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Patenttikäsikirjaan tehdyt muutokset vuoden 2021 painosta varten
Kieliasu
Kohennettu ja yhtenäistetty kauttaaltaan.
Ulkoasu
Uudistettu asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen antaman mallin mukaiseksi.
Nimiölehti
Päivitetty.
Patenttikäsikirjan päivittäjät
Päivitetty.
Patenttikäsikirjan hyväksyminen
Päivitetty.
Sisällysluettelo
Päivitetty.
Alkusanat
Kolmatta ja neljättä kappaletta muokattu. Kolmannessa kappaleessa kerrotaan tiivistetysti muutoksista.
Neljänteen kappaleeseen lisätty tieto palautteenantomahdollisuudesta.
Lyhenteet
Päivitetty voimaantuloajankohdat:
AI Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty, as in force from July 1, 2020,
Patenttiyhteistyösopimuksen hallinnolliset määräykset, voimassa 1.7.2020 lähtien
GL PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, as in force from July 1, 2020,
Kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeet, voimassa 1.7.2020 lähtien.
Patenttihakemuksen nopeutettu käsittely
Päivitetty nykyisen käytännön mukaiseksi.
Euroopan patenttiviraston tutkimusohjeet ja valituslautakuntien päätökset ohjenuorana
Koko kappale lisätty.
A.3.1 Selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelmän ulkoasu
Lisätty ensimmäisen kappaleen loppuun (PatM 31 §), poistettu kolmannesta, neljännestä ja viidennestä.
Toisessa kappaleessa muutettu ”Tekstin saa kirjoittaa vain arkin toiselle puolelle.” muotoon ”Tekstin saa
kirjoittaa vain paperin yhdelle puolelle.”. Kappaleen lopusta poistettu (PatA 4 §), koska pykälä on kumottu.
A.3.2 Piirustusten ulkoasu
Ensimmäisessä kappaleessa muutettu PatM 27 §:n tilalle PatM 28 §.
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B.2.1.7 Etuoikeus
Neljännen kappaleen ensimmäinen virke siirretty toiseen kappaleeseen, joka kuuluu nyt: Etuoikeuspyynnön
lisäys ja korjaus on tehtävä ennen kuin hakemus tulee julkiseksi. Etuoikeuspyynnön jälkeen lasketaan uusi
julkiseksitulopäivä, joka merkitään diaariin.
C.2.1 PCT-vaihe I
Poistettu viides kappale: Tutkijainsinööri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle,
että niistä on annettu PatL 36 §:n mukainen päätös.
C.2.2. PCT-vaihe II
Poistettu kohdasta 1): Tutkijainsinööri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle,
että niistä on annettu PatL 37 §:n mukainen ilmoitus.
Poistettu kohdasta 2): Tutkijainsinööri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle,
että niistä on annettu PatL 36 §:n mukainen päätös.
C.5 Hakemuksen luokittaminen
Toiseksi viimeisessä kappaleessa ”painettavan patenttijulkaisun” muutettu muotoon ”valmistettavan
patenttijulkaisun”.
C.6 Tiivistelmän tarkastaminen
Kolmannessa kappaleessa ”painettavan tiivistelmän” muutettu muotoon ”tiivistelmän”.
D.2.1 Aineiston vähimmäislaajuus kansallisessa tutkimuksessa
Poistettu ensimmäisen kappaleen viimeisestä virkkeestä yliviivattu kohta: Perusaineistoon sisältyvät
Suomessa hakemusasteelle jääneet julkistetut suomalaiset hakemukset, joista ei paineta julkaisua sekä
Suomessa vireillä olevat julkiset hakemukset.
D.2.2 Julkiset tietopankit
Päivitetty.
D.2.7 European Patent Register
Kirjoitettu pääosin uudestaan.
D.2.8 Espacenet
Kirjoitettu pääosin uudestaan.
D.2.9 Ulkomaisten patenttivirastojen verkkosivut ja tietokannat
Kirjoitettu pääosin uudestaan.
D.2.10.2 Kirjaston sähköiset palvelut
Päivitetty.
