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Perustuslakivaliokunta 6.11.1992   kello 9. 

HE 215/92 vp laeiksi patenttilain 3 §:n| 

hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n 

ja mallioikeuslain 5 § sn muuttamisesta 

 

 

Esitykseen sisältyvien lakiehdotusten säätämisjärjestyksessä on 

eräänlaisena ensimmäisenä kysymyksenä, loukkaavatko ehdotukset tai    

jokin niistä/ omaisuudensuojaa. Jos niiden katsotaan loukkaavan, on   

erikseen selvitettävä,   mikä vaikutus säätämisjärjestykseen on 

ehdotusten liittymisellä ETA-sopimukseen ja sen voimaansaatta-

miseen. 

 

En ole oikein kyennyt selvittämään itselleni, missä määrin tässä 

tarkoitetuissa sammumisissa tai paremminkin sammumisen edellytysten 

laajentamisessa on todella kysymys omaisuudensuojan loukkaamisesta. 

Kuten esityksen perusteluissakin viitataan, oli   ETA-sopimusta 

koskevan   hallituksen esityksen   perusteluissa (HE 95/92 vp, nide 

I,s. 385) lähdetty siitä,  että sammumisperusteiden laajentaminen 

merkitsee voimassaolevien patenttioikeuksien lisenssisopimuksia ja 

muita yksinoikeuden hyväksikäyttöön liittyviä järjestelyjä koskevaa 

rajoitusta ja     edellytti siten suojaa nauttiviin 

immateriaalioikeuksiin   puuttumisena   

perustuslainsäätämisjärjestystä.    Perustelu vaikuttaa 

omaisuudensuojakäytännön   valossa järkeenkäyvältä, ts. jos 

lainsäätäjä puuttuu     yksilölle lain nojalla erikseen perustetun 

taloudellisesti merkittävän   pikeu,dgn_   sisällöllisiin 

edellytyksiin ja sitä kautta tosiasiassa -arasrb-taaQo syntyneiden 

sopimussuhteiden taloudellista merkitystä sopijapuolelle^ on   

tulkintakäytännön valossa kysymys suojaa nauttivan oikeuden 

loukkaamisesta.    Tämä käsitys on omaksuttu myös ETA-sopimusta 

koskeneesta esityksestä annetussa perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa (prvl 15/HE 95/92 vp). Lausunnossa mainitaan tässä 

kohden vain patenttilakiin ja mallioikeuslakiin perustuvat 

oikeudet.    Lujlidiiu tässaTsTita ol^ftuteeirta, että 

tettavia oikeuksia ja vastaavasti myös oikeuden kaventumisia 

myös nyt muutettavana olevan hyödyllisyysmallioikeu- 

desta   annetun lain mukaisiin oikeussuhteisiin. 

 

Ehdotetut lait olisi tämän mukaisesti käsiteltävä perustuslainsää- 
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tämisjärjestyksessä,    jollei ETA-sopimuksesta ja sen voimaansaatta 

misesta muuta johdu.    ETA-sopimuksesta antamassaan lausunnossa 

perustuslakivaliokunta käsitteli myös tässä kohden merkittävää 

pääsopimuksen pöytäkirjan 28   artiklaa 2 ja totesi siitä: 

"Koska    artiklassa velvoitetaan sopimuspuoli "huolehtimaan" 

kysymyksen järjestämisestä,    olisi ajateltavissa, että tar-

koitettu   ristiriita omaisuudensuojan kanssa ei    ole merki-

tyksellinen tässä yhteydessä vaan   vasta kyseisten oikeuksien 

sammumisen järjestävien lainsäädäntötoimenpiteiden yhteydessä. Kun   

kuitenkin otetaan huomioon pääsopimuksen 6 artikla, joka 

velvoittaa tulkitsemaan ETA-sopimuksen    määräyksiä EY:n tuomio 

istuimen merkityksellisten ratkaisujen mukaisesti,    on mainittu 

ristiriita otettava huomioon jo tämän   lakiehdotuksen käsittely 

järjestystä arvioitaessa.    Siksi lakiehdotus on myös kyseisen 

pöytäkirjamääräyksen takia käsiteltävä perustuslainsäätämis-

järjestyksessä . " 

