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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muut· 
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on tavaramerkkilain 
käsitteistön yhdenmukaistaminen toiminimilain 
käsitteiden kanssa niin, että tavaramerkkilaissa 
käytetyt ilmaisut "liikkeennimitys", "toimini
men olennainen osa" ja "toiminimen lyhennys" 
korvataan toiminimilakiin sisältyvillä aputoimi
nimen ja toissijaisen tunnuksen käsitteillä. 

Tavaramerkkilain säännöksiä hakijan nimen 
ja to1m1mmen rekisteröintikiellosta ehdote
taan tarkistettaviksi niin, että ulkomaiset ja ko
timaiset toiminimet saatetaan rekisteröintiedel
lytysten kannalta samaan asemaan ja sukuni
men suojaa rekisteröinniltä selvennetään. 

Teollisoikeuden suojelemista koskevaan Parii
sin yleissopimukseen perustuvasta etuoikeudes
ta annettuja säännöksiä ehdotetaan tarkistetta· 
viksi niin, että laissa annetaan ainoastaan ylei
set säännökset, joita täsmennetään asetuksella. 

Tavaramerkkejä koskevat oikeudenkäynnit 
ehdotetaan keskitettäviksi Helsingin raastuvan
oikeuteen. 

Lisäksi tavaramerkkiasioiden käsittelyn hel
pottamiseksi ehdotetaan tarkistettaviksi eräitä 
tavaramerkkilehdessä julkaistavia kuulutuksia 
koskevia säännöksiä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
välittömästi lakiehdotuksen tultua hyväksytyksi. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Suku- ja toiminimen käyttö 
tavaramerkkinä 

Tavaramerkki on tunnusmerkki, jolla elin
keinonharjoittaja erottaa myytäväksi tarjoaman
sa tavarat tai palvelut muiden elinkeinonhar
joittajien tavaroista tai palveluista. Toimini
mellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonhar
joittaja käyttää toiminnassaan. Toiminimilaki 
(128/79) rakentuu paljolti samoille periaatteil
le kuin tavaramerkkilaki (7 /64) . 

Tavaramerkillä ja toiminimellä on useita yh
tymäkohtia. Tavaramerkkien lisäksi lyhyillä 
iskevillä toiminimillä on keskeinen merkitys 
elinkeinonharjoittajien markkinointitoiminnassa. 

168201309N 

Tällaisia toiminimiä käytetään tavaramerkkien 
ohella tai niiden sijasta mainoksissa. 

Tavaramerkkilain 3 §: ssä on säännökset su
kunimen ja toiminimen tavaramerkinomaisesta 
käytöstä. Jokainen saa elinkeinotoiminnassaan 
käyttää sukunimeään tai toiminimeään tava
roittensa tunnusmerkkinä. Oikeus niiden käyt· 
töön tavaramerkkinä syntyy siten, että elinkei
nonharjoittaja ryhtyy käyttämään suku- tai toi
minimeään tavaramerkkinään. Tämä käyttö
oikeus ei edellytä nimen tai toiminimen rekis
teröintiä tai vakiinnuttamista, vaan se perustuu 
oikeuteen nimeen tai toiminimeen. 

Oman sukunimen tai toiminimen käyttö ta· 
varamerkkinä on tavaramerkkilain 3 §:n 1 mo
mentin mukaan sallittu vain edellytyksin, ettei 
käyttö aiheuta sekaaunusvaaraa toiselle jo suo-
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jattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen tai 
toiminimeen verraten, jota toinen jo oikeute
tusti käyttää elinkeinotoiminnassaan. Sekaan
nusta saattaa syntyä silloin, kun elinkeinonhar
joittajat, joilla on sama sukunimi tai hyvin sa
mantapaiset toiminimet, harjoittavat liiketoi
mintaa samoilla tai samankaltaisilla tavaroilla 
ja toimivat samalla toimialalla. Sekaaunusvaa
-ran välttämiseksi voimassa oleva tavaramerkki
laki sisältää säännöksiä, joilla suku- tai toimi
nimen käyttöä näissä tapauksissa voidaan ra
joittaa. 

Tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentin mukaan 
elinkeinonharjoittajalla on myös oikeus käyttää 
toiminimen olennaista osaa eli firmadominant
tia ( iskuosa) tavaramerkkinään. Esimerkiksi 
Stockmann on Oy Stockmann Ab:n firmadomi
nantti. Toiminimen haltijan kannalta firmado
minantin käyttö mainonnassa ja markkinoin
nissa on usein luonnollisempaa kuin koko toi
minimen käyttö. Firmadominantin mainosarvo 
saattaa olla hyvinkin suuri. 

Firmadominantin käyttöön ei tavaramerkki
oikeudellisesti ole estettä, ellei käyttö ole 
omiaan aiheuttamaan sekaaunusvaaraa toisen jo 
suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen 
tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti 
käyttää elinkeinotoiminnassaan. 

Toiminimen haltija voi käyttää tavaramerkki
nä toiminimensä lyhennystä} jollainen on esi
merkiksi Suomen Osuuskauppojen Keskuskun
nan lyhenne SOK, tai rinnakkaista liikkeenni
nzitystä} jollainen on esimerkiksi Instrumenta
rium Oy:n elektroniikka-alan tnotteiden val
mistusta harjoittava yksikkö Datex. Yksin
oikeuden saaminen näihin nimityksiin tavara
merkkinä edellyttää tavaramerkkilain 3 §:n 2 
moinentin mukaan vakiinnuttamista. 

1.2. Sukunimen ja toiminimen rekisteröinti 
tavaramerkiksi 

Tavaramerkkilain 13 §:n 3 momentti sisältää 
säännökset, joiden mukaan tunnusmerkkiä ei 
voida rekisteröidä, jos se pelkästään on muo
dostettu sanonnoista, jotka ovat omiaan aiheut
tamaan käsityksen, että kysymys on hakijan 
nimestä tai toiminimestä. Tavaramerkkilain 13 
§:n 3 momentissa kielletään siis rekisteröimäs
tä hakijan omaa· nimeä tai toiminimeä tavara
merkiksi. Mikäli merkki nimen tai toiminimen 
lisäksi sisältää jotain sellaista, jonka voidaan 

katsoa muodostavan erottamiskykyisen merkin 
osan, voidaan merkki kuitenkin kokonaisuutena 
rekisteröidä. Tällöin edellytetään, että nimen 
tai toiminimen haltijalla on oikeus nimeensä. 

Poikkeuksen rekisteröintikiellosta muodostaa 
se tapaus, että suku- tai toiminimi on tavara
merkinomaisen käytön johdosta etääntynyt ylei
sön tietoisuudessa siinä määrin alkuperäisestä 
tehtävästään, ettei sitä tavaramerkin tapaan 
käytettynä enää käsitetä yksinomaan suku- tai 
toiminimeksi, vaan tavaroiden tunnusmerkiksi 
(esimerkiksi Fazer tai Arola). Tällainen nimi 
voidaan silloin tavaramerkkilain 2 §:n nojalla 
rekisteröidä vakiintumisen perusteella. Pelkkää 
toiminimeä koskeva rekisteröintikielto ei myös
kään koske hakijan toiminimen olennaista osaa 
eli firmadominanttia, toiminimen lyheimystä 
eikä liikkeennimitystä. Ne voidaan merkitä 
tavaramerkkirekisteriin, mikäli ne täyttävät 
muut rekisteröintisäännösten vaatimukset. 

Voimassa olevan tavaramerkkilain 14 §:n 1 
momentin 4 kohdassa kielletään rekisteröimäs
tä tavaramerkkiä, joka sisältää jotakin, joka on 
omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys 
on toisen toiminimestä taikka sellaisesta toisen 
toiminimen osasta tai lyhennyksestä tai liik~ 
keennimityksestä, jota tarkoitetaan 3 § :n 2 mo
mentissa, tai myös toisen nimestä tai muoto
kuvasta, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti 
tarkoita jotakin kauan sitten kuollutta. Tällä 
säännöksellä suojataan toisen toiminimeä, toi
nimitunnusta tai nimeä sellaisenaan tai vähäi
sin muutaksin tavaramerkiksi rekisteröinniltä. 