D.4.1 Aloitus
Nopeutettua käsittelyä koskeva virke ensimmäisessä kappaleessa päivitetty muotoon: Nopeutettuun
käsittelyyn hyväksytyille hakemuksille tutkimus pyritään tekemään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
hakemus on siirretty tekniseen tutkimukseen.
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D.4.3.1 Tutkimuksen kohde
Täydennetty ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti (osa tekstistä oli kadonnut editoinnin
yhteydessä): Laajimmillaan tuote, laite/välikappale, menetelmä ja tuotteen käyttö yhdessä määrittelevät
keksinnön alan ja tutkittavan kokonaisuuden.
D.6 Uutuustutkimuksen täydentäminen
Poistettu kuudes kappale, joka ei ole enää ajankohtainen: Ennen 13.12.2007 tehdyn EP-hakemuksen osalta
nimeämisen vahvistaminen tapahtuu kuuden, viimeistään kahdeksan, kuukauden kuluttua siitä, kun
Euroopan patenttivirasto on julkaissut hakemusta koskevan uutuustutkimusraportin. Nimeämisen
vahvistaminen voidaan tarkistaa Euroopan patenttiviraston European Patent Register -palvelusta tai
EpoqueNetin EUREG-tietokannasta.
E.2.5 Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät
”PatL 1 § 3 momentti” korjattu muotoon ”PatL 1 §:n 3 momentti”.
E.3.4.1 Uutuuden arvioinnista
Lisätty neljänteen kappaleeseen seuraava virke: Vaatimukselta puuttuu siis uutuus, ellei ainakin yksi sen
tunnetusta tekniikasta erottavista piirteistä ole tekninen (ks. markkinaoikeuden päätös MAO:132/20;
päätöksessä viitataan myös Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan päätökseen G 2/88).
E.3.4.3 Tuotteeseen, menetelmään ja käyttöön kohdistuvat vaatimukset
Muutettu toiseksi viimeinen kappale muotoon (muutetut kohdat punaisella):
Menetelmää tai käyttöä koskevat vaatimukset kohdistuvat toimintaan. Menetelmävaatimuksessa
keksinnölle tunnusmerkillisiä piirteitä ovat menetelmässä esitettyjen laitteiden tai tuotteiden rakenteellisten piirteiden lisäksi toimenpiteitä tai toimintoja koskevat tiedot. Käyttövaatimuksessa ilmoitetaan se
erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai menetelmää käytetään. Toisin kuin laite- ja tuotevaatimuksissa,
menetelmävaatimuksessa ilmaistu menetelmän käyttötarkoitus ja käyttövaatimuksessa ilmaistu tuotteen
käyttötarkoitus rinnastetaan toiminnalliseksi piirteeksi, joka määrittää keksintöä (vrt. EPOn
valituslautakunnan päätös T 848/93). Jos kuitenkin menetelmän käyttötarkoitus ilmaisee ainoastaan
sellaisen teknisen vaikutuksen, joka seuraa väistämättä muiden menetelmävaiheiden suorittamisesta, tämä
tekninen vaikutus ei rajoita vaatimuksen kohdetta. Uutuudenesteeksi käy silloin julkaisu, joka kuvaa
kyseisen teknisen vaikutuksen aikaansaamiseen soveltuvan menetelmän (vrt. EPOn valituslautakunnan
päätökset T 1931/14 ja T 304/08). Jos menetelmävaatimus kohdistuu tuotteen valmistusmenetelmään,
menetelmä on uusi, jos lähtöaine, lopputuote tai ainakin jokin menetelmävaihe eroaa tunnetun tekniikan
mukaisessa menetelmässä esitetystä. Tällaisessa vaatimuksessa esitetty lopputuotteen käyttötarkoitus ei
kuitenkaan rajaa vaatimuksen suojapiiriä kuin siltä osin, että lopputuotteen tulee soveltua kyseiseen
käyttöön.
E.3.5.2 Ongelma-ratkaisumenetelmä
Termin ongelma-ratkaisuperiaate tilalle on vaihdettu termi ongelma-ratkaisumenetelmä.