En   tiedäj olenko ymmärtänyt valiokunnan tarkoituksen tässä kohden 

oikein,  mutta olen käsittänyt lausuman niin,  että siinä ei ole 

otettu kantaa sopimuksesta aiheutuvien lainsäädännön muuttamis-

velvoitteiden toteuttamisessa tarvittavaan säätämisjärjestykseen, 

vaan todettu vain se, että sopimuksen synnyttämä   veMlvoite muuttaa 

lainsäädäntöä perustuslaista poikkeavalla tavalla osaltaan vaatii 

sopimuksen voimaansaattamislain    säätämistä perustuslain-

säätämisjärjestyksessä.    Sopimuksen   voimaansaattamislaissa ei 

nähdäksnni olekaan mitään sellaista säännöstä,  joka antaisi valtuu 

den    poiketa perustuslaista tavallisen lain säätämisjärjestyksessä 

aina silloin kun on   kysymys sopimukseen sisältyvien velvoitteiden 

täyttämisestä.    Jos    tällistä valtuutta olisi yleisesti tai 

jonkin sopimusvelvoitteen osalta erityisesti    todella tarkoitettu, 

sen   pitäisi selvästi    ja konkreettisesti    ilmetä voimaansaatta-

mislaista.    Pelkästään sitä seikkaa,  d*fee&£röcx että    sopimus on 

saa t R t  t u voimaan per us tus la inr.äätnm is jär j es tyksessa sääde 

tyl la lailla,  ei  voidu tcil luisok.si vultuutukseksi    tulkita.  

Esitykseen sisältyvät    lakiehdotukset olisi tämän mukaisosti, sikäl 

kuin niiden katsotaan CQH s isäl la l 1 isosti    Merkitsevän otin is 

uuden suojan  loukkaamista ,     käsi to Itävä perus tus la i ns äo t 

am i s jär j es tyk-s e s s ä . 

En    osaa pitää perusteltuna sellaista käsitystä,  että mikä tahansa 

ehkä vuosien päästä tarpeolliseksi  osoittautuva l ainmuutos( joka 

voidaan esittää ETA— sopimuksesta aiheutuneiden velvoitteiden  
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toteuttamiseksi,  olisi ilman muuta katkottava voimaansaattamislaiksi 

VJ 69 *j : ssä Tarkoitetussa mielessä.    VJ 69 ^ : n 1    mornent is 

sahana puhutaan my cis s on vuoti kat in    nuutetussu sanamuodossa 

"valtiosopimukseen sisältyvion  . . ,  määräysten    hyväksymisestä' 

