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Hallituksen esitys Eduskunnalle yhteismerkkilaiksi. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaiseen 
yhteisömerkkiin voidaan saada yksinoikeus vain, 
milloin merkki on tarkoitettu elinkeino- tai am
matinharjoittajien etuja valvovan yhteisön jä
senten käytettäväksi heidän yhteisenä tavara
merkkinään. 

Lakiehdotuksen tarkoituksena on laajentaa 
tavaramerkkisuojaa ja tehdä mahdolliseksi suo
jan saaminen myös sellaiseen useiden elinkei
nonharjoittajien käytettäväksi aiottuun tarkas
tusmerkkiin, joka on tarkoitettu osoittamaan, 
että merkinkäyttäjän markkinoima tavara tai 
palvelu on merkinkäyttäjistä riippumattoman 
merkinhaltijan, viranomaisen, yhteisön tai sää
tiön tarkastama tai valvoma taikka tämän an
tamien määräysten tai standardien mukainen. 
Kuluttajain kannalta on tärkeää, että he voivat 
luottaa siihen, että mainitulla rekisteröidyllä 

tarkastusmerkillä markkinoitu tavara täyttää 
määrätyt ominaisuudet ja laatuvaatimukset. 

Esityksessä tarkoitettuja yhteisö- ja tarkas
tusmerkkejä kutsutaan yhteismerkeiksi. 

Lakiehdotus on pääosiltaan yhdenmukainen 
muiden Pohjoismaiden vastaavan lainsäädännön 
kanssa. Yhteismerkkiä koskevat säännökset 
ehdotetaan kuten muissa Pohjoismaissa sisälly
tettäviksi erilliseen lakiin, samalla kun tavara
merkkilain 10 luvun yhteisömerkkiä koskevat 
säännökset ehdotetaan kumottaviksi. 

Laki tulisi saattaa voimaan välittömästi laki
ehdotuksen tultua hyväksytyksi. Yhteisömerkin 
laajentaminen käsittämään myös tarkastusmer
kin mahdollistaisi aikanaan Suomen liittymisen 
Wienissä vuonna 1973 solmittuun ja Suomen 
allekirjoittamaan tavaramerkkien rekisteröinti
sopimukseen. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne ja uudistuksen tavoitteet. 

Nykyiset yhteisömerkkiä koskevat säännök
set sisältyvät tavaramerkkilain (7 /64) 10 lu
kuun (52-57 §) . Yksinoikeuden yhteisö
merkkiin saa rekisteröinnillä yhteisö, jonka tar
koituksena on valvoa elinkeinon- tai ammatin
harjoittajien etuja. Yhteisömerkkiä käyttävät 
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merkinhaltijan jäsenet yhteisenä tunnuksena 
omassa elinkeino- tai ammattitoiminnassaan. 

Merkin käyttäjiä saattaa lisäksi yhdistää esi
merkiksi yhteisesti järjestetty tavaranhankinta, 
tuotteen laadunvalvonta tai ammattikoulutus. 
Tällöin kuluttaja voi perustellusti olettaa mer~ 
kin edustavan laadullisesti samankaltaisia tuot
teita tai palveluja. 
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Yhteisömerkin harhaanjohtavaa käyttöä on 
kuluttajan kannalta pidettävä erityisen haitalli
sena. Tavaramerkkilakimme edellyttää, että yh
teisömerkin käytön edellytykset on todettava 
merkinhaltijan sitä varten laatimissa erityisissä 
merkin käyttömääräyksissä, niin sanotussa 
merkkisäännössä, minkä lisäksi oikeus yhteisö
merkkiin voidaan julistaa menetetyksi muun 
muassa, jos yhteisö sallii merkkiä käytettävän 
merkkisäännön vastaisesti. Kuluttajansuojaa 
silmälläpitäen on myös säädetty, että yhteisö
merkki voidaa-n luovuttaa tai suojan lakattua 
rekisteröidä vain toiselle saman alan yhteisölle, 
joka aikoo käyttää sitä tämän yhteisön merk
kinä. 