F.2 Välipäätökset muodollisten puutteiden johdosta eli muodolliset välipäätökset
Poistettu toisesta kappaleesta ”hakemuksen kohde ei luonteeltaan ole patentoitavissa (PatL 1, 1 a ja 1 b §,
ks. C.1.1, tai”.
Viidennessä kappaleessa ”tiivistelmäjulkaisu” korvattu sanalla ”hakemusjulkaisu”.
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Lisätty kolmanneksi viimeinen kappale: Jos hakija on muuttanut hakemusta siten, että patenttia haetaan
johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 §, PatA 19 §), asiasta
voidaan huomauttaa hakijaa muodollisella välipäätöksellä.
Poistettu toiseksi viimeisestä kappaleesta yliviivattu teksti: Muodollisella välipäätöksellä voidaan hakijaa
pyytää korjaamaan hakemuksen muodollisia puutteita myös sen jälkeen, kun keksinnön patentoitavuus on
tutkittu ja patenttivaatimusten on asiasisältönsä puolesta todettu olevan hyväksyttävissä. Tällaista
muodollista välipäätöstä edeltää yksi tai useampi tekninen välipäätös, jossa otetaan kantaa
patenttivaatimusten määrittelemän keksinnön patentoitavuuteen. Muodollisella välipäätöksellä hakijaa
voidaan pyytää esim.:
F.3.2 Ensimmäisen teknisen välipäätöksen sisältö
Yhdeksännen kappaleen, s. 91, ensimmäistä lausetta lyhennetty: ”Uutuustutkimuksen kohde määritellään
viittaamalla patenttivaatimuksiin mieluiten keksinnön olennaiset piirteet kiteyttäen.”.
Poistettu kolmastoista kappale, s. 92: Vaihtoehtona uutuuden ja keksinnöllisyyden käsittelylle eri otsikoiden
alla voidaan niitä käsitellä yhdistetyn otsikon alla, jos se on tarkoituksenmukaista. Tällöinkin uutuuteen ja
keksinnöllisyyteen tulee ottaa kantaa erikseen ja jokaisen patenttivaatimuksen osalta, jolle uutuustutkimus
on suoritettu.
S. 93, viimeinen kappale, poistettu yliviivattu kohta: Keksinnön patentoitavuus voidaan evätä
välipäätöksessä (muodollisia puutteellisuuksia koskevassa tai teknisessä) sen perusteella, että keksintö ei
näytä toimivan hakijan tarkoittamalla tavalla, ja hakijalle voidaan ilmoittaa, että uutuustutkimus
suoritetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että keksinnön toimivuus pystytään osoittamaan.
F.8 Ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä
Ensimmäisen kappaleen lopussa ”painatuskelpoiset asiakirjat” muutettu muotoon ”julkaisukelpoiset
asiakirjat”.
F.9 Patentin myöntämisen lykkäys
Neljännessä kappaleessa ”painaa” on korvattu sanalla ”valmistaa”.
Viidennessä kappaleessa ”painoon” muutettu muotoon ”patenttijulkaisun valmistukseen”
F.10 Hakemuksen lähettäminen painoon
Otsikko muutettu muotoon: Hakemuksen lähettäminen patenttijulkaisun valmistukseen.
Toisessa kappaleessa ”patenttijulkaisun painatus” on muutettu muotoon ”patenttijulkaisun valmistaminen”
ja ”painoon” on muutettu kahdessa kohdassa muotoon ”patenttijulkaisun valmistukseen”.
Kolmannessa kappaleessa ”painoon” on muutettu kahdessa kohdassa muotoon ”patenttijulkaisun
valmistukseen”.
Neljäs kappale poistettu.
F. 16 Hakemuksen hyväksyminen
Ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke on muutettu muotoon: Tutkijainsinööri hyväksyy hakemuksen,
ellei hakemuksen hyväksymiselle ole ilmaantunut mitään uutta estettä sen jälkeen, kun hakemus on
lähetetty patenttijulkaisun valmistukseen.
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F. 17 Päätöksen poistaminen
Poistettu hallintomenettelylakia koskevat asiat.