.    Tässä on kuitenkin kyse    lainmuutoksista,  joista kahtu|jji 

konkreettisesti edellytetty sopimuksen M»i«HaKSonk*«x hyväksymistä 

koskeneessa hallitukse n esityksessä (HL" 95/9:1 vp llido I, s . r>7«-) ,  

jotka ovat kasi te Itävänä asiallisesti samanaikisuati sopimuk? en 

hyväksymisen kanssa ja jotka saatetuan voimaan osaksi sopimuksen 

kanssa sanan -aikaisesti  ja osaksi suoraan sopimukseen kytkeytyvän 

aikataulun mukaisesti.     Lakiehdotuksien kytkentä    itse EiTA-

sopimuksen voimaansaattamiseen on sellainen,   että ehdotukset olisi 

voitu sisällyttää m yös sopimukse> n    voinaunsaattamista^oskeneeseen 

esitykseen, ellei vät  kiire - ja volyymisyyt olisi sanell eet 

muunlaista menettelyä. Täi laisi s JESX      pe riitein olisi ainakin a ja 

to Itävissä ,  että lakiehdo tukset - tai» uintikin 1 .   ju 3.   lak 

ielid ocu-3 - katsottaisi in VJ öy, 1 li: ssä tarkoitetuiksi voiaun 

sauttamislueiksi .    Tätä    vastaan p uhuisi ehkä  läh innä vain no,  

että    J 6lJ , 1   fi: n säännökseen s isältyvää pe-- us tus lainsaotar 

lis järjesty ksen poikkuusr iahdo .11 isuu tta^ 3*0 siis mahdollisuutta    

oloullisosti helpotetuin vaatimuksin poikatu perus tus loi sta.ei  

pitäisi tulkita laajentavasti.  



 

UrH. o z 
1 

 

 

 

Antero Jyränki/6.11.1992 PrV 

 

 

 

 

 

 

P.M. 

HE 215/1992 vp (patenttilain 

ym. muutos) 

 

 

 

 

Kysymys on patenttilain ja eräiden muiden immateriaalioikeuksia 

koskevien lakien muutoksista, jotka liittyvät ETA-sopimukseen. Muutokset 

koskevat yksinoikeuden sammumisen sääntelyä: kansallisen sammumisen 

sijasta siirrytään noudattamaan yksinoikeuden alueellista sammumista. 

 

Nykyisen lainsäädännön (patenttilaki, hyödyllisyysmallioikeudesta 

annettu laki, mallioikeuslaki) mukaan ao. yksinoikeus sammuu kun se on 

tässä maassa saatettu vaihdantaan. ETA-sopimus edellyttää toisenlaista 

sääntelyä asiassa. Pääsopimuksen pöytäkirjassa 28 oleva 2 art. 

velvoittaa sopimuspuolet huolehtimaan siitä, että henkiseen omaisuuteen 

kuuluvat oikeudet sammuvat EY-oikeuden mukaisesti. 

 

PeV totesi lausunnossaan 15/1992 vp em. sopimusmääräyksen olevan 

asiallisessa ristiriidassa patenttilain 3 §:n ja mallioikeuslain 5 §:n 

kanssa, joissa turvattuihin oikeuksiin kajoamista artiklan 

edellyttämällä tavalla oli pidettävä HM 6 §:ssä turvatun omaisuu-

densuojan vastaisena. 

 

Valiokunta jatkoi: 

 

"Koska artiklassa velvoitetaan sopimuspuoli 'huolehtimaan' kysymyksen 

järjestämisestä, olisi ajateltavissa, että tarkoitettu ristiriita 

omaisuudensuojan kanssa ei olisi merkityksellinen tässä yhteydessä 

vaan vasta kyseisten oikeuksien sammumisen järjestävien  

lainsäädäntötoimenpiteitten yhteydessä.   Kun kuitenkin 
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otetaan huomioon pääsopimuksen 6 artikla, joka velvoittaa tulkitsemaan 

ETA-sopimuksen määräyksiä EY-tuomioistuimen merkityksellisten 

ratkaisujen mukaisesti, on mainittu ristiriita otettava huomioon j o 

tämän lakiehdotuksen käsittelyjärjestystä arvioitaessa. Siksi 

lakiehdotus on myös kyseisen pöytäkirjamääräyksen takia käsiteltävä 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä." 

 

Yhteys pääsopimuksen 6 artiklaan on siinä, että pöytäkirjan 28 art. 2 

liittyy EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehitettyyn periaatteeseen. 

 

Joka tapauksessa ETA-sopimuksen eduskuntakäsittelyn asiakirj oj a 

lienee  luettava seuraavasti: 

1) PeV katsoi, että ETA-sopimuksen sekamuotoinen voimaansaattamislaki, 

joka sisälsi pääasiassa inkorporaatiota ja hieman transformaatiota, jo 

sellaisenaan derogoi 1. syrjäytti erinäisiä Suomen lainsäädännön osia. 

