TEOLLISOIKEUSASIAMIESLAUTAKUNTA

Kertomus toiminnasta 1.7.2015-30.6.2017

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22/2014) tuli voimaan 1.7.2014. Lain tavoitteena
on teollisoikeudellisten palveluiden laatutason varmistaminen. Lautakunta vastaa laissa
säädetyistä auktorisointi- ja valvontamenettelyyn liittyvistä tehtävistä.

Lautakunnan kokoonpano
Puheenjohtaja:
Marja-Leena Mansala
Varapuheenjohtaja:
Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry

Jäsenet (varajäsenet sulkeissa)
Riitta Larja, Patentti- ja rekisterihallitus (Olli-Pekka Sievänen, Patentti- ja rekisterihallitus)
Olli Teerikangas, Patentti- ja rekisterihallitus (Sara Henriksson, Patentti- ja rekisterihallitus
16.2.2017 lukien)
Mika Kotala, työ- ja elinkeinoministeriö 16.2.2017 lukien (Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö
16.2.2017 lukien)
Irmeli Nokkanen, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (Joose Kilpimaa, Suomen
Patenttiasiamiesyhdistys ry)
Kim Finnilä, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (Jonna Sahlin, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys
ry)
Tuukka Airaksinen, Suomen Asianajajaliitto (Hanna Paloheimo, Suomen Asianajajaliitto)
Virpi Tognetty, Patentti-insinöörit ry (Jouni Haavisto, Patentti-insinöörit ry)
Arja Weckman, Keskuskauppakamari (Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto)

Liisa Huhtala oli lautakunnan varsinainen jäsen 1.7.2015 – 15.2.2017 varajäsenenään Antti Riivari.
Anne Kemppi oli Olli Teerikankaan varajäsen 1.7.2015 – 15.2.2017. Valtioneuvoston päätöksellä
16.2.2017 Mika Kotala nimitettiin varsinaiseksi jäseneksi ja Liisa Huhtala hänen varajäsenekseen ja
Sara Henriksson Olli Teerikankaan varajäseneksi.

Teollisoikeusasiamieslautakunta on sijoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen ja se on
ratkaisutoiminnassaan riippumaton. Lautakunnan tehtäviin kuuluvat teollisoikeudellisia
toimeksiantoja hoitavien asiamiesten auktorisointi, auktorisoitujen asiamiesten toiminnan
valvonta sekä asiamiestutkintojen järjestäminen. Lautakunta kokoontui kertomuskaudella
seuraavasti:
-

1.7.2015-30.6.2016 15 kertaa ja
1.7.2016-30.6.2017 11 kertaa.

Auktorisointihakemukset
Auktorisointia haki kertomuskaudella vuonna 2016 yhteensä 9 henkilöä ja vuonna 2017 11
henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät laissa auktorisoinnille asetetut vaatimukset. Lautakunnan
hyväksymät hakemukset jakaantuivat seuraavasti:
Vuonna 2016:
-

auktorisoituja patenttiasiamiehiä 4
auktorisoituja tavaramerkkiasiamiehiä 5

Vuonna 2017:
-

auktorisoituja patenttiasiamiehiä 4
auktorisoituja tavaramerkkiasiamiehiä 7

Valvontatehtävä
Lautakunnan tehtävänä on teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien auktorisoitujen
asiamiesten toiminnan valvonta. Lautakunta valvoo, että asiamiehet noudattavat heille laissa
säädettyjä velvollisuuksia. Auktorisoidut asiamiehet ovat velvollisia noudattamaan hyvää
asiamiestapaa ja salassapitosäännöksiä kaikessa toiminnassaan.
Kertomuskaudella lautakunnalla ei ollut yhtään valvontatehtävää.

Asiamiestutkinnon järjestäminen
Lautakunnan tehtävänä on asiamiestutkinnon järjestäminen. Tutkinnon tarkoituksena on
varmistaa teollisoikeudellisten palveluiden ja teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien
henkilöiden ammattipätevyyden taso. Asiamiestutkinto koostuu kaikille kokelaille yhteisestä
osasta sekä kokelaan valitsemasta teollisoikeudellisesta osasta.
Vuoden 2016 ja 2017 asiamiestutkinnon valmistelua ja korjausta varten lautakunta oli perustanut
kolme jaostoa. Jaostojen puheenjohtajina toimivat lautakunnan varsinaiset jäsenet. Jaostojen

jäseninä oli myös lautakunnan ulkopuolisia henkilöitä, jotka olivat hyvin teollisoikeusalaan
perehtyneitä ja edustivat eri teollisoikeuksien asiantuntemusta.
Yhteistä osiota valmisteleva jaosto:
Puheenjohtaja:

Tuukka Airaksinen

Teollisuus:

Olli Pekonen

Yliopisto:

Rainer Oesch

PRH:

Riitta Larja (ensimmäinen tutkinto) ja Marjo Aalto-Setälä (toinen
tutkinto)

Asiamiehet:

Christian Westerholm

Patenttioikeusosiota valmistelava jaosto:
Puheenjohtaja:

Kim Finnilä

Patenttiasiamiehet:

Kaisa Suominen ja Jarkko Tiilikainen

Patentti-insinöörit:

Paula Varonen

PRH:

Olli Sievänen

Tavaramerkkioikeus- ja mallioikeusosiota valmistelava jaosto:
Puheenjohtaja:

Irmeli Nokkanen

Asiamiehet:

Paula Sailas ja Marjut Alhonnoro

Teollisuus:

Janne Isotalo

PRH:

