
Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköposti

Integroidun piirin piirimallin
rekisteröintihakemus

Tällä lomakkeella voit hakea integroidun piirin piirimallin rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH).

Hakemuksen tulee koskea piirimallia sellaisena, kun se oli 
• hakemuksen tekemispäivänä tai
• ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohtana, jos piirimalli on levitetty yleisölle 

ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä.  

Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi pdf-muodossa: www.prh.fi/patenttilomakkeet
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Hakijan tiedot

Hakijan nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Ilmoita hakijan nimi tai virallinen toiminimi ja Y-tunnus sekä hakijan kotipaikka, postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti-
osoite. 

Y-tunnus Kotipaikka (kunta)

Asiamiehen tiedot

Asiamiehen nimi
Ilmoita asiamiehen nimi tai virallinen toiminimi sekä kotipaikka, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kotipaikka (kunta)

Katuosoite

Hakijan tai asiamiehen viite

Viite:

Puhelinnumero Sähköposti

Halutessasi voit ilmoittaa oman viitteesi.

Piirimallin luojan tiedot

Piirimallin luojan nimi

Postinumero

Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Ilmoita piirimallin luojan nimi ja osoite. Jos luoja ei ole Suomen kansalainen tai hänellä ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suo-
messa, ilmoita myös hänen kansalaisuutensa ja vakinainen asuinpaikkansa.

Katuosoite

Vakinainen asuinpaikka (jos ei Suomessa)

Postitoimipaikka



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
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Piirimallin tiedot

Piirimallin nimi

Anna piirimallin lyhyt nimi ja piirimallin luomisvuosi. Jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen rekisteröintihakemuksen teke-
mistä, kirjoita selvitys ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohdasta.

Piirimallin luomisvuosi 

Selvitys ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohdasta

Vakuutus
Vakuutan, että piirimalli on luovan ja omaperäisen henkisen työn tulos ja että sitä ei ole suoraan kopioitu jostain toisesta 
piirimallista

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

Liitteet
Liitä hakemukseen todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta ja piirimallin yksilöimiseksi tarvittavan aineisto, joka sisältää 
piirustukset tai valokuvat: 
a) piirimallista 
b) maskista tai sen osasta, josta on valmistettu tai voidaan valmistaa integroitu piiri, sekä 
c) integroidun piirin eri kerroksista.

Rekisteröintihakemus katsotaan saapuneeksi vasta kun täytetty hakemuslomake, todistus rekisteröintimaksun suorittami-
sesta ja piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto on saapunut PRH:lle.

Jos joku muu kuin hakija on luonut piirimallin, liitä selvitys hakijan oikeudesta piirimalliin.
Liitä tarvittaessa mukaan myös asiamiehen valtakirja ja muut mahdolliset liitteet.

Todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto

Selvitys hakijan oikeudesta piirimalliin

Valtakirja asiamiehelle
Muut liitteet

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
www.prh.fi | Puh.: 029 509 5858 | kirjaamo@prh.fi  | Y-tunnus: 0244683-1
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