Ilmeistä on, että nämä osat eivät ETA-lain voimaantullessa eivät enää 

olisi sovellettavissa. 

2) Lisäksi PeV katsoi, että voimaansaattamislaki oli em. syystä-

ristiriidassa HM 6 §:n kanssa. Tämän(kin) takia voimaansaattamislaki 

hyväksyttiin VJ 69 §:n mukaisessa järjestyksessä. 

 

Ne lainkohdat, joita nyt käsillä oleva lakiehdotus koskee, on siis 

todellisuudessa jo muutettu ETA-voimaansaattamislailla. Tämä laki ei 

tosin ole vielä tullut voimaan, eikä sitä ilmeisesti ole vielä 

vahvistettukaan, se ei toisin sanoen ole vielä saanut muodollistakaan 

lainvoimaa. 

 

Suomessa vallitsevan omaalaatuisen käytännön valtiosopimus voidaan 

saattaa kaksinkertaisesti voimaan. Yhtäältä säädetään sopimuksen 

inkorporoiva blankettilaki ja toisaalta hyväksytään yksi tai useampia 

asiasisältöisiä voimaansaattamislakeja, joilla valtionsisäinen 

lainsäädäntö muutetaan saman sopimuksen mukaiseksi (transformaatio) . 

Periaatteellista tai perustuslaillista estettä tällaiselle käytännölle 

ei näyttäisi olevan olemassa, vaikka käytännöstä saattaa nousta 

ongelmia viimeistään lain soveltamisen tasolla. Sitä paitsi menettely 

voi tuottaa hankaluuksia jo lain säätämisen tasolla, erityisen 

perustuslain muuttamisjärjestyksen suunnassa. 

 

Valtiosopimukseni voimaansaattamislaki, joka kajoaa perustuslakiin, 

hyväksytään ns. supistetussa perustuslainsäätämisjäörjestyksessä (VJ 67 

§ verr. VJ 69 §:ään). Nyt herää kysymys, kajoavatko käsillä olevat 

lakiehdotukset, jotka asiallisesti toistavat ETA-sopi-muksen 

määräyksiä, enää HM 6 §:ään, jos sopimuksen voimaansaattamislaki on jo 

toteuttanut niissä tarkoitetun muutoksen. 

 

Tässä ei - se huomattakoon - ole kysymys poikkeuslain, ts. ETA-lain 

muuttamisesta, vaan siitä, että säädetään poikkeuslain eräiden 

säännösten kanssa samansisältöinen laki. Nyt ei tehdä suurempaa eikä 

toisenlaista poikkeusta HM 6 §:ään kuin ETA-lakiin asiallisesti jo 

sisältyy. Vallitsevan poikkeuslakidoktriinin mukaan, joka hyväksyy myös 

poikkeussäännösten siirtämisen toiseen lakiin - kunhan voimassaolojan 

jatkuvuus ei katkea -, voitaisiin nyt käsillä olevat lakiehdotukset 



 

hyväksyä tavallisessa järjestyksessä, jollei muuta estettä ole. 

Sellainen saattaa johtua ETA-lain käsittelyvaiheesta. 

 

Kysytään, onko edellä esitetty tulos pitävä myös siinä tapauksessa, 

että ETA-laki ei, siinä vaiheessa kun säätämisjärjestysratkai-su 

eduskunnassa on tehtävä, ole vielä saavuttanut muodollistakaan 

lainvoimaa, ts. jos ETA-lain säätämisprosessi ei ole siihen mennessä 

vielä päättynyt,  lakia ei ole vielä annettu. 

