
Keksinnön nimitys

Hakemus lisäsuojatodistuksen  
myöntämiseksi

Tällä lomakkeella voit hakea patentoitua lääkettä tai kasvinsuojeluainetta koskevaa lisäsuojatodistusta (SPC) 
keksinnön suoja-ajan jatkamiseksi.
 
Tietoa lisäsuojatodistuksesta saat verkkosivuiltamme: www.prh.fi/SPC 
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Haen lisäsuojaa lääkeaineelle 

Haen lisäsuojaa kasvinsuojeluaineelle 

Hakijan tiedot

Hakijan nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Ilmoitan muut hakijat hakemuksen lopussa olevalla liitesivulla

Lisäsuojatodistus voidaan myöntää vain patenttirekisteriin merkitylle peruspatentin haltijalle. 
Ilmoita hakijan nimi tai virallinen toiminimi ja Y-tunnus tai ulkomaalaisen yrityksen yritystunnus, hakijan kotipaikka Suomessa 
tai maa sekä postiosoite. 
 
Jos et käytä asiamiestä, lähetämme päätökset tässä kohdassa ilmoitetulle hakijalle.
Jos hakijoita on useita, ilmoita muut hakijat liitesivulla.

Y-tunnus

Kotipaikka (kunta) Maa

Asiamies

Hakijan tai asiamiehen viite

Asiamiehen nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Jos yhdelläkään hakijoista ei ole kotipaikkaa Suomessa, on käytettävä Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. 
Ilmoita asiamiehen nimi tai virallinen toiminimi ja Y-tunnus tai ulkomaalaisen yrityksen yritystunnus, kotipaikka Suomessa tai 
maa sekä postiosoite.

Y-tunnus

MaaKotipaikka (kunta)

Viite

Peruspatentin tiedot

Peruspatentin numero 

Ilmoita sen patentin tiedot, jonka suojaamalle tuotteelle lisäsuojatodistusta haetaan.  
Huomaa, että tätä peruspatenttia ei voi ilmoittamisen jälkeen korvata toisella.



Myyntilupa Suomessa
Ilmoita tuote (lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttava aine tai niiden yhdistelmä), johon lisäsuojatodistusta haetaan. 
Huomaa, että hakemusta ei voi käsittelyn kuluessa muuttaa tarkoittamaan toista tuotetta. 
Ilmoita tuotteen ensimmäisen Suomea koskevan myyntiluvan numero ja päivämäärä. Huomaa, että EU-myyntiluvassa päi-
vämäärä on myyntilupapäätöksen tiedoksiantopäivä.

Myyntilupa Euroopan talousalueella
Jos Suomea koskeva myyntilupa ei ole ensimmäinen myyntilupa Euroopan talousalueella, ilmoita ensimmäisen luvan tiedot.
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Tuote (lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttava aine tai niiden yhdistelmä)

Lisätietoja tuotteesta hakemuksen lopussa olevalla liitesivulla 
Luvan numero Luvan päivämäärä (pp.kk.vvvv)

Lupa on samalla ensimmäinen Euroopan talousalueella

Maakoodi Luvan numero Luvan päivämäärä (pp.kk.vvvv)

Säädös, jonka perusteella lupa on myönnetty

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen allekirjoitus 
Päiväys, hakijan tai asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys.

Kopio Suomea koskevasta myyntiluvasta 

Kopio myyntiluvan liitteestä 1 (valmisteyhteenveto) 

Kopio myyntilupapäätöksen kuulutuksesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä 

Kopio Euroopan talousaluetta koskevan myyntiluvan myöntämisilmoituksesta 

Liitteet
Liitä kopio Suomea koskevasta myyntiluvasta. Siitä on käytävä ilmi ainakin luvan numero ja päivämäärä sekä  
tuoteyhteenveto. 
 
Liitä mukaan kopio myyntiluvan liitteestä 1 (valmisteyhteenveto). 
 
Jos myyntilupa on myönnetty keskitetyssä menettelyssä (EU-myyntilupa), liitä mukaan kopio myyntilupapäätöksen kuulu-
tuksesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, josta käy ilmi myyntilupapäätöksen tiedoksiantopäivä (C-471/14). 
 
Jos Suomea koskeva myyntilupa ei ole ensimmäinen myyntilupa Euroopan talousalueella, liitä hakemukseen kopio 
Euroopan talousaluetta koskevan myyntiluvan myöntämisilmoituksesta virallisessa julkaisussa. Jos tällaista ilmoitusta ei 
ole julkaistu, liitä hakemukseen muu asiakirja, joka osoittaa luvan myöntämisen, numeron ja päivämäärän sekä tuotteen 
tunnistetiedot. 
 
Liitä tarvittaessa mukaan myös asiamiehen valtakirja. 

Muu myyntilupaa koskeva asiakirja 

Asiamiehen valtakirja

Muut liitteet:

Toimita lomake liitteineen PRH:lle
Suojatulla sähköpostilla kirjaamoon: 
tarkemmat ohjeet: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti
 
Faksilla kirjaamoon:
029 509 5328

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



Ilmoita tuotteen rakenne tai koostumus samalla tavalla kuin peruspatentissa (systemaattinen nimi, rakennekaava tms.).
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Lisätietoja tuotteesta



Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
www.prh.fi | Asiakaspalvelu: 029 509 5855 | kirjaamo@prh.fi  | Y-tunnus: 0244683-1
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Muiden hakijoiden tiedot (täytä tarvittaessa)

Hakijan nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Ilmoita muiden hakijoiden tiedot. Ilmoita kunkin hakijan nimi tai virallinen toiminimi ja Y-tunnus tai ulkomaalaisen yrityksen 
yritystunnus, hakijan kotipaikka Suomessa tai maa sekä postiosoite. Jos hakemus on asiamiehen allekirjoittama, hakijoiden 
allekirjoituksia ei tarvita.

Y-tunnus

Kotipaikka (kunta) Maa

Toisen hakijan tiedot

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakijan nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Y-tunnus

Kotipaikka (kunta) Maa

Kolmannen hakijan tiedot

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakijan nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Y-tunnus

Kotipaikka (kunta) Maa

Neljännen hakijan tiedot

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakijan nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Y-tunnus

Kotipaikka (kunta) Maa

Viidennen hakijan tiedot

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys
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