ATT ANSÖKA OM NAMNSTÄMPEL FÖR ÄDELMETALLPRODUKTER
Ett företag som släpper ut ädelmetallprodukter på marknaden behöver en registrerad
namnstämpel. Om den ansöks elektroniskt hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som också
för ett officiellt namnstämpelregister om stämplarna. Registreringen av namnstämpeln ska
bekräftas med tre års intervall.
Namnstämpeln visar företaget som svarar för att ädelmetallproduktens överensstämmelse med
kraven. Namnstämpeln beviljas inte åt privatpersoner.
Att ansöka om namnstämpel är inte i alla fall nödvändigt. I det följande några exempel på
undantagsfall:
• Företaget släpper ut på marknaden endast lätta ädelmetallprodukter; guld-, platina- och
palladiumprodukter vars vikt är under 1 g eller silverprodukter vars vikt är under 10 g.
• Importerade produkter har en CCM-stämpel (Common Control Mark).
• Ädelmetallprodukten har kontrollstämplats av ett godkänt besiktningsorgan i Europeiska
unionens område och den uppfyller kraven i finländska ädelmetallförfattningar.
• Namnstämpeln för den utländska tillverkaren har registrerats hos Tukes.
ELEKTRONISK ANSÖKAN
Om en namnstämpel ansöks elektroniskt på adress https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut.
Alla e-tjänsterna kring namnstämpeln hittar du under rubriken Tukes-tjänster. Vid
ärendehantering används stark identifiering med hjälp av nätbankkoder eller mobilcertifikat.
NAMNSTÄMPEL
Namnstämpeln består av en stor bokstav eller en kombination av stora bokstäver, t.ex. ABC. Det
är tillrådligt att som typsnitt välja en enkel och tydlig font, t.ex. ARIAL. I bokstavskombinationerna
ska bokstäverna vara tydligt avskilda från varandra. Namnstämpeln är vanligen av liten storlek
men trots det ska den vara läsbar på den färdiga produkten.

Namnstämpelns bottenform kan vara
• likadan som i finhaltsstämpeln; i så fall används för olika ädelmetaller olika bottenformer
(oval för guld, rektangulär för silver, en stympad triangel för palladium och en romb för
platina) eller
• helt utan bottenform.
I namnstämpelregistret http://nimileima.tukes.fi/ kan sökas efter fria namnstämplar. Det är
tillrådligt att som namnstämpel välja en som inte har varit i bruk åtminstone i de tio sista åren.
HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN OCH IBRUKTAGANDE AV NAMNSTÄMPEL
När ansökan om namnstämpel har handlagts och blivit godkänd, tar Tukes kontakt med företaget
per e-post och ger anvisningarna om hur ett stämpelprov ska skickas till Tukes. Stämpelprovet kan
vara ett tydligt fotografi som skickas per e-post eller en liten metallskiva på vilken stämpeln har
slagits och som skickas med vanlig post. Tukes arkiverar alla stämpelbilderna för
övervakningsändamål.
Efter att Tukes har godkänt ansökan om namnstämpel och provstämpeln, skickas till företaget till
e-tjänsten ett beslut om godkännandet av namnstämpeln och registreringen. Namnstämpeln kan
tas i bruk först efter att Tukes har fattat sitt beslut om godkännande av namnstämpeln.
Registreringen är avgiftsbelagd enligt Tukes prislista https://tukes.fi/asiointi/hinnasto-jakasittelyajat.
MER INFORMATION
Ytterligare uppgifter från Tukes: e-post jalometallituotteet@tukes.fi eller telefon 029 5052 000.