 

Lainsäädäntökäytäntö näkyy ottaneen sen kannan, että samaan lain-

säädäntöhankkeeseen kuuluvan perustuslain muuttamista tarkoittavan lain 

hyväksyminen helpottaa hankkeeseen liittyvän toisen lakiehdotuksen 

säätämistä, vaikka sekin olisi ristiriidassa perustuslain kanssa:jos 

ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään perustuslain säätä-

misjärjestyksessä, jälkimmäinen voidaan hyväksyä tavallisessa 

järjestyksessä, sikäli kuin se ei sisällä suurempaa tai toisenlaista 

muutosta perustuslakiin kuin en simmäinen lakiehdotus . Esimerkkejä 

tällaisista tapauksista esiintyy niin dekonstitutio-nalisointien 

yhteydessä (=poikkeuslailla valltuutetaan säätämään jostakin 

perustuslaissa säännellystä asiasta tavallisella lailla) kuin 

sellaisissa hankkeissa, joissa perustuslain sanamuodon muutoksen ohella 

hyväksytään muuta, vanhan perustuslakisääntelyn kanssa  ristiriidassa 

olevaa mutta  käsitteillä  olevan perustuslainmuutoksen kattamaa 

lainsäädäntöä. 

 

Esimerkkinä voi mainita ensiksi lait oikeuskanslerin J a  eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävienjaon perusteista 

(276/33) ja valtioneuvoston oikeuskanslerin vapauttamisesta eräistä tehtävistä (275/33), jotka eduskunnassa 

hyväksyttiin samassa yhteydessä, ensiksi eedellinen J a  sitten jälkimmäinen laki. Puhemies katsoi 3. K:ssa, 

että edellisen lakiehdotuksen hylkääminen aiheuttaisi jälkimmäisen raukeamisen (ks. 1934 v p  ptk 244-246). 

Tuoreemman esimerkin tarjoaa valtion virkamieslainsäädännön uudistushankkeen käsittely v. 1984 valtiopäivillä. 

Esitys sisälsi mm. ehdotukset HM:n muutokseksi ja poikkeuslaiksi, jotka olivat erottamattomassa yhteydessä 

varsinaiseen virkamieslakiin ja muihinkin lakiehdotuksiin. Puhemies totesi 3. K:ssa: "Jos ensimmäinen ja 

yhdeksäs lakiehdotus hyväksytään, katsotaan muut lakiehdotukset kaikkien lakiehdotusten keskinäisen 

sidonnaisuuden vuoksi hyväöksytyiksi. Jos taas ensimmäinen J a  yhdeksäs lakiehdotus hylätään, katsotaan muut 

lakiehdotukset niinikään hylätyiksi." Ks. 1984 vp ptk 1427. 

 

 

Kun säätämisjärjestysvalintaa eduskunnassa tehtäessä voimasa oleva 

perustuslaki on vielä asianomaisilta osiltaan koskematon, pitäisi 

ankaran tulkinnan mukaan kaikki asianomaiset lakiehdotukset hyväksyä 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä, ellei odoteta sitä, että 

perustuslain välitön tai välillinen muutos on saanut muodollisen 

lainvoiman ja vasta sitten käsitellä eduskunnassa siihen liittyvät muut 

lakiehdotukset. 

 

Toisin kuitenkin menetellään ja lähdetään siitä, että riittävää on, jos 

määräkysymyksen sääntelyjärjestyksen hierarkkinen korkeus lasketaan 

yhdellä lailla samassa yhteydessä, kun muutkin saman hankkeen lait 

saavat muodollisen lainvoiman. Käytännössä se merkitsee vaatimusta, 

että kaikki ao. hankkeen lait annetaan samassa presidentin esittelyssä. 

