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TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
29/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi oikeudesta työntekijän
tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi oikeudesta
työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain
muuttamisesta (HE 147/2000 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- neuvotteleva virkamies Timo Kaisanlahti,
kauppa- ja teollisuusministeriö
- yli-insinööri Erkki Tiala, Patentti- ja rekisterihallitus
- lakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
- lainopillinen asiamies Ella Mikkola, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
- lakimies Minna Nissilä, Keksintösäätiö.

HALLITUKSEN ESITYS
Lakia sovelletaan toisen työssä olevan työntekijän sekä vastaavasti virkasuhteisen henkilön tekemään Suomessa patentilla suojattavissa olevaan keksintöön. Yliopiston, korkeakoulun tai
vastaavanlaisen tieteellisen opetuslaitoksen
opettajaa ja tutkijaa ei tässä ominaisuudessaan
pidetä laissa tarkoitettuna työntekijänä. Lain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu sotilasopetuslaitoksen opettaja, joka on puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija sekä asevelvollisuuslain nojalla puolustusvoimien palveluksessa oleva henkilö.
Hallituksen esityksessä lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että työnantajaan rinnaste-

HE 147/2000 vp

taan sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset.
Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että työntekijä ei saa jättää hakemusta patenttiviranomaisille ennen kuin hän on määräajassa ilmoittanut työnantajalle, että hänen tarkoituksenaan on hakea keksinnölle patenttia. Voimassa
olevan lain mukaan ilmoitus voidaan antaa patenttihakemuksen jättämisen jälkeen.
Samalla ehdotetaan muutettavaksi säännöksiä, jotka koskevat työsuhdekeksintölautakunnan oikeutta saada tietoja ja lautakunnan lausuntojen julkisuutta. Lautakunnan lausunnot ovat
pääsääntöisesti julkisia.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.
Ehdotetut, varsin suppeatkin muutokset ovat
perusteltuja yritysrakenteissa ja työympäristössä tapahtuneiden olennaisten muutosten johdosta lain voimassaolon aikana. Erityisesti konsernisäännösten sisällyttäminen lakiin merkitsee
työntekijälle laajempaa oikeutta saada korvaus
keksinnön hyödyntämisestä konserniyrityksis-

sä. Vastaavasti laajentuu työnantajan oikeus
käyttää työntekijän keksintöä hyväkseen.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Leena Luhtanen /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Klaus Hellberg /sd
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl
Kalervo Kummola /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.
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Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk
Olli Nepponen /kok
Antti Rantakangas /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Veijo Puhjo /vas.

