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Yhteinen tiedonanto  1 

1 TAUSTA 

 
Euroopan tavaramerkki- ja mallioikeusverkoston(1) teollisoikeusvirastot jatkavat yhteistyötä tavaramerkki- 

ja mallioikeuskäytäntöjen lähentämisessä. Virastot ovat nyt hyväksyneet uuden tavaramerkkejä koskevan 

yhteisen käytännön / yhteisten suositusten asiakirjan. Sen tavoitteena on esittää yleisiä periaatteita 

todisteista tavaramerkkien valitusmenettelyissä etenkin mitä tulee todistetyyppeihin, todistuskeinoihin ja -

lähteisiin ja relevanttien päivämäärien määrittämiseen sekä todisteiden rakenteeseen ja esittämiseen ja 

luottamuksellisten todisteiden käsittelemiseen. 

Edellä mainittu yhteisen käytännön / yhteisten suositusten asiakirja julkaistaan tämän yhteisen tiedonannon 

muodossa ja sen tavoitteena on lisätä entisestään avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta 

käsittelijöiden, sisäisten ja ulkoisten valituselinten sekä käyttäjien hyödyksi. 

Tämä yhteisen käytännön / yhteisten suositusten asiakirja märittelee ohjaavia ja sitomattomia periaatteita 

todisteista tavaramerkkien valitusmenettelyissä. Seuraavat seikat kuuluvat soveltamisalaan: 

• todistetyypit ja niiden hyväksyttävyys valitusmenettelyssä 

• todistuskeinot ja -lähteet, mukaan lukien niiden aitous, totuudenmukaisuus ja luotettavuus 

• todisteiden relevantin päivämäärän vahvistaminen 

• todisteiden esittämistavat: rakenne ja esittäminen, mukaan lukien hyväksyttävät muodot, koko ja 

määrä, liitteiden ja mallipohjien hakemisto 

• todisteiden salassapito. 

Seuraavat seikat eivät kuulu yhteisen käytännön / yhteisten suositusten soveltamisalaan: 

• todisteiden todistusarvon arviointi 

• kieleen liittyvät seikat 

• kuvaus täytäntöönpanoa estävistä oikeudellisista rajoitteista 

• ohjeiden päivittäminen 

• seuraavat todistuskeinot: suulliset todisteet, tarkastukset, asiantuntijamielipiteet ja tietopyynnöt 

• oikeusistuimissa käytävät tavaramerkkiloukkausmenettelyt 

• tilanteet, joissa valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen tulisi antaa kolmansille 

osapuolille tai muille hallinnollisille elimille / oikeusistuimille pääsy menettelyssä toimitettuihin 

luottamuksellisiin todisteisiin / tietoihin 

• henkilötietoihin liittyvät asiat paitsi tunnistettavuuden poisto. 

 
 

2 YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 

 

Seuraavassa tekstissä on yhteenveto yhteisen käytännön / yhteisten suositusten periaatteiden 

keskeisimmistä viesteistä ja tärkeimmistä toteamuksista. Koko teksti on liitteessä 1.  

 
  

                                                      
(1) Mukaan lukien verkostoon kuuluvien teollisoikeusvirastojen sisäiset valituselimet 
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Yhteinen tiedonanto 2 

YHTEISEN KÄYTÄNNÖN / 
YHTEISTEN SUOSITUSTEN PERIAATTEET  

 
YLEISET KÄSITTEET 

 

Todisteet; todisteiden hyväksyttävyys valitusmenettelyssä 

Alkuluvussa määritellään yleiset käsitteet ja neljä todistetyyppiä sekä käsitellään niiden hyväksyttävyyttä 

valitusmenettelyssä. Siinä määritellään yhteinen terminologia neljälle todistetyypille EU:n 

oikeuskäytännön mukaisesti sekä puitteet yhteiselle tulkinnalle. Määritelmät toimivat vain ohjeena 

etenkin osapuolille ja heidän edustajille, mikä edistää avoimuutta ja ennustettavuutta varsinkin EU:n 

tasolla Euroopan tavaramerkki- ja mallioikeusverkoston valituslautakunnassa käytävissä menettelyissä. 

Myös muiden valituselinten suositellaan käyttävän näitä määritelmiä, jos ne ovat sovellettavissa asiaa 

koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tässä luvussa annetaan myös suositukset tekijöistä, 

jotka voidaan ottaa huomioon puolesta (esim. todisteen ollessa todennäköisesti olennainen tapauksen 

lopputuloksen kannalta) tai vastaan (esim. osapuolen käyttäessä tietoisesti viivytystaktiikkaa tai 

osoittaessa selvää huolimattomuutta) käsiteltäessä todisteiden hyväksyttävyyttä valitusmenettelyssä. 

 

TODISTUSKEINOT JA -LÄHTEET 

 

Asiakirjojen ja todistuskohteiden tuottaminen; verkkotodisteet: lähteet, luotettavuus ja 

esittäminen; todisteiden aitous, totuudenmukaisuus ja luotettavuus ja sen arviointikriteerit 

Yhteisen käytännön / yhteisten suositusten asiakirjan ensimmäisessä pääluvussa esitetään 

esimerkkiluettelo todistuskeinoista, jotka ovat käytettävissä tavaramerkkimenettelyssä. Lisäksi luvussa 

on taulukko, jossa on yhteenveto yleisimmistä tavaramerkkitapaustyypeistä ja todisteiden toimittamisen 

tavoitteista. Luvussa on myös kattava ohjeosio verkkotodisteiden lähteistä, luotettavuudesta ja 

esittämisestä, mukaan lukien sähköiset tietokannat ja verkkosivustoarkistot, muokattavat ja ei-

muokattavat verkkosivustot, verkkosivustojen analytiikka, sosiaalinen media, verkkosivustot videoiden ja 

kuvien jakamiseen, hyperlinkit ja URL-osoitteet, verkkokauppa-alustat, sovellukset ja metadata sekä 

tekijät, jotka saattavat vaikuttaa tiedon saavutettavuuteen internetissä. Siinä esitetään verkkotodisteita 

koskeva yhdenmukaistettu lähestymistapa, joka noudattaa ja laajentaa yhteistä käytäntöä mallien 

internetissä julkistamisen arviointikriteereistä ja parantaa siten tällaisten todisteiden esittämisohjeiden 

lisäksi avoimuutta ja ennustettavuutta. Lopuksi luvussa käsitellään tekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon 

arvioitaessa todisteiden aitoutta ja totuudenmukaisuutta. 

 

TODISTEIDEN RELEVANTIN PÄIVÄMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN 

 

Asiakirjatodisteet: asiakirjojen päivämäärän määrittäminen; verkkotodisteet: työkalut relevantin 

päivämäärän määrittämiseksi; markkinatutkimusten ajankohta ja ajoitus 

Tässä luvussa annetaan ohjeet päiväämättömistä tai epäselvästi päivätyistä asiakirjatodisteista sekä ei-

tyhjentävä luettelo työkaluista, joiden avulla voidaan määrittää milloin tietty todistesisältö on julkaistu 

internetissä. Tässä yhteydessä voidaan käyttää seuraavia työkaluja: hakukoneita ja verkkosivustojen 

arkistointipalveluja, tietokoneella tuotettuja aikaleimoja tai teknisen tutkinnan ohjelmistotyökaluja. Tältä 

osin suositukset noudattavat yhteisen käytännön kriteerejä mallien internetissä julkistamisen 

arvioinnista. Viimeisenä luvussa annetaan ohjeet markkinatutkimuksen ajankohdasta ja ajoituksesta. 

 



 
Todisteet tavaramerkkien valitusmenettelyissä 

  
 

 

Yhteinen tiedonanto 3 

TODISTEIDEN ESITTÄMISTAVAT 

 

Todisteiden esittäminen: hyväksytyt muodot, koko ja määrä; todisteiden rakenne; 

markkinatutkimusten rakenne; mallipohjat 

Luvun ensimmäisessä osiossa käsitellään todisteiden oikeanlaista esittämistä kaikissa todisteiden 

toimittamistyypeissä: paperilla (mukaan lukien kaikki fyysiset todisteet), sähköisesti, faksilla ja 

tiedonsiirtovälineillä. Lisäksi siinä esitetään erityisvaatimukset tulosteista ja kuvakaappauksista sekä 

sivutaan todisteiden kokoa ja määrää. Osiossa on myös yhteenvetotaulukko: Yksityiskohtainen 

yleiskatsaus kaikista hyväksytyistä todisteiden toimittamisen muodoista tavaramerkkien 

valitusmenettelyissä. Sen tiedot perustuvat sisäisten ja ulkoisten valituselinten käytäntöön. Tästä voi olla 

erittäin paljon apua käyttäjille ja heidän edustajille, kun toimitaan tietyllä tai usealla lainkäyttöalueella. 