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 koh
ta sisältää säännökset tavaramerkin sekoitetta
vuudesta toisten kaupallisiin tunnuksiin. Lain
kohdassa kielletään rekisteröimästä tavara
merkkiä, jos se on sekoitettavissa toisen ni
meen tai toiminimeen taikka sellaiseen toimini
men osaan tai lyhennykseen tai liikkeennimi
tykseen, jota tarkoitetaan 3 §:n 2 momentissa, 
tai toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity 
aikaisemman hakemuksen perusteella, tai toisen 
tunnusmerkkiin, joka on vakiinnutettu silloin, 
kun rekisteröintiä haetaan. Pykälässä kielletään 
muun muassa ottamasta sekoitettavissa olevaa 
toisen nimeä tai toiminimeä tavaramerkkiin. 
Nimillä tarkoitetaan tässä tapauksessa nimiä 
sellaisenaan tai vähäisin lisäyksin tai muutok
sin. 

Hakijan nimen ja toiminimen rekisteröin
tikielto liittyy tavaramerkkilain 3 § :n mukai
seen sukunimen ja toiminimen käyttöoikeuteen. 
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Sukunimen haltijalle ei yleensä voida antaa ni~ 
meen sellaisenaan yksinoikeutta tavaramerkki
lain mukaisella rekisteröinnillä vaan yksinoi
keus voi syntyä vakiinnuttamisella. Toiminimi 
merkitään taas kaupparekisteriin. Sitä ei myös
kään voida rekisteröidä tavaramerkiksi sellaise
naan, vaikka se voidaan rekisteröidä tavara
merkin osana, jos merkkiin sisältyy muuta erot
tamiskykyistä merkkiainesta. 

Ulkomaisen hakijan nimi on rekisteröitä
vissä tavaramerkkilain 29 § :n nojalla, jos se ei 
samalla ole Suomessa käytössä oleva sukunimi 
tai nimeä yleisesti täällä mielletä henkilöni
meksi. Tällöin samoin kuin toisen nimestä ky
seen ollen tulee tavaramerkkilain 14 §:n 4 
kohta sovellettavaksi. 

Käytännössä suurimmat vaikeudet nimen ja 
toiminimen rekisteröitävyyttä arvosteltaessa 
ovat syntyneet ulkomaisten sukunimien kohdal
la. Monissa ulkomaisissa tavaramerkkilaeissa on 
nimittäin annettu mahdollisuus rekisteröidä ha
kijan sukunimi tavaramerkiksi. 

Voimassa olevan tavaramerkkilain 29 § :n 
(niin sanottu tellequelle -sääntö) nojalla vie
raassa valtiossa rekisteröity tavaramerkki voi
daan vastavuoroisuuden edellytyksellä rekiste
röidä Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröi
tynä vieraassa valtiossa, mikäli rekisteröiminen 
ei ole ristiriidassa 13 §:n 1 tai 2 momentissa 
tai 14 §:ssä olevien säännösten kanssa taikka 
tavaramerkki ole menettänyt erottamiskykyään. 

Teollisoikeuden suojelemista koskevan Pa
rusm yleissopimuksen, jäljempänä Pariisin 
yleissopimus, (SopS 43/75) 6 quinquies 
artiklan mukaan voidaan liittomaassa kui
tenkin evätä tai kumota sellaisten merkkien 
rekisteröinti, jotka lookkaavat kolmannen hen
kilön oikeutta siinä maassa sekä niiden merk
kien rekisteröinti, joilta puuttuu erottamiskyky. 
Samoin voidaan evätä hyvää tapaa tai yleistä 
järjestystä loukkaavien sekä yleisöä harhaanjoh
tavien merkkien rekisteröinti. Tavaramerkkei
hin, joita vaaditaan rekisteröitäväksi tellequelle
säännön nojalla, voidaan siis sanotun artiklan 
mukaan soveltaa yleensä samoja estesäännöksiä 
kuin muihin tavaramerkkeihin. 

Koska tavaramerkkilain 29 §: ssä viitataan 
rekisteröintiesteenä ainoastaan tavaramerkkilain 
13 §:n 1 ja 2 momenttiin ja 14 §:ään, ei tava
ramerkkilain 13 §:n 3 momenttia ole voitu 
soveltaa niihin ulkomaisiin tavaramerkkeihin, 
jotka muodostuvat pelkästään hakijan nimestä 
tai toiminimestä. Ulkomaalainen hakija on voi-

nut tellequelle -säännön nojalla näin ollen rekis
teröittää toiminimensä tavaramerkiksi. Koska 
tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 4 kohta 
toisen nimi- ja toiminimioikeutta suojaavana 
säännöksenä kieltää rekisteröimästä toisen su
kunimen tavaramerkiksi, ei ulkomaalainenkaan 
hakija ole voinut saada pelkkää nimeään tava
ramerkkirekisteriin, jos se samalla on suoma
lainen sukunimi. 

2. E h d o te t u t muu t o k s e t 

2.1. Toiminimilaista aiheutuvat muutokset 

Tavaramerkin ja toiminimen tehtävät kaupal
lisina tunnuksina edellyttävät, että näitä merk
kejä koskeva lainsäädäntö on käsitteiltään mah
dollisimman yhdenmukainen. 

Toiminimioikeuden johtavia periaatteita on 
toiminimen yksilöllisyyden periaate. Jokaisella 
itsenäisellä yrityksellä on vain yksi toiminimi. 
Liiketoimintaa harjoitetaan usein kuitenkin eri
tyisiin yksiköihin järjestettynä. Tällaisissa ta· 
pauksissa saattaa olla huomattavakin tarve 
käyttää eri yksiköistä eri nimiä. Sellaista nimeä, 
jolla osaa toiminnasta harjoitetaan, kutsutaan 
toiminimilaissa aputoiminimeksi. Esimerkiksi 
Huhtamäki Oy harjoittaa juomien valmistusta 
aputoiminimellä Marli, lääke-, teknokemian- ja 
kemian teollisuutta aputoiminimellä Leiras sekä 
kartonki- ja muoviteollisuutta aputoiminimellä 
Polarpak. 

Aputoiminimi on siis toiminimen ohella käy
tössä oleva rinnakkainen liikkeennimi. Tavara
merkkilain 3 § :n 2 momentissa käytetyn ter~ 
min "liikkeennimitys" on katsottava vastaavan 
toiminimilain termiä aputoiminimi. 

Toiminimilaissa on myös säännökset toissiiai
sesta tunnuksesta, jota elinkeinonharjoittaja voi 
käyttää toiminnassaan toiminimen ohella. Tois
sijainen tunnus saattaa muodostua firmadomi
nantista "Stockmann" (Oy Stockmann Ab), 
"Kodak" ( Eastman Kodak Company) tai toi
minimen lyhennyksestä TUKO (Tukkukaupp~ 
jen Oy). Toissijainen tunnus saattaa olla myös 
täysin riippumaton elinkeinonharjoittajan toimi
nimestä. Se voi olla esimerkiksi erikseen kek
sitty nimi tai yleisön keskuudessa syntynyt 
lempinimi ("Stokka"). 

Tavaramerkkilain 3 §:n 2 momentin käsittei<· 
den "toiminimen olennainen osa" eli firmado
minantti ja "toiminimen lyhennys" on katsot· 
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tava vastaavan toiminimilain käsitettä toissijai~ 
nen tunnus. 

Esityksessä ehdotetaan tavaramerkkilakiin 
tehtäväksi ne muutokset, joita toiminimilain 
vastaavat uudemmat käsitteet edellyttävät. Ta
varamerkkilain 3 §:ää, 6 §:n 1 ja 3 moment~ 
tia, 10 §:n 2 momenttia sekä 14 §:n 1 momen
tin 4 ja 6 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että näihin lainkohtiin otetaan säännökset 
aputoiminimestä ja toissijaisesta tunnuksesta tai 
viittaukset niihin. Tavaramerkkilaista ehdote
taan poistettavaksi aputoiminimeä tosiasiallises
ti vastaava käsite "liikkeennimitys" sekä toissi
jaista tunnusta vastaavat käsitteet "toiminimen 
olennainen osa" ja "toiminimen lyhennys". 