--V ~i~ss~a ol~~~n .. t~~;r;~1erkkil~i~-~;;kai;~lt; 
yhteisömerkiltä edellytetään, että sillä merkit
tyjen tuotteiden markkinoijat ovat saman yh
teisön, merkinhaltijan jäseniä. Kuluttajan kan
nalta tieto yhteisömerkistä on merkityksetön, 
jollei esimerkiksi yhteisön suorittama tuotteen 
laadunvalvonta ole luotettavaa. Objektiivisesti 
katsoen on yleensä saatavissa luotettavampaa 
tietoa tuotteista, jos niiden ominaisuuksia 
tutkii ja valvoo elinkeinonharjoittajista riippu
maton viranomainen tai tutkimuslaitos. Tällai
set seikat tulisi, esimerkiksi tavataan liitettä
vää tarkastusmerkkiä käyttäen, myös ilmoittaa 
kuluttajille. Tällaisen merkin käyttö tuotteen 
mainonnassa merkitsee elinkeinonharjoittajalle 
yleensä myös markkinointietua, joten on epä
todennäköistä, että esimerkiksi merkin käyttö
säännössä asetettua merkin käyttövelvoitetta 
ei noudaveta. Koska oikeus tällaisen tarkastus
merkin käyttöön, nimenomaan objektiivisuus
vaatimuksen johdosta ja merkin luonteen taJkia 
on oltava kaikilla kyseessä olevilla tarkastettuja 
tai valvottuja tuotteita markkinoivilla, ei täl
laista valvontaa suorittavalle elimelle ole voitu 
myöntää yksinoikeutta merkkiin tavaramerkki
lain yhteisömerkkejä koskevien säännösten 
perusteella. Nykyisiä yhteisömerkkisäännöksiä 
ei siis voida soveltaa sellaisissa tapauksissa, 
joissa merkinhaltijan tehtävänä nimenomaan on 
ainoastaan valvoa tuotteiden tai palvelujen laa
tua tai luotettavuutta. 

Eräissä tapauksissa oikeus tavaramerkkilaissa 
sääntelemättömään tarkastusmerkkiin on varat
tu asianomaiselle valtioneuvoston päätöksellä. 
Tästä on esimerkkinä Suomen Standardisoimis
liiton S-merkki. Erilliseen lainsäädäntöön tur
vautuminen aina, milloin valtion viranomaisen 

tai laitoksen yksinomaiseen käyttöön on annet
tava merkki osoittamaan, että tuote on pu
heena olevan viranomaisen hyväksymä tai tä
män valvonnan kohteena, on kuitenkin varsin 
joustamaton .menettely tarkastustoiminnan tu
losten tiedottamiseksi yleisölle. 

Nykyisen lainsäädännön puutteena on myös 
pidettävä sitä, että tavaramerkkilakiin perustu
vaa oikeutta yhteisömerkkiin ei varsinaisen 
tavaramerkin tapaan voida rekisteröinnin 
ohella saavuttaa käyttöön perustuvalla vakiin
nuttamisella. Vakiinnuttamisella tarkoitetaan 
sitä, että tavaramerkki on Suomessa tullut 
asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä 
yleisesti tunnetuksi merkin haltijan tuotteiden 
tai palvelujen erityisenä tunnusmerkkinä. Käy
tännön tarpeista johtuen ja muiden Pohjois
maiden vastaavan lainsäädännön mukaisesti eh
dotetaan yhteisömerkki suojattavaksi myös 
vakiinnuttamisella. 

Esityksessä ehdotetaan yhteisömerkin (1 § 1 
mom.) rinnalle termiä tarkastusmerkki (1 § 2 
mom.). Näiden merkkien yhteiseksi nimeksi 
ehdotetaan termiä "yhteismerkki" (1 § 3 
mom.). 

Tavaramerkkilain mukaan tavaran tunnus
merkkinä voidaan käyttää myös iskulausetta, 
johon voidaan vakiinnuttamisella saada tavara
merkkioikeudellinen yksinoikeus. Iskulauseiden 
käyttö on yleensä tehokas yksilöimiskeino. Ta
varamerkkilain mukaan iskulausetta ei voida 
rekisteröinnillä suojata yksityiselle elinkeinon
harjoittajalle. Jos iskulause sen sijaan käytön 
perusteella eli vakiinnuttamisella on asianomai
sissa kuluttaja- tai elinkeinopiireissä tunnettu 
tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyvänä, ei 
voida pitää oikeana, että toinen saa sitä va
paasti rinnakkain käyttää. Sen vuoksi iskulau
seelle onkin vakiintumisen toteuduttua annettu 
tavaramerkkioikeudellinen suoja. Iskulauseen 
vakiintumissuoja on lakiehdotuksessa esitetty 
myös annettavaksi yhteisömerkille ( 1 § :n 1 
mom.). 

