
 

Hakemus auktorisoiduksi asiamieheksi 

siirtymäkaudella 1.7.2014 - 1.7.2015  
 

Arkadiankatu 6A, PL 1140, Asiakaspalvelunumero Telefaksi www.prh.fi 
Helsinki 00101 Helsinki 029 509 5050 029 509 5328  

 

1. Hakijan tiedot 
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Kotikunta 

                  

Postiosoite (koti) Postinumero Postitoimipaikka 

                  

Puhelin Sähköpostiosoite 

            

Työnantaja 

      

Työosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                  

 Kiellän nimeni, kotikuntani ja työosoitteeni julkaisemisen Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivulla 

 

2. Laskutustiedot 
Laskutusosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                  

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus Välittäjätunnus 

            

 

3. Hakemus auktorisoiduksi asiamieheksi 

 Patenttiasiamies 

 Tavaramerkkiasiamies 

 Mallioikeusasiamies 

 

4. Vakuutus ja allekirjoitus sekä liitteet 

Vakuutan, ettei minua ole lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka osoittaisi minun olevan 
sopimaton auktorisoiduksi asiamieheksi. 

Liitteet 

 Ote holhousasioiden rekisteristä 

 Muut selvitykset:       

 
 
 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
       

       

 
 
Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai postitse osoitteeseen: 
 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Teollisoikeusasiamieslautakunta 
PL 1140 
00101 Helsinki 
 



 
Ohjeita hakijalle 

 

Arkadiankatu 6A, PL 1140, Asiakaspalvelunumero Telefaksi www.prh.fi 
Helsinki 00101 Helsinki 029 509 5050 029 509 5328  

 

Tätä lomaketta käytetään haettaessa auktorisoiduksi asiamieheksi siirtymäkauden aikana 1.7.2014 - 1.7.2015 

auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 23 §:n siirtymäsäännöksen mukaisesti. 

 

Ohjetta ei liitetä hakemukseen. 
 

1. Hakijan tiedot 
 
Hakijan tulee täyttää henkilö- ja osoitetiedot. 
 
Asiamiesrekisteriin hyväksytyn auktorisoidun asiamiehen nimi, kotikunta ja työosoite julkaistaan Patentti- ja 
rekisterihallituksen (PRH) verkkosivuilla, ellei hakija sitä erikseen kokonaan tai osittain kiellä kohdassa 1. 
 

2. Laskutustiedot 
 
Teollisoikeusasiamieslautakunta lähettää laskun hakijalle. Auktorisointi merkitään asiamiesrekisteriin kun auktorisoinnin 
myöntämismaksu on suoritettu. Auktorisoinnista lähetetään todistus. 
 
Mikäli hakija haluaa paperilaskun, tulee hänen ilmoittaa tässä kohdassa laskutusosoite. Jos hakija haluaa laskun 
verkkolaskuna, tulee hänen ilmoittaa tässä kohdassa verkkolaskuosoite / OVT-tunnus ja välittäjätunnus. 
 

3. Hakemus auktorisoiduksi asiamieheksi 
 
Hakija voi hakea patenttiasiamieheksi, tavaramerkkiasiamieheksi ja/tai mallioikeusasiamieheksi. 
 

Patenttiasiamies 
 
Henkilö, joka on 1.7.2014 merkittynä PRH:n pitämään patenttiasiamiesrekisteriin, voi hakea auktorisoiduksi asiamieheksi 
siirtymäkauden aikana ilman asiamiestutkinnon suorittamista. 
 
Teollisoikeusasiamieslautakunta huomioi viran puolesta tiedon siitä, että hakija on merkittynä PRH:n pitämään 
patenttiasiamiesrekisteriin. 
 

Tavaramerkkiasiamies 
 
Henkilö, joka on hoitanut PRH:n käsiteltäviin kuuluvia tavaramerkkiasioita vähintään kahden viimeksi kuluneen vuoden ajan 
ennen lain voimaantuloa, voi hakea auktorisoiduksi asiamieheksi siirtymäkauden aikana ilman asiamiestutkinnon 
suorittamista. 
 