Olli Teerikangas

Ensimmäinen tutkinto järjestettiin Patentti- ja rekisterihallituksen tiloissa 25.-26.4.2016. Kokelaita
oli yhteensä 24 (yhteinen osa 24, patenttioikeus 14, tavaramerkkioikeus 9) ja tutkinto arvosteltiin
seuraavasti:
-

Yhteinen osa: Hyväksyttyjä 20, hylättyjä 4
Patenttioikeus: Hyväksyttyjä 5, hylättyjä 9
Tavaramerkkioikeus: Hyväksyttyjä 6, hylättyjä 3

Yhdeksän kokelasta suoritti hyväksytysti sekä yhteisen että teollisoikeuskohtaisen osan.
Tutkinnon lopputuloksesta tehtiin kuusi oikaisuvaatimusta, joista 2 koski yhteistä osaa, 2
patenttioikeusosaa ja 2 tavaramerkkioikeusosaa. Oikaisuvaatimukset eivät muuttaneet tutkinnon
lopputulosta. Oikaisuvaatimuksista tehtyihin päätöksiin ei haettu muutosta Helsingin hallintooikeudelta.

-

Toinen tutkinto järjestettiin Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä 27.-28.3.2017. Tutkinto
toteutettiin sähköisesti Moodle-alustalla ja myös tarkastus tehtiin sähköisesti. Kokelaita oli
yhteensä 28 (yhteinen osa 22, patenttioikeus 16, tavaramerkkioikeus 10, mallioikeus 2) ja
tutkinto arvosteltiin seuraavasti:

-

Yhteinen osa: Hyväksyttyjä 16, hylättyjä 6
Patenttioikeus: Hyväksyttyjä 4, hylättyjä 12
Tavaramerkkioikeus: Hyväksyttyjä 7, hylättyjä 3
Mallioikeus: Hyväksyttyjä 0, hylättyjä 2

Päätökset lähetettiin tutkintoon osallistuneille saantitodistusta vastaan 8.5.2017.
Oikaisuvaatimuksia tehtiin 15.6.2017 mennessä kolme.

Selvityspyyntö
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta pyysi 30.5.2017 Patentti- ja rekisterihallitukselta
vastausta sille jätettyyn hakemukseen, jossa hakija katsoo tulleensa syrjityksi kansalaisuuden,
asuinpaikan ja työkokemuksen vuoksi. Teollisoikeusasiamieslautakunta antoi pyydetyn vastauksen,
jonka mukaan kyseistä henkilöä ei ollut syrjitty hänen hakemuksessaan mainituista syistä eikä
muutenkaan. Lautakunnan vastaukseen liitettiin hakijan alkuperäinen 3.7.2014 päivätty hakemus
auktorisoiduksi teollisoikeusasiamieheksi liitteineen, teollisoikeusasiamieslautakunnan sen
johdosta antama päätös 19.9.2014, päätös hänen oikaisuhakemukseensa 21.11.2014,
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston vastaus hänen hakemukseensa 18.1.2016 sekä eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen vastaus 29.3.2016 hänen hakemuksestaan.
Lautakunnan toiminnasta tiedottaminen
Teollisoikeusasiamiesjärjestelmän tarkoituksena on myös varmistaa, että varsinkin pk-sektori
löytää asiantuntijapalveluita helpommin. Lautakunta on tiedottanut järjestelmästä tiedottein ja
koulutuksin. Tärkein tiedottamisväylä on lautakunnan verkkosivut, jotka ovat prh.fi –sivujen
yhteydessä. Myös PRH:n etusivulla julkaistaan tarvittaessa lautakunnan tiedotteita. Verkkosivuja
pidetään ajan tasalla ja sivuja laajennetaan myös sen mukaan, mistä aiheista lautakunta saa
tiedusteluja.
Tiedottamisessa on tehty yhteistyötä PRH:n kanssa. Lautakunnasta oli artikkeli PRH:n 1/2017 IPRTeemakirjeessä, jossa lautakunnan puheenjohtaja kertoi lautakunnan tehtävistä sekä
asiamiestutkinnosta. Lautakunnasta ja sen toiminnasta on tiedotettu myös PRH:ssa sisäisesti eri
tilaisuuksien yhteydessä ja tietoisuutta lautakunnasta ja sen toiminnasta on virastolla lisätty myös
sisäisin tiedottein. Näkyvyyttä on pyritty saamaan olemalla yhteydessä myös muiden julkaisujen
toimittajiin.
Lautakunnasta ja sen toiminnasta on myös tiedotettu alan yhdistysten kokousten yhteydessä.

Lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet ovat olleet aktiivisesti puhujina erilaisissa IPR-aiheisissa
tilaisuuksissa, joissa on kerrottu lautakunnasta ja teollisoikeusasiamiesjärjestelmästä. Lautakunta
on ollut esillä mm. seuraavissa tilaisuuksissa:





Talentum Tavaramerkkipäivät 2015 ja 2016, Olli Teerikangas
Patentti-insinöörien vuosikokous 9.3.2016, Marja-Leena Mansala
Patentombudsnämnden, kokous Tukholma, tammikuu 2015, Marja-Leena Mansala
IP-ombuds Samfund, vuosikokous Tukholma, 11.3.2016, Marja-Leena Mansala

Auktorisointimenettelyä ei markkinoitu kohdennetusti asiamiestoimintaa harjoittaville tahoille,
sillä asiamiehet ja asiamiestoimistot ovat hyvin tietoisia uudesta auktorisointijärjestelmästä. Tätä
osoittaa mm. aktiivinen tutkintoihin osallistuminen.

