
 

NÄMNDEN FÖR OMBUD FÖR  

INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD 
Anmälan till ombudsexamen 

 

Sörnäs strandväg 13 C 00091 PRH Kundservicenummer Fax www.prh.fi 
  029 509 5000 029 509 5328  

 

1. Deltagarens uppgifter 
Förnamn och efternamn Personbeteckning Hemkommun 

                  

Postadress (hem) Postnummer Postkontor 

                  

Telefonnummer E-postadress 

            
 

 

 

2. Faktureringsuppgifter 
Faktureringsadress Postnummer Postkontor 

                  

Adress för nätfakturor / EDI-kod Förmedlarkod 

            
 

 

 

3. Deltagande 

 Den gemensamma delen 

 Delområdet för varumärkesrätt 

 Delområdet för mönsterrätt 

 Delområdet för patenträtt 

 

 

 

4. Högskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen  
 

Namn på examen:       

Läroanstalt:       

Datum för utexaminering:        

 

 

 

5. Redogörelse om utförande av uppdrag inom industriellt rättsskydd 
 

      

 
 
 
 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 
       

       
 

 

 



Anvisning för anmälan till ombudsexamen 
 

Sörnäs strandväg 13 C 00091 PRH Kundservicenummer Fax www.prh.fi 
  029 509 5000 029 509 5328  

 

 

1. Deltagarens uppgifter  
 

Fyll i person- och adressuppgifter.  
 

2. Faktureringsuppgifter 
 

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd skickar en faktura när din anmälan har kommit in till nämnden och din 
behörighet att delta i ombudsexamen har godkänts. Avgiften för att delta i den gemensamma delen är 400 euro och 200 euro 
för delområdet inom industriellt rättsskydd. Betala avgiften innan du deltar i ombudsexamen.   
 
Om du vill ha en pappersfaktura, ange faktureringsadress. Om du vill ha en nätfaktura, ange adress för nätfakturor / EDI-kod 
och förmedlarkod. 
 

3. Deltagande 
 

Ombudsexamen består av en gemensam del för alla deltagare och ett valfritt delområde inom industriellt rättsskydd. Ange 
den del som du deltar i:  

 Den gemensamma delen 

 Delområdet för patenträtt  

 Delområdet för varumärkesrätt 

 Delområdet för mönsterrätt 
 

4. Högskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen  
 

Av den som ska avlägga ombudsexamen krävs högskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen. Ange namn på 
examen, läroanstalt och datum för utexaminering.  
 
Av den som ska avlägga examen på delområdet för patenträtt krävs högre högskoleexamen inom teknik eller annan lämplig 
högskoleexamen, till exempel universitetsexamen i naturvetenskap, såsom kemi. Av den som ska avlägga examen på 
delområdet för varumärkesrätt eller mönsterrätt krävs högre högskoleexamen i juridik eller annan lämplig högskoleexamen.  
 
Som annan lämplig högskoleexamen anses till exempel högre högskoleexamen inom ekonomi, yrkeshögskoleexamen 
(ingenjör, datanom, tradenom) eller slutexamen från ett utländskt tekniskt universitet som visar att deltagaren har kännedom 
om området. När det gäller utländska examina ska deltagaren beakta att en examen som sådan inte uppfyller 
examensfordringarna utan ska erkännas i Finland i enlighet med systemet i fråga. Sökanden ska framlägga 
Utbildningsstyrelsens beslut om sin behörighet och lämna en redogörelse om att sådan fortbildning genomgåtts som beslutet 
förutsätter. 
 
Därtill kan nämnden från fall till fall ge rätt att delta i examen om personen i fråga har minst fem års praktisk erfarenhet av att 
utföra uppdrag inom industriellt rättsskydd och en sådan examen som nämnden anser vara tillräcklig för att visa 
omfattningen av deltagarens kunskaper.  
 

5. Redogörelse om utförande av uppdrag inom industriellt rättsskydd 
 

Den som deltar i ombudsexamen ska ha minst ett års erfarenhet av att utföra uppdrag inom industriellt rättsskydd. Sådan 
erfarenhet kan vara till exempel arbete på patentbyrå, varumärkesbyrå, Patent- och registerstyrelsen eller i företag. Bifoga en 
redogörelse om sådan erfarenhet, till exempel ett specificerat arbetsintyg som anger arten och omfattningen av 
arbetsuppgifterna. 
  
Genom att underteckna anmälan försäkrar du att uppgifterna och bilagorna är korrekta. 
 
Skicka anmälan per e-post till Patent- och registerstyrelsens registratur@prh.fi eller per post till:  
 
Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd 
Patent- och registerstyrelsen 
Sörnäs strandväg 13 C 
00091 PRH 
 
Hänvisningar 
lag (17.1.2014, 22/2014) om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd   
förordning (22.5.2014, 396/2014) om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd  