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 koh
dan muutoksen tarkoituksena on selventää, että 
tässä lainkohdassa tarkoitetaan nimellä ainoas
taan toisen elinkeinonharjoittajan nimeä eikä 
kaikkia nimiä kuten 14 §:n 1 momentin 4 
kohdassa. 

2.2. Tavaramerkkiasioiden käsittelyn nopeutta
miseksi ja lain sovellettavuuden paranta
miseksi ehdotetut muutokset 

Tavaramerkkilain 13 §:n 3 momentti ehdo
tetaan muutettavaksi niin, että tavaramerkkiä 
ei voida rekisteröidä, jos se pelkästään muo
dostuu jostakin, joka voidaan käsittää toimini
meksi tai tässä maassa esiintyväksi sukunimek
si. Tavaramerkkilain 29 §:ään ehdotetaan otet
tavaksi viittaus tavaramerkkilain 13 §:ään k~ 
konaisuudessaan. Tämän muutoksen jälkeen 
ulkomaiset ja suomalaiset toiminimet olisivat 
samassa asemassa niin, ettei kumpialeaan voi
taisi merkitä sellaisenaan tavaramerkkirekiste
din. Muutos selventää samalla sukunimen suo
jaa. 

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa re
kisteriviranomaiselle ilmoitettavista tiedoista 
säädetään tavaramerkkilain 17 §: ssä. Rekiste
röintimenettelyä hidastavana ehdotetaan toimi
alan eli liikkeen ilmoittamisvelvollisuus poistet
tavaksi tavaramerkin rekisteröintihakemuksesta. 
Rekisteriviranomaiselle ilmoitettu hakijan toi
miala ei aina vastaa virallista kaupparekisteriin 
merkittyä toimialaa. Lisäksi toimiala on usein 
jätetty ilmoittamatta. Sen vuoksi rekisteriviran
omainen on joutunut antamaan välipäätöksiä, 
jotka ovat hidastaneet tavaramerkkihakemusten 
käsittelyä. Tavaramerkin rekisteröinnin suoja-

ala Suomen tavaramerkkioikeuden mukaan ei 
myöskään ole riippuvainen tavaramerkkihake
muksessa ilmoitetusta toimialasta. 

Lisäksi ehdotetaan tavaramerkkilain 30 S 
muutettavaksi siten, että siinä ainoastaan sää
detään Pariisin yleissopimuksen mukaisen etu~ 
oikeuden yleinen sisältö, kun taas tarkemmat 
ehdot etuoikeuden saamiseksi annetaan asetuk
sella. 

Tavaramerkkilain 42 §:ssä säädetään lailli
sesta tuomioistuimesta tavaramerkkiä koske~ 
vissa oikeudenkäynneissä. Oikeutta tavara
merkkiin, tavaramerkin rekisteröinnin mitätt~ 
mäksi julistamista, tavaramerkin menettämistä, 
tavaramerkin käytön kieltämistä, tavaramerkki
lain 46 § :ssä tarkoitettua kannetta tai tavara:.. 
merkkioikeuden loukkausta koskevia asioita on 
vähän ja määrä tullee pysymäänkin vähäisenä .. 
Tavaramerkkiä koskevat asiat ovat lisäksi 
yleensä oikeudellisesti erikoislaatuisia ja vaa
tivat tuomioistuimelta erityistä asiantuntemusta. 
Sen vuoksi ehdotetaan, että tavaramerkkilain 
42 §:n 1 momentti muutetaan siten, että Hei~ 
singin raastuvanoikeus on laillinen tuomioistuin 
edellä mainituissa jutuissa. 

Ehdotetun ratkaisun etuna on yhtenäinen 
oikeuskäytäntö sekä suorien yhteyksien synty
minen tuomioistuimen ja rekisteriviranomaisen 
välille. Kaikki teollisoikeuksia koskevat asiat 
keskitettäisiin tämän jälkeen Helsingin raastu
vanoikeuteen. 

Voimassa olevan lain mukaan tavaramerkin 
rekisteröinnin uudistamisesta kuulutetaan tava
ramerkkilehdessä. Tavaramerkkihakemusten kä~ 
sittelyn nopeuttamiseksi ehdotetaan tavara
merkkilain 50 § muutettavaksi niin, että uudis
tusten kuuluttamisesta luovutaan. Tavaramer
kin rekisteristä poistamisesta kuulutetaan kui
tenkin edelleen. 

Lakiehdotuksella pyritään poistamaan tava
ramerkkihakemusten käsittelyä hidastavia teki
jöitä yksinkertaistamaila tavaramerkkihakemus
ten kuulutusmenettelyä sekä vähentämällä re• 
kisteriviranomaiselle jätettävien selvitysten mää
rää. 

Rekisteröin ti järjestelmän kehittämiseen täh
täävien säännösehdotusten, lähinnä tavaramerk
kilain 17, 30 ja 50 § :n, sekä lainmuutosten 
tultua vahvistetuiksi tavaramerkkiasetukseen 
tehtävien muutosten tarkoituksena on saada ta· 
varamerkkien rekisteröinti mahdollisimman yk· 
sinkertaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi sekä 
hakijan että viranomaisen kannalta. 
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Tavaramerkkihakemusten käsittelyyn liittyvää 
menettelyä on lakiehdotuksessa yksinkertais
tettu osaksi muiden pohjoismaiden lainsäädän
nön mukaiseksi. 

2.3. Valmisteluelimet ja lausunnonantajat 

Esitys perustuu tavaramerkkitoimikunnan 
mietintöön (komiteanmietintö 1981: 43). Mie
tinnöstä ovat antaneet lausunnon oikeusminis
teriö, ulkoasiainministeriö, patentti- ja rekiste-. 
rihallitus, elinkeinohallitus, Teollisuuden Kes
kusliitto, Keskuskauppakamari, Kaupan Kes
kusvaliokunta, Suomen Teollisoikeudellinen yh
distys r.y., Patenttiasiamiesyhdistys r.y., Koti
maisen Työn Liitto, Kuluttajat - Konsumen
terna r.y. ja Suomen Ammattiliittojen Keskus
järjestö SAK r.y. Lausunnoissa suhtauduttiin 
yleisesti ottaen myönteisesti mietinnön ehdo
tuksiin. Keskuskauppakamari, Suomen Teol-

lisoikeudellinen yhdistys r.y. ja Patenttiasia
miesyhdistys r.y. ovat katsoneet lausunnois
saan, ettei ole aihetta muuttaa tavaramerkki
lain 13 §:n 3 momenttia eikä 29 §:ää. 

3. E s i t y k sen ta 1 o u d e II i se t ja 
yhteiskunnalliset 
vaikutukset 

Muutoksilla, joiden tarkoituksena on tavara
merkkilain eräiden käsitteiden yhdenmukaista-. 
minen toiminimilain käsitteiden kanssa ja rekis
teröintiasioiden nopeuttaminen, ei ole talou
dellisia vaikutuksia. 

Ehdotetut tavaramerkkiasioiden käsittelyä 
koskevat muutokset ovat tarpeen tavaramerk
kien rekisteröintij2rjestelmän kehittämiseksi. Ne 
riopeuttavat osaltaan patentti- ja rekisterihalli
tuksessa tavaramerkkiasioiden hakemusruuhkan 
purkamista. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

l. Lakiehdotus 

3 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvät sään
nökset luonnollisista tavarannimityksistä. Jo
kainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää suku
nimeään tai toiminimeään tavaroittensa tunnus
merkkinä. Tällainen käyttö perustuu nimi- tai 
toiminimioikeuteen; eikä se edellytä sukuni
men tai toiminimen tavaramerkkioikeudellista 
rekisteröintiä tai vakiinnuttamista. Tavaramerk
kilain 13 § :n 3 momentin mukaan tällaisia tun
nuksia ei sellaisenaan yleensä voida rekisteröi
dä tavaramerkkirekisteriin. Lainkohdassa tar
koitetun tunnusmerkin käyttö on kiellettävis
sä, jos se aiheuttaa sekaannusvaaran toiselle 
suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen 
t~i toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti 
käyttää elinkeinotoiminnassaan. 

Tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentin mu~ 
kaan edellä tarkoitettu tunnusmerkin käyttö
oikeus koskee myös toiminimen olennaista 
osaa. Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentista eh
dotetaan toiminimen olennainen osa käyttö
oikeuden kohteena poistettavaksi ja siirrettä
väksi sitä koskeva säännös pykälän 2 moment
tiin uuden toiminimilain käsitteistön mukai
sena. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta~ 
vaksi säännös, jonka mukaan 1 momentissa 
tarkoitettu tunnusmerkin käyttöoikeus ulote~ 
taan myös toiminimilaissa tarkoitettuihin apu
toiminimeen ja toissijaiseen tunnukseen. 

Toiminimilain 1 § :n mukaan osakeyhtiö ja 
osuuskunta saavat harjoittaa osaa toiminnas, 
taan erityisellä nimellä, aputoiminimellä, ja 
elinkeinonharjoittaja voi toiminnassaan käyttää 
toiminimen ohella myös muuta tunnusta, tois
sijaista tunnusta. Mitä toiminimilaissa sääde
tään toiminimestä, koskee toiminimilain 1 §: n 
3 momentin mukaan myös aputoiminimeä. 
Lain 2 §:n nojalla yksinoikeus toiminimeen 
saadaan rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella. 
Toissijaiseen tunnukseen yksinoikeus voidaan 
kuitenkin saada vain vakiinnuttamalla. 

Nämä toiminimilain säännökset huomioon 
ottaen on asianmukaista, että tavaramerkkilain 
3 § :n 1 momentissa tarkoitettu luonnoilinen 
tunnusmerkkikäyttö koskee myös aputoimini
meä ja toissijaista tunnusta, jotka toiminimi
oikeudelliset aputunnukset asiallisesti yleensä 
rinnastetaan itse toiminimitunnukseen. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
nykyistä 2 momenttia vastaava säännös, jonka 
mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen 
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nimeä tai toiminimeä. Toisen nimen tai koko 
toiminimen käyttö tavaramerkissä on kielletty 
siitä riippumatta, harjoittaako nimenhaltija 
elinkeinoa tai toimivatko elinkeinonharjoittajat 
samalla tai eri toimialoilla. Nimen käyttökielto 
ei koske etunimeä tai sanaa, jolla on yleiskielen 
merkitys. 

Kielto ottamasta toisen toiminimeä tavara
merkkiin ei ole ehdoton silloin, kun kysymys 
on ainoastaan toisen aputoiminimestä tai tois
sijaisesta tunnuksesta. Tällaiset toiminimioikeu
delliset aputunnukset voidaan ottaa toisen 
tavaramerkkiin, jos niiltä puuttuu tavaramerk
kilain 13 §: ssä tarkoitettu erottamiskyky taikka 
jos tavaramerkkiä käytetään eri toimialalla tai 
erilaisissa tavaroissa kuin sanottuja toiminimi
tunnuksia. Tällaiset tilanteet ehdotetaan sään
neltäviksi tämän pykälän 3 momentissa. 

Voimassa olevan tavaramerkkilain 3 §:n 2 
momentin käsitteet "toiminimen olennainen 
osa", "tässä maassa vakiinnutettu toiminimen 
lyhennys" tai "liikkeennimitys" on lakiehdo
tuksen 3 § :n 3 momentissa korvattu toiminimi
lain käsitteillä aputoiminimi ja toissijainen 
tunnus. 

6 §. Pykälän 1 momentti sisältää tavara
merkkioikeudellisen sekoitettavuuden pääsään
nön. Tunnusmerkit ovat sekoitettavissa vain, 
jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia 
tavaralajeja. 

Voimassa olevan tavaramerkkilain 6 §:n 1 
momentin viittaus 3 § :n 2 momenttiin ehdo
tetaan poistettavaksi tarpeettomana, koska ta
varamerkkilain 6 §:n 2 ja 3 momenteissa 
säännellään ne tilanteet, jolloin tunnusmerk
kien voidaan poikkeuksellisesti katsoa olevan 
toisiinsa sekoitettavissa, vaikka ne eivät koske 
samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Toisen 
nimen tavaramerkkiin ottamista koskevan kiel
lon tarkoitus on nimioikeuden suojaaminen. 
Näin ollen tällainenkin nimi saa suojaa toi
sen tavaramerkkikäytöitä huolimatta siitä, onko 
tavaramerkkilain 6 § :n 1 momentin sekoitetta
vuustilanne samalla olemassa, vaikka kysy
mys olisikin toisen elinkeinonharjoittajan ni
mestä. Toisen toiminimeä kokonaisuudessaan 
ei voida ottaa tavaramerkkiin, vaikka kysymyk
sessä olisivat eri toimialat tai eri tavaralajit. 
Tällöin ei kysymyksessä olekaan sekoitettavuus
tilanne, vaan yleisön harhaanjohtaminen. Voi
massa olevan tavaramerkkilain 3 §:n 2 momen
tin säännökset siitä, ettei tavaramerkkiin saa 
ottaa toisen toiminimen olennaista osaa, va-

kiinnutettua toiminimen lyhennystä tai liik
keennimitystä edellyttävät myös yleensä, että 
kysymys on samasta toimialasta tai samankal
taisista tavaralajeista. Lakiehdotuksen 3 § :n 3 
momentissa säännellään vastaavasti, ettei tava
ramerkkiin saa ottaa toisen aputoiminimeä tai 
toissijaista tunnusta, paitsi jos kysymys on eri 
toimialoista tai tavaralajeista. Kielto ottamasta 
tälläisiä tunnuksia toisen tavaramerkkiin on 
siis voimassa, jos tunnuksia käytetään samalla 
toimialalla tai samankaltaisissa tavaralajeissa 
eli jos tunnusmerkit ovat tavaramerkkilain 
6 §:n 1 momentin sekoitettavuussäännön alai
sia. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan voimassa 
olevan tavaramerkkilain mukaisesti, että 6 § :n 
1 momentin pääsäännöstä huolimatta sekoitet
tavuuteen voidaan 2 momentissa mainituilla 
perusteilla vedota myös, kun on kysymys 
lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentissa tarkoite
tuista aputoiminimestä ja toissijaisesta tunm1k~ 
sesta. Tällaiset toiminimitunnukset saavat siis 
tavaramerkkioikeudellista suojaa kahdessa ta
pauksessa. Ensinnäkin ne saavat suojaa, jos ne 
ovat erittäin tehokkaasti vakiinnutettuja ja 
tämän vuoksi toisen samankaltaisen tunnus
merkin käyttäminen merkitsisi kyseisen toimi
nimitunnuksen maineen ja arvon epäoikeuden
mukaista hyväksikäyttöä. Toiseksi niitä voi
daan suojata, jos ne ovat vakiinnutettuja ja 
kyseessä olevien tavaroiden erityiseen laatuun 
nähden toisen samankaltaisen tunnusmerkin 
käyttö ilmeisesti vähentäisi toiminimitunnuksen 
mainetta ja arvoa. 

Aputoiminimi ja toissijainen tunnus saavat 
siis edellä mainituissa tapauksissa suojaa, vaik
ka toisen tavaran tunnusmerkkiin nähden kysy
myksessä olisi eri toimiala tai eri tavaralajit. 