G.1.2.2 Väitteen muodollinen tarkastus
Toisen kappaleen alussa ”Kohtien 4-7 puutteellisuudet” muutettu muotoon ”Kohtien 1-4 puutteellisuudet”.
Kolmannen kappaleen alussa ”Muut puutteellisuudet” muutettu muotoon ”Kohtien 5-7 puutteellisuudet”.
G.1.2.3 Väitettä ei oteta tutkittavaksi
Ensimmäisen kappaleen lopussa ”kohdat 4-7” muutettu muotoon ”kohdat 1-4”.
G.1.4.2 Väiteperusteiden selvittäminen
Muut kuin tutkittavaksi otetussa väitteessä esitetyt väiteperusteet
Ensimmäisen kappaleen toiseksi viimeinen virke muutettu muotoon: Tarvittaessa patentinhaltijalle
lähetetään pyyntö lausuman antamiseksi aineistosta, joka ei ole väitekäsittelyn aikana vielä ollut esillä.
G.1.4.4 Kehotusten antaminen
Otsikko muutettu muotoon: Ylimääräinen lausumapyyntö patentinhaltijalle. Koko luku kirjoitettu
uudestaan muotoon: Patentinhaltijalle tai väitteentekijälle voidaan antaa ylimääräinen lausumapyyntö
asiasta, jonka selvittäminen tai tietoon saattaminen väitekäsittelyn osapuolille katsotaan päätöksenteon
kannalta tarpeelliseksi (PatA 35 §)
G.1.4.5 Väitepäätöksessä esitettävät asiat
Yhteenveto päätöksestä
Luettelon asiajärjestys muutettu vastaamaan patenttilain 25 §:ää eli kolmas kohta siirretty ensimmäiseksi.
G.1.4.6 Patentin uudelleen painatus
Otsikko muutettu muotoon: Patentin uudelleen julkaiseminen. Teksti muutettu muotoon: Mikäli patentti
pysytetään voimassa muutetussa muodossa, patentti julkaistaan uudelleen päätöksen saatua lainvoiman.
Muutettujen patenttivaatimusten tulee olla sekä suomen että ruotsin kielellä tai, jos hakemus on käsitelty
englannin kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kummalle kielelle vaatimukset on käännetty
hakemusvaiheessa. Kun päätös on saanut lainvoiman, virasto kehottaa patentinhaltijaa toimittamaan
julkaisukelpoiset vaatimukset em. kielillä ja muutettuja vaatimuksia vastaavan selityksen.
G.2.1 Kansallisen patentin tai Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin rajoittaminen
viranomaisessa
Kolmannen kappaleen luettelossa kohta 6) täsmennetty muotoon: patentinhaltijan tai hänen asiamiehensä
allekirjoitus.
G.3 Patentin lakkauttaminen
Ensimmäisen kappaleen luettelossa kohta 4) täsmennetty muotoon: patentinhaltijan tai hänen
asiamiehensä allekirjoitus.
H.1.3 Yhtenäisyyden arviointi
Ensimmäisessä kappaleessa ”Hakemuksen yhtenäisyyttä arvioitaessa on määritettävä” muutettu muotoon
”Hakemuksen yhtenäisyyttä arvioitaessa on selvitettävä”.
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Toisessa kappaleessa ”töpselin” korvattu sanalla ”pistokkeen” ja ”aikaansaama” korvattu sanalla
”aikaansaava”.
Kolmannessa kappaleessa ”Yhtenäisyyttä arvioidessa” muutettu muotoon ”Yhtenäisyyttä arvioitaessa”.
Neljännessä kappaleessa ”vaatimusten määrittämät lisäpiirteet” muutettu muotoon ”vaatimusten
määrittelemät lisäpiirteet”.
Viidennessä kappaleessa ”Teknisten erityispiirteiden vastaavuutta määrittäessä” muutettu muotoon
”Teknisten erityispiirteiden vastaavuutta arvioitaessa”.
