
Patenttihakemus

Tällä lomakkeella voit tehdä patenttihakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) sekä jatkaa kansainvälis-
tä hakemusta Suomessa.
Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi pdf-muodossa: www.prh.fi/patenttilomakkeet

Jos hakemus on lähetetty faksilla, ilmoita lähetyspäivä (pp.kk.vvvv)

Hakijan tiedot
Ilmoita patentinhakijan nimi tai virallinen toiminimi sekä y-tunnus tai ulkomaalaisen yrityksen yritystunnus. Ilmoita myös 
hakijan kotipaikka Suomessa tai maa, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos et käytä asiamiestä, lähetämme 
päätökset tässä kohdassa ilmoitetulle hakijalle. Jos hakijoita on useita, ilmoita muut hakijat liitesivulla.
Hakijan nimi

Y-tunnus (ei henkilötunnus) 

Kotipaikka (kunta) 

Katuosoite

Maa

Postinumero 

Yhteyshenkilö

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköposti 

Ilmoitan muut hakijat hakemuksen lopussa olevalla liitesivulla 

Hakijan oikeus keksintöön 
Ilmoita, millä perusteella hakijalla on oikeus keksintöön tai liitä hakemukseen kopio erillisestä siirtokirjasta.

Hakija on myös keksijä  

Työsuhdekeksintö Kauppa Perintö

Muu peruste:

Asiamiehen tiedot
Ilmoita asiamiehen nimi tai virallinen toiminimi ja Y-tunnus sekä kotipaikka Suomessa tai maa, postiosoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite.
Asiamiehen nimi

Y-tunnus (ei henkilötunnus)

Kotipaikka (kunta) Maa

Katuosoite

Postinumero 

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Postitoimipaikka 

Sähköposti 

Hakijan tai asiamiehen viite 
Halutessasi voit ilmoittaa oman viitteesi.
Viite:
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Keksijän tiedot
Ilmoita keksijän nimi ja postiosoite. Ilmoita muut keksijät hakemuksen lopussa olevalla liitesivulla. 
Keksijän nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka 

Maa (jos ei Suomi)

Ilmoitan muut keksijät hakemuksen lopussa olevalla liitesivulla 

Keksinnön nimitys 
Anna keksinnön nimitys hakemuksen kielellä. Jos mahdollista, anna nimitys myös muilla kielillä.
Nimitys suomeksi

Nimitys ruotsiksi

Nimitys englanniksi

Hakemuksen kieli
Hakemusasiakirjat (selitys, vaatimukset, tiivistelmä ja piirustukset) voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
Jos hakemusasiakirjat ovat englanniksi, voit pyytää PRH:n päätökset englannin kielellä tai vaihtoehtoisesti toimittaa suo-
men- ja ruotsinkieliset hakemusasiakirjat myöhemmin.

Suomi

Ruotsi

Englanti Pyydän päätökset englannin kielellä  

Suomessa jatkettu kansainvälinen hakemus
Jos hakemus koskee kansainvälistä PCT-hakemusta, jota tällä hakemuksella jatkat kansallisessa vaiheessa Suomessa, 
ilmoita PCT-hakemuksen numero ja kansainvälinen tekemispäivä. Suomessa jatkettu hakemus pitää jättää 31 kuukauden 
kuluessa etuoikeuspäivästä tai kansainvälisestä tekemispäivästä. Lisämaksusta voit toimittaa tarvittavan käännöksen 2 
kuukauden lisäajan kuluessa. 

PCT-hakemuksen numero Kansainvälinen tekemispäivä 

Toimitan tarvittavan käännöksen lisäajan kuluessa 

Etuoikeus
Jos pyydät etuoikeutta yhdestä tai useammasta aikaisemmasta hakemuksesta, ilmoita hakemuksen maatunnus ja numero 
sekä etuoikeushakemuksen tekemispäivä. Jos etuoikeustodistus on tallennettu WIPOn DAS-järjestelmään, ilmoita myös 
DAS-koodi.
Hakemuksen maatunnus ja numero Hakemuksen tekemispäivä DAS-koodi 

Hakemuksen maatunnus ja numero Hakemuksen tekemispäivä DAS-koodi 

Hakemuksen maatunnus ja numero Hakemuksen tekemispäivä DAS-koodi 
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Jaettu tai lohkaistu hakemus
Jos tämä hakemus erotetaan jakamalla tai lohkaisemalla aiemmasta suomalaisesta patenttihakemuksesta, ilmoita aiemman 
hakemuksen numero ja lohkaistulle hakemukselle pyytämäsi tekemispäivä.  