Tarkastusmerkin rekisteröintimahdollisuuden 
puuttuminen Suomessa on myös eräänä esteenä 
maamme liittymiselle Wienissä 12 päivänä kesä
kuuta 1973 solmittuun tavaramerkkien kan
sainväliseen rekisteröintisopimukseen (Trade
mark Registration Treaty, TRT), joka koskee 
myös tarkastusmerkkejä (certification marks). 
Sopimuksen 2 artiklan mukaan merkki (mark) 
käsittää paitsi tavaramerkit myös yhteisömer
kit (collective mark) sekä tarkastusmerkit 
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( certification marks) riippumatta siitä onko tar
kastusmerkki yhteismerkki vai ei. Myös tämän 
vuoksi on nykyiset yhteisömerkkisäännöksem
me uudistettava. 

2. Valmisteluvaiheet. 

Pohjoismaiden allekirjoitettua Isla:ntia lu
kuunottamatta edellä mainitun Wienissä tehdyn 
kansainvälisen rekisteröintisopimuksen, Suomes
sa, Norjassa ja Ruotsissa asetettiin toimikunnat 
selvittämään niitä muutoksia, joita kyseisten 
maiden pääasiallisesti samansisältöisiin tavara
merkkilakeihin olisi tehtävä, jotta maat voisivat 
ratifioida puheena olevan sopimuksen. Toimi
kunnille asetettiin velvoite tutkia tavaramerkki
lainsäädännön yleistä muutostarvetta ottaen 
huomioon viimeaikainen kehitys, erityisesti ku
luttajansuojelun asettamat vaatimukset ja alan 
pohjoismaisen lainsäädännöllisen yhtenäisyyden 
säilyttäminen. 

Ehdotettu yhteisömerkkilainsäädännön uudis
taminen ei välttämättömästi kuulu tavaramerk
kilain yleiseen tarkistamiseen. Suomen toimi
kunta on osatehtävänään tehnyt ehdotuksen 
yhteisömerkkilainsäädäntömme tarkistamiseksi. 

Säätämällä tavaramerkkilaista erillinen yhteis
merkkilaki saatetaan tavaramerkkilainsäädän
tömme rakenne yhdenmukaiseksi muiden Poh
joismaiden vastaavan lainsäädännön kanssa, 
mikä helpottaa pohjoismaisen yhtenäisyyden säi
lyttämistä ja tavaramerkkilainsäädännön edel
leen kehittämistä. 

3. Esityksen taloudelliset ja organisatoriset 
vaikutukset. 

Esityksessä on asialliselta kannalta uutta 
mahdollisuus saada tavaramerkkilain mukainen 
yksinoikeus myös tarkastusmerkkeihin. Rekis
teriviranomaisena on patentti- ja rekisterihalli
tus. Yhteismerkkiä koskevien rekisteröintihake
musten lukumäärä arvioidaan vähäiseksi, muu
tamaksi kymmeneksi vuosittain. Näin ollen esi
tyksen aiheuttamat kustannukset ja organisato
riset vaikutukset ovat varsinaisen tavaramerkki
lainsäädännön hallinnoimiseen liittyvinä lähes 
olemattomat. 

4. Ehdotuksesta annetut lausunnot. 

Toimikunnan mietinnön johdosta ovat anta
neet lausuntonsa oikeusministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriön kauppaosasto, patentti- ja 
rekisterihallitus, elinkeinohallitus, Teollisuuden 
Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Suomen Pa
tenttiasiamiesyhdistys r.y., Kotimaisen tuotan
non valtuuskunta, joka on nykyisin Kotimaisen 
Työn Liitto, Kaupan Keskusvaliokunta, Kulut
tajat-Konsumenterna r.y. ja Mainostajien Liitto
Annonsörernas Förbund r .y. 

Lausunnoissa on yleisesti pidetty hyvänä 
mietinnössä omaksuttua periaatetta, jonka mu
kaan Suomen tavaramerkkilainsäädäntö tulisi 
saattaa mahdollisimman tarkoin kansainvälisiä 
sopimuksia vastaavaksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. Lakiehdotus. 

1 §. Yhteismerkkejä ovat lakiehdotuksen 
mukaan yhteisömerkit ja tarkastusmerkit. 