Mieluiten kai pitäisi menetellä niin, että ensin annetaan 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä hyväksytty laki ja sitten muut 

lait.- Ilmeistä on, ettei presidentillä ole valtuutta jättää 

vahvistamatta ensin mainittua lakia ja silti vahvistaa sellaiset 

hankkeeseen sisältyvät lait,joiden perustuslainmukaisuuden tuo laki 

kattaa. 
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Nyt käsillä olevat lakiehdotukset ovat osa samaa lainsäädäntöhanketta 

kuin ETA-sopimus varsinaisine voimaansaattamislakeinen mutta ne tulevat 

myöhemmin eduskuntakäsittelyyn. ETA-voimaansaattamisla-ki ei vielä 

saanut muodollista lainvoimaa. Silti tämän lain hyväksyminen 

eduskunnassa poikkeuslakina riittää - noudatetun käytännön mukaan - 

oikeuttamaan eduskunnan käyttämään tavallista säätämisjärjestystä 

käsillä olevaan esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia käsiteltäessä. 
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L t t t t  C 5  )  
Herra puheenjohtaja 
 

Esillä oleva hallituksen esitys näyttää sisältävän uuden sovellutuksen ns. 
aukkoteoriaan.Tietääkseni aukkoteoriaa ei ole ennen sovellettu ns.seka-muotoiseen 
voimaansaattamislakiin.Ongelma on siis se,oikeuttaako ETA-sopimuksen 
voimaansaattamislaki säätämään esillä olevat kolme lakia tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.Oman erityispiirteen asialle tuo se,ettei ETA-sopimuksen 
voimaansaattamislakia tietääkseni vielä ole vahvistettu,eli se ei toistaiseksi liene lakina 
voimassa. 

Ehdotus laiksi Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä ja soveltamisesta (HE 95/1992) käsiteltiin 
ns.supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä VJ 67§ ja VJ 69,1§). 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestystä kosketelleessa osastossa kirjoitettiin: "ETA-
sopimuksen pöytäkirjassa 28 olevan 2 artiklan määräykset patenttioikeuksien alueellisen 
sammumisperiaatteen soveltamisesta merkitsevät voimassaolevien patenttioikeuksien 
lisenssisopimuksia ja muita yksityisoikeuden hyväksikäyttöön liittyviä järjestelyjä koskevaa 
rajoitustajota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1994 myös voimassaoleviin sopimuksiin ja 
muihin järjestelyihin.Koska immateriaalioikeuksien haltijoiden edut nauttivat hallitusmuodon 
6§:n 1 momentissa säädettyä suojaa,näyttäisi mainitun pöytäkirjan 2 artiklan 
voimaansaattaminen edellyttävän penjstaslainsäatärmsjärjestyksen käyttämistä". 

Pöytäkirjan 28 1 artiklan 2 kohdan mukaan sopimuksen tullessa 
voimaan "sopijapuolet tarkistavat henkistä omaisuutta koskevaa 
lainsäädäntöään niin,että se on sopusoinnussa tavaroiden ja palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevien periaatteiden sekä yhteisön oikeudessa 
saavutetun henkisen omaisuuden suojan tason kanssa .. ."2.kohdan 
mukaan "EFTA-valtiot tarkistavat,tämän sopimuksen menettelyä 
koskevia määräyksiä noudattaen,pyynnöstä ja sopimuspuolten 
neuvoteltua asiasta,henkistä omaisuutta koskevaa lainsäädäntöään 
saavuttaakseen ainakin sen henkisen omaisuuden suojan tasonjoka 
yhteisössä on tätä sopimusta allekirjoitettaessa.. 

2 artiklassa määrätään oikeuksien sammumisesta: "Siltä osin 
kuin sammumisesta on yhteisön toimenpiteitä tai oikeuskäytäntöä,so-
pimuspuolet huolehtivat siitä,että henkiseen omaisuuteen kuuluvat 
oikeudet sammuvat yhteisön oikeuden mukaisesti.Tätä määräystä 
tulkitaan siinä merkityksessäjoka on vahvistettu Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista antamissa 
merkityksellisissä ratkaisuissa .. 