H.1.4 Epäyhtenäisyys a priori ja a posteriori
Toisessa kappaleessa ”Jos esimerkiksi uutuustutkimuksen aikana käy ilmi julkaisu” muutettu muotoon ”Jos
esimerkiksi uutuustutkimuksessa löytyy julkaisu”.
H.1.6 Epäitsenäisten vaatimusten epäyhtenäisyys
Kolmannessa kappaleessa ”vaatimuksen määrittämä keksintö” muutettu muotoon ”vaatimuksen
määrittelemä keksintö”.
H.2.1 Jakaminen
Otsikon alle lisätty aihetta koskevia säädöskohtia.
H.2.2 Lohkaiseminen
Otsikon alle lisätty aihetta koskevia säädöskohtia.
H.3.2.5 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen
Toisessa kappaleessa kohta ”Vaatimus, joka on muutettu” on korjattu muotoon ”Vaatimus, jota on
muutettu”.
I.1.4.1 Patenttivaatimusten muotoilu
1) Ensimmäinen lääketieteellinen käyttö
- PatL 1 § 3 momentin korjattu muotoon PatL 1 §:n 3 momentin
- Lisätty lause Vaatimuksen tulee sisältää termi “käytettäväksi” (”for use”).
- Poistettu sana esim. kohdasta ”(Aine) X ”/ ”koostumus, joka käsittää (ainetta) X”, sen
jälkeen käytön ilmoittaminen, esim.
2) Toinen lääketieteellinen käyttö
- PatL 2 § 5 momentin korjattu muotoon PatL 2 §:n 5 momentin
- Lisätty lause Vaatimuksen tulee sisältää termi “käytettäväksi” (”for use”).
- Poistettu sana esim. kohdasta ”(Aine) X ”/ ”koostumus, joka käsittää (ainetta) X”, sen jälkeen
käytön ilmoittaminen, esim.
I.1.5 Lääke- tai ravintoaineisiin kohdistuvien hakemuksen käsittelystä, kun hakemuksen tekemispäivä oli
aikaisempi kuin 1.1.1995
Poistettu.
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I.2.3 Kasvit ja eläimet (ks. E.2.7)
Lisätty uusi G-päätös G 3/19 ja kirjoitusasua muokattu hieman (”koskevat kasvien jalostusmenetelmiä” ->
”koskevat kasvien ja eläinten patentoitavuuden tulkintaa”).
I.2.4 Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät (ks. E.2.5)
”PatL 1 § 3 momentti” korjattu muotoon ”PatL 1 §:n 3 momentti”.
I.4.3 Matemaattiset menetelmät
Termi ”keinoäly” korvattu kolmessa kohdassa termillä ”tekoäly”.
I.5 Lisäsuojatodistukset
Kohtia I.5.2 Todistuksen myöntämisen edellytykset (Peruspatentti, Myyntilupa), I.5.4 Todistuksen
voimassaolo ja I.5.8 Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja muokattu siten, että niissä otetaan
huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen uudet päätökset C-673/18 (Santen) ja C-650/17 (Royalty
Pharma). Kohdan I.5.4 Todistuksen voimassaolo esimerkkipäivämäärät ajantasaistettu. Kohtia I.5.5
Todistuksen voimassaolon jatkaminen ja I.5.9 Hakemuslomakkeen ohjeet hakijalle on muokattu ottamaan
huomioon uudet hakemuslomakkeet.
J.2 Hyödyllisyysmallioikeuden saamisesta
Korjattu ensimmäisessä kappaleessa kirjoitusvirhe: ”varrattuna” po. ”verrattuna”.
J.3.2 Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi
Lisätty toiseen kappaleeseen käsitteen ”sama keksintö” tarkastelua KHO:n 28.2.2020 antaman päätöksen
(taltionumero 905, diaarinumero 5886/3/18) perusteella.
J.3.11 Uutuustutkimus
Kieliasua selkeytetty ja lisätty tietoa epäyhtenäisen vaatimusasetelman tutkimisesta.
K. Kansainvälinen uutuustutkimus
Poistettu muutamasta kohdasta tarpeeton sana ”automaattisesti”.