Toisessa osiossa annetaan suositukset liitehakemiston rakenteesta ja kerrotaan jäsentelemättömien 

todisteiden toimittamisen seurauksista. Lisäksi käyttäjien, osapuolien ja heidän edustajien avuksi on 

laadittu liitehakemistojen mallipohja, joka on yhteisen käytännön / yhteisten suositusten liitteenä 1. Luvun 

keskiössä oleva kattava kolmas osio antaa tarkat tiedot ja suositukset markkinatutkimusten rakenteen 

parhaista käytännöistä. Siinä on ohjeet tavaramerkkimenettelyssä todisteeksi toimitettavan 

markkinatutkimuksen suunnittelemiseen ja suorittamiseen sekä tarkistuslista, jota valituselimet ja 

jäsenmaiden teollisoikeusvirastot voivat käyttää tukityökaluna arvioitaessa sisältöä ja vaatimuksia, jotka 

markkinatutkimuksen tulisi täyttää. Lopuksi luvussa esitetään ehdotukset valaehtoisten todistusten ja 

todistajalausuntojen sisällön vähimmäisvaatimuksista, joista EU:n eri sidosryhmät ovat keskustelleet ja 

sopineet. 

 

TODISTEIDEN SALASSAPITO 

 

Salassapitopyynnön laajuus; oikeat tavat ja ajankohta hakea salassapitoa; kriteerit 

salassapitopyynnön arviointiin; salassapidettävän tiedon käsittely tiedostoissa ja päätöksissä; 

henkilötietojen, terveystietojen ja arkaluonteisten tietojen käsittely tiedostoissa ja päätöksissä 

(tunnisteettomuus) 

Tässä luvussa annetaan suositukset siitä, miten ja milloin tietoja haetaan salassapidettäviksi, mukaan 

lukien laajuus, ajankohta, oikeat tavat salassapitopyynnön esittämiseen ja pyynnön perusteet. Siinä 

annetaan myös yhdenmukainen lähestymistapa näiden arviointiin. Siinä selitetään termin 

”todisteiden/tiedon luottamuksellisuus” viittaavan liike- ja kauppasalaisuuksiin ja muuhun 

salassapidettävään tietoon. Lisäksi otetaan huomioon asiaa koskevat kansalliset säännöt ja tarvittaessa 

näitä käsitteitä määrittelevää kansallinen oikeuskäytäntö. Lisäksi luvussa annetaan käytännön ohjeita 

valituselimille ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastoille luottamuksellisen tiedon käsittelemisestä 

tiedostoissa ja päätöksissä (sekä verkossa että verkon ulkopuolella). Ottaen huomioon, että jotkut 

valituselimet ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastot eivät julkaise päätöksiään tai todisteita verkossa, tämän 

osion suosituksia sovelletaan vain tarpeen mukaan. Lopuksi luvussa annetaan ohjeita siitä, mitä 

valituselinten ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastojen tiedostoissa ja päätöksissä (sekä verkossa että 

verkon ulkopuolella) voidaan tehdä tunnisteettomaksi ja selitetään, tehdäänkö se nimenomaisesta 

pyynnöstä vai viran puolesta. 

 

3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 
Edellisten yhteisten käytäntöjen tapaan tämä yhteinen käytäntö / yhteiset suositukset tulevat voimaan 

kolmen kuukauden kuluessa tämän yhteisen tiedonannon julkaisemispäivästä. 
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Aktiivisten sidosryhmien erilaisuuden ja yhteisen käytännön / yhteisten suositusten laajuuden ja 

sovellettavuuden vuoksi tarvitaan kuitenkin enemmän joustavuutta, jos sen halutaan tuottavan arvoa ja 

hyötyä valituselimille, teollisoikeusvirastoille ja käyttäjille. Siksi on otettu käyttöön uusi vaihtoehto, eli 

valikoiva täytäntöönpano. Teollisoikeusvirastot(2) voivat panna täytäntöön yhteisen käytännön / yhteiset 

suositukset kokonaan (kokonainen täytäntöönpano) tai tiettyjen lukujen tai alalukujen osalta, mikä voi 

vähentää joidenkin teollisoikeusvirastojen kohtaamia täytäntöönpanoa haittaavia oikeudellisia esteitä. 

Koska yhteinen käytäntö ei voi olla sitova ulkoisille valituselimille, ne voivat soveltaa ja ottaa käyttöön tämän 

asiakirjan suositukset katsoessaan niiden tuovan lisäarvoa ja hyötyä. 

Alla olevassa linkissä on lisätietoa tämän yhteisen käytännön / yhteisten suositusten (tai niiden osien) 

täytäntöönpanosta. 

Täytäntöönpanevat virastot voivat päättää lisätietojen julkaisemisesta verkkosivustoillaan. 

 

3.1. TÄYTÄNTÖÖNPANEVAT VIRASTOT 

 

Luettelo täytäntöönpanevista virastoista, täytäntöönpanopäivämäärästä, täytäntöönpannuista 

luvuista/alaluvuista ja täytäntöönpanokäytännöstä: LINKKI TAULUKKOON 

(*) Jos yhteisen tiedonannon ja yhteisen käytännön asiakirjojen käännös mille tahansa Euroopan unionin 

viralliselle kielelle ja englanninkielinen versio ovat ristiriidassa, noudatetaan jälkimmäistä. 

 

                                                      
(2) mukaan lukien näiden sisäiset valituselimet  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf


 
Todisteet tavaramerkkien valitusmenettelyissä 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w
w

w
.e

u
ip

n
.o

rg
 

FI 

YHTEINEN KÄYTÄNTÖ CP12 
 

TODISTEET TAVARAMERKKIEN 
VALITUSMENETTELYISSÄ:  

YHTEISET SUOSITUKSET TODISTEIDEN TOIMITTAMISESTA, 
RAKENTEESTA JA ESITTÄMISESTÄ SEKÄ LUOTTAMUKSELLISTEN 

TODISTEIDEN KÄSITTELEMISESTÄ. 

 

MAALISKUU 2021 

Asiakirja esittää suositukset, jotka toimivat ohjeina Euroopan tavaramerkki- ja 

mallioikeusverkoston sidosryhmille ja antavat yleiset ohjeet sisäisille ja ulkoisille 

valituselimille ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastoille esitettäviin todisteisiin liittyvistä 

käytännöistä siten, että kukin taho voi ottaa käyttöön suositukset, joita se pitää 

hyödyllisinä ja sovellettavina ensimmäisen tai toisen asteen roolissaan. 



 
Todisteet tavaramerkkien valitusmenettelyissä 

  
 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Asiakirjan tarkoitus ........................................................................................................................ 1 

1.2 Tausta ........................................................................................................................................... 1 

1.3 Käytännön soveltamisala .............................................................................................................. 2 

2 YLEISET KÄSITTEET........................................................................................................................... 3 

2.1 Todisteet ........................................................................................................................................ 3 

2.2 Todisteiden hyväksyttävyys valitusmenettelyssä .......................................................................... 3 

3 YHTEINEN KÄYTÄNTÖ ....................................................................................................................... 4 

3.1 Todistuskeinot ja -lähteet .............................................................................................................. 4 

3.1.1 Asiakirjojen ja muiden todisteiden tuottaminen ........................................................................ 5 

3.1.1.1 Laskut ja muut kaupankäyntiin liittyvät asiakirjat ...............................................................5 

3.1.1.2 Kuvastot, mainokset ja julkisuus ........................................................................................5 

3.1.1.3 Julkaisut .............................................................................................................................6 

3.1.1.4 Näytteet ..............................................................................................................................6 

3.1.1.5 Viralliset ja julkiset asiakirjat ..............................................................................................6 

3.1.1.6 Todistajalausunnot .............................................................................................................6 

3.1.1.7 Valaehtoiset tai juhlalliset vakuutukset ..............................................................................6 

3.1.1.8 Markkinatutkimukset ..........................................................................................................6 

3.1.1.9 Otteet sosiaalisesta mediasta ............................................................................................6 