Pöytäkirjasitaatissa puhutaan yleisesti "henkiseen omaisuuteen 
kuuluvan oikeuden " sammumisesta.Hallituksen esityksessä ETA-so-
pimuksesta sensijaan .Näyttäisi siis siltä,että hallituksen esitys kattaa 
vain patenttien sammumisen alueperiaatteen mukaisesti,kun sensijaan 
ETA-sopimuksen lisäpöytäkirja koskee kaikkia immateriaalioikeuksia. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa nro 15/1992 puolestaan 
kirjoitetaan:"Pääsopimuksen pöytäkirjassa 28 oleva 2 artikla liittyy 
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehitettyyn periaatteeseen, 
jonka mukaan kansallisen lainsäädännön nojalla myönnetyt teollisuus-
ja tekijänoikeudet (alleviivaus IS) lakkaavat määrätyin 
edellytyksiaArtikla velvoit 
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taa sopimuspuolet huolehtimaan siitaketta henkiseen omaisuuteen 
kuuluvat oikeudet sammuvat yhteisön oikeuden mukaisesti.Tämä 
velvoite on asiallisesti ristiriidassa patenttilain 3§:n ja mallioikeuslain 
5§:n kanssajoissa turvattuihin oikeuksiin kajoamista artiklan 
edellyttämällä tavalla on pidettävä hallitusmuodon 6§:ssä turvatun 
omaisuudensuojan vastaisena". 

Perustuslakivaliokunnan kannanotto eroaa sanamuodon mukaan lukien 
hallituksen esityksestä siinä,että se oikeuttaa laajempaan puuttumiseen 
immateriaalioikeuksiin kuin hallituksen esitys.Toisaalta perustuslakivalio-
kuntakaan ei mainitse nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä tarkoitettua 
hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia. 

Katson kuitenkin,että sanonnallisista poikkeamista huolimatta ETA-
sopimuksen voimaansaattamislaki on kattanut kaikki immateriaalioikeuksien   
28 pöytäkirjassa tarkoitetut sammumistapaukset ia - tyypit.' 
 

 

Illllllllll̂  
Kuten jo alussa totesin,esillä on uudentyyppinen aukkoteorian sovel-

lutus.Pelkällä 2/3 enemmistöllä hyväksytyllä lailla on annettu valtuutus 
puuttua eräiden immateriaalioikeuksien haltijoiden omaisuudensuojaan. 

Mielestäni tälle käytännölle ei sinänsä ole estettä. Tavallisesti aukko-
teoriaa sovelletaan niin,että perusoikeudesta poikkeaminen sisällytetään itse 
siihen lakiinjoka säädetään perustuslain säatämisjärjestyksessä.Tämä on 
yleisin tapausJoskus on menetelty myös niin,että säädetään erikseen perus-
tuslain säätämisjärjestyksessä valtuutus poiketa tietyssä suhteessa perusoi-
keussuojasta ja sitten nämä poikkeukset kirjoitetaan tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä säädettyyn erillislakiin.Nyt esillä oleva tapaus on lähellä 
valtuutusta.VJ 69§:ssä säädetyin tavoin 2/3 enemmistöllä hyväksytyllä 
poikkeuslailla on valtuutettu suorittamaan omaisuudensuojarajoitus imma-
teriaalioikeuksien suhteen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä,kuten nyt 
tehdään. 

Ehkä ainoa jossain määrin ongelmallinen seikka on se,oliko alkujaan 
tarkoituksena,että myös hyödylUsyysmallioikeuslakia muutetaan tavallisessa 
lamsäätämisjärjestyksessä.Kuulisinkin mielelläni substanssiasiantuntijoil-
ta,loukataanko myös hyödyllisyysmallioikeuden muutoksesta säädettävällä 
lailla omaisuudensuojaa. 