Pykälän 1 momentissa käsitellään yhteisö
merkkiä. Tavaramerkkilain 52 §:n mukaan voi 
yksinoikeuden tällaiseen merkkiin saada yhdis
tys, osuuskunta tai muu oikeuskelpoinen yh
teisö, jonka tarkoituksena on valvoa elinkeinon
tai ammatinharjoittajien etuja. Lakiehdotuksen 
sanonta on lyhyempi ja vastaa paremmin viime
aikaista lainsäädäntökäytäntöä. Tarkoituksena ei 
ole muuttaa yhteisömerkkiin oikeutetun kelpoi-

suutta nykyiseen verrattuna. Yhteyttä varsinai
seen tavaramerkkiin on korostettu säätämällä, 
että puheenaoleva yhteisö saa sanotun yksin
o1keuden "siten kuin elinkeinonharjoittaja tava
ramerkkilain mukaan". 

Myös yhteisömerkin tarkoituksen määrittely, 
"aiottu käytettäväksi yhteisön jäsenten elin
keino- tai ammattitoiminnassa", on sama kuin 
nykyisen tavaramerkkilain 52 § :n vastaava 
säännös. 

Tavaramerkkilain mukaan yksinoikeus yhtei
sömerkkiin voi syntyä ainoastaan rekisteröimi
sellä, kun s·en sijaan yksinoikeus varsinaiseen 
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tavaramerkkiin sanotun lain 2 §:n mukaan 
voidaan saada myös vakiinnuttamisella. Tällais
ta oikeuksien saaotaperusteiden eroa ei ole pe
rusteltua ylläpitää. Jos elinkeinonharjoittajien 
yhteisön jäsenet ovat käyttäneet yhteistä, rekis
teröimätöntä merkikiä sillä tavalla, että merkki 
on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireis
sä tullut yleisesti tunnetuksi heidän yhteisenä 
tavaramerkkinään, olisi harhaanjohtavaa, jos jon
kun muun, tähän jäsenpiiriin kuulumattoman, 
sallittaisiin käyttää merkkiä samankaltaisissa ta
varoissa tai palveluissa. Vakiinnuttamiseen joh
tavan käytön seurauksena on myös yhteisömer
kin suhteen syntynyt lain suojaa kaipaava tosi
asiallinen tila samalla tavalla kuin vakiinnute
tun varsinaisen tavaramerkin kohdalla. Tästä 
syystä ehdotetaan, että yksinoikeus esillä ole
vassa momentissa tarkoitettuun yhteisömerk
kiin voidaan saada myös vakiinnuttamisella. 

Yhteisömerkkinä saattaa olla myös iskulause 
ja siihen on voitava saada vakiinnuttamisella yk
sinoikeus samoin edellytyksin kuin elinkeinon
harjoittaja voi vakiinnuttaa iskulauseen markki
noimiensa tavaroiden tai palvelujen tunnusmer
kiksi. Momentin viimeinen virke sisältää tätä 
tarkoittavan säännöksen. 

Pykälän 2 momentissa määritellään tarkas
tusmerkki. Tällaisen merkin haltijana voi olla 
viranomainen, yhteisö tai säätiö - ei sensi
jaan yksityinen henkilö - jonka tehtävänä on 
tavaroiden tai palvelujen tarkastaminen tai val
vominen taikka niitä koskevien määräysten 
antaminen. 

Kuten yleisperusteluissa todettiin, on varsin 
luonnollista, että myös yhteisömerkin tarkoi
tuksena on viitata, että merkin käyttäjien tava
rat tai palvelut ovat merkinhaltijan valvomia. 
Juuri tällaisen valvonnan julkituominen tekee 
yhteisömerkin käyttämisen markkinointivälinee
nä varsinkin monille pienille yrittäjille tehok
kaammaksi kuin varsinaisen tavaramerkin käyt
tämisen. Yhteisö- ja tarkastusmerkit eroavat 
toisistaan siten, että yhteisömerkki voi osoit
taa elinkeinonharjoittajien perustamansa yhtei
sön välityks·ellä suorittavan tiettyä valvontaa, 
kun sen sijaan tarkastusmerkin ollessa kyseessä 
on tarkastajana ja valvojana ulkopuolinen vi
ranomainen, yhteisö tai säätiö. Yhteisömerk1n 
käyttöoikeus kuuluu vain merkinhaltijan jäse
nille tai osakkaille. Tarkastusmerkkejä saa käyt
tää elinkeinotoiminnassaan jokainen, jonka ta
varat tai prnJ..ve:lut täyttävät tietyt merkinhaltijan 
asettamat vaatimukset. 