3.1.1.10 Muut asiakirjat ....................................................................................................................7 

3.1.1.11 Todisteiden toimittamisen tavoite ......................................................................................7 

3.1.2 Verkkotodisteet: lähteet, luotettavuus ja esittäminen ............................................................... 9 

3.1.2.1 Sähköiset tietokannat ........................................................................................................9 

3.1.2.2 Verkkosivustojen arkistot ................................................................................................ 10 

3.1.2.3 Muokattavat verkkosivustot ............................................................................................ 10 

3.1.2.4 Ei-muokattavat verkkosivustot ........................................................................................ 10 

3.1.2.5 Verkkosivustojen analytiikka (verkkosivuston liikenne, raportointi ja tilastot) ................. 11 

3.1.2.6 Sosiaalinen media .......................................................................................................... 12 

3.1.2.7 Verkkosivustot videoiden ja valokuvien jakamiseen ....................................................... 13 

3.1.2.8 Hyperlinkit ja URL-osoitteet ............................................................................................ 13 

3.1.2.9 Verkkokauppa-alustat ..................................................................................................... 14 

3.1.2.10 Sovellukset ...................................................................................................................... 14 

3.1.2.11 Metadata ......................................................................................................................... 15 

3.1.2.12 Saavutettavuuteen internetissä mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ................................. 16 

3.1.3 Todisteiden aitous, totuudenmukaisuus ja luotettavuus ja sen arviointikriteerit .................... 17 



 
Todisteet tavaramerkkien valitusmenettelyissä 

  
 

 

 

3.2 Todisteiden relevantin päivämäärän vahvistaminen ................................................................... 17 

3.2.1 Asiakirjatodisteet: asiakirjojen päivämäärän määrittäminen .................................................. 17 

3.2.2 Verkkotodisteet: työkaluja relevantin päivämäärän määrittämiseen ...................................... 18 

3.2.2.1 Hakukoneiden ja verkkosivustojen arkistointipalvelujen antamat päivämäärät .............. 18 

3.2.2.2 Tietokoneen tuottamat aikaleimatiedot ........................................................................... 22 

3.2.2.3 Teknisen rikostutkinnan ohjelmistotyökalut .................................................................... 26 

3.2.3 Markkinatutkimuksen ajankohta ja ajoitus ............................................................................. 26 

3.3 Todisteiden esittämistavat ........................................................................................................... 26 

3.3.1 Todisteiden esittäminen: hyväksyttävät muodot, koot ja määrät ........................................... 27 

3.3.1.1 Kaikentyyppiset tiedot ..................................................................................................... 27 

3.3.1.2 Paperimuodossa toimitettavat tiedot, mukaan lukien fyysiset esineet ........................... 28 

3.3.1.3 Sähköisessä muodossa toimitettavat tiedot ................................................................... 28 

3.3.1.4 Faksin välityksellä toimitettavat tiedot ............................................................................ 29 

3.3.1.5 Tiedonsiirtovälineet (DVD-levyt, CD-ROM-levyt, USB-muistitikut, ynnä muut) ja muut 

hyväksyttävät tallennusmuodot ...................................................................................... 29 

3.3.1.6 Tulosteet ja kuvakaappaukset: erityisvaatimukset ......................................................... 31 

3.3.2 Todisteiden jäsentely ............................................................................................................. 31 

3.3.2.1 Liiteluettelo ...................................................................................................................... 31 

3.3.2.2 Jäsentelemättömät todisteet: seuraukset ....................................................................... 32 

3.3.3 Markkinatutkimusten jäsentely ............................................................................................... 33 

3.3.3.1 Markkinatutkimuksen tarjoajaa koskevat vaatimukset.................................................... 33 

3.3.3.2 Kuluttajaotos (otantamenetelmä, otoksen koko) ............................................................ 33 

3.3.3.3 Tutkimuksen toteutusmenetelmä (kasvotusten, puhelimitse, verkossa, jne.) ................ 35 

3.3.3.4 Tutkimuskyselyn jäsentely ja sanamuodot ..................................................................... 35 

3.3.3.5 Tarkistuslista: markkinatutkimuksen sisällön ja laadun arviointiin käytettävä apuväline 40 

3.3.4 Mallipohjat .............................................................................................................................. 42 

3.3.4.1 Valaehtoiset todistukset .................................................................................................. 42 

3.3.4.2 Todistajalausunnot .......................................................................................................... 42 

3.4 Todisteiden salassapito ............................................................................................................... 43 

3.4.1 Salassapitopyynnön laajuus................................................................................................... 43 

3.4.2 Salassapitoa koskevien vaatimusten hyväksyttävät esitystavat ja -ajankohdat .................... 44 

3.4.3 Salassapitopyynnön arviointikriteerit ...................................................................................... 45 

3.4.4 Salassapidettävien tietojen käsittely asiakirjoissa ja päätöksissä .......................................... 45 

3.4.5 Henkilötietojen, terveyteen liittyvien henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen käsittely 

asiakirjoissa ja päätöksissä (tunnistettavuuden poisto) ......................................................... 46 

4 LIITE 1 ................................................................................................................................................. 48 

 

 



 
Todisteet tavaramerkkien valitusmenettelyissä 

  
 

 

 
Yhteinen käytäntö 1 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Asiakirjan tarkoitus 

Tämän yhteisen käytännön / yhteisten suositusten asiakirjan tavoite on määrittää yleiset periaatteet 

todisteista tavaramerkkien valitusmenettelyissä koskien etenkin todistetyyppejä, todistuskeinoja ja -lähteitä 

ja relevanttien päivämäärien määrittämistä sekä todisteiden rakennetta ja esittämistä ja luottamuksellisten 

todisteiden käsittelemistä. Siinä annetaan edellä kerrotuista seikoista suosituksia, jotka eivät ole sitovia. 

 

Yhteinen käytäntö CP12 toimii tietolähteenä pääasiassa seuraaville: 

 

• valituselimet(1) 

• tavaramerkkivalitusmenettelyn osapuolet ja heidän edustajat 

• käyttäjäyhdistykset. 

 

Koska monet yhteisen käytännön osat käsittelevät todisteita tavaramerkkimenettelyissä yleisesti, sitä 

voidaan mahdollisesti soveltaa muuallakin kuin valitusmenettelyissä. Sitä voidaan siksi käyttää 

laajemmissa yhteyksissä muun muassa ensimmäisen asteen tavaramerkkimenettelyissä.(2) 

 

Asiakirja annetaan laajasti saataville, siihen voi tutustua helposti ja siitä saa selkeän ja kattavan kuvan 

periaatteista, joihin uusi yhteinen käytäntö perustuu. 

 

Todisteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti, mutta tässä yhteisessä käytännössä esitetyt periaatteet voivat 

toimia hyödyllisinä ohjeina kaikille edellä mainituille sidosryhmille. Siksi tämä asiakirja ei pyri säätämään 

käytäntöä riippumattomille valituselimille eikä edellyttämään täytäntöönpanossaan muutoksia 

lainsäädäntöön. Sen tavoite on pelkästään antaa suosituksia. Valituselimet voivat käyttää ja soveltaa näitä 

hyödyllisiksi katsomiltaan osin, koska yhteinen käytäntö ei voi sitoa niitä. 

 

1.2 Tausta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2015 EU-tavaramerkkiä koskevan 

uudistuspaketin. Pakettiin sisältyi kaksi säädöstä, jotka ovat asetus (EU) 2017/1001 (EUTMR) ja direktiivi 

(EU) 2015/2436 (TMD), jolla pyritään lähentämään edelleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä. 

Sisällöllisiä ja menettelyllisiä kysymyksiä koskevien uusien säännösten lisäksi teksteillä luotiin vahvempi 

oikeusperusta yhteistyölle. EU-tavaramerkkiasetuksen 151 artiklan mukaisesti yhteistyöstä jäsenmaiden 

teollisoikeusvirastojen kanssa, käytäntöjen ja välineiden lähentämisen edistämiseksi tavaramerkkien ja 

mallioikeuksien alalla, tuli EUIPO:n ydintehtävä. Asetuksen artiklassa 152 todetaan nimenomaan, että 

tähän yhteistyöhön tulisi sisältyä yhteisten tutkintastandardien kehittäminen ja yhteisten käytäntöjen 

käyttöönotto. Etenkin CP12:a koskien tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kappaleessa 9 ilmaistaan 

myös menettelysääntöjä lähentävien yleisten periaatteiden esittämisen tärkeys. 

