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Osio 1 (enintään 20 pistettä) 

 

Vastaa alla oleviin väitteisiin oikein/väärin. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, väärästä tai tyhjästä 

vastauksesta vähennetään puoli pistettä.  

 

1. Työsuhteessa työnantajan tuotteeseen tehdyn, mallioikeudella suojattavissa olevan muotoilun oikeuksien 

siirtymistä työnantajalle säätelee Suomessa ”Laki työsuhdemuotoilusta”.  

 

 

2. Jos työntekijä tuo työnantajansa tietoon tuotemerkin, jonka työnantaja rekisteröi tavaramerkiksi ja jota 

työnantaja käyttää menestyksekkäästi tuotteen merkkinä, työntekijälle tulee maksaa merkin käytöstä 

erillinen kohtuullinen korvaus.  

 

 

3. PCT-järjestelmässä kansalliset hakemukset tulee jättää aina viimeistään 30kk hakemuksen ensimmäisestä 

prioriteettipäivämäärästä lukien.  

 

 

4. Hyödyllisyysmallihakemus voi toimia myöhemmän patenttihakemuksen prioriteettihakemuksena.  

 

 

5. Mallioikeushakemus voi toimia myöhemmän patenttihakemuksen prioriteettihakemuksena.  

 

 

 

6. Jos yritys arvioi keksinnön olevan patentoitavissa, mutta päättää suojata keksinnön vain hyödyllisyysmallina 

ja keksinnön on tehnyt yrityksessä työsuhteessa toimiva keksijä, siitä ei tarvitse maksaa 

työsuhdekeksintölain mukaista kohtuullista korvausta keksijälle. 

 

7. Vaatimus Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin merkityn patentin, hyödyllisyysmallin, mallin ja 

tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta tai kumoamisesta tehdään aina markkinaoikeudelle. 

 

 

8. Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää maantieteellisiä merkintöjä koskevaa rekisteriä. 

 

 

9. Hyödyllisyysmallioikeutta ei saa rekisteröidä, ennen kuin 15 kk on kulunut hakemuksen tekemispäivästä tai 

pyydetystä etuoikeuspäivästä. 

 

 

10. Mallisuojan rekisteröintiä koskevan uudistamismaksun laiminlyönti voidaan korjata säädetyssä määräajassa 

oikeuksien palauttamista koskevalla kirjallisella pyynnöllä ja tätä koskevalla ratkaisumaksulla. 

 

 

11. Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi kieltää Venäjällä liikkeelle laskemiensa tavaroiden 

myynnin Suomessa. 

 

 

12. PRH:n ilmoituksesta olla ottamatta tavaramerkkiä laajalti tunnettujen merkkien luetteloon ei ole 

valitusoikeutta. 

 

 

13. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee pyynnöstä yrityskiinnityksen tavaramerkki-, patentti-, 

hyödyllisyysmalli- tai mallioikeusrekisteriin. 

 

 

14. Patentin vuosimaksun maksuvuosi lasketaan alkavaksi aikaisimmasta etuoikeuspäivästä. 
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15. Pariisin yleissopimuksen mukaan ulkomaisilla ja kotimaisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus yhtäläiseen 

suojaan. 

 

 

 

16. Kun yritys varaa oikeuksia työsuhteessa keksittyyn, patentoitavissa olevaan keksintöön, tulee tästä suorittaa 

keksijälle kohtuullinen korvaus. Tämän korvauksen rahamäärää ei voida sopia etukäteen lopullisesti ja 

kertakaikkisesti. 

 

 

17. Rekisteröity tavaramerkki ei voi loukata kolmansien oikeuksia. 

 

 

18. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo on PRH:n ylläpitämän tavaramerkkirekisterin osa. 

 

 

19. TRIPS-sopimus asettaa tietyt minimistandardit, joita WTO:n jäsenmaiden tulee noudattaa. 

 

 

20. Patentti- tai tavaramerkkiasiamies voi toimia patentin/tavaramerkin haltijan asiamiehenä väitettä koskevan 

valituksen käsittelyssä markkinaoikeudessa. 
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Osio 2 (enintään 6 pistettä) 

 

KYSYMYS1 

 Siirryt patentti- ja tavaramerkkiasiamiestoimistolta A (toimisto A) patentti- ja tavaramerkkiasiamiestoimistoon B 

(toimisto B) palvelukseen 

 Tämän jälkeen olet yhteydessä asiakkaisiin, jotka PRH:n julkisen rekisterin mukaan ovat käyttäneet toimiston A 

palveluja, ja ilmoitat että toimisto B hoitaa asiat paremmalla ammattitaidolla  

 Onko tälle hyvää asiamiestapaa koskevien ohjeiden mukaan esteitä ja perustele miksi 

KYSYMYS2 

 Teet keksijälle A patenttihakemuksen nelikopterista, joka vie jätteet asunnoista suoraan kaatopaikalle. Patenttilain 

mukaan hakemus tulee julkiseksi vasta 18 kuukauden jälkeen tekemispäivästä. Noin kuukauden kuluttua 

patenttihakemuksen tekemispäivästä toinen keksijä B ottaa yhteyttä ja pyytää sinua myös tekemään 

patenttihakemuksen nelikopterista, joka vie jätteet asunnoista suoraan kaatopaikalle. 

 Viitaten hyvää asiamiestapaa koskeviin ohjeisiin kieltäydyt toimeksiannosta. Pitääkö keksijälle B ilmoittaa syy 

tähän? Perustele. 

KYSYMYS3 

 Teet keksijälle A patenttihakemuksen nelikopterista, joka vie jätteet asunnoista suoraan kaatopaikalle. Patenttilain 

mukaan hakemus tulee julkiseksi vasta 18 kuukauden jälkeen tekemispäivästä. Noin kuukauden kuluttua 

patenttihakemuksen tekemispäivästä asunto-osakeyhtiössä, jossa asut pidetään asunto-osakeyhtiön hallituksen 

kokous, johon osallistut koska olet hallituksen jäsen. Yksi agendan aiheista on asunto-osakeyhtiön jätekatoksen 

uusiminen.  

 Perustele viittaamalla hyvää asiamiestapaa koskeviin oheisiin voitko käyttää patenttihakemustoimeksiannon kautta 

saamia tietoja asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksessa? 
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Osio 3 (enintään 10 pistettä) 

 
 
Kysymys 1 
 

Erottamiskyvytön merkki ja sen vakiinnuttaminen – miten vakiinnuttaminen voidaan toteuttaa ja 

osoittaa, ja mitä siitä seuraa?  
 
 
Kysymys 2 
 

Ennakkokäyttöoikeuden ja pakkolisenssin perusteet ja sisältö patenttioikeudessa toisiinsa verrattuna. 

Vertaile, mitä yhteistä, mitä eroja ja seuraukset? 
 