Tarkastusmerkki edustaa valvonnan osalta 
yleensä suurempaa objektiivisuutta kuin yhteisö
merkki ja herättää kuluttajissa suurempaa luot
tamusta. Tarkastusmerkin harhaanjohtavan käy
tön seuraukset ovat tietysti kuluttajan kannalta 
haitallisemmat. Sen vuoksi tarkastusmerkeistä 
ehdotetaan annettavaksi eräiltä osin tiukemmat 
säännökset kuin yhteisömerkeistä. 

Tarkastusmerkin rekisteröintiin oikeutettuja 
ovat viranomaiset, yhteisöt ja säätiöt, joiden 
tehtävänä on suorittaa tavaroiden tai palvelu
jen tarkastusta tai valvontaa ja ne joiden teh
tävänä on niitä koskevien määräysten antami
nen. Tarkastusmevkiltä edellyt:ettävän luotta
muksen säilyttämiseksi olisi viranomaisen, yh
teisön tai säätiön, myöntäessään tarkastusmer
kin käyttöoikeuden standardien tai normien 
mukaisten tuotteiden valmistajille, varattava 
itselleen oikeus tuotteiden tarkastamiseen. 
Koska tällaista tarkastustoimintaa ei kuiten
kaan aina voida pitää kysymyksessä olevien 
yhteisöjen varsinaisena tehtävänä ja koska 
juuri standardisointi- ja normitustoiminnan 
yhteydessä tarkastusmerkkien käyttöön yleisim
min on tarvetta, on kyseistä toimintaa harjoit
tavat yhteisöt mainittu erikseen tarkastusmerk
kiin oikeutettuina. Luonnollista on, että yksin
oikeus tarkastusmerkkiin voidaan myöntää täl
laisellekin yhteisölle vain sillä edellytyksellä, 
että kysymyksessä olevia tuotteita tai palveluja 
tarkastetaan tai valvotaan. 

Yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan laki
ehdotuksen mukaan vain rekisteröinnillä. Tar
kastusmerkin takuutehtävän vuoksi on tärkeää, 
että sellaisella merkillä merkityt tuotteet ovat 
tarkasrtuks·en tai: valvonnan alai:sia taikka mer
kinhaltijan vahvistamien normien ja standardien 
mukaisia. Tämän osoittamiseksi on edellytettä
vä, että tiedot merkin käyttöedellytyksistä ovat 
saatavissa. Tämä voidaan varmistaa ainoastaan 
rekisteröinnillä. Jos rekisteröimätöntä merk
kiä on pitkään käytetty tarkastusmerkin omai
sesti, merkin väärinkäyttöä vastaan voidaan ve
dota sopimattomasta menettelystä elinkeinotoi
minnassa annetun lain (1061/78) säännöksiin. 

Pykälän 3 momentissa todetaran, että lain 
tarkoittamia merkkejä sanotaan yhteismerkeiksi. 

2 §. Ehdotettu erillinen yhteismerkkilaki ei 
muuta tällaisiin merkkeihin saatavan oikeuden 
perusluonnetta, vaan se on edelleen tavaramerk
kioikeudellinen yksinoikeus. Tämän pykälän 
mukaan, mikäli ehdotetun lain säännöksistä ei 
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muuta johdu, yhteismerkistä ovatkin soveltuvin 
osin voimassa tavaramerkkilain säännökset. 

3 §. Pykälä vastaa eräin muodollisin muu
toksi:n tavaramerkkilain 53 §:ää. Hakija on 
yksilöitävä esittämällä ote asianomaisesta rekis
teristä tai milloin on kysymys viranomaisesta 
muu selvitys hakijan toiminnan laadusta. 

Yhteismerkin käyttämisen edellytyksiä sään
televät määräykset on myös liitettävä hakemuk
seen, jolloin ne tulevat julkisiksi. Käyttömää
räysten .sisältö voi luonnollisesti vaihdella mer
kin luonteesta ja tarkoituksesta riippuen. Jos 
merkillä on ensisijaisesti takuutehtävä, on vaa
dittava, että tunnuksen käytön edellytykset 
määdtellään tarkasti. Ju~lcisuusv.aatimusta pal
velee lisäksi säännös, että myös käyttömääräys
ten muutoksista on ilmoitettava rekisteriviran
omaiselle. 

