
 

TEOLLISOIKEUSASIAMIES- 

LAUTAKUNTA 
Asiamiestutkintoon ilmoittautuminen 

 

Sörnäisten rantatie 13 C 00091 PRH Asiakaspalvelunumero Telefaksi www.prh.fi 
  029 509 5000 029 509 5328  

 

1. Osallistujan tiedot 
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Kotikunta 

                  

Postiosoite (koti) Postinumero Postitoimipaikka 

                  

Puhelin Sähköpostiosoite 

            
 

 

 

2. Laskutustiedot 
Laskutusosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                  

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus Välittäjätunnus 

            
 

 

 

3. Osallistuminen 

 Yhteinen osa 

 Tavaramerkkioikeutta koskeva osa 

 Mallioikeutta koskeva osa 

 Patenttioikeutta koskeva osa 

 

 

 

4. Korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto 
 

Tutkinnon nimi:       

Oppilaitos:       

Valmistumisajankohta:       

 

 

 

5. Selvitys teollisoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta 
 

      

 
 
 
 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
       

       
 

 

 



Ohje asiamiestutkintoon ilmoittautuvalle 
 

Sörnäisten rantatie 13 C 00091 PRH Asiakaspalvelunumero Telefaksi www.prh.fi 
  029 509 5000 029 509 5328  

 

 

1. Asiamiestutkintoon osallistuvan tiedot 
 

Osallistujan tulee täyttää henkilö- ja osoitetiedot.  
 

2. Laskutustiedot 
 

Teollisoikeusasiamieslautakunta lähettää laskun tutkintoon osallistuvalle, kun hakemus on toimitettu lautakunnalle ja 
osallistumisoikeus on hyväksytty. Yhteisen osan osallistumismaksu on 400 € ja teollisoikeuskohtaisen osan maksu on 200 €. 
Osallistujan tulee suorittaa maksu ennen asiamiestutkintoon osallistumista.  
 
Mikäli osallistuja haluaa paperilaskun, tulee hänen ilmoittaa tässä kohdassa laskutusosoite. Jos osallistuja haluaa laskun 
verkkolaskuna, tulee hänen ilmoittaa tässä kohdassa verkkolaskuosoite/ OVT-tunnus ja välittäjätunnus. 
 

3. Osallistuminen 
 

Asiamiestutkinto koostuu kaikille osallistujille yhteisestä osasta sekä osallistujan valitsemasta teollisoikeuskohtaisesta 
osasta. Hakijan tulee ilmoittaa mihin seuraavista osista hän osallistuu: 

 Yhteinen osa 

 Patenttioikeutta koskeva osa  

 Tavaramerkkioikeutta koskeva osa 

 Mallioikeutta koskeva osa 
 

4. Korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto 
 

Asiamiestutkintoon osallistujalta edellytetään korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkinto. Osallistujan 
tulee ilmoittaa tutkinnon nimi, oppilaitos ja valmistumisajankohta.  
 
Patenttioikeuden osa-alueen suorittavalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa tekniikan alalta tai muuta soveltuvaa 
korkeakoulututkintoa esimerkiksi yliopistossa suoritettu luonnontieteiden alan, kuten kemian, tutkinto. Tavaramerkkioikeuden 
tai mallioikeuden osa-alueen suorittavalta vaaditaan oikeustieteen ylempää korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa 
korkeakoulututkintoa.  
 
Muuna soveltuvana korkeakoulututkintona pidetään esimerkiksi ylempää kaupallista korkeakoulututkintoa, 
ammattikorkeakoulututkintoa (insinööri, datanomi, tradenomi) tai ulkomaisessa teknillisessä yliopistossa suoritettua alan 
tuntemusta osoittavaa loppututkintoa. Ulkomaisen tutkinnon osalta osallistujan tulee ottaa huomioon, ettei tutkinto suoraan 
täytä tutkintovaatimusta, vaan se on asianomaisen järjestelmän mukaisesti tunnustettava Suomessa. Hakijan tulee esittää 
kelpoisuudestaan Opetushallituksen päätös ja selvitys mahdollisten päätöksessä edellytettyjen lisäopintojen suorittamisesta.  
 
Lisäksi Teollisoikeusasiamieslautakunta voi myöntää tapauskohtaisesti osallistumisoikeuden henkilölle, jolla on vähintään 
viiden vuoden käytännön kokemus teollisoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta ja sellainen tutkinto, jota lautakunta 
pitää riittävänä osoittamaan osallistujan tietopohjan.  
 

5. Selvitys teollisoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta 
 

Asiamiestutkintoon osallistujalla tulee olla vähintään vuoden kokemus teollisoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. 
Kokemukseksi voidaan katsoa työskentely esimerkiksi patenttitoimistossa, tavaramerkkitoimistossa, Patentti- ja 
rekisterihallituksessa tai yrityksen palveluksessa. Osallistujan tulee liittää selvitys kokemuksestaan esimerkiksi yksilöity 
työtodistus, josta ilmenee työtehtävien laatu ja laajuus. 
  
Allekirjoittamalla osallistuja vakuuttaa ilmoittamansa tiedot ja liitteet oikeiksi. 
 
Hakemus lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai postitse osoitteeseen:  
 
Teollisoikeusasiamieslautakunta 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Sörnäisten rantatie 13 C 
00091 PRH 
 
Viittaukset 
laki (17.1.2014, 22/2014) auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä  
asetus (22.5.2014, 396/2014) auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä 