10 §. Pykälän 1 momentti, jota ei ehdoteta 
muutettavaksi, koskee sekaannusvaaraa aiheut
tavien rekisteröityjen tai vakiinnutettujen tava
ramerkkien rinnakkaiskäyttöä. Tavaramerkki
lain 8 ja 9 §:ssä säädetyin edellytyksin van
hemman merkin haltija voi menettää oikeu
tensa vaatia uudemman merkin käytön kieltä• 
mistä. Sekaannusvaaran estämiseksi tuomiois~ 
tuin voi kuitenkin määrätä, että jompaakum~ 
paa tai kumpaakin tavaramerkkiä saadaan käyt-, 
tää ainoastaan erityisellä tavalla. . 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan 1 momenttia sovelle
taan vastaavasti, jos sekaannusvaara syntyy 
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lakiehdotuksen 3 § :n 1 tai 2 momentissa tar
koitetuissa tapauksissa. Jos siis sukunimen, 
toiminimen, aputoiminimen tai toissijaisen tun
nuksen tavaramerkinomaisesta käytöstä johtuu 
sekaannusvaara, lainkohdan 1 momentin sään
nöksiä on vastaavasti sovellettava. 

13 §. Nykyisen 13 §:n 3 momentin mu
kaan tunnusmerkkiä ei voida rekisteröidä, jos 
se pelkästään muodostuu sanonnoista, jotka 
ovat omiaan aiheuttamaan käsityksen, että 
kysymys on hakijan nimestä tai toiminimestä. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että rekisteröitävissä ei olisi tava
ramerkki, joka pelkästään muodostuu jostakin, 
joka voidaan käsittää toiminimeksi tai tässä 
maassa esiintyväksi sukunimeksi. 

Perusteena sille, ettei toiminimiä ole syytä 
merkitä tavaramerkkirekisteriin, voidaan pitää 
sitä, että ne toiminimilain ja kaupparekisterilain 
( 129/79) nojalla merkitään näissä laeissa mai
nittuihin rekistereihin. Lisäksi toiminimiä voi
daan käyttää tavaramerkkilain 3 §:n 1 mo
mentin nojalla luonnollisena tavaran tunnus
merkkinä ja tämä käyttöoikeus on tavaramerk
kilain 4 §:n mukaan suojattu. 

Lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentin mukaan 
toiminimi saa myös suojaa toisen tavaramerk
kiin ottamiselta. Kaupparekisterilain 3 §:n 
nojalla ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka 
perustaa Suomeen sivuliikkeen, on velvollinen 
tekemään perusilmoituksen kaupparekisteriin. 
Toiminimilain 7 §:n 1 momentin 8 kohdan 
mukaan tällaisen toiminimen tulee sisältää 
ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi 
lisäyksin, joka osoittaa sen sivuliikkeeksi. Pa
riisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaan toimi
nimen tulee olla suojattu ilman hakemusta ja 
rekisteröintivelvollisuutta kaikissa liittomaissa, 
olipa se tavaramerkin osana tai ei. Näiden 
säännösten nojalla on katsottava, että ulko
maisia toiminimiäkään ei ole tarpeen rekiste
röittää tavaramerkkirekisteriin, vaan ne saavat 
tunnusmerkkisuojaa Suomessa vakiinnuttami
sen, toiminimi- ja kaupparekisterilakien sekä 
tavaramerkkilain luonnollisten tavaran tunnus
ten käyttöä koskevien säännösten perusteella. 

Tavaramerkkilain 13 §:n 3 momentin mu
kaan ei ole estettä sille, että hakijan toiminimi 
sisältyy muun tavaramerkkioikeudellisesti erot
tamiskykyisen aineksen ohella tavaramerkkiin. 
Tällöin toiminimi jää rekisteröintisuojan ulko
puolelle. Säännös koskee yleensä toiminimeä 
kokonaisuudessaan, joten se ei esimerkiksi 

estä hakijaa rekisteröimästä toiminimensä isku
osaa, aputoiminimeä tai toissijaista tunnusta 
tavaramerkkirekisteriin, jos muut rekisteröinti
edellytykset ovat olemassa. Tulkittaessa ehdo
tettua sanontaa: "pelkästään muodostuu josta
kin, joka voidaan käsittää toiminimeksi" on 
ulkomaisten toiminimien osalta yleensä otettava 
huomioon ainoastaan yhtiömuototunnukset, 
jotka Suomessa yleisesti sellaisiksi mielletään, 
esimerkiksi GmbH, Societe Anonyme, Co. 

Pykälän 3 momentin mukaan rekisteröinties
teen muodostaa myös se seikka, että tavara
merkki pelkästään muodostuu jostakin, joka on 
käsitettävä Suomessa esiintyväksi sukunimeksi. 
Näin ollen esimerkiksi ulkomainen hakija ei voi 
saada rekisteröityä pelkkää sukunimeään, jos 
se samalla voidaan käsittää suomalaiseksi su
kunimeksi. Säännöksen tarkoituksena on suku
nimioikeuden suojaaminen tavaramerkkirekis
teröinniltä. Sukunimisuoja ei ulotu etunimiin 
eikä yleiskielen sanoihin, jotka yleensä ovat 
rekisteröitävissä tavaramerkeiksi. Rekisteröin
ti on myös mahdollinen, jos sukunimi on Suo
messa tavaramerkkioikeudellisesti vakiinnutet
tu. Lainsäännökseen ehdotettu sanamuoto: 
"pelkästään muodostuu jostakin, joka voidaan 
käsittää tässä maassa esiintyväksi sukunimeksi" 
ei estä hakijaa ottamasta omaa sukunimeään 
tai nimeä, johon hänellä on oikeus, tavaramerk
kiin, jos merkkiin myös sisältyy muuta erotta
miskykyistä tavaramerkkiaineista. Rekisteröinti
suoja ei tällöin kuitenkaan koske tällaista ni
meä, jos se samalla on Suomessa esiintyvä suku
nimi, edellyttäen kuitenkin, ettei sanottu nimi 
ole tavaramerkin yhteydessä tullut Suomessa 
vakiinnutetuksi. Jos rekisteriviranomainen kat
soo nimen käytöstä tavaramerkissä johtuvan 
epätietoisuutta rekisteröintisuojan laajuudesta, 
voidaan rekisteröintimenettelyssä soveltaa tava
ramerkkilain 15 § :n erottamislausumaa eli 
niin sanottua disclaimeria koskevia säännöksiä. 

Edellä mainitun 3 momentin säännös kos
kee lähinnä hakijan sukunimen tai sellaisen ni
men, johon hänellä on oikeus, rekisteröintiä 
sellaisenaan tavaramerkiksi. Säännökset rekiste
röintiesteistä, milloin on kysymys toisen nimen 
ottamisesta tavaramerkkiin, sisältyvät tavara
merkkilain 14 §:n 1 momentin 4 kohtaan. 

14 §. Pykälän 1 momentti sisältää säännök
set erityisistä rekisteröintiesteistä. Sen 4 koh
taa ehdotetaan täsmennettäväksi Ruotsin tava.; 
ramerkkilain vastaavan säännöksen mukaiseksi 
ja siihen ehdotetaan otettavaksi toiminimilain 
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uudet käsitteet aputoiminimi ja toissijainen 
tunnus. Kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä, jos 
se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä 
on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysy
mys on toisen suojatusta toiminimestä taikka 
sellaisesta aputoiminimestä tai toissijaisesta 
tunnuksesta, jota tarkoitetaan 3 §:n 3 momen
tissa, toisen nimestä tai muotokuvasta, jollei 
nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta 
kauan sitten kuollutta. 

Lainkohtaa on tarkoitus soveltaa muun 
muassa silloin, kun tavaramerkkiin on otettu 
toisen nimi, toiminimi, tavaramerkkilain 3 §:n 
3 momentissa tarkoitettu aputoiminimi tai tois
sijainen tunnus joko sellaisenaan tai vähäisin 
lisäyksin tai muutoksin. 

Sukunimen suoja ulottuu niin pitkälle kuin 
itse sukunimioikeuskin, riippumatta siitä, onko 
sukunimenhaltija elinkeinonharjoittaja vai ei. 
Toisen nimellä tarkoitetaan myös henkilön 
yleisesti tunnettua salanfmeä, nimimerkkiä, tai
teilijanimeä, urheilijanimeä, aatteellisen yhdis
tyksen nimeä ja muuta vastaavaa nimeä. Myös 
ulkomaiset sukunimet muodostavat rekisteröin
tiesteen,. ·jos· ne Suomessa yleisesti käsitetään 
sukunimiksi. 