Hakijan tulee liittää hakemukseen selvitys siitä, että hakija on itsenäisesti hoitanut tavaramerkkeihin liittyviä toimeksiantoja 
PRH:ssa vähintään ajalla 30.6.2012 - 30.6.2014. 
 
Tällainen selvitys voi olla esimerkiksi: 

- Työtodistus siitä, että hakija on hoitanut tavaramerkkeihin liittyviä toimeksiantoja ja ilmoitus, että hän on Suomen 
Patenttiasiamiesyhdistyksen varsinainen jäsen tai hänet on merkitty sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 
(OHIMin) ylläpitämään hyväksyttyjen edustajien luetteloon. 

- Yksilöity työtodistus siitä, että hakija on hoitanut tavaramerkkeihin liittyviä toimeksiantoja sekä selvitys niiden 
laadusta ja laajuudesta. 

 

Mallioikeusasiamies 
 
Henkilö, joka on hoitanut PRH:n käsiteltäviin kuuluvia mallioikeusasioita vähintään kahden viimeksi kuluneen vuoden ajan 
ennen lain voimaantuloa, voi hakea auktorisoiduksi asiamieheksi siirtymäkauden aikana ilman asiamiestutkinnon 
suorittamista. 
 
Hakijan tulee liittää hakemukseen selvitys siitä, että hakija on itsenäisesti hoitanut mallioikeuksiin liittyviä toimeksiantoja 
PRH:ssa vähintään ajalla 30.6.2012 - 30.6.2014. 
 
Tällainen selvitys voi olla esimerkiksi: 
 

- Työtodistus siitä, että hakija on hoitanut mallioikeusasioihin liittyviä toimeksiantoja ja ilmoitus, että hän on Suomen 
Patenttiasiamiesyhdistyksen varsinainen jäsen tai hänet on merkitty sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 
(OHIMin) ylläpitämään hyväksyttyjen edustajien luetteloon. 

- Yksilöity työtodistus siitä, että hakija on hoitanut mallioikeusasioihin liittyviä toimeksiantoja sekä selvitys niiden 
laadusta ja laajuudesta. 



 
Ohjeita hakijalle 

 

Arkadiankatu 6A, PL 1140, Asiakaspalvelunumero Telefaksi www.prh.fi 
Helsinki 00101 Helsinki 029 509 5050 029 509 5328  

 

 

4. Vakuutus ja allekirjoitus sekä liitteet 
 
Hakijan tulee täyttää auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 5 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset. 
Siirtymäkauden aikana hakijalta ei kuitenkaan edellytetä asiamiestutkinnon suorittamista. Auktorisointi voidaan myöntää 
henkilölle, joka on täysi-ikäinen eikä hän saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutta ole rajoitettu. Lisäksi 
henkilön tulee olla luotettava. Luotettavuusvaatimus edellyttää, ettei henkilöä ole tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka 
osoittaisi hänen olevan sopimaton auktorisoiduksi asiamieheksi. 
 
Lain 5 §:n mukaan luotettavana ei pidetä sitä, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viimeisten viiden vuoden aikana 
tuomittu vankeusrangaistukseen tai viimeisten kolmen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa hänen 
olevan ilmeisen sopimaton toimimaan auktorisoituna asiamiehenä. Henkilöä ei myöskään pidetä luotettavana, jos hän on 
muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton auktorisoiduksi asiamieheksi.  
 
Hakijan tulee liittää hakemukseensa todistus siitä, ettei hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Konkurssi- ja 
yrityssaneerausrekisterin sekä velkajärjestelyrekisterin tiedot hakijasta tarkistetaan teollisoikeusasiamieslautakunnan 
toimesta. 
 

Liitteet 

- Ote holhousasioiden rekisteristä 
- Hakija voi liittää tähän muita selvityksiä (kuten työtodistus) 

 

Allekirjoittamalla hakemuksen hakija vakuuttaa ilmoittamansa tiedot ja liitteet oikeiksi. 
 
Hakemus lähetetään PRH:een sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai postitse osoitteeseen: 
 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Teollisoikeusasiamieslautakunta 
PL 1140 
00101 Helsinki 
 

Viittaukset 
Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (17.1.2014, 22/2014) 
Asetus auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22.5.2014, 396/2014) 
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