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NÄMNDEN FÖR OMBUD FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD 
 
Verksamhetsberättelse för övergångsperioden 
 
 
Lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014) trädde i kraft den 1 juli 2014. Syftet 
med lagen är att säkerställa kvaliteten på tjänster inom industriellt rättsskydd. Nämnden för ombud för 
industriellt rättsskydd tillsattes av statsrådet och inledde sin mandatperiod på tre år den 1 juli 2014. 
Nämnden svarar för lagstadgade uppdrag i samband med förfarandet för auktorisation av ombud och 
tillsyn över ombud.   
 
Nämndens sammansättning för perioden 1 juli 2014–30 juni 2017  

 

Ordförande: 

 Marja-Leena Mansala 

Vice ordförande: 

 Janne Makkula, Företagarna i Finland rf  

 

Medlemmar (suppleanter inom parentes):  

 Riitta Larja, Patent- och registerstyrelsen  

 (Olli-Pekka Sievänen, Patent- och registerstyrelsen) 

 Olli Teerikangas, Patent- och registerstyrelsen   

 (Anne Kemppi, Patent- och registerstyrelsen) 

 Liisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet  

 (Antti Riivari, arbets- och näringsministeriet)  

 Irmeli Nokkanen, Finska Patentombudsföreningen rf  

 (Joose Kilpimaa, Finska Patentombudsföreningen rf) 

 Kim Finnilä, Finska Patentombudsföreningen rf 

 (Jonna Sahlin, Finska Patentombudsföreningen rf)  

 Tuukka Airaksinen, Finlands Advokatförbund  

 (Hanna Paloheimo, Finlands Advokatförbund)  

 Virpi Tognetty, Patentingenjörerna rf  

 (Jouni Haavisto, Patentingenjörerna rf)  

 Arja Weckman, Centralhandelskammaren 

(Riikka Tähtivuori, Finlands Näringsliv EK) 

 
Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd bildades i anslutning till Patent- och registerstyrelsen (PRS), 

och den är opartisk i sina avgöranden. Nämnden auktoriserar ombud som utför uppdrag på området för 

industriellt rättsskydd samt utövar tillsyn över auktoriserade ombud och anordnar ombudsexamen. 

Nämnden hade ett konstituerande möte den 18 juni 2014 varefter den har sammanträtt 11 gånger.   
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Ansökningar under övergångsperioden 1 juli 2014–1 juli 2015 
 
Tyngdpunkten i nämndens arbete under perioden 1 juli 2014–1 juli 2015 låg i att behandla de ansökningar 
som lämnades in under övergångsperioden. Enligt 23 § i lagen om auktoriserade ombud för industriellt 
rättsskydd hade personer som vid ikraftträdandet av lagen var antecknade i PRS patentombudsregister rätt 
att under övergångsperioden ansöka om att bli patentombud. Personer som omedelbart före lagens 
ikraftträdande i minst två års tid hade skött varumärkes- eller mönsterrättsärenden som handläggs av PRS 
hade rätt att ansöka om att bli varumärkes- eller mönsterrättsombud. De som sökte auktorisation under 
övergångsperioden skulle även uppfylla de allmänna behörighetsvillkor som avses i 5 § i lagen.  
 
Under övergångsperioden fick nämnden 350 ansökningar om auktorisation, varav en ansökan återkallades. 
En ansökan om auktorisation av patent-, varumärkes- och mönsterrättsombud avslogs, och även begäran 
om omprövning av beslutet avslogs eftersom de villkor som avses i 5 § och 23 § i lagen inte uppfylldes. Två 
ansökningar avslogs delvis på grund av otillräcklig erfarenhet vad gäller auktorisation av varumärkes- eller 
mönsterrättsombud. Därutöver bad nämnden 28 sökande att komplettera sin ansökan.   
 
Nämnden beviljade 281 patentombud, 76 varumärkesombud och 49 mönsterrättsombud auktorisation. 
Sökande kunde ansöka om en eller flera auktorisationer. Antalet ansökningar som nämnden godkänt:  
 

- auktoriserade patentombud 255  
- auktoriserade varumärkesombud 36 
- auktoriserade patent- och mönsterrättsombud 12 
- auktoriserade patent- och varumärkesombud 3 
- auktoriserade varumärkes- och mönsterrättsombud 26 
- auktoriserade patent-, varumärkes- och mönsterrättsombud 11 

 
 
 
Tillsyn 
 
Nämnden utövar tillsyn över auktoriserade ombud som utför uppdrag på området för industriellt 

rättsskydd. Nämnden utövar även tillsyn över att ombuden fullgör sina skyldigheter enligt lagen. I sin 

verksamhet ska auktoriserade ombud iaktta god ombudssed och följa bestämmelserna om tystnadsplikt.   

Nämnden utarbetade anvisningar om god ombudssed, som godkändes vid nämndens möte den 13 maj 

2015. Anvisningarna består av nämndens rekommendationer om innehållet i god ombudssed enligt 

regeringens proposition (89/2013). Innan anvisningarna godkändes skickades de ut på remiss till 

Patentingenjörerna rf, Finska Patentombudsföreningen rf och Finlands Advokatförbund. Anvisningarna har 

publicerats på svenska och finska på nämndens webbsidor.  

 

Under övergångsperioden fick nämnden en anonym anmälan om eventuellt missbruk av beteckningen 

varumärkesombud. Nämnden behandlade ärendet men det gav inte anledning till vidare åtgärder.   
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Anordnande av ombudsexamen  

 
Nämnden anordnar ombudsexamen. Avsikten med examen är att säkerställa både kvaliteten på tjänsterna 
inom området för industriellt rättsskydd och nivån på yrkeskunnande hos de personer som utför uppdrag 
på området. Ombudsexamen består av en gemensam del för alla deltagare och en valfri del inom 
industriellt rättsskydd. Den första examen anordnas den 25–26 april 2016.   
 
För förberedelserna inför ombudsexamen har nämnden bildat tre sektioner. Tre av nämndens ordinarie 
medlemmar är ordförande för sektionerna. Även utomstående personer är sektionsmedlemmar. De är 
förtrogna med området för industriellt rättsskydd och företräder sakkännedomen om de olika områdena av 
industriellt rättsskydd.   
 
Sektion som förbereder den gemensamma delen i examen:   

Ordförande:   Tuukka Airaksinen 

Industri:  Olli Pekonen  

Universitet:  Rainer Oesch 

PRS:  Riitta Larja 

Ombud:  Christian Westerholm  

 

Sektion som förbereder patentdelen i examen:  

Ordförande:   Kim Finnilä 

Patentombud:  Kaisa Suominen och Jarkko Tiilikainen  

Patentingenjörer:  Paula Varonen  

PRS:   Olli Sievänen  

 

Sektion som förbereder varumärkes- och mönsterdelen i examen:  

Ordförande:   Irmeli Nokkanen 

Ombud:   Paula Sailas och Marjut Alhonnoro  

Industri:   Janne Isotalo  

PRS:   Olli Teerikangas 

 
 
Begäran om redogörelse eller om utlåtande 
 
Nämnden fick två begäran om redogörelse under övergångsperioden. Utbildningsstyrelsens begäran till 
nämnden den 4 november 2014 gällde erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats av en EU/EES-
medborgare i ett annat EU/EES-land. Utrikesministeriet begärde den 8 juni 2015 en redogörelse för om 
lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd kräver att patentombud ska vara bosatta inom 
EES-området. Nämndens ordförande skrev svar till Utbildningsstyrelsen den 5 december 2014 och till 
utrikesministeriet den 11 juni 2015.  
 