Toiminimen suoja ulottuu myös yhtä pitkälle 
kuin aineellinen toiminimioikeus. Toimini
meä suojataan, vaikka elinkeinonharjoittaja ei 
käyti:äisikään sitä tavaroidensa kaupallisena 
tunnusmerkkinä. Käytännössä suojan kohteena 
ovat lähinnä suomalaiset toiminimet, vaikka 
säännös soveltuu myös ulkomaisiin toiminimiin, 
jos ne esimerkiksi ovat Suomessa vakiinnutet
tuja tai jos toiminimeä käyttävät sivuliikkeet 
on merkitty kaupparekisteriin. 

Koska lainkohdan säännökset ovat 14 §:n 2 
momentin mukaan tahdonvaltaisia, on tarkas
teltava, mikä merkitys on oikeudenhaltijan 
suostumuksella tavaramerkin rekisteröimiseksi. 
Yksi sukunimenhaltija ei voi antaa suostumusta 
toisten samannimisten puolesta. Suostumuksella 
saattaa olla merkitystä rekisteröintiesteen pois
tavana vain, jos sukunimi on omaperäinen ja 
yksilöity. Toisen toiminimen rekisteröinti ta
varamerkkinä suostumuksen perusteella sen si
jaan on yleensä harhaanjohtavaa. 

1 momentin 5 kohta. Lainkohdan sanamuo
toa ehdotetaan täsmennettäväksi 4 kohtaan 
ehdotettuja muutoksia vastaavasti lisäämällä 
sanat "muodostuu jostakin". 

1 momentin 6 kohta. Rekisteröintiesteiksf 
ehdotetaan säädettäviksi toisen elinkeinonhar
joittajan nimi, toiminimi, 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu aputoiminimi tai toissijainen tunnus 
sekä aikaisemman hakemuksen perusteella re
kisteröity tavaramerkki tai tunnusmerkki, joka 
on vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä 
haetaan. 

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin pää
säännön mukaan sekoitettavuus tulee kysy
mykseen vain silloin, kun kysymyksessä olevat 
eri kaupallisten tunnusten haltijat harjoittavat 
liiketoimintaa samoilla tai samankaltaisilla ta
varoilla. Poikkeuksellisesti sekoitettavuuteen 
voidaan myös vedota 6 §:n 2 momentin a ja 
b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. 

Elinkeinonharjoittajan nimen suoja tässä 
lainkohdassa on nähtävä heijastuksena siitä ni
men käyttöoikeudesta, jonka edellä käsitelty 
tavaramerkkilain 3 § antaa. Tämä suojahan 
edellyttää, että elinkeinotoimintaa harjoitetaan 
Suomessa. Eri kaupallisten tunnusten (tavara
merkki, toiminimi, aputoiminimi ja toissijainen 
tunnus) sekoitettavuutta arvioitaessa on kiin
nitettävä huomiota siihen, ovatko kysymyksessä 
samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut 
sekä toiminimen ollessa tavaramerkin rekiste
töintiesteenä, harjoitetaanko liiketoimintaa sa
malla tai läheisellä toimialalla. Lisäksi on ar
vioitava aiheuttaako näiden tunnusten käyttö 
käytännössä sekaannusvaaraa. Huomiota kiinni
tetään tunnusten herättämään kokonaisvaiku
telrnaan. Vaikka tunnuksissa olisikin ulkonaisia 
eroavuuksia, on niitä kuitenkin pidettävä toi
siinsa sekoitettavina, jos esimerkiksi kuluttajat 
tuotteita ostaessaan eivät pysty pitämään niitä 
erillään ja tällä tavoin erehtyvät tuotteiden 
kaupallisesta alkuperästä. 

Sekaannusvaaran todennäköisyyttä arvioita
essa ei ratkaisevaa painoa ole pantava siihen, 
ovatko tunnukset vierekkäin asetettuina toisis
taan erotettavissa, vaan on pyrittävä selvittä
mään millaisen muistikuvan tunnukset keski
vertokuluttajaan jättävät ja ovatko tunnukset 
tällaisen muistikuvan perusteella toisiinsa se
koitettavissa. 

17 §. Suomen tavaramerkkioikeuden mu
kaan tavaramerkin rekisteröinnin suoja-alan 
laajuus ei ole riippuvainen rekisteröintihake
tnuksessa ilmoitetusta toimialasta. Tämän 
vuoksi ja yleisperusteluissa esitetyistä syistä: 
ehdotetaan pykälää muutettavaksi siten, että' 
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liikkeen eli toimialan ilmoittamisvelvollisuus 
poistetaan. 

29 §. Ulkomaalaisilla hakijoilla on oikeus 
rekisteröittää toiminimensä tavaramerkiksi, jos 
se on rekisteröity hakijan kotimaassa (niin 
sanottu tellequelle -sääntö). Pykälä ehdotetaan 
viitaten 13 §:n 3 momentin perusteluihin muu· 
tettavaksi siten, että siihen otetaan viittaus 13 
ja 14 §:ään kokonaisuudessaan, jolloin kotimai
set ja ulkomaalaiset tavaramerkin hakijat olisi
vat samassa asemassa sovellettaessa tavaramerk
kilain rekisteröintiedellytyksiä. 

30 §. Ehdotettu lainkohdan uusi sana
muoto perustuu Pariisin yleissopimuksen 4 ar
tiklan määräyksiin. Sillä, joka on jossakin 
liittomaassa hakenut tavaramerkin rekisteröin
tiä, on määräajan kuluessa oikeus samaa merk
kiä koskevan hakemuksen tekemiseen toisissa 
liittomaissa, ja hän säilyttää näin aikaisempaan 
hakemukseen perustuvan etuoikeuden. Voimas
sa oleva laki on lähinnä herättänyt epätietoi
suutta siitä, mitä on pidettävä asianmukaisena 
vaatimuksena etuoikeuden saamiseksi. Tarkoi
tuksena on, että 30 §:ssä yleisesti säädetään 
etuoikeudesta ja asetuksessa annetaan tarkem
mat ohjeet niistä ehdoista, joilla mainittu so
pimusetuoikeus saadaan. 

42 §. Voimassa olevan tavaramerkkilain 42 
§:n 1 momentin mukaan tavaramerkkiä koske
vissa oikeudenkäyntiasioissa on noudatettava, 
mitä laillisesta tuomioistuimesta on säädetty. 

Toiminimilain ja mallioikeuslain mukaan 
.niihin liittyvät oikeudenkäyntiasiat käsitellään 
Helsingin raastuvanoikeudessa. Tavaramerkki
asiat edellyttävät tuomioistuimelta erityistä 
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asiantuntemusta. Tämän vuoksi tavaramerkki
lain 42 §:n 1 momentti ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että Helsingin raastuvanoikeus on 
laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat 
oikeutta tavaramerkkiin, tavaramerkin rekiste
röinnin mitättömäksi julistamista, tavaramerkin 
tavaramerkin menettämistä, tavaramerkin käy
tön kieltämistä, tavaramerkkilain 46 §: ssä tar
koitettua vahvistuskannetta taikka tavaramerk
kioikeuden loukkausta. Ehdotetun muutoksen 
jälkeen Helsingin raastuvanoikeuden toimival
taan kuuluisivat kaikki tavaramerkkilain nojal
la käsiteltävät yleisen tuomioistuimen toimival
taan kuuluvat asiat. 

50 §. Tavaramerkkilain 50 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että tavaramerkin rekiste
röinnin uudistamisen kuuluttamisesta luovu
taan. Uudistusten kuuluttamisen lakkauttami
sesta ei aiheudu haittaa tavaramerkin haltijalle, 
koska tämä saa eri päätöksen rekisteröinnin 
uudistamisesta. Kolmannen henkilön kannalta 
sanotulla kuulutuksella ei voida katsoa olevan 
erityistä tiedotusarvoa. Tavaramerkin rekiste
röinnin lakkaamisesta ja reki~teristä poistami
sesta kuulutetaan edelleen. 