 

Tämän lainsäädäntökehyksen perusteella EUIPO:n hallintoneuvosto sopi kesäkuussa 2016 

eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden käynnistämisestä. Hankkeet, jotka perustuvat EU-

tavaramerkkiasetuksessa säädettyihin eri toimiin, kehitettiin aiempien onnistumisten pohjalta siten, että 

samalla parannetaan prosesseja ja laajennetaan yhteistyön ulottuvuutta. 

 

Lähentymisalaan kuului hanke, jonka tarkoituksena oli nimenomaisesti yksilöidä ja analysoida mahdollisia 

uusia yhdenmukaistamisaloitteita. Hankkeessa analysoitiin teollisoikeusvirastojen tavaramerkki- ja 

mallioikeuskäytäntöjä tavoitteena löytää eroavaiset alueet ja määritellä yhteisen käytännön hyödyllisimmät 

alueet verkoston sidosryhmille arvioimalla todennäköiset vaikutukset, mahdollisen soveltamisalan 

                                                      
(1) Sisäiset valituselimet jäsenmaiden teollisoikeusvirastoissa ja ulkoiset valituselimet, mukaan lukien ulkoisina valituseliminä 
tavaramerkkitapauksissa toimivat oikeusistuimet ja hallinnolliset elimet / lautakunnat. 
(2) Näin ollen myös Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO), Benelux-maat ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastot 
saattavat hyötyä yhteisen käytännön asiakirjan sopivina ja hyödyllisinä pitämiensä suositusten soveltamisesta. 
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toteutettavuus, nykyiset oikeudelliset rajoitteet, käyttäjien kiinnostuksenkohteet ja käytännöllisyys 

teollisoikeusvirastojen kannalta. Analyysi tehtiin jaksoissa, ja jokaisesta jaksosta saatiin suositus uuden 

lähentymishankkeen käynnistämistä varten. 

 
Tässä asiakirjassa esitettävä yhteinen käytäntö liittyy viidenteen hallintoneuvoston käynnistämään ja 
yhteensä kahdenteentoista hankkeeseen. CP12 – Todisteet tavaramerkkien valitusmenettelyissä: 
todisteiden toimittaminen, rakenne ja esittäminen sekä luottamuksellisten todisteiden käsitteleminen 
suositeltiin julkaistavaksi neljännen lähentymisanalyysikierroksen tuloksena. 

 

CP12 – Todisteet tavaramerkkien valitusmenettelyissä: todisteiden toimittaminen, rakenne ja 

esittäminen sekä luottamuksellisten todisteiden käsitteleminen. 

 

Koska jäsenvaltiot velvoitettiin ottamaan käyttöön menettämis- ja mitätöintimenettely 

teollisoikeusvirastoissaan tammikuuhun 2023 mennessä, ehdotus lähentymishankkeesta tällä alalla tuli 

yhä tärkeämmäksi. Jäsenmaiden teollisoikeusvirastojen laajentuneet valtuudet saattavat aiheuttaa 

enemmän kiistoja sekä ensimmäisessä asteessa että valitusmenettelyssä, minkä vuoksi lähestymistapoja 

yhdenmukaistavat yhteistyöhankkeet sekä tukevat jäsenmaiden teollisoikeusvirastoja että edistävät 

parhaiden käytäntöjen välittämistä ulkoisten valituselinten kanssa ja tuovat käyttäjille enemmän selkeyttä 

ja varmuutta. 

Valituselimet ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastot osoittivat kiinnostuksensa asiaan, minkä jälkeen laajan 

tavaramerkkien valitusmenettelyjä koskevan kyselyn tulokset analysoitiin EUIPO:ssa helmikuussa 2018 

pidetyssä valituselinten kokouksessa, johon osallistui edustajia yli 30 EU-maan ja EU:n ulkopuolisten 

maiden valituselimistä ja käyttäjäyhdistyksistä. 

Kokouksen tuloksena ensinnäkin tunnustettiin, että valituselinten järjestelmien ja käytäntöjen lähentäminen 

voi hyödyttää Euroopan tavaramerkki- ja mallioikeusverkoston (EUIPN) sidosryhmiä, ja toiseksi saavutettiin 

suositukset siitä, mitkä valitusmenettelyjen alueet parhaiten sopisivat lähentymishankkeeseen ja voisivat 

eniten hyödyttää EUIPN:n sidosryhmiä. 

Nämä suositukset kanavoitiin lähentymisanalyysityöryhmään, joka esitti CP12:n hanke-ehdotuksena 

yhteistyökokouksessa lokakuussa 2018. Se hyväksyttiin kokouksessa, ja sen jälkeen EUIPO:n 

hallintoneuvosto otti sen käyttöön marraskuussa 2018. 

CP12 perustuu siihen, että sen sidosryhmiä ja mahdollisia hyötyjiä ovat valituselinten lisäksi paljon 

laajemmin myös teollisoikeuksien ammattilaiset ja oikeudenhaltijat. Yhteisen käytännön CP12 sisältö ja 

suositukset täydentävät CP10:ssä tehtyä työtä yhdenmukaistettaessa lähestymistapoja internetistä 

saatuihin todisteisiin mallien osalta, mutta niitä ei tule pitää vaatimuksina. Näin ollen kumpikaan ei ole sitova 

eikä yleispätevä, mutta ne antavat lisää tietoa, ohjeita ja neuvoja teollisoikeusvirastoille näiden toimiessa 

ensimmäisenä asteena sekä EUIPN:n käyttäjille ja heidän edustajille. 

 

Lisäksi CP12 edistää puitteita, jotka vahvistavat jäsenmaiden teollisoikeusvirastojen eri valituselinten ja 

EUIPO:n välisiä suhteita. Se parantaa ennustettavuutta tavaramerkkien haltijoiden kannalta EUIPO:ssa ja 

kansallisten virastojen valituslautakunnissa käytävissä valitusmenettelyissä, tarjoaa käyttäjille 

yhdenmukaisempaa, tehokkaampaa ja avoimempaa riitojen ratkaisua sekä vahvistaa yhteensopivuutta ja 

vuorovaikutusta EU:n ja kansallisten tavaramerkkijärjestelmien välillä. 

 

1.3 Käytännön soveltamisala 

Yhteinen käytäntö esittää ohjaavia ja ei-sitoviia periaatteita todisteista tavaramerkkien valitusmenettelyissä. 

 

Seuraavat seikat kuuluvat yhteisen käytännön CP12 soveltamisalaan: 

 

• todistetyypit ja niiden hyväksyttävyys valitusmenettelyssä 

• todistuskeinot ja -lähteet, mukaan lukien niiden aitous, totuudenmukaisuus ja luotettavuus 
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• todisteiden relevantin päivämäärän vahvistaminen 

• todisteiden esittämistavat: rakenne ja esittäminen, mukaan lukien hyväksyttävät muodot, koko ja 

määrä, liitehakemisto ja mallipohjat 

• todisteiden salassapito. 

 

Seuraavat seikat eivät kuulu yhteisen käytännön CP12 soveltamisalaan: 

 

• todisteiden todistusarvon arviointi 

• kielelliset seikat 

• kuvaus täytäntöönpanoa estävistä oikeudellisista rajoitteista 

• ohjeiden päivittäminen 

• seuraavat todistuskeinot: suulliset todisteet, tarkastukset, asiantuntijalausunnot ja tietopyynnöt 

• oikeusistuimissa käytävät tavaramerkkiloukkausmenettelyt 

• tilanteet, joissa valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen pitäisi antaa kolmansille 

osapuolille tai muille hallinnollisille elimille / oikeusistuimille pääsy menettelyssä toimitettuihin 

luottamuksellisiin todisteisiin /  tietoihin 

• henkilötietoihin liittyvät asiat pois lukien tunnisteettomuus. 

 

2 YLEISET KÄSITTEET 

Seuraavissa alaluvuissa esitetyt todisteiden määritelmät koskevat kaikkia yhteisen käytännön CP12 lukuja. 

 

2.1 Todisteet 

Yhteisen käytännön CP12 puitteissa termi ”todiste” tarkoittaa erilaisia tietolähteitä, joilla voidaan todentaa 

ja todistaa tosiasioita tavaramerkkimenettelyissä. 