ETA-sopimuksen liite antaisi yrnmärtää,että sammumisen tuli koskea 
kaikkia immateriaalioikeuksia.Hallituksen esityksessä ja perustuslakivalio-
kunnan lausunnossa on luettava suppeampi käsitysjoka ehkä jätti hyödylli-
syysmalioikeuksista annetun lain järjestelyn ulkopuolelle.Korostan,että tämä 
päättely voi olla täysin virheellistä,koska en tunne immateriaalioikeutta 
läheskään riittävän tarkasti. 

 

1
 Mainittakoon,että perustuslakivaliokunnalle ETA-sopimuksesta annettuja 

asiantuntijalausuntoja kommentoivassa asiantuntijalausunnossaan 
lainsäädäntöneuvos Niilo Jääskinen - joka tosin hänkin mainitsee nimeltä vain 
pantenttilain ja mallioikeuslain - soveltaa ETA-voimaansaattamislain ja nyt esillä 
olevien immateriaalioikeuteen kuuluvien lakien suhteeseen aukkoteoriaa.(Is. 
8.9.1992 s. 8 s.). 

Lopuksi viittaan tiettyyn normiloogiseen seikkaan.Kuten jo 
totesin,ETA-sopimuksen voimaansaattamislakia ei ole vielä vahvistettu eikä se 
ole tullut voimaan.Lain sisältämä valtuutus rajoittaa tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä ei siis sekään ole vielä voimassa.Kuinka on loogisesti 
ajateltavissa,että lakiajoka ei ole voimassa,käytetään säätämisperusteluna 
omaisuudensuojarajoitukselle tavallisessa lamsäätämisjärjestyksessä.Se aukko 
jonka kautta nyt esillä olevat lait säädetään,ei ole voimassa eli sitä ei ole 
olemassa ennen kuin laki tulee voimaan. 

ETA-laki tulee 16§:n mukaan voimaan vasta.kun siitä säädetään ase-
tuksella. 16?2§ sisältää vain säännöksenjonka mukaan " ennen lain voi-
maantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin" 
.Tällaista lain ennakollisen soveltamisen sisältävää valtuutta ei ole ennen 
tietääkseni tulkittu niin,että se oikeuttaa säätämään uusia lakeja. 
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Ongelma lienee melkein täysin akateeminenjoskin normiloogisesti 
kiinnostava.Ajateltakoon,että syystä tai toisesta ETA-sopimusta ei sittenkään 
ratifioitaisi.Tällöin myöskään voimaansaattamislaki ei koskaan tulisi 
voimaan.Tällöin kuitenkin olisi säädetty tavallisilla laeilla rajoituksia im-
matetriaalioikeuksien haltijoiden omaisuudensuojaan.Kysymys kuuluu: voi-
daanko myös tällaisessa tapauksessa antaa asetukset.joilla immateriaalioi-
keuksien sammuminen kytketään alueperiaatteeseen?Kun lakitekstit nimen-
omaan mainitsevat Euroopan talousalueen,on itsestään selvää,ettei näitä lakeja 
koskevia voimaantuloajankohdan määrääviä asetuksia koskaan annet-taisi.Se 
puolestaan merkitsisi uutta lainsäädäntövallan käytön muotoa.Jättä-mällä 
antamatta asetuksen tasavallan presidentti voisi lopullisesti estää eduskunnan 
hyväksymän lain voimaantulon. 

* * * 

 

Lopuksi perinteinen maininta Ahvenanmaasta.ETA-sopimus ei koske 
Ahvenanmaata.Jos kuitenkin maakuntapäivät hyväksyvät voimaansaat-
tamislaitjärjestely tulee kattamaan Ahvenanmaan.Kuinka oikeustilaa on 
arvioitava siinä hypoteettisessa tilanteessa,että Ahvenanmaa ei halua liittyä 
ETA-alueeseen.Sovelletaanko siellä tuossa sinänsä teoreettisessa tapauksessa 
tekijänoikeuksien sammumisperiaatteen osalta valtioperiaatetta vain aluepe-
riaatetta? 

.Mm, 


