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TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN KORKEAKOULUJAOSTON
ASETTAMINEN
Työsuhdekeksintölautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (työsuhdekeksintölaki, 656/1967) tai oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain (korkeakoulukeksintölaki, 369/2006) soveltamista koskevissa asioissa. Työsuhdekeksintölain 11a §:n 2 momentin mukaan lautakunta voi, osapuolten niin sopiessa, toimia myös välimiesoikeutena.
Työsuhdekeksintölain 11b §:n (370/2006) mukaan lautakunnan yhteydessä voi olla jaosto
korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten. Korkeakoulujaoston puheenjohtajana toimii työsuhdekeksintölautakunnan puheenjohtaja ja puolueettomina jäseninä
toimivat lautakunnan kaksi puolueetonta jäsentä. Työsuhdekeksintölain 11 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto nimittää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä määräajaksi henkilöistä, joiden ei voi katsoa edustavan työnantajien tai työntekijöiden etuja. Puheenjohtajan ja toisen puolueettoman jäsenen, joka samalla toimii varapuheenjohtajana, on oltava
tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita sekä tuomarin toimiin perehtyneitä.
Toisen puolueettoman jäsenen on oltava teknisen koulutuksen saanut ja perehtynyt patenttialan asioihin. Työsuhdekeksintölain 11b §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto
nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan muut jäsenet, joiden tulee olla korkeakouluoloihin
sekä keksintötoimintaan perehtyneitä ja joista kolme edustaa korkeakouluja työnantajina
ja kolme edustaa keksijöitä työntekijöinä. Nimityksen perustana ovat asianomaisten järjestöjen ehdotukset. Valtioneuvosto nimittää kullekin jaoston jäsenelle yhden varajäsenen, joka täyttää jäsenestä säädetyt vaatimukset.
Työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulukeksintöjä käsittelevän jaoston jäsenten toimikausi on lautakunnan muiden jäsenten tavoin kolme vuotta. Valtioneuvoston 1.1.2019
lukien asettaman korkeakoulujaoston toimikausi päättyy 31.12.2021.
Työ- ja elinkeinoministeriö on 11.10.2021 pyytänyt sähköpostitse toimitetulla kirjeellä
työnantajien ja työntekijöiden edustajia nimeämään ehdokkaansa korkeakoulujaostoon.
Nimityspyyntökirjeessään ministeriö on pyytänyt tahoja ottamaan ehdotuksissa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) vaatimukset ja siten
nimeämään eri sukupuolia edustavat ehdokkaat. Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut
ehdotukset jaoston jäseniksi ja varajäseniksi 24.11.2021 mennessä. Ehdotettava kokoonpano on työnantaja- ja työntekijäpuolten etujärjestöjen ehdotusten mukainen.
Työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaoston kokoonpanoksi toimikaudelle 2022–
2024 esitetään edellä kuvatun perusteella seuraavaa:
Työnantajien edustajat, varajäsen suluissa:

vararehtori, professori Paula Eerola
Suomen yliopistot UNIFI ry/ Helsingin yliopisto
(lakimies Toni Ahvas
Suomen yliopistot UNIFI ry/ Helsingin yliopisto)
lakiasiainjohtaja Petri Rintamäki
Suomen yliopistot UNIFI ry/ Itä-Suomen yliopisto
(kehittämispäällikkö Anne Marjamäki
Suomen yliopistot UNIFI ry/ Turun yliopisto)
vararehtori Mari Vuolteenaho
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry/ Laurea-ammattikorkeakoulu
(asiantuntija Samuli Maxenius
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry)
Työntekijäin edustajat, varajäsen suluissa:
professori, Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä
Professoriliitto ry/ Turun yliopisto
(toiminnanjohtaja Tarja Niemelä
Professoriliitto ry)
edunvalvontajohtaja, OTK Mia Weckman
Tieteentekijöiden liitto
(lakimies, OTM, FM Salla Viitanen
Tieteentekijöiden liitto)
lehtori Åke Finne
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry
(yliopisto-opettaja Mika Mattila
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry)