 

2.2 Todisteiden hyväksyttävyys valitusmenettelyssä 

Yleissääntönä osapuolten ei pitäisi toimittaa todisteitaan ensimmäistä kertaa valitusmenettelyssä, 

etenkään kyseisen todisteen oltua tiedossa ja saatavana ensimmäisen asteen menettelyssä. Käytännössä 

tällaisia tilanteita saattaa kuitenkin tulla eri syistä. 

 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on eritellyt useita olosuhteita, joissa todisteita joko 

hyväksytään tai hylätään valitusmenettelyissä. Siksi täytyy luokitella ja järjestää tilanteet, joissa valituselin 

voi hyväksyä todisteita tavallisen menettelyaikataulun ulkopuolella. Tällainen luokittelu edellyttää 

oikeudellista viitekehystä, jolla luodaan yhteinen ymmärrys yleisimmin esiintyvistä ja käytännössä 

hyödyllisimmistä tilanteista. 

 

Edellä olevan huomioiden ja EU:n vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella (3) yhteisessä käytännössä 

esitetään neljä eriteltyä ja määriteltyä todistetyyppiä sekä olosuhteita, jotka voidaan ottaa huomioon niiden 

hyväksyttävyyden arvioinnissa valitusmenettelyssä. 

 

Uudet todisteet 

Todisteet, jotka eivät olleet tiedossa tai saatavina ensimmäisen asteen menettelyssä ja jotka toimitetaan 

siten ensimmäistä kertaa valitusmenettelyssä. Ne eivät liity aiemmin toimitettuihin todisteisiin. 

 

Ensimmäistä kertaa esitettävät todisteet 

Ensimmäisen asteen menettelyssä tiedossa ja saatavina olleet todisteet, joita ei toimitettu kyseisessä 

                                                      
(3) 14/05/2019, yhdistetyissä tapauksissa T-89/18 ja T-90/18, Café del Sol ja CAFE DEL SOL, EU:T:2019:331, § 41-42; 21/07/2016, 
C-597/14 P, EUIPO v Grau Ferrer, EU:C:2016:579, § 26-27; 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:593, § 86-88; 
18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE, EU:C:2013:484, § 30; katso myös: Julkisen asiamiehen Campos Sánchez-Bordonan mielipide, 
päivätty 5.12.2017, C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, § 60. 
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vaiheessa. Ne kuitenkin toimitetaan ensimmäistä kertaa valitusmenettelyssä. 

 

Täydentävät todisteet tai lisätodisteet 

Valitusmenettelyssä toimitetut todisteet, jotka täydentävät, vahvistavat tai selventävät aiemmin ajallaan 

ensimmäisen asteen menettelyssä esitettyjä todisteita. Esimerkiksi todisteet, jotka toimitetaan vastauksena 

toisen osapuolen väitteisiin, jotka koskevat ensimmäisessä asteessa toimitettuja todisteita. 

 

Myöhässä esitetyt todisteet 

Kaikki valitusmenettelyssä asetetun määräajan jälkeen saadut todisteet. 

 

Täytyy kuitenkin painottaa, että edellä mainitut luokat eli uudet todisteet, ensimmäistä kertaa esitettävät 

todisteet ja täydentävät todisteet tai lisätodisteet, on saatettu toimittaa myöhässä, jolloin edellä mainitut 

määritelmät saattavat olla osittain päällekkäisiä. 

 

Edellä olevat määritelmät noudattavat todistetyyppejä koskevaa yhteistä terminologiaa ja ne ovat EU:n 

oikeuskäytännön mukaisia. Ne voivat toimia vain ohjeistuksena osapuolille ja heidän edustajilleen, ja siten 

edistää avoimuutta ja ennustettavuutta varsinkin EU:n tasolla EUIPO:n valituslautakunnissa käytävissä 

menettelyissä. Kuitenkin myös muiden valituselinten suositellaan käyttävän näitä määritelmiä, jos ne ovat 

sovellettavissa asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

Suositukset: 

 

• Valituselimiä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään edellä esitettyjä todisteluokkien 

määritelmiä 

• Valitusmenettelyssä todisteiden hyväksyttävyyden suhteen voidaan seuraavat tilanteet ottaa 

huomioon: 
(a) tekijät, jotka voidaan ottaa huomioon todisteiden hyväksyttävyyden puolesta 
valitusmenettelyssä  

1) jos todiste on todennäköisesti olennainen tapauksen tuloksen kannalta  
2) jos todistetta ei ole tuotettu ajallaan hyvästä syystä, joihin voidaan lukea muun muassa 
jokin seuraavista tilanteista:  
- todiste vain täydentää ajallaan jo toimitettuja asianmukaisia todisteita  
- todiste toimitetaan kiistämään ensimmäisen asteen omasta aloitteestaan tehtyjä tai 
tutkittuja päätelmiä valituksen kohteena olevassa päätöksessä  
- todiste on tullut tietoon vastikään tai ei muuten ollut aiemmin saatavana.  

(b) tekijät, jotka voidaan huomioida todisteiden hyväksyttävyyttä vastaan valitusmenettelyssä  
1) jos osapuoli käyttää tietoisesti viivytystaktiikkaa tai osoittaa selvää huolimattomuutta  

2) jos todisteen hyväksyminen viivästyttäisi menettelyä kohtuuttomasti. 

 

• Jos valituselin hyväksyy todisteen, tulisi todisteluokasta riippumatta toisen osapuolen oikeutta 

vastata / tulla kuulluksi aina noudattaa. 

 

Suositellut hyväksymiskriteerit eivät ole sitovia eivätkä vaikuta todisteiden käsittelyyn valituselimissä, joilla 

on aina harkintavalta hyväksyä minkä tyyppisiä todisteita tahansa, milloin tahansa, kansallisen 

lainsäädäntönsä ja tietyn tapauksen olosuhteiden mukaisesti. 

 

3 YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 

3.1 Todistuskeinot ja -lähteet 

Valituselimissä ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastoissa käytävissä tavaramerkkimenettelyissä voidaan 
esittää erilaisia todistuskeinoja. Joitakin keinoja käytetään useammin kuin toisia. Siksi käyttäjäyhdistysten, 
osapuolten ja heidän edustajien ohjeeksi on laadittu todistekeinoista esimerkkiluettelo, joka sisältyy 
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yhteiseen käytäntöön CP12. Lisäksi alla olevassa taulukossa kerrotaan, mitä toimitetulla todisteella 
pyritään näyttämään toteen yleisimmissä tavaramerkkitapauksissa. 
 
Niinikään verkkokaupan ja -markkinoinnin nykyisen ja tulevan kasvun vuoksi verkosta saatujen todisteiden 
määrä todennäköisesti kasvaa tulevina vuosina räjähdysmäisesti. Siksi tässä osiossa on myös suosituksia 
ja näkökulmia verkkotodisteisiin, niiden lähteisiin, luotettavuuteen ja esittämiseen. 
 
Viimeiseksi se esittää tekijät, jotka saattavat vaikuttaa kaikentyyppisten todisteiden, myös 
verkkotodisteiden, aitouteen, totuudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. 

 

3.1.1 Asiakirjojen ja muiden todisteiden tuottaminen 

Yleisesti ottaen osapuolet voivat vapaasti valita mitä todistelua he haluavat toimittaa valituselimille ja 

jäsenmaiden teollisoikeusvirastoille. Näin ollen tavaramerkkimenettelyissä voidaan toimittaa esimerkiksi 

seuraavia todistuskeinoja: 

 

3.1.1.1 Laskut ja muut kaupankäyntiin liittyvät asiakirjat  

Tässä osiossa käsitellään seuraavia asiakirjoja: 

• auditointiraportit 

• tarkastusraportit 

• vuosikertomukset 

• yritysprofiilit, verotustiedot, tilinpäätökset, asiakirjat, jotka vahvistavat oikeudenhaltijan merkin 

myynninedistämiseen tai mainostamiseen sijoittaman summan (luvut ja raportit sijoituksista 

mainostamiseen) ja vastaavat asiakirjat, jotka osoittavat muun muassa taloudelliset tulokset, 

myyntimäärät, liikevaihdon tai markkinaosuuden 

• laskut, tilaukset ja toimitusvahvistukset, myös asiakirjat, jotka vahvistavat, että tietty määrä asiakkaita 

on kyseisellä aikajaksolla ja alueella tilannut kyseisiä tavaroita tai palveluita oikeudenhaltijan 

verkkosivuston kautta 

• asiakirjat, jotka vahvistavat oikeudenhaltijan antaneen aiemmin suostumuksensa merkin käyttöön 

(esimerkiksi lisenssinhaltijoille) 

• asiakirjat, jotka vahvistavat suoran tai epäsuoran suhteen menettelyn osapuolten välillä ennen 

merkin hakemista, esimerkiksi sopimusta edeltävän, sen aikaisen tai sen jälkeisen suhteen 

• asiakirjat, jotka vahvistavat merkkiin liittyvän arvon, myös missä määrin merkkiä hyödynnetään 

lisensoinnin, oheistuotemyynnin ja sponsoroinnin kautta 

• kirjaukset suoritetusta täytäntöönpanosta, esimerkiksi rajaamis- tai rinnakkaiselosopimuksista 

tavaramerkkitapauksissa. 