4 §. Pykälässä käsitellään yhteismerkin luo
vutusta ja tarkastusmerkin uudelleen rekiste
röintiä, kun rekisterisuoja on lakannut. 

Tavaramerkkilain 54 §:n mukaan sekä luo
vutus että uudelleen rekisteröinti voi tapahtua 
vain toiselle samalla alalla toimivalle yhteisölle, 
joka aikoo käyttää merkkiä yhteismerkkinään. 

Tämäntapaista poikkeuksetonta luovutusrajoi
tusta on etenkin yhteisömerkin osalta pidettävä 
tarpeettomana ja myös tarkastusmerkin osalta 
turhan ankarana. 

Jos yhteisömerkin haltijayhteisön jäsenkunta 
esimerkiksi yrityksen lakkaamisten tai fuusioi
den kautta supistuu yhteen, olisi kohtuutonta 
kieltää jäljelle jäänyttä jäsentä jatkamasta yhtei
sömerkin käyttöä varsinaisena tavaramerkkinä. 
Tällaisen merkinhaltijan vaihtumisen seurauk
sia on arvosteltava sen mukaan, onko merkin 
käyttö tämän jälkeen omiaan johtamaan yleisöä 
harhaan. Jos yhteisömerkin takuutehtävä on 
ollut selvästi ensisijainen voidaan olettaa, että 
merkin käyttö tavallisena eli:nkeinonharjoittajan 
tavaramerkkinä yleensä tulee harhaanjohtavaksi. 
Jollei harhauttamisvaaraa todeta kuitenkaan 
olevan, on luovutus rekisteröitävä. 

Samaa sääntöä on noudatettava, milloin on 
kysymys tarkastusmerkin luovutuksen rekiste
röinnistä. Harhaanjohtamisvaaraa arvosteltaessa 
merkin käyttömääräyksillä on ratkaiseva merki
tys. Jos tarkastusmerkki on luovutettu jollekin 
elinkeinonharjoittajalle, mitä kuitenkin lienee 
pidettävä pelkästään teoreettisena mahdollisuu
tena, on harhaanjohtavan merkkikäytön vaara 
ilmeinen ja rekisteröinti saattaa tulla kysymyk
seen ainoastaan, jos luovutettua merkkiä ei pit
kään aikaan ole käytetty tarkastusmerkkinä. 

Edellä sanotun perusteella yhteismerkin luo
vutuksen rekisteröinti säännellään esillä olevan 
pykäl~ 1 momentilssa riå<ppuvaksi siitä, ettei 
merkki uuden haltijan käyttämänä ole omiaan 
johtamaan yleisöä havhaan. 

Säännös muistuttaa rakenteeltaan tavaramerk
kilain 33 §:n 1 momentin säännöstä, jota eh
dotuksen 2 §:n mukaan on soveltuvin osin 
sovellettava myös yhteismerkin luovutukseen. 
Koska yleisön harhaanjohtamisen mahdollisuu
teen yhteismerkkien osalta on kiinnitettävä 
aivan erityistä huomiota, eroaa säännös tavara
merkkilain 33 §:stä siinä, että myös muu kuin 
ilmeinen harhaanjohtavuus voi johtaa merkin 
luovutuksen rekisteröinnin epäämiseen. 

Merkin tosiasiallinen luovutus ei luonnollises
tikaan ole estettävissä, mutta tuomioistuin voi 
tavaramerkkilain 36 §: n nojalla kieltää merkin
haltijan käyttämästä merkkiä, jos merkkiä luo
vutuksen jälkeen käytetään rekisteröimättömänä 
harhaanjohtavalla tavalla. 

Kun merkki on poistettu rekisteristä, se on 
periaatteessa rekisteröitävissä jokaiselle elinkei
nonharjoittajalle, joka sitä pyytää. Merkin en
tinen haltija ei voi vaikuttaa merkin käytön 
ehtoihin eikä sen rekisteröintiin. Koska tarkas
tusmerkin käyttöä on voitava tehokkaammin 
valvoa ja sen väärinkäyttämisestä voi aiheutua 
haittaa, lakiehdotuksessa on katsottu välttämät
tömäksi tarkastusmerkkien osalta ylläpitää ta
varamerkkilain 54 §: ssä oleva rajoitus siltä osin 
kuin se koskee rauenneen tarkastusmerkin 
uudelleenrekisteröintiä. 

