
Ilmoitus auktorisoinnin jatkamiseksi 

Sörnäisten rantatie 13, Helsinki 00091 PRH Puhelin: 
029 509 5000 

Telefaksi: 029 509 5328 Y-tunnus 0244683-1

1. Ilmoittajan tiedot
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Kotikunta 

Postiosoite (koti) Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Työnantajan nimi 

Työnantajan postiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

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

2. Jatkettava auktorisointi
Patenttiasiamies 

Tavaramerkkiasiamies 

Mallioikeusasiamies 

Teollisoikeusasiamies 

3. Vakuutus ja allekirjoitus sekä liitteet
Vakuutan, että 
- en ole konkurssissa
- toimintakelpoisuuttani ei ole rajoitettu
- olen luotettava lain 5 §:n mukaisesti

Liitteet 
 Selvitys auktorisoituna asiamiehenä toimimisesta (työtodistukset) 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai postitse osoitteeseen: 

Patentti- ja rekisterihallitus 
Teollisoikeusasiamieslautakunta 
00091 PRH 

mailto:kirjaamo@prh.fi
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Ohje 
 
Tätä lomaketta käytetään ilmoitettaessa auktorisoinnin jatkamisesta. 
 
  

1. Ilmoittajan tiedot 

Ilmoittajan tulee täyttää henkilö- ja osoitetiedot. 
 

2. Jatkettava auktorisointi 

Ilmoittaja voi jatkaa jo hyväksyttyä auktorisointiaan patentti-, tavaramerkki-, malli- tai 
teollisoikeusasiamiehenä. 
 

3. Vakuutus ja allekirjoitus sekä liitteet 

Ilmoittajan tulee täyttää auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 5 §:n mukaiset 
kelpoisuusvaatimukset. Auktorisointia voi jatkaa, mikäli henkilö ei ole konkurssissa eikä hänen 
toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Lisäksi henkilön tulee olla luotettava. Luotettavuusvaatimus edellyttää, 
ettei henkilöä ole tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka osoittaisi hänen olevan sopimaton auktorisoiduksi 
asiamieheksi.  
Auktorisoinnin jatkamista haluavan tulee liittää ilmoitukseen työtodistukset tai laatimansa muu selvitys 
asiamiehenä toimimisesta auktorisoinnin voimassaoloaikana. 
 
Allekirjoituksellaan ilmoittaja vakuuttaa antamansa tiedot ja liitteet oikeiksi. Ilmoitus lähetetään PRH:een 
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai postitse osoitteeseen:  
 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Teollisoikeusasiamieslautakunta 
00091 PRH 

Liitteet 
Työtodistus/Työtodistukset 
Muu selvitys asiamiehenä toimimisesta 

Viittaukset 
Laki (22/2014 17.1.2014) auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä  
Valtioneuvoston asetus (396/2014) auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä 
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