 

3.1.1.2 Kuvastot, mainokset ja julkisuus  

Tähän osioon kuuluvat: 

• kuvastot 

• mainonta- ja myynninedistämismateriaali, myös hinnastot ja tarjoukset sekä mainonnan ulottuvuus 

ja kulutus 

• tulosteet verkkosivuista, verkkokaupoista, yritysten verkkosivustoista, verkkosivustojen arkistoista, 

internetin (verkkosivustojen) liikenteestä ja analytiikasta, TV-esityksistä ja video-/äänitiedostoista 

jne. 

• liikekirjeenvaihto ja käyntikortit 

• materiaalit messuilta ja konferensseista. 
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3.1.1.3 Julkaisut  

Muun muassa: 

• artikkelit, lehdistötiedotteet ja muut julkaisut sanomalehdissä, aikakauslehdissä tai muissa 

painotuotteissa 

• otteet oppaista, kirjoista, tietosanakirjoista, sanakirjoista, tieteellisistä artikkeleista jne. 

 

3.1.1.4 Näytteet 

Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: 

• pakkaukset, etiketit, laput ja näytteet tavaroista tai valokuvat niistä. 

 

3.1.1.5 Viralliset ja julkiset asiakirjat  

Näihin asiakirjoihin kuuluvat: 

• tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten päätökset 

• valituselinten tai jäsenmaiden teollisoikeusvirastojen päätökset 

• oikeusistuimien tai hallintoviranomaisten, myös valituselinten ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastojen 

sekä kauppakamarien myöntämät sertifikaatit ja kirjeet 

• luettelot oikeudenhaltijoiden tekemistä hakemuksista tai rekisteröinneistä yhdessä virallisista 

rekistereistä (virallisista tietokannoista) saatujen otteiden tai niiden sertifikaattien kanssa 

• hyperlinkit(4) ja URL-osoitteet(5) kyseisiin rekisterikohtiin virallisissa tietokannoissa 

• luettelot kolmansien osapuolten tekemistä hakemuksista tai rekisteröinneistä, toiminimistä ja 

verkkotunnuksista, jotka sisältävät asianmukaisen merkin tai sen elementtejä yhdessä virallisista 

rekistereistä (virallisista tietokannoista) saatujen otteiden kanssa. 

 

3.1.1.6 Todistajalausunnot 

Sisältää: 

• todistajalausunnot. 

 

3.1.1.7 Valaehtoiset tai juhlalliset vakuutukset 

Niitä ovat muun muassa seuraavat: 

• valaehtoiset tai vahvistetut kirjalliset lausunnot tai lausunnot, joilla on vastaava vaikutus niiden 

laatimismaan lain mukaan. 

 

3.1.1.8 Markkinatutkimukset 

Sisältää: 

• markkinatutkimukset ja mielipidekyselyt. 

 

3.1.1.9 Otteet sosiaalisesta mediasta 

Näitä ovat muun muassa aineisto seuraavista lähteistä: 

• blogit 

• foorumit 

• sosiaalisen median alustat 

• sosiaalisen median analytiikka. 

                                                      
(4) Viittaus tietoihin, joihin käyttäjä voi siirtyä suoraan joko napsauttamalla, napauttamalla tai pitämällä hiirtä hyperlinkin yläpuolella. 
Hyperlinkki voi olla koko asiakirja tai linkki tiettyyn asiakirjan osaan. 
(5) URL (Uniform Recourse Locator): Verkkoresurssin erityinen viite, jota käytetään WWW:ssä (World Wide Web). URL-osoitteita 
käytetään tavallisesti viittaamaan verkkosivuihin (http), tiedoston siirtoihin (FRP), sähköposteihin (mailto), tietokannan saatavuuteen 
(JDBC) ja muihin sovelluksiin. 
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3.1.1.10 Muut asiakirjat 

Tässä osiossa käsitellään seuraavia asiakirjoja: 

• sertifikaatit, sijoitukset ja palkinnot 

• asiakirjat, jotka vahvistavat, että tavaramerkkihakemus on poikennut alkuperäisestä tarkoituksestaan 

ja toimitettu keinottelutarkoituksessa tai vain rahallisen korvauksen saamiseksi 

• keskeytyspyyntöjen hyväksyminen. 

 

Edellinen luettelo (3.1.1.1–3.1.1.10) on vain ohjeellinen eikä kerro todisteiden suhteellisesta tärkeydestä tai 

todistusarvosta. Se on myös ei-tyhjentävä, joten osapuoli voi toimittaa mitä tahansa tietylletapaukselle 

aiheellista näyttöä ja valituselimet tai jäsenmaiden teollisoikeusvirastot voivat ottaa ne huomioon. 

Todisteiden arviointi on aina niiden omassa harkinnassa. 

 

3.1.1.11 Todisteiden toimittamisen tavoite 

Yleisesti ottaen ei ole rajoitusta, joka määräisi tietyt tosiasiat todennettaviksi ja todistettaviksi tietyillä 

todistuskeinoilla. Siksi edellä lueteltuja todistuskeinoja voidaan toimittaa erityyppisissä tapauksissa. Tämän 

asiakirjan puitteissa alla on kuitenkin taulukko, jossa on yhteenveto yleisimmistä 

tavaramerkkitapaustyypeistä ja todisteiden toimittamisen tavoitteista. 

 

On hyvä huomata, että sarake Todisteiden toimittamisen tavoite koskee osapuolia (myös menettelyjen 

kolmansia osapuolia, esimerkiksi huomautuksia toimitettaessa) ja heidän edustajia, ei valituselimiä tai 

jäsenmaiden teollisoikeusvirastoja. 

 

Lisäksi koska relevantti päivämäärä/ajanjakso on tärkeä tekijä kaikissa seuraavan tyyppisissä tapauksissa, 

menettelyn osapuolten ja heidän edustajien täytyy aina ottaa se huomioon. Todisteita ei suositella 

toimitettaviksi relevantin aikajakson ulkopuolisista päivämääristä, paitsi silloin kun osapuoli selittää niiden 

vaikutuksen tosiasioiden tilaan relevanttina päivänä/aikajaksona (katso myös alaluku 3.2). 

 

Oikeudelliset 

käsitteet / 

Tapaustyypit 

Todisteiden toimittamisen tavoite 

Saavutettu 

erottamiskyky 

Sen osoittaminen, että merkki on käytön seurauksena saavuttanut 

erottamiskyvyn asianmukaisella maantieteellisellä alueella suhteessa niihin 

tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä haetaan tai merkki on 

rekisteröity(6). 

Lisääntynyt 

erottamiskyky 

Sen osoittaminen, että merkki on käytön seurauksena saavuttanut 

lisääntyneen erottamiskyvyn asianmukaisella maantieteellisellä alueella(7). 

Todisteiden lisääntyneen käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä tulisi 

viitata myös asianmukaisiin tavaroihin ja palveluihin. 

Maine Sen osoittaminen, että merkittävä osa asianmukaista yleisöä alueella, jota 

maineväittämä koskee, tuntee kyseisen tavaramerkin sen kattamista 

asianmukaisista tavaroista tai palveluista. Olennaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi tavaramerkin hallitsema markkinaosuus, sen käytön 

tehokkuus, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä yrityksen sen 

myynninedistämiseen tekemän sijoituksen suuruus(8). 

Laajalti tunnettu merkki Sen osoittaminen, että merkki on kyseisissä jäsenmaissa laajalti tunnettu 

siinä mielessä kuin sanoja ”laajalti tunnettu” käytetään Pariisin 

                                                      
(6) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 4(4) ja artikla 4(5); EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 7(3) ja artikla 
59(2). 
(7) 12/03/2008, T-332/04, Coto D'Arcis, EU:T:2008:69, § 50. 
(8) 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-27; 10/05/2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, § 51-52. 
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yleissopimuksen artiklassa 6bis(9). Merkin pitäisi olla kyseisen yleisön 

keskuudessa laajalti tunnettu tietyistä tavaroista ja palveluista(10). 

