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Koska yhtenäispatentit tulevat käyttöön ja 
UPC alkaa toimia?

• Tavoite: vuoden 2017 alussa (?)

• Yhtenäispatenttiasetuksia ryhdytään soveltamaan, kun UPC-
sopimus tulee voimaan. (paketti)

• Sopimuksen voimaantuloon vaaditaan 13 sopimusjäsenvaltion 
kansallinen ratifiointi ml. DE, FR ja UK. 

• 8 sopimusjäsenvaltiota tallettanut ratifioimiskirjan (AT, FR, SE, BE, 
DK, MT, LU, PT, ) Suomi 9. sopimusjäsenvaltio.



Väliaikainen soveltaminen

• UPC:n hallintoelimet alkavat toimia ennen sopimuksen 
voimaantuloa. 

• Välttämätöntä UPC:n toiminnan sujuvalle käynnistymiselle 
(jaostojen perustaminen, tuomareiden nimittäminen, työjärjestyksen 
ja budjetin hyväksyminen jne) 

• Kirjaamon toiminta käynnistyy (mm. opt out rekisteröinnit)

• Väliaikainen soveltaminen alkaa syksyllä 2016 (?)



Vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti - yhtenäispatentti

• Eurooppapatentin hakeminen EI muutu

• Yhtenäinen vaikutus voidaan rekisteröidä eurooppapatentille, joka 
myönnetään 1) UPC-sopimuksen voimaantulopäivänä tai se 
jälkeen ja 2) samat patenttivaatimukset sisältävänä kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden osalta

• Pyyntö yhtenäisen vaikutuksen rekisteröinnistä EPO:lle

• Suoja kattaa maat, jotka ratifioineet UPC sopimuksen. (erillinen 
validointi muut EU- maat ja EU ulkopuoliset EPC maat)

• Aineellinen sisältö UPC sopimus (HUOM ei kansalliset patenttilait)

• UPC:n yksinomainen toimivalta!

• Yhtenäinen suoja, mutta alueellinen lisensointi mahdollista

• yhtenäispatenttirekisteri ja vuosimaksut – EPO hallinnoi



Missä nyt mennään?

• Yhtenäispatentin käyttöönoton edellyttämät erityisvaliokunnan 
päätökset tehty

1) Sovellussäännöt

2) Vuosimaksut

3) Budjetti- ja rahoitussäännöt

4) Jakokriteerit

• EPO valmistelee käyttöönottoa, jotta järjestelmät valmiina kun 
UPC sopimus astuu voimaan



Yhdistetty patenttituomioistuin (UPC)

• Yksi tuomioistuin – hajautettu ensimmäinen aste, keskitetty 
muutoksenhaku

• Yhtenäispatentit alusta lähtien UPC:n yksinomaisessa toimivallassa

• Perinteiset eurooppapatentit: siirtymäaikajärjestelyt (rinnakkainen 
toimivalta ja opt out)

• Ratkaisuilla koko patentin voimassaoloaluetta koskeva 
oikeusvaikutus

• Paikallisjaoston perustaminen Suomeen markkinaoikeuden 
yhteyteen



Yhdistetty patenttituomioistuin

Valitusaste

Luxembourg

aluejaosto aluejaosto Keskusjaosto

Pariisi

Lontoo München

paikallisjaosto paikallisjaosto

kirjaamo

EUT



Missä nyt mennään?

• UPC valmistelukomitea valmistelee päätöksiä, jotka UPC:n
hallintoelinten tulee tehdä ennen UPC sopimuksen voimaantuloa: 

1) työjärjestys,

2) tuomioistuinmaksut,

3) UPC:n toiminnan käynnistämistä koskevat valmistelut (IT, 
budjetti, toimielinten perustaminen, tuomareiden ja henkilöstön 
nimittäminen, jaostojen perustaminen) 

• Tuomioistuimen tulee olla toimintavalmis, kun UPC sopimus tulee 
voimaan (”päivästä 1 lukien”)



Kansallinen voimaansaattaminen

• Sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen 
(blankettilaki) – ratifioimiskirja tallennetaan viikolla 3.

• Lakimuutokset tulevat voimaan (voimaanpanoasetus), kun UPC 
sopimus tulee voimaan

• Patenttilaki uusi 9 c luku - yhtenäispatentti

• Jos yhtenäispatenttia ei mahdollista rekisteröidä – erityinen 
voimaansaattamisaika (patenttilaki 70 h §)

• Kaikkien Suomessa voimassa olevien patenttien suoja-ala 
mahdollisimman yhdenmukaiseksi (patenttilaki 3, 5, ja 70 g §) 

• Markkinaoikeuden rinnakkainen toimivalta perinteisissä 
eurooppapatenteissa



Virallislähteet

1) EU asetukset:

Yhtenäisestä patenttisuojasta annettu asetus (EU) N:o 1257/2012

Yhtenäisen patenttisuojan käännösjärjestelyistä annettu asetus (EU) N:o 1260/2012 

2) Yhdistetystä patenttituomioistuimesta (UPC) tehty sopimus:
Allekirjoitettu Brysselissä 19.2.2013 (EUVL C 175, 20.6.2013)

3) Kansalliset lakimuutokset:
HE 45/2015

Lait: 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016 ja 27/2016  (julkaistu 13.1.2016) 

(HUOM lakien voimaantulosta säädetään erikseen)
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