksiin, ohjaavia hyperlinkkejä.  
 
Lukuisten muutosten johdosta kaikkien muutosten yksityiskohtainen listaaminen ei ole mahdollista. 
Seuraavan kappaleen taulukossa kuvataan kunkin osan kohdalla merkittävimmät sisällölliset 
muutokset. 

Merkittävimmät muutokset 

UUDEN KÄSIKIRJAN OSA MUUTOKSET 

A. Yleistä asioinnista Patentti- ja 
rekisterihallituksessa 

Entinen Yleistä-osa. Osaan on koottu aiempaa laajemmin 
yleisiä asiointia koskevia ohjeita, kuten käsittelyajat, 
hakemuskäsittelyn eri kielet ja muutoksenhaku. Osan 
otsikoinnit on numeroitu, minkä johdosta osan sisältöihin 
voidaan viitata muualla käsikirjassa. Määräaikapidennyksiä 
koskevia käytäntöjä on muutettu. 

B. Kansallinen patenttihakemus Entinen A-osa. Osaan on siirretty muualla käsikirjassa olleita 
patenttihakemuksen sisältö- ja muotovaatimuksia, kuten 
patentilla suojattavat keksinnöt, selityksen riittävyys, 
patenttivaatimusten täsmällisyys ja lääketieteellinen käyttö. 
Sekvenssejä käsittelevä kappale päivitetty vastaamaan 
1.7.2022 voimaan tulevia patenttimääräyksiä, joissa huomioitu 
uusi WIPO St.26. 

C. Patenttihakemuksen 
muodollinen tarkastus ja 
patenttirekisterin ylläpito 

Entinen B-osa. Hakemuksen muodollista tarkastusta koskevaa 
osiota on järjestelty uudelleen. Osaan on lisätty uusina 
asiakokonaisuuksina hakemuksen julkisuus ja patenttijulkaisut 
sekä menetetyn oikeuden palauttaminen.  

 Entinen C-osa (Tutkijainsinöörin toimenpiteet ennen 
kansallisen patenttihakemuksen uutuustutkimusta) on 
poistettu ja sisältö jaoteltu muihin osiin käsikirjaa. 
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D. Kansallisen 
patenttihakemuksen 
uutuustutkimus 

Sisältöä on lyhennetty huomattavasti poistamalla 
yksityiskohtaiset kuvaukset uutuustutkimuksen eri vaiheista ja 
PRHn käytössä olevista tietokannoista.  

E. Patentoitavuuden arviointi Osaan on siirretty eri käsikirjan osissa olleita patentoitavuuden 
arviointia koskeneita tekstejä, erityisesti I-osassa kuvattuja eri 
tekniikan alojen erityispiirteitä. Osaan on koottu PatL 1 §, 1 a  
§ ja 1 b § perustuvia rajoituksia siihen, mitä patentilla voidaan 
suojata. Patentoitavuuden perusedellytysten ja tekemis-
/etuoikeuspäivien kuvauksia on siirretty E-osasta B-osaan.   

F. Patentoitavuustutkimuksen 
vaiheet 

Osan nimi on muutettu. Muutoksenhaun ohjeet on poistettu 
yksittäisten päätösten kohdalta ja korvattu viittauksilla A- 
osaan. Kompleksihakemusten tutkimista koskeva ohjeistus on 
siirretty D-osaan (tutkimuksen rajoittaminen). Patentin 
myöntämisen lykkäyksen pyytämistä ja painatuksen 
kiirehtimistä koskevaa ohjeistusta on korjattu. 

G. Väite, patentin rajoittaminen 
ja patentin lakkauttaminen 

Tekstiä on tiivistetty erityisesti suullisen kuulemisen, 
väitepäätöksen sisällön ja muutoksenhaun osalta. Lisätty tieto, 
että väitekäsittelyssä muutettujen patenttivaatimusten 
täsmällisyys arvioidaan ainoastaan siinä tapauksessa, että 
vaatimuksiin on tuotu piirteitä patentin selitysosasta tai 
kuvioista (MAO:52/21, MAO:94/21). 

H. Patenttitekniset 
erityiskysymykset 

Epäyhtenäisyyden arviointi on harmonisoitu vastaamaan 
EPOn ohjeita. Hakemuksen jakamisen arviointi on päivitetty 
viraston 2022 alussa linjaamaan käytäntöä, jonka mukaan 
jakaminen on hyväksyttävissä, vaikka jaetun hakemuksen 
suojapiiri kattaa kokonaan kantahakemuksen suojapiirin. 
PRH:n käytäntöä perustellaan Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä 3527/2013. Hakemuksen muutoksia koskevaa 
kappaletta on   täydennetty ja ryhmitelty uudelleen. Uutena 
asiana lisätty piirustuksiin liittyvät muutokset ja toimenpiteet, 
jos hakemukseen tehtyjä muutoksia ei hyväksytä. 

 

I. Lisäsuojatodistukset  Osa on muutettu käsittelemään ainoastaan lisäsuoja-
todistuksia (SPC). Osasta on poistettu tapauksen C-130/11 
(Neurim) viittaus ja esittely, koska C-673/18 (Santen) 
päätöksen jälkeen sillä ei ole enää merkitystä. Osasta on 
siirretty eri tekniikan aloja koskeneet erityiskysymykset osiin B 
(patenttihakemus) ja E (patentoitavuuden arviointi). Osan nimi 
on muutettu vastaamaan uutta sisältöä. 

J. Hyödyllisyysmalli Tekstiä on tiivistetty. 

K. Kansainvälinen 
patenttihakemus 

Osaan on koottu sisältöä PCT-hakemusten ISA- ja IPEA-
vaiheita käsitelleistä aiemman käsikirjan osaista. Samalla 
tekstiä on tiivistetty huomattavasti. Osaan on lisätty kokonaan 
uusina asioina PCT-hakemuksen tekemistä ja 
vastaanottamista sekä muodollista tarkastusta koskevaa 
tekstiä. Osan loppuun on koottu aiemman käsikirjan eri osissa 
olleita ohjeita PCT-hakemuksen jatkamisessa kansalliseen 
vaiheeseen Suomessa. 

 Entinen L-osa (Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus, 
IPEA) on poistettu ja sisältö lisätty tiivistettynä uuteen osaan 
K. 

https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/mao5221.html
https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/mao9421.html
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L. Eurooppapatentin 
voimaansaattaminen Suomessa 

Lisätty kokonaan uutena asiana eurooppapatentin validointia 
koskeva osa. 

 