Käyttönäyttö/ 

Tosiasiallinen käyttö 

Sen osoittaminen, että haltija on tietyllä ajanjaksolla tosiasiallisesti 

käyttänyt merkkiä jäsenmaassa tai jäsenmaissa niiden asianmukaisten 

tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joille merkki on rekisteröity(11). 

Todisteiden pitäisi koostua tavaramerkin(12) käytön paikkaa, aikaa, laajuutta 

ja luonnetta koskevista ilmauksista. 

Erottamiskyvytön 

merkki 

Sen osoittaminen, että tavaramerkki on erottamiskyvytön(13). 

Erottamiskykyä voidaan arvioida vain viitaten ensinnäkin tavaroihin tai 

palveluihin, joille rekisteröintiä haetaan tai joille tavaramerkki on 

rekisteröity, ja toiseksi asianmukaisen yleisön käsitykseen merkistä(14) 

asianmukaisella alueella. 

Kuvaileva merkki Sen osoittaminen, että tavaramerkki koostuu ainoastaan merkeistä tai 

ilmaisuista, joilla voidaan kaupankäynnissä asianmukaisella alueella 

osoittaa niiden tavaroiden tai palveluiden, joille rekisteröintiä haetaan tai 

joille tavaramerkki on rekisteröity(15), lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, 

arvoa, maantieteellistä alkuperää, tuotteiden valmistamisen tai palveluiden 

toimittamisen aikaa tai muita ominaisuuksia. 

Tavanomainen merkki 

tai ilmaisu 

Sen osoittaminen, että tavaramerkki koostuu ainoastaan merkeistä tai 

ilmaisuista, joista on tullut asianmukaisella alueella tavanomaisia nykyisellä 

kielellä tai hyvän kauppatavan mukaisissa- ja alan vakiintuneissa 

käytännöissä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä 

haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity(16). 

Harhaanjohtava 

merkki 

Sen osoittaminen, että tavaramerkki on luonteeltaan yleisölle 

harhaanjohtava, esimerkiksi suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, 

laatuun tai maantieteelliseen alkuperään(17), joille rekisteröintiä haetaan tai 

tavaramerkki on rekisteröity asianmukaisella alueella. 

Geneerinen merkki 

(menettämismenettely) 

Sen osoittaminen, että haltijan tekemien tai tekemättä jättämien toimien 

seurauksena tavaramerkistä on tullut yleisnimi kaupankäynnissä 

asianmukaisella alueella tuotteille tai palveluille, joille se on rekisteröity(18). 

Vilpillinen mieli Hyväksytyistä eettisen käyttäytymisen periaatteista tai rehellisistä 

kaupallisista ja liiketoimintakäytännöistä poikkeavan käyttäytymisen 

osoittaminen(19). 

 

Myös edellistä taulukkoa tulee pitää ei-tyhjentävänä. 

 

Suositukset: 

 

• Osapuolet voivat esittää menettelyssä erityyppisiä todisteita saman tosiasian todentamiseksi. Se että 

todisteita tulee arvioida kokonaisvaltaisesti, viittaa siihen, että ne tulisi arvioida toistensa valossa. 

                                                      
(9) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 5(2)(d); EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 8(2)(c) ja artikla 60; katso 
myös: 22/11/2007, C- 328/06, Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet, EU:C:2007:704. 
(10) Termit ”laajalti tunnettu” ja ”maine” ovat erillisiä oikeudellisia käsitteitä, mutta niissä on merkittävää päällekkäisyyttä. Näin ollen 
käytännössä kynnys sen todentamiseen, onko tavaramerkki laajalti tunnettu tai onko sillä maine, on yleensä sama, koska molempien 
kohdalla arviointi perustuu pääasiassa määrälliseen harkintaan siitä, kuinka paljon yleisö merkistä tietää. 
(11) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 16; EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 18. 
(12) 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 41. 
(13) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 4(1)(b); EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 7(1)(b) ja artikla 59(1)(a). 
(14) 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24. 
(15) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 4(1)(c); EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 7(1)(c) ja artikla 59(1)(a). 
(16) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 4(1)(d); EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 7(1)(d) ja artikla 59(1)(a). 
(17) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 4(1)(g); EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 7(1)(g) ja artikla 59(1)(a). 
(18) EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 artikla 20(a); EU:n tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artikla 58(1)(b). 
(19) Julkisen asiamiehen Sharpstonin kannanotto, päivätty 12.3.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60. 
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Vaikka jotkut todisteet eivät ole ratkaisevia, ne voivat tarkasteltuna yhdessä muiden todisteiden 

kanssa myötävaikuttaa olennaisen tosiasian todentamiseen. 

 

3.1.2 Verkkotodisteet: lähteet, luotettavuus ja esittäminen 

Tämän yhteisen käytännön puitteissa verkkotodisteiksi katsotaan internetistä saadut todisteet. Ottaen 

huomioon verkkokaupan, sosiaalisen median ja muiden verkkoalustojen kasvavan merkityksen 

liiketoiminnassa on järkevää hyväksyä verkkotodisteet pääsääntöisesti kelpaaviksi todistuskeinoiksi(20). 

 

Internetin luonteesta johtuen voi kuitenkin olla vaikeaa todentaa todellista internetissä saatavaa sisältöä ja 

sitä, minä päivänä ja miksi ajaksi kyseinen sisältö todella tuli julkisesti saatavaksi. Verkkosivustojen 

päivittäminen on helppoa, eikä useimmissa niistä ole arkistoa aiemmin näytetystä materiaalista tai 

kirjauksia, joista yleisö voisi todentaa tarkasti, mitä ja koska on julkaistu. Tästä juontuu verkkotodisteiden 

luotettavuusongelma. 

 

Täytyy painottaa, että tämä alaluku perustuu yhteisen käytännön CP10 kriteereihin mallien internetissä 

julkistamisen arvioinnista(21). Jotkut suositukset saattavat arviointimenetelmien osalta koskea myös muita 

teollisoikeuksia tai todisteita, mutta niitä voidaan joutua ja kannattaa muokata tavaramerkkien 

erityispiirteisiin sopiviksi. 

 

3.1.2.1 Sähköiset tietokannat 

Todentaakseen menettelyssä esimerkiksi aiemman tavaramerkkihakemuksen tai -rekisteröinnin (sen 

olemassaolon, kelpoisuuden, suoja-alan jne.) osapuolen tulisi toimittaa valituselimille ja jäsenmaiden 

teollisoikeusvirastoille todisteet kyseisestä hakemuksesta tai rekisteröinnistä. Siksi suositellaan 

toimittamaan otteita asianmukaisista verkkotietokannoista. 

 

Otteet tietokannoista tulisi aina hyväksyä, jos ne ovat peräisin virallisista tietokannoista, kuten seuraavissa 

suosituksissa selitetään. 

 

Lisäksi todentavista fyysisistä todisteista erillään tapauksissa, joissa todisteet koskevat aiempien 

oikeuksien hakemista tai rekisteröintiä, osapuoli voi sen sijaan tukeutua muodollisesti seuraavien 

tietokantojen suoraan hyperlinkkiin tai URL-osoitteeseen (lisätietoja alaluvussa 3.1.2.8: Hyperlinkit ja URL-

osoitteet). 

 

Suositukset: 

 

• otteet verkkotietokannoista tulisi hyväksyä, jos ne ovat peräisin joko jonkin jäsenmaan 

teollisoikeusviraston virallisesta tietokannasta tai EU:n laitosten ja elimien tai kansainvälisten 

organisaatioiden ylläpitämistä virallisista tietokannoista (esim. EUIPO:n eSearch Plus tai WIPO:n 

Madrid Monitor(22)). 

• otteet TMView:sta tulisi myös hyväksyä(23) osapuolina olevissa virastoissa haettuja tai rekisteröityjä 

kansainvälisiä rekisteröintejä ja tavaramerkkejä koskeviksi todisteiksi, jos ne sisältävät 

asianmukaiset tiedot. 

• jos virallisen tietokannan ote ei sisällä kaikkia vaadittavia tietoja, osapuolen on täydennettävä sitä 

muilla virallisesta lähteestä saaduilla, puuttuvat tiedot sisältävillä asiakirjoilla. 