Tämä hakemus on erotettu jakamalla 

Tämä hakemus on erotettu lohkaisemalla 

Aiemman hakemuksen numero

Aiemman hakemuksen numero

Lohkaistulle hakemukselle pyydettävä tekemispäivä (pp.kk.vvvv): 

Biologisen materiaalin talletus
Jos keksintöön liittyy biologista materiaalia, joka on patenttilain 8a §:n mukaan talletettava talletuslaitokseen, ilmoita talletus-
laitoksen nimi, talletusnumero ja talletuspäivä. Tarvittaessa voit pyytää, että näyte talletuksesta luovutetaan vain erityiselle 
asiantuntijalle (PatL 22 § 7 mom.). Liitä hakemukseen kopio talletustodistuksesta.
Talletuslaitos

Talletusnumero Talletuspäivä (pp.kk.vvvv)

Pyydän, että näyte luovutetaan vain erityiselle asiantuntijalle 

Lomakkeen allekirjoitus 
Päiväys, hakijan tai asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys.
Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Liitteet
Liitä hakemuslomakkeeseen keksinnön selitys, patenttivaatimukset, tiivistelmä ja mahdolliset piirustukset. Ilmoita myös vaa-
timusten lukumäärä sekä tiivistelmään liitettävän piirustuksen numero. Tarvittaessa liitä mukaan myös siirtokirja, asiamiehen 
valtakirja, etuoikeustodistus ja muut mahdolliset liitteet.
Selitys

Vaatimukset

Piirustukset

Siirtokirja 

Tiivistelmä

Etuoikeustodistus

Valtakirja asiamiehelle

Biologisen talletuksen todistus

Sekvenssilista

Muut liitteet:

Vaatimusten lukumäärä:

Tiivistelmään liitettävän piirustuksen numero: 

Toimita lomake liitteineen PRH:lle
Postitse osoitteella:
Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH
 
Tuomalla asiakaspalveluumme:
Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Suojatulla sähköpostilla kirjaamoon: 
tarkemmat ohjeet: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti

Faksilla kirjaamoon:
029 509 5328
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Muiden hakijoiden tiedot (täytä tarvittaessa)
Ilmoita muiden hakijoiden tiedot. Ilmoita kunkin hakijan nimi tai virallinen toiminimi ja Y-tunnus, hakijan kotipaikka Suomes-
sa tai maa sekä postiosoite. Jos hakemus on asiamiehen allekirjoittama, hakijoiden allekirjoituksia ei tarvita.  

Hakijan nimi

Y-tunnus (ei henkilötunnus) 

Kotipaikka (kunta) 

Katuosoite

Maa

Postinumero Postitoimipaikka 

Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Toisen hakijan tiedot

Hakijan nimi

Y-tunnus (ei henkilötunnus) 

Kotipaikka (kunta) 

Katuosoite

Maa

Postinumero Postitoimipaikka 

Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Kolmannen hakijan tiedot

Hakijan nimi

Y-tunnus (ei henkilötunnus) 

Kotipaikka (kunta) 

Katuosoite

Maa

Postinumero Postitoimipaikka 

Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Neljännen hakijan tiedot

Hakijan nimi

Y-tunnus (ei henkilötunnus) 

Kotipaikka (kunta) 

Katuosoite

Maa

Postinumero Postitoimipaikka 

Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Viidennen hakijan tiedot
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Muiden keksijöiden tiedot (täytä tarvittaessa)
Ilmoita muiden keksijöiden nimet ja postiosoitteet.

Keksijän nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos ei Suomi)

Postitoimipaikka

Toisen keksijän nimi ja postiosoite 

Keksijän nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos ei Suomi)

Postitoimipaikka

Kolmannen keksijän nimi ja postiosoite

Keksijän nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos ei Suomi)

Postitoimipaikka

Neljännen keksijän nimi ja postiosoite

Keksijän nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos ei Suomi)

Postitoimipaikka

Viidennen keksijän nimi ja postiosoite 

Keksijän nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos ei Suomi)

Postitoimipaikka

Kuudennen keksijän nimi ja postiosoite

Keksijän nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos ei Suomi)

Postitoimipaikka

Seitsemännen keksijän nimi ja postiosoite
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