K.1.1 Tutkimuskopio vastaanottavalta viranomaiselta
Poistettu maininta lomakkeesta PCT/RO/118. Kappaleen loppuun lisätty ”ja vastaanottavan viranomaisen
muodolliset välipäätökset”.
K.2.6 Ilmeiset virheet asiakirjoissa
Toisen kappaleen ensimmäinen virke muutettu muotoon: Jos hakija pyytää oikaisua virheeseen, joka on
selityksessä, patenttivaatimuksissa tai piirustuksissa, tarkastus- ja PCT-yksikkö toimittaa oikaisupyynnön
tutkittavaksi tutkijainsinöörille.
K.2.10 Yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset ilmaisut hakemuksessa
Toisen kappaleen viimeinen virke muutettu muotoon: Huomautuksesta ilmoitetaan myös vastaanottavalle
viranomaiselle ja tarkastus- ja PCT-yksikön toimesta kansainväliselle toimistolle (WIPO).
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K.3.3 Tutkimuskopio
Ensimmäinen kappale muutettu muotoon: Uutuustutkimus tehdään vastaanottavan viranomaisen
lähettämän tutkimuskopion (search copy) perusteella. Ennen uutuustutkimusta ei hakijan ole mahdollista
tehdä siihen muutoksia paitsi ilmeisten virheiden korjauksia säännön 91 mukaisesti (ks. K.2.6) ja
julkaisukelpoisten korvaavien sivujen toimittamisia säännön 26 perusteella.
K.4.1 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin laatiminen
Poistettu maininta lomakkeesta PCT/ISA/219 (”NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENTS TRANMITTED”).
K.4.2 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin tekemisen määräaika
Lisätty viimeiseksi kappaleeksi: Jos kansainvälistä uutuustutkimusta ei ehditä tehdä määräajassa,
hakemuksen luokitustiedot (IPC) tulee joka tapauksessa toimittaa kansainväliseen toimistoon (WIPO)
ajoissa, jotta ne voidaan ilmoittaa kansainvälisessä hakemusjulkaisussa. Tarkastus- ja PCT-yksikkö
muistuttaa tarvittaessa tutkijainsinööriä asiasta.
K.4.3.1 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin peruslehdet
Viimeinen kappale muutettu muotoon: Lomakesovellus tuottaa toisen lehden alareunaan seuraavat tiedot:
kansainvälisen uutuustutkimuksen valmistumispäivä (= tutkimusraportin laatimispäivä), kansainvälisen
uutuustutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero, kansainvälisen uutuustutkimusraportin
laatineen tutkijainsinöörin nimi ja puhelinnumero. Tarkastus- ja PCT-yksikkö täyttää kohdan
”lähettämispäivä” (Date of mailing), kun lomake lähetetään.
K.4.4 Viitejulkaisujen kopiot
Toisen kappaleen lopusta poistettu: ”lomakkeella PCT/ISA/211 ja laskutuksen lomakkeella PCT/ISA/221”
K.4.5.2 Ilmoitus kansainväliselle toimistolle
Poistettu maininta lomakkeesta PCT/ISA/219 (”NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENTS TRANSMITTED”)
ja muutettu kappale muotoon: Tarkastus- ja PCT-yksikkö lähettää uutuustutkimusraportin ja kirjallisen
lausunnon kansainväliselle toimistolle (WIPO).
K.8.1 Yleistä
Lisätty kappaleen oikeaan ylälaitaan aihetta koskeva PCT-sääntö ja GL-kohdat.
L. Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus
Poistettu muutamasta kohdasta tarpeeton sana ”automaattisesti”.
L.5 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto
Kolmanneksi viimeinen kappale korjattu muotoon (GL-kohdat korjattu): Tutkijainsinööri voi milloin tahansa
vaihtaa tietoja hakijan tai hänen edustajansa kanssa epävirallisella yhteydenpidolla kirjallisesti, puhelimitse
tai keskinäisessä tapaamisessa. Ohjeet tällaisesta epävirallisesta yhteydenpidosta ja siitä
hakemusasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä, ks. GL 19.41-19.46.