• kuvallisten tavaramerkkien kohdalla merkki tulisi esittää samalla sivulla kuin ote ja ellei näin ole, on 

toimitettava ylimääräinen virallinen asiakirja/sivu, jolla kuva näkyy. Se voi olla peräisin joko itse 

                                                      
(20) 06/11/2011, T-508/08, kaiuttimen esittäminen, EU:T:2011:575, § 75. 
(21) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_fi.pdf  
(22) Lyhyt versio otteesta on riittävä, jos se sisältää kaikki tarvittavat tiedot, mutta laajempi tai pitkä versio WIPO:n otteesta on parempi, 
koska siinä on kaikki yksittäiset ilmaisut kunkin nimetyn maan osalta, myös ilmoitus suojan myöntämisestä. 
(23) 06/12/2018, T-848/16, Deichmann SE v EUIPO, EU:T:2018:884, § 61 and 70. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_fi.pdf
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tietokannasta (esimerkiksi toisinnettuna erilliselle sivulle, jonka tulosteessa, PDF-tallenteessa tai 

vastaavassa näkyvät lähteen tunnistetiedot) tai muusta virallisesta lähteestä (kuten virallisesta 

lehdestä, jossa kuva on julkaistu). 

 

3.1.2.2 Verkkosivustojen arkistot 

Verkkosivustojen arkistointipalvelujen prosessissa kerätään osia World Wide Webistä sen varmistamiseksi, 

että tiedot säilyvät arkistossa tulevia tutkijoita, historiantutkijoita ja yleisöä varten. Lisäksi verkkoarkistot, 

muun muassa WayBack Machine(24), näyttävät käyttäjille ajan kuluessa arkistoituja välimuistiversioita 

verkkosivuista. Verkkosivustojen arkistosisältöön kuuluu päivämäärämerkintöjä. 

 

Suositukset: 

 

• verkkoarkistoista, muun muassa WayBack Machinesta, saatuja tulosteita voidaan pitää 

luotettavina verkkotodisteina(25). 
• verkkoarkistoista, muun muassa WayBack Machinesta, saadut tulosteet suositellaan kuitenkin 

tuettavan muilla todisteilla muista lähteistä, mikäli muiden todisteiden hankkiminen on 
kohtuullisesta mahdollista.  

 

3.1.2.3 Muokattavat verkkosivustot 

Yleisesti ottaen muokattavilta verkkosivustoilta, muun muassa Wikipedia tai Acronym Finder, saatujen 

tietojen luotettavuutta ei tulisi kyseenalaistaa vain siksi, että käyttäjät pääsevät lisäämään uusia kohtia(26). 

Muokattavilta verkkosivustoilta, muun muassa Wikipedia tai Acronym Finder, saatu sisältö/tieto voidaan 

katsoa varmuudeltaan puutteelliseksi(27).Tällöin nämä tiedot kannattaa vahvistaa muilla todisteilla. 

 

Täytyy myös huomata, että muokattavien verkkosivustojen, etenkin Wikipedian, luotettavuutta täytyy 

tarkastella muuttuvan oikeuskäytännön ja teknisen kehityksen valossa. 

 

Suositukset: 

 

• Käytettäessä tietolähteenä muokattavia ja kollektiivisia internetsanakirjoja, -tietosanakirjoja tai -

tietokantoja, muun muassa AcronymFinder tai Wikipedia, tulisi huolellisesti pohtia tarvetta täydentää 

kyseessä olevia tietoja tulisi niitä tukevilla todisteilla tai lisätodisteilla     

• Jos valitusmenettelyn osapuoli haluaa kiistää Wikipedian ja Acronym Finderin kaltaisten 

muokattavien verkkosivustojen tietoja, kannattaa tämän toimittaa lisäasiakirjoja tai -todisteita(28). 

• Vaihtoehtona Acronym Finderin kaltaisille verkkotietokannoille sen, että monet kauppiaat tai 

kyseisen alan kohderyhmä internetissä käyttävät tiettyä lyhennettä, tulisi riittää todentamaan 

lyhenteen todellinen käyttö. 

 

3.1.2.4 Ei-muokattavat verkkosivustot 

Tulosteissa ei-muokattavilta verkkosivustoilta tulisi olla viittaus päivämääriin ja paikkoihin, joissa on 

esimerkiksi markkinoitu kysymyksessä olevia tuotteita tai käytetty kysymyksessä olveaa materiaalia (muun 

muassa tulosteissa esitetty myynninedistämismateriaali)(29). 

 

Suositukset: 

                                                      
(24) Digitaalinen verkkoarkisto, joka ottaa talteen, hallinnoi ja hakee digitaalista sisältöä World Wide Webistä ja internetistä. 
(25) Esimerkki: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 30-31 (koskien WayBack Machinea). 
(26) 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 77. 
(27) 29/11/2018, T- 373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, § 98. 
(28) 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 78. 
(29) 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 50. 
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• Periaatteessa toimitettaessa tulosteita tai kuvakaappauksia(30) ei-muokattavilta verkkosivustoilta ei 

ole tarpeen toimittaa muita todisteita niiden tueksi (tilanne voi olla toinen jos tietoja on riitautettu tai 

vastustettu, jos asiaankuuluvia tietoja puuttuu, taikka jos kysymys on todisteista jotka on otettu 

asianosaisten omilta ei-muokattavilta verkkosivustoilta). 

 

3.1.2.5 Verkkosivustojen analytiikka (verkkosivuston liikenne, raportointi ja tilastot) 

Kuvakaappausten käyttö verkkosivuston olemassaolon todentamiseksi ei todenna oikeuden perustana 

olevan väitetyn kaupallisen käytön astetta. Tämä voidaan osoittaa muun muassa sivuston tietyllä 

käyntimäärällä, sivuston kautta saaduilla sähköposteilla tai aikaansaadun liiketoiminnan määrällä(31). 

Korkea sijoitus kävijöiden perusteella voi auttaa esimerkiksi todentamaan, että tietty osapuolen 

verkkosivuston nimessä toistuva merkki(32) tai muuten tällaisella verkkosivustolla näkyvästi esillä oleva 

merkki on saavuttanut erottamiskyvyn kyseisissä maissa tapahtuvan käytön kautta. 

 

Myös muut viestintä- ja vuorovaikutusmuodot verkkosivuston kanssa voidaan ottaa huomioon. 

 

Lisäksi verkkosivustojen (mukaan lukien sosiaalisen median) analyysiraportit voivat olla hyödyllisiä etenkin 

maksettuja verkkokampanjoita koskevassa todistelussa. 

 

Suositukset: 

 

• Verkkosivuston kävijämäärä(33) voi olla huomioitava tekijä esimerkiksi käyttönäyttöä, saavutettua 

erottamiskykyä tai mainetta koskevissa tapauksissa. Verkkosivuston kävijämäärää voidaan mitata 

eri tavoin, esimerkiksi sivukatselujen(34), sivuosumien(35) ja istuntojen(36) perusteella, jotka voidaan 

määrittää myös kävijäseurannan tai vastaavan työkalun avulla. 

• Osapuolen kannattaa toimittaa verkkosivuston analyysiraportti kokonaisena, ei osittaisena. 

Vähimmäisvaatimuksena osapuolten tulisi kuitenkin toimittaa raportti seuraavin tiedoin: ajanjakso, 

käyttäjien määrä (esim. käyttäjät, uudet käyttäjät ja palaavat kävijät), näiden 

alueellinen/maantieteellinen sijainti, istunnon keskimääräinen kesto ja välitön poistumisprosentti(37). 

• Jos kyseisellä tuotteella tai palvelulla on alasivu, osapuolen tulisi antaa analyysiraportti myös 

alasivusta tai sen sisältävä analyysiraportti. 

• Kun arvioidaan merkin tai tavaroiden ja palvelujen saatavuutta internetissä, kannattaa ottaa 

huomioon merkitsemisjärjestelmät, aihetunnisteet ja linkit hakutermien ja merkin tai tavaroita ja 

palveluja koskevien kuvien välillä eri verkkoalustoilla(38). 

• Sosiaalisen median alustojen ns. suosituimmuusosoittimet voidaan myös ottaa huomioon 

arvioitaessa tietyn sisällön saatavuutta. Näitä ovat muun muassa saavutettujen ihmisten, 

katseluiden, julkaisujen klