
Patentansökan

Med den här blanketten kan du lämna in en patentansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och fullfölja en 
internationell ansökan i Finland.
Du kan fylla i blanketten i pdf-format på www.prh.fi/blanketter_for_patent

Om ansökan har lämnats in per fax, ange inlämningsdag (dd.mm.åååå): 

Uppgifter om sökande
Ange sökandens namn eller officiella firma (företagsnamn) samt FO-nummer eller företagsnummer för utländskt företag. 
Ange också sökandens hemvist i Finland eller land samt postadress, telefonnummer och e-postadress. Om du inte anlitar 
ett ombud, skickar vi besluten till den sökande som angetts här. Om det finns flera sökande, ange de övriga sökandena i 
bilagan.
Sökandens namn

FO-nummer (ej personbeteckning) 

Hemvist (kommun) 

Gatuadress

Land

Postnummer 

Kontaktperson

Postkontor

Telefonnummer E-post

Jag anger övriga sökande i bilagan i slutet av ansökan: 

Sökandens rätt till uppfinningen
Ange på vilka grunder sökanden har rätt till uppfinningen eller bifoga en kopia av en överlåtelsehandling.

Sökanden är även uppfinnare  

Arbetstagaruppfinning Köp Arv

Annan grund:

Uppgifter om ombud
Ange ombudets namn eller officiella firma (företagsnamn) samt FO-nummer. Ange också ombudets hemvist i Finland eller 
land samt postadress, telefonnummer och e-post.
Ombudets namn

FO-nummer (ej personbeteckning)

Hemvist (kommun) Land

Gatuadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Postkontor

E-post

Sökandens eller ombudets referens
Vid behov kan du ange din referens.
Referens:
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Uppgifter om uppfinnare
Ange uppfinnarens namn och postadress. Ange övriga uppfinnare i bilagan i slutet av ansökan.
Uppfinnarens namn

Gatuadress

Postnummer Postkontor

Land (om annat än Finland)

Jag anger övriga uppfinnare i bilagan i slutet av ansökan:

Uppfinningens benämning
Ange uppfinningens benämning på det språk som används i ansökan. Om möjligt, även på de andra språken.
Benämning på finska

Benämning på svenska

Benämning på engelska

Språket i ansökan
Ansökningshandlingarna (beskrivning, krav, sammandrag och ritningar) kan vara på svenska, finska eller engelska. 
Om ansökningshandlingarna är på engelska, kan du begära att få PRS beslut på engelska eller du kan lämna in ansök-
ningshandlingarna på svenska och finska senare.

Finska

Svenska 

Engelska Jag önskar få besluten på engelska

Internationell ansökan fullföljd i Finland
Om ansökan gäller en internationell PCT-ansökan som du med den här ansökan fullföljer i den nationella fasen i Finland, 
ange numret för PCT-ansökan och den internationella ingivningsdagen. Lämna in ansökan som fullföljs i Finland inom 31 
månader från prioritetsdagen eller från den internationella ingivningsdagen. Du kan lämna in översättningen inom en ytterli-
gare frist på två månader. Då måste du betala en tilläggsavgift.

Nummer för PCT-ansökan Internationell ingivningsdag

Jag lämnar in översättningen inom den ytterligare fristen: 

Prioritet
Om du begär prioritet från en eller flera tidigare ansökningar, ange landskoden och numret för ansökan samt ingivningsda-
gen för prioritetsansökan. Om prioritetsintyget har laddats upp i WIPOs DAS-system, ange även DAS-lösenordet (access 
code).
Landskod och nummer för ansökan Ingivningsdag för ansökan DAS-lösenord

Landskod och nummer för ansökan Ingivningsdag för ansökan DAS-lösenord

Landskod och nummer för ansökan Ingivningsdag för ansökan DAS-lösenord
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Avdelad eller utbruten ansökan
Om den här ansökan är avdelad från eller utbruten ur en tidigare finländsk patentansökan, ange tidigare ansökans nummer 
samt den ingivningsdag som du begär för den utbrutna ansökan.

Det här är en avdelad ansökan

Det här är en utbruten ansökan

Tidigare ansökans nummer

Tidigare ansökans nummer

Begärd ingivningsdag för utbruten ansökan:

Deposition av biologiskt material
Om uppfinningen gäller ett biologiskt material som enligt 8 a § i patentlagen ska deponeras hos en depositionsinstitution, 
ange namnet på depositionsinstitutionen, depositionsnummer och depositionsdatum. Vid behov kan du begära att ett prov 
från depositionen lämnas endast till en särskild sakkunnig (22 § 7 mom. i PatL). Bifoga en kopia av depositionsintyget.
Depositionsinstitution

Depositionsnummer Depositionsdatum

Jag begär att ett prov lämnas endast till en särskild sakkunnig:

Underskrift
Datum och sökandens eller ombudets underskrift och namnförtydligande.
Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

Bilagor
Bifoga en beskrivning av uppfinningen, patentkrav, ett sammandrag och eventuella ritningar. Ange även antalet krav samt 
numret på den ritning som ska bifogas till sammandraget. Vid behov bifoga överlåtelsehandling, fullmakt för ombud, priori-
tetsintyg, depositionsintyg för biologiskt material eller eventuella andra dokument.

Beskrivning

Krav

Ritningar

Överlåtelsehandling

Sammandrag

Prioritetsintyg

Fullmakt för ombud

Depositionsintyg för biologiskt 
material

Övriga bilagor:

Antal krav:

Numret på ritning som ska bifogas till sammandraget: 

Lämna in ansökan och bilagorna till PRS
Per post:
Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH
 
Personligen till vår kundtjänst:
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Via skyddad e-post till vår registratur: 
Närmare anvisningar finns på www.prh.fi/skyddad_epost

Per fax till vår registratur:
029 509 5328
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Uppgifter om övriga sökande (fyll i vid behov)
Ange uppgifter om övriga sökande. Ange samtliga sökandes namn eller officiella firma (företagsnamn) samt FO-nummer. 
Ange också sökandens hemvist i Finland eller land samt postadress. Om ett ombud har undertecknat ansökan, behöver 
sökandena inte underteckna den.  

Sökandens namn

FO-nummer (ej personbeteckning)

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Land

Postnummer Postkontor

Datum Sökandens underskrift och namnförtydligande

Uppgifter om den andra sökanden

Sökandens namn

FO-nummer (ej personbeteckning)

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Land

Postnummer Postkontor

Datum Sökandens underskrift och namnförtydligande

Uppgifter om den tredje sökanden

Sökandens namn

FO-nummer (ej personbeteckning)

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Land

Postnummer Postkontor

Datum Sökandens underskrift och namnförtydligande

Uppgifter om den fjärde sökanden

Sökandens namn

FO-nummer (ej personbeteckning)

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Land

Postnummer Postkontor

Datum Sökandens underskrift och namnförtydligande

Uppgifter om den femte sökanden
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Uppgifter om övriga uppfinnare (fyll i vid behov)
Ange namn och postadress för övriga uppfinnare.

Uppfinnarens namn

Gatuadress

Postnummer

Land (om annat än Finland)

Postkontor

Namn och postadress för den andra uppfinnaren

Uppfinnarens namn

Gatuadress

Postnummer

Land (om annat än Finland)

Postkontor

Namn och postadress för den tredje uppfinnaren

Uppfinnarens namn

Gatuadress

Postnummer

Land (om annat än Finland)

Postkontor

Namn och postadress för den fjärde uppfinnaren

Uppfinnarens namn

Gatuadress

Postnummer

Land (om annat än Finland)

Postkontor

Namn och postadress för den femte uppfinnaren

Uppfinnarens namn

Gatuadress

Postnummer

Land (om annat än Finland)

Postkontor

Namn och postadress för den sjätte uppfinnaren

Uppfinnarens namn

Gatuadress

Postnummer

Land (om annat än Finland)

Postkontor

Namn och postadress för den sjunde uppfinnaren

Sida 5/5

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
www.prh.fi | Tfn 029 509 5040 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1


	Datum då ansökan skickades per fax: 
	Jag anger övriga sökande i bilagan i slutet av ansökan: Off
	Sökandens namn: 
	Sökandens FO-nummer eller företagsnummer: 
	Sökandens hemvist (kommun): 
	Sökandens land: 
	Sökandens gatuadress: 
	Sökandens postnummer: 
	Sökandens postkontor: 
	Sökandens kontaktperson: 
	Sökandens telefonnummer: 
	Sökandens e-postadress: 
	Sökanden är även uppfinnare: Off
	Arbetstagaruppfinning: Off
	Köp: Off
	Arv: Off
	Annan grund: 
	Ombudets namn: 
	Ombudets FO-nummer (ej personbeteckning): 
	Ombudets hemvist (kommun): 
	Ombudets land: 
	Ombudets gatuadress: 
	Ombudets postnummer: 
	Ombudets postkontor: 
	Ombudets kontaktperson: 
	Ombudets telefonnummer: 
	Ombudets e-postadress: 
	Sökandens eller ombudets referens: 
	Fortsätter på nästa sida 2: 
	Uppfinnarens namn: 
	Uppfinnarens gatuadress: 
	Uppfinnarens postnummer: 
	Uppfinnarens postkontor: 
	Uppfinnarens land: 
	Jag anger övriga uppfinnare i bilagan i slutet av ansökan: Off
	Uppfinningens benämning på finska: 
	Uppfinningens benämning på svenska: 
	Uppfinningens benämning på engelska: 
	Finska: Off
	Svenska: Off
	Engelska: Off
	Jag önskar få besluten på engelska: Off
	Jag lämnar in översättningen inom den ytterligare fristen: Off
	Nummer för PCT-ansökan: 
	Internationell ingivningsdag: 
	Landskod och nummer för ansökan 1: 
	Landskod och nummer för ansökan 2: 
	Landskod och nummer för ansökan 3: 
	Ingivningsdag för ansökan 1: 
	Ingivningsdag för ansökan 2: 
	Ingivningsdag för ansökan 3: 
	DAS-lösenord 1: 
	DAS-lösenord 2: 
	DAS-lösenord 3: 
	Fortsätter på nästa sida 3: 
	Det här är en avdelad ansökan: Off
	Det här är en utbruten ansökan: Off
	Tidigare ansökans nummer för avdelad ansökan: 
	Tidigare ansökans nummer för utbruten ansökan: 
	Begärd ingivningsdag för utbruten ansökan: 
	Depositionsinstitution: 
	Depositionsnummer: 
	Depositionsdatum: 
	Jag begär att ett prov lämnas endast till en särskild sakkunnig: Off
	Underskrift och namnförtydligande: 
	Datum (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Beskrivning: Off
	Krav: Off
	Sammandrag: Off
	Ritningar: Off
	Antal krav: 
	Numret på ritning som ska bifogas till sammandraget: 
	Överlåtelsehandling: Off
	Fullmakt för ombud: Off
	Prioritetsintyg: Off
	Depositionsintyg för biologiskt material: Off
	Övriga bilagor: 
	Fortsätter på nästa sida 4: 
	Namn för den andra sökanden: 
	FO-nummer för den andra sökanden: 
	Hemvist för den andra sökanden: 
	Land för den andra sökanden: 
	Gatuadress för den andra sökanden: 
	Postnummer för den andra sökanden: 
	Postkontor för den andra sökanden: 
	Underskrift och namnförtydliganden för den andra sökanden: 
	Datum för den andra sökanden: 
	Namn för den tredje sökanden: 
	FO-nummer för den tredje sökanden: 
	Hemvist för den tredje sökanden: 
	Land för den tredje sökanden: 
	Gatuadress för den tredje sökanden: 
	Postnummer för den tredje sökanden: 
	Postkontor för den tredje sökanden: 
	Underskrift och namnförtydligande för den tredje sökanden: 
	Datum för den tredje sökanden: 
	Namn för den fjärde sökanden: 
	FO-nummer för den fjärde sökanden: 
	Hemvist för den fjärde sökanden: 
	Land för den fjärde sökanden: 
	Gatuadress för den fjärde sökanden: 
	Postnummer för den fjärde sökanden: 
	Postkontor för den fjärde sökanden: 
	Underskrift och namnförtydligande för den fjärde sökanden: 
	Datum för den fjärde sökanden: 
	Namn för den femte sökanden: 
	FO-nummer för den femte sökanden: 
	Hemvist för den femte sökanden: 
	Land för den femte sökanden: 
	Gatuadress för den femte sökanden: 
	Postnummer för den femte sökanden: 
	Postkontor för den femte sökanden: 
	Underskrift och namnförtydligande för den femte sökanden: 
	Datum för den femte sökanden: 
	Fortsätter på nästa sida 5: 
	Namn för den andra uppfinnaren: 
	Gatuadress för den andra uppfinnaren: 
	Postnummer för den andra uppfinnaren: 
	Postkontor för den andra uppfinnaren: 
	Land för den andra uppfinnaren: 
	Namn för den tredje uppfinnaren: 
	Gatuadress för den tredje uppfinnaren: 
	Postnummer för den tredje uppfinnaren: 
	Postkontor för den tredje uppfinnaren: 
	Land för den tredje uppfinnaren: 
	Namn för den fjärde uppfinnaren: 
	Gatuadress för den fjärde uppfinnaren: 
	Postnummer för den fjärde uppfinnaren: 
	Postkontor för den fjärde uppfinnaren: 
	Land för den fjärde uppfinnaren: 
	Namn för den femte uppfinnaren: 
	Gatuadress för den femte uppfinnaren: 
	Postnummer för den femte uppfinnaren: 
	Postkontor för den femte uppfinnaren: 
	Land för den femte uppfinnaren: 
	Namn för den sjätte uppfinnaren: 
	Gatuadress för den sjätte uppfinnaren: 
	Postnummer för den sjätte uppfinnaren: 
	Postkontor för den sjätte uppfinnaren: 
	Land för den sjätte uppfinnaren: 
	Namn för den sjunde uppfinnaren: 
	Gatuadress för den sjunde uppfinnaren: 
	Postnummer för den sjunde uppfinnaren: 
	Postkontor för den sjunde uppfinnaren: 
	Land för den sjunde uppfinnaren: 