Sen mukais,esti säädetään esillä olevan pykä
län 2 momentissa, että rekisteröinnin rauettua 
1 § :n 2 momentissa tarkoitettu yhteismerkki 
voidaan rekisteröidä vain tarkastusmerkin hal
lintaan oikeutetulle eli lakiehdotuksen 1 §:n 2 
momentissa mainitulle viranomaiselle, yhtei
sölle tai säätiölle. 

5 §. PykäJ.än 1 momentissa käsitel!lään 
yhteismerkin rekisteröinnin kumoamista. Tava
ramerkkilain 26 §:n 1-3 kohdassa luetellut 
menettämisperusteet ovat ehdotuksen mukaan 
kumoamisperusteina voimassa yhteismerkin osal
ta, ja merkin rekisteröinti voidaan myös kumo
ta, jos merkinhaltijan toiminta on lakannut tai 
jos tämä sallii merkkiä käytettävän 3 §:ssä 
mainittujen määräysten vastaisesti taikka jos 
näiden määräysten muutoksia ei ole ilmoitettu 
rekisteriviranomaiselle. 

Sovellettaessa tavaramerkkilain 26 §: ää ovat 
lakiehdotuksen 2 §:n säännös ja tavaramerkki-



6 N:o 93 

lain säännökset tavaramerkeistä soveltuvin osin 
voimassa. Tavaramerkkilain 26 §: n 1 kohtaa 
sovellettaessa ei ole kysymys merkin kyvystä 
erottaa merkinhaltijan eri tavarat vaan sen ky
vystä erottaa merkin haltijan tavarat muiden 
tavaroista. Puheena oleva lainkohta ei näin 
ollen ole sellaisenaan sovellettavissa tarkastus
merkkeihin, joiden tarkoituksena ei ole tava
roiden erottaminen toisten tavaroista vaan nii
den eräiden ominaisuuksien ilmaiseminen. 

Yhteismel'\kille tyypillinen kumoamisperuste 
on se, että merkinhaltija sallii mel'\kkiä käytet
tävän käyttömääräysten vastaisesti. Kumoamis
peruste syntyy myös, jos käyttömääräysten 
muutosta ei ole ilmoitettu rekisteriin, sillä re
kisteriin ilmoittamattomien muutosten mukai
nen käyttö on silloin julkistettujen, rekisterissä 
olevien määräysten vastaista. 

Menettämisperusteiden ohella sovelletaan 
luonnollisesti yhteismerkkeihin tavaramerkki
lain 36 §:n harhaanjohtavan merkin käytön 
kieltämistä koskevia säännöksiä. Kumoamis
säännökset koskevat luonteensa mukaisesti ai
noastaan rekisteröintiin perustuvaa yksinoikeut
ta. Käyttökielto harhaanjohtavuuden perus
teella sen sijaan koskee myös jokaista tosi
asiallisesti käyttöön otettua merkkiä. 

Koska yhteisömerkille ominaiset menettä
misperusteet ehdotetaan kumottavi:ksi tavara
merkkilaista ja koska tavaramerkkilain 27 §:n 
mukaan yleisen syyttäjän kaunooikeutta kos
kevat säännökset ovat verrattuna saman la~n 
55 §:ään rajoitettuja, on ollut välttämätöntä 
sisällyttää lakiehdotukseen erityinen kanne
oikeutta koskeva säännös. Tämä sisältyy esillä 
olevan pykälän 2 momenttiin. 

Kuluttajansuojan tehostamiseksi on kanne
oikeutettuihin luettu myös kuluttajia edustavat 
yhteisöt sekä säädetty, että kannetta saa ajaa 
myös kauppa- ja teollisuusministeriön määrää
mä viranomainen, jona voi olla esimerkiksi 
elinkeinohallitus tai kuluttaja-asiamies. 

