
TEOLLISOIKEUSASIAMIESLAUTAKUNTA 

 

Kertomus toiminnasta 1.7.2018-30.6.2019 

 

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: 

Kristiina Harenko, Helsingin hovioikeus 

Varapuheenjohtaja: 

Albert Mäkelä, 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) 

Nina Santaharju, työ- ja elinkeinoministeriö (Paula Laine-Nordström, työ- ja elinkeinoministeriö) 

Kathy Wasström, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (Tomi Konkonen, Suomen 
Patenttiasiamiesyhdistys ry) 

Laura Roselius, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (Joose Kilpimaa, Suomen 
Patenttiasiamiesyhdistys ry) 

Tuukka Airaksinen, Suomen Asianajajaliitto (Hanna Paloheimo, Suomen Asianajajaliitto) 

Matti Brax, Patentti-insinöörit ry (Jouni Haavisto, Patentti-insinöörit ry) 

Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari) 

 

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:  

- 1.7.2018-31.12.2018 5 kertaa ja  



- 1.1.2019-30.6.2019 5 kertaa. 

 

Auktorisointihakemukset 

Auktorisointia haki kertomuskaudella vuonna 2018 yksi henkilö ja vuonna 2019 yhdeksän henkilöä. 
Kaikki hakijat täyttivät laissa auktorisoinnille asetetut vaatimukset. Lautakunnan hyväksymät 
hakemukset jakaantuivat seuraavasti: 

Vuonna 2018: 

- auktorisoituja tavaramerkkiasiamiehiä 1 

Vuonna 2019: 

- auktorisoituja patenttiasiamiehiä 7 
- auktorisoituja tavaramerkkiasiamiehiä 1 
- auktorisoituja mallioikeusasiamiehiä 1 

 

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.  

Asiamiestutkinnon valmistelua 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 osaa valmisteleva jaosto:  

Puheenjohtaja:  Tuukka Airaksinen 

Teollisuus:  Olli Pekonen  

Yliopisto:  Juha Vesala 

PRH:  Marjo Aalto-Setälä  



Asiamiehet:  Christian Westerholm  

 

Patenttioikeusosaa valmisteleva jaosto: 

Puheenjohtaja:  Matti Brax 

Patenttiasiamiehet:  Kaisa Suominen ja Kathy Wasström  

Patentti-insinöörit:  Paula Varonen  

PRH:          Olli Sievänen  

 

Tavaramerkkioikeus- ja mallioikeusosaa valmisteleva jaosto:  

Puheenjohtaja:  Laura Roselius 

Asiamiehet:   Arttu Ahava, Marjut Alhonnoro ja Nina Mikander 

PRH:   Sara Henriksson 

 

Asiamiestutkinto järjestettiin Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä 18.-19.3.2019. Tutkinto 
toteutettiin sähköisesti Moodle-alustalla ja myös tarkastus tehtiin sähköisesti. Kokelaita oli 
yhteensä 23 (yhteinen osa 22, patenttioikeus 23, tavaramerkkioikeus 5, mallioikeus 3) ja tutkinto 
arvosteltiin seuraavasti: 

- Yhteinen osa: Hyväksyttyjä 20, hylättyjä 2 
- Patenttioikeus: Hyväksyttyjä 9, hylättyjä 14 
- Tavaramerkkioikeus: Hyväksyttyjä 1, hylättyjä 4 
- Mallioikeus: Hyväksyttyjä 1, hylättyjä 2 

Päätökset lähetettiin tutkintoon osallistuneille saantitodistusta vastaan 14.5.2019. 
Oikaisuvaatimuksia tehtiin yksi tavaramerkkioikeuteen liittyen. 

 

Selvityspyyntö  

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 14.5.2019 tekemällään päätöksellä Miko Lasson valituksen 
syrjintää koskevassa asiassa. 

 

Myönnettyjen auktorisointien jatkaminen 

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 6 §:n mukaan auktorisointi on voimassa 
viisi vuotta kerrallaan. Auktorisoinnin jatkohakemuksia tehtiin kertomuskaudella 35 kappaletta. 

 

 

 



Lautakunnan toiminnasta tiedottaminen 

Teollisoikeusasiamiesjärjestelmän tarkoituksena on myös varmistaa, että varsinkin pk-sektori 
löytää asiantuntijapalveluita helpommin. Lautakunta on tiedottanut järjestelmästä säännöllisin 
tiedottein. 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 ja sen toiminnasta on 
tiedotettu myös PRH:ssa sisäisesti eri tilaisuuksien yhteydessä ja tietoisuutta lautakunnasta ja sen 
toiminnasta on virastolla lisätty myös sisäisin tiedottein.   

 