2. Voi m a a n t u 1 o 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
välittömästi sen tultua hyväksytyksi. 

Edellä esitetyn. perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tavaramerkkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavara
merkkilain (7 /64) 3 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §:n 2 momentti, 13 §:n 3 momentti, 
14 S:n 1 momentin johdantolause sekä 4, 5 ja 6 kohta, 17, 29 ja 30 §, 42 §:n 1 momentti 
ja 50 §, 

näistä 30 § sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa ( 176/ 
76 ), näin kuuluviksi: 

3 § 
Jokainen saa elinkeinotoiminnassaan käyttää 

sukunimeään tai toiminimeään tavaroittensa 
tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan 
aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen suojat
tuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen tai 
toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyt
tää elinkeinotoiminnassaan. 

Mitä edellä on sanottu toiminimestä koskee 
myös toiminimilaissa (128/79) tarkoitettuja 
aputoiminimeä ja toissijaista tunnusta. 

T avaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai 
toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa 
ottaa toisen aputoiminimeä tai toissijaista tun
nusta, paitsi milloin näiltä puuttuu erottamis
kyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavara
lajeistiL 

6 § 
Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mu

kaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos 
ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tava
ralajeja. 

Tämän pykälän 2 momentin säännöstä on 
sovellettava vastaavasti 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun aputoiminimeen ja toissijaiseen 
tunnukseen. 

10 § 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on sovellet
tava vastaavasti, jos sekaannusvaara syntyy 3 
§:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa. 

13 § 

Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos se 
pelkästään muodostuu jostakin, joka voidaan 

käsittää toiminimeksi tai tässä maassa esiin
tyväksi sukunimeksi. 

14 § 
Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä: 

4) jos se muodostuu jostakin tai sisältää 
jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityk
sen, että kysymys on toisen suojatusta toimi
nimestä taikka sellaisesta toisen aputoiminimes
tä tai toissijaisesta tunnuksesta, jota tarkoite
taan 3 S:n 3 momentissa, taikka toisen nimestä 
tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva 
ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuol
lutta; 

5) jos se muodostuu jostakin tai sisältää 
jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityk
sen, että kysymys on toisen suojatuo kirjallisen 
tai taiteellisen teoksen nimestä, milloin tämä 
on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen 
tekijänoikeutta sellaiseen teokseen tai toisen 
oikeutta valokuvaan; 

6) jos se on sekoitettaviss-a toisen elinkei
nonharjoittajan nimeen tai suojattuun toimini
meen taikka sellaiseen aputoiminimeen tai tois
sijaiseen tunnukseen, jota tarkoitetaan 3 §:n 
3 momentissa, tai toisen t11varamerkkiin, joka 
on rekisteröity aikaisemman hakemuksen pe
rusteella, tai toisen tunnusmerkkiin, joka on 
vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä hae
taan; tai 

17 § 
Tavaramerkin rekisteröintiä on haettava kir

jallisesti rekisteriviranomaiselta. Hakemuksen 
tulee sisältää ilmoitus hakijan nimestä tai toimi
nimestä sekä niiden tavaroiden lajeista tai luo
kista, joita varten merkki on tarkoitettu. Merk
ki on hakemuksessa selvästi osoitettava. 
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29 § 
Vieraassa valtiossa rekisteröity tavaramerkki 

voidaan vastavuoroisesti rekisteröidä sellaise
naan Suomessa, jollei rekisteröinti ole ristirii
dassa 13 tai 14 §:n säännösten kanssa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tavara
merkkiä rekisteröitäessä sovelletaan vastaavasti 
23 §:n säännöksiä. 

30 § 
Asetuksella voidaan säätää, että tässä maassa 

tehty rekisteröintihakemus on, milloin tavara
merkin rekisteröintiä on aikaisemmin haettu 
valtakunnan ulkopuolella, hakijan pyynnöstä 
katsottava tehdyksi muihin hakemuksiin tai 
muihin käyttöön otettujen tavaran tunnusmerk
keihin nähden samanaikaisesti kuin valtakun
nan ulkopuolella tehty hakemus. 

Asetuksella voidaan myös säätää niistä eh
doista, joilla 1 momentissa tarkoitettu etu
oikeus saadaan. 

42 § 
Laillisena tuomioistuimena asioissa, jotka 

koskevat oikeutta tavaramerkkiin, tavaramer
kin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista, 
merkin menettämistä, tavaramerkin käytön 
kieltämistä, 46 §:ssä tarkoitettua kannetta tai 
tavaramerkkioikeuden loukkausta, on Helsin
gin raastuvanoikeus. 

50 § 
Paitsi 20 ja 21 § :ssä tarkoitetuissa tapauk

sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun rekis
teröityä merkkiä muutetaan 23 §:n nojalla, re
kisteröinti poistetaan 24-26 tai 31 §:n nojalla 
taikka rekisteriin tehdään merkintä luovutuk
sesta 33 §:n nojalla tai käyttöluvan rekiste
röinnistä 34 §:n nojalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1983 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Lindblom 
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Liite 

Laki 
tavaramerkkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavara
merkkilain (7 /64) 3 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §:n 2 momentti, 13 §:n 3 momentti, 
14 §:n 1 momentin johdantolause sekä 4, 5 ja 6 kohta, 17, 29 ja 30 §, 42 §:n 1 momentti 
ja 50 §, 

näistä 30 § sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (176/ 
76), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää 

sukunimeään taikka toiminimeään tai sen olen
naista osaa tavaroittensa tunnusmerkkinä, jol
lei niiden käyttö ole omiaan aiheuttamaan se
kaannusvaaraa toiselle jo suojattuun tavara
merkkiin tai sellaiseen nimeen tai toiminimeen 
verraten> jota toinen jo oikeutetusti käyttää 
elinkeinotoiminnassaan. 

Toisen nimeä tai toiminimeä älköön otettako 
tavaramerkkiin. Sama olkoon laki toiminimen 
olennaisesta osasta sekä toisen tässä maassa 
vakiinnuttamasta toiminimen lyhennyksestä tai 
liikkeennimityksestä, mikäli muuta ei ole kat
sottava johtuvan siitä, että sanotulta toimini
men osalta puuttuu erottamiskyky tai että ky
symys on eri elinkeinoaloista tai eri tavara
lajeista. 

6 § 
Mikäli 3 §:n 2 momentista ei muuta johdu} 

tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan 
olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne 
tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavara
lajeja. 

Tämän pykälän 2 momentin säännöstä on 
sovellettava vastaavasti, kun kysymys on 3 § :n 
2 momentissa tarkoitetuista toiminimen osasta 
tai lyhennyksestä tai liikkeen nimityksestä. 

Ehdotus 

3 § 
Jokainen saa elinkeinotoiminnassaan· käyttää 

sukunimeään tai toiminimeään tavaroittensa 
tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan 
aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen suojat
tuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen tai 
toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyt
tää elinkeinotoiminnassaan. 

Mitä edellä on sanottu toiminimestä koskee 
myös toiminimilaissa (128/79) tarkoitettuja 
aputoiminimeä ja toissijaista tunnusta. 

T avaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai 
toiminimeä. T avaramerkkiin ei myöskään saa 
ottaa toisen aputoiminimeä tai toissijaista tun
nusta> paitsi milloin näiltä puuttuu erottamis
kyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavara
lajeista. 

6 § 
Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mu

kaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos 
ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tava
ralajeja. 

Tämän pykälän 2 momentin säännöstä on 
sovellettava vastaavasti 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun aputoiminimeen ja toissijaiseen 
tunnukseen. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 § 

Mitä , 1 momentissa on sanottu, sovelletta
koon vastaavasti, jos sekaaunusvaaraa syntyy 
3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 

--------------
Mitä 1 momentissa on säädetty, on sovellet

tava vastaavasti, jos sekaaunusvaara syntyy 3 
§:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa. 