6 §. Pykälä vastaa asiallisesti tavaramerk
kilain 56 §:n säännöksiä. Se koskee kuiten
kin myös vakiintuneiden yhteisömerkkien 
loukikaamisesta vireille pantavaa kannetta. 
Tämän mukaan on asianomistajana vain merkin 
haltija, joka kuitenkin on oikeutettu vaatimaan 
korvausta myös merkin käyttäjän kärsimästä 
vahingosta. Säännöstä on pidettävä välttämät
tömänä sen vuoksi, ettei samaa loukkaajaa vas
taan samasta teosta voitaisi panna kanteita vi
reille eri tuomioistuimissa. 

7 §. Pykälä antaa mahdollisuuden tarvit
taessa asetuksella antaa :lain soveltamisesta tar
kempia säännöksiä. Tavaramerkkiasetukseen 
(296/64) ja asetukseen eräistä patenui- ja re
kisterihallituksen perimistä maksuista ( 1123/ 
77) on tarkoitus myös tehdä eräitä lakiehdo
tuksesta johtuvia muodollisia muutoksia. 

8 §. Pykälä sisältää voimaantulosäännöksen 
ja kumoaa tavaramerkkilain 10 luvun (52-
57 §). 

2. Voimaantulo. 

Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan 
välittömästi, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Yhteismerkkilaki. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. 
Elinkeinon- tai ammatinharjoittajien yhteisö 

saa, siten kuin elinkeinonharjoittaja tavara
merkkilain (7 /64) mukaan, rekisteröinnillä tai 
vakiinnuttamisella yks~noikeuden tavaramevk
kiin, joka on aiottu käytettäväksi yhteisön 
jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa 
( yhteisömerkki). Vakiinnuttamisella voidaan 
edellä tarkoitettu yksinoikeus saada myös yh
teisömerkkinä käytettävään iskulauseeseen. 

Viranomainen, yhteisö tai säätiö, jonka teh
tävänä on tavaroiden tai palvelujen tarkasta
minen tai valvominen taikka niitä koskevien 
määräysten antaminen, saa rekisteröinnillä yk
sinoikeuden erityiseen merkkiin käytettäväksi 
tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia ta
varoita ja palveluja varten ( tarkastusmerkki). 

Tässä laissa tarkoitettua merkkiä sanotaan 
yhteismerkiksi. 



N:o 93 7 

2 §. 
Mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta joh

du, yhteismerkistä ovat soveltuvin osin voi
massa tavaramerkkilain säännökset. 

3 §. 
Yhteismerkin rekisteröintihakemukseen on 

liitettävä ote yhdistys-, kauppa- tai säätiöre
kisteristä taikka muu selvitys hakijan toimin
nan laadusta, yhteisön säännöt sekä määräyk
set merkin käyttämisen edellytyksistä. 

Rekisteriviranomaiselle on ilmoitettava 1 mo
mentissa tarkoitettujen käyttömääräysten muut
tamisesta. 

4 §. 
Yhteismerkin luovutus on hakemuksesta re

kisteröitävä, jollei merkki Siirronsaajan käyttä
mänä ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan. 

Tarkastusmerkkiä koskevan rekisteröinnin 
rauettua voidaan merkki rekisteröidä vain sel
laisen merkin hallintaan oikeutetulle. 

5 §. 
Yhteismerkin rekisteröinti voidaan kumota, 

paitsi tavaramerkkilain 26 §: n 1-3 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa, myös jos merkinhal
tijan toiminta on lakannut taikka jos merkin-

Helsing1ssä 5 päivänä syy&kuuta 1980. 

haltija sallii merkkiä käytettävän 3 §: ssä mai
nittujen määräysten vastaisesti tai jollei sanot
tujen määräysten muutoksia ole ilmoitettu re
kisteriviranomaiselle. 

Kumoamiskannetta saa ajaa jokainen, joka 
kärsii haittaa rekisteröinnistä. Kannetta saa ajaa 
myös virallinen syyttäjä, kauppa- ja teollisuus
ministeriön määräämä viranomainen sekä asian
omaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien 
taikka kuluttajien etua valvova yhteisö. 

6 §. 
YhteiJsmerkkioikeuden 1ou:kkausta koskevassa 

asiassa katsotaan ainoastaan merkinhaltija asian
omistajaksi. Tämä voi ajaa korvauskannetta 
myös vahingosta, joka on aiheutunut muulle 
yhteismerkin käyttöön oikeutetulle. 

7 §. 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

8 §. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 . 
Tällä lailla kumotaan 10 päivänä tammikuuta 

1964 annetun tavaramerkkilain (7 /64) 10 
luku. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Esko Rekola 