13 § 

Rekisteröidä ei voida tunnusmerkkiä, jos se 
pelkästään on muodostettu sanonnoista, jotka 
ovat omiaan aiheuttamaan käsityksen, että ky
symys on hakijan nimestä tai toiminimestä. 

Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos se 
pelkästään muodostuu jostakin, joka voidaan 
käsittää toiminimeksi tai tässä maassa' esiin
tyväksi sukunimeksi. 

14 § 
Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä: 

4) jos se sisältää jotakin, joka on omiaan 
aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toi
sen toiminimestä taikka sellaisesta toisen toi
minimen osasta tai lyhennyksestä tai liikkeen
nimityksestä, jota tarkoitetaan 3 § :n 2 momen
tissa, 'tai myös toisen nimestä tai muotokuvas
ta, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita 
jotakin kauan sitten kuollutta; 

5) jos se sisältää jotakin, joka on omiaan 
aiheuttaman käsityksen, että kysymys on toi
sen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen 
nimestä, milloin tämä on erikoislaatuinen, tai 
joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sellaiseen 
teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan; 

6) jos se on sekoitettavissa toisen nimeen 
tai toiminimeen taikka sellaiseen toiminimen 
osaan tai lvhennykseen tai liikkeennimitykseen, 
jota tarkoitetaan 3 §:n 2 momentissa, tai toi
sen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikai
semman hakemuksen perusteella, tai toisen 
tunnusmerkkiin, joka on vakiinnutettu silloin, 
kun rekisteröintiä haetaan; tai 

17 § 
Joka tahtoo rekisteröittää tavaramerkin, teh

köön siitä kirjallisen hakemuksen rekisterivi
ranomaiselle. Hakemuksen tulee sisältää ilmoi
tus hakijan nimestä tai toiminimestä sekä siitä 

4) jos se muodostuu jostakin tai sisältää 
jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityk
sen, että kysymys on toisen suojatusta toimi
nimestä taikka sellaisesta toisen aputoiminimes
tä tai toissijaisesta tunnuksesta, jota tarkoite
taan 3 §: n 3 momentissa, taikka toisen nimestä 
tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva 
ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuol
lutta; 

5) jos se muodostuu jostakin tai sisältää 
jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityk
sen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen 
tai taiteellisen teoksen nimestä, milloin tämä 
on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen 
tekijänoikeutta sellaiseen teokseen tai toisen 
oikeutta valokuvaan; 

6) jos se on sekoitettavissa toisen elinkei
nonharjoittajan nimeen tai suojatluun toimini
meen taikka sellaiseen aputoiminimeen tai tois
sijaiseen tunnukseen, jota tarkoitetaan 3 §:n 
3 momentissa, tai toisen tavaramerkkiin, joka 
on rekisteröity aikaisemman hakemuksen pe· 
rusteella, tai toisen tunnusmerkkiin, joka on 
vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä hae
taan; tai 

17 § 
Tavaramerkin rekisteröintiä on haettava kir

jallisesti rekisteriviranomaiselta. Hakemuksen 
tulee sisältää ilmoitus hakijan nimestä tai toimi
nimestä sekä niiden tavaroiden lajeista tai luo-
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Voimassa oleva laki 

liikkeestä ja niiden tavaroiden lajeista tai luo
kista, joita varten merkki on tarkoitettu; sa· 
maila on merkki selvästi osoitettava. 

29 § 
Tavaramerkki, joka on rekisteröity vieraassa 

valtiossa, voidaan vastavuoroisuuden edellytyk
sellä rekisteröidä Suomessa sellaisena kuin se 
on rekisteröitynä vieraassa valtiossa, mikäli re
kisteröiminen ei ole ristiriidassa 13 § :n 1 tai 
2 momentissa tai 14 §:ssä olevien säännösten 
kanssa tai tavaramerkki ole menettänyt erotta
miskykyään. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanot
tu, saadaan ulkomaista tavaramerkkiä rekiste
röitäessä vastavuoroisuuden ehdolla tehdä 
merkkiin vähäisiä muutoksia, joiden johdosta 
merkin kokonaisvaikutelma ei muutu. 

30 § 
Jos joku on tässä maassa hakenut rekisteröi

täväksi tavaramerkin, jonka rekisteröintiä hän 
aikaisemmin on hakenut valtakunnan ulkopuo
lella, on sellainen hakemus muihin hakemuk
siin verrattuna, vastavuoroisuuden ehdolla, kat
sottava tehdyksi samaan aikaan kuin hakemus 
tehtiin valtakunnan ulkopuolella, mikäli hake
mus täällä on tehty kuuden kuukauden kulues
sa valtakunnan ulkopuolella tehdystä hakemuk
sesta ja hakija on rekisteriviranomaiselle tääl
lä kolmen kuukauden kuluessa tässä maassa 
tehdystä hakemuksesta esittänyt sellaisen etu
oikeuden vaatimuksen. Kun etuoikeusvaatimus 
on ilmoitettu ja vaatimuksen oikeutuksesta esi
tetty asianmukainen selvitys, ei kolmas henki
lö saa sellaisista seikoista, jotka ovat tapahtu
neet etuoikeus- ja rekisteröintipäivien välisenä 
aikana, johtaa oikeuttaa käyttää täällä rekiste
röidyn ulkomaisen tavaramerkin kaltaista tava
ran tunnusmerkkiä. 

42 § 
. Tavaramerkkiä koskevissa oikeudenkäynti

asioissa noudatettakoon, mitä laillisesta tuo
mioistuimesta on säädetty. 

Ehdotus 

kista, joita varten merkki on tarkoitettu. Merk
kz on hakemuksessa selvästi osoitettava. 

29 § ; \ 
Vieraassa valtiossa rekisteröity tavaramerkki 

voidaan vastavuoroisesti rekisteröidä sellaise
naan Suomessa, jollei rekisteröinti ole ristirii
dassa 13 tai 14 §:n säännösten kanssa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tavara
merkkiä rekisteröitäessä sovelletaan vastaavasti 
23 §:n säännöksiä. 

30 § 
Asetuksella voidaan säätää, että tässä maassa 

tehty rekisteröintihakemus on, milloin tavara
merkin rekisteröintiä on aikaisemmin haettu 
valtakunnan ulkopuolella, hakijan pyynnöstä 
katsottava tehdvksi muihin hakemuksiin tai 
muihin käyttöön otettujen tavaran tunnusmerk
keihin nähden samanaikaisesti kuin valtakun
nan ulkopuolella tehty hakemus. . 

Asetuksella voidaan myös säätää niistä eh
doista, joilla 1 momentissa tarkoitettu etu
oikeus saadaan. 

42 § 
Laillisena tuomioistuimena astQtSS4, . jotka 

koskevat oikeutta tavaramerkkiin, tavaramer
kin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista, 
merkin menettämistä, tavaramerkin kiiytön 
kieltämistä, 46 §: ssä tarkoitettua kannelta tai 
tavaramerkkioikeuden loukkausta, on Helsin-
gin raastuvanoikeus. · · 
- - - - - ---- ----- ------ ,__... 
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Voimassa oleva laki 

50 § 
Paitsi 20 ja 21 §:ssä tarkoitetuissa tapauk

sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun rekis
teröinti uudistetaan 22 §:n nojalla, rekisteröi
tyä merkkiä muutetaan 23 §:n nojalla, rekis
teröinti poistetaan 24-26 tai 31 §:n nojalla 
tai rekisteriin tehdään merkintä luovutuksesta 
33 §:n nojalla tai käyttöluvasta 34 §:n nojalla. 

Ehdotus 

50 § 
Paitsi 20 ja 21 §:ssä tarkoitetuissa tapauk

sissa kuuluttaminen on toimitettava, kun rekis
teröityä merkkiä muutetaan 23 §:n nojalla, re
kisteröinti poistetaan 24-26 tai 31 §:n nojalla 
taikka rekisteriin tehdään merkintä luovutuk
sesta 33 §:n nojalla tai käyttöluvan rekiste
röinnistä 34 §:n nojalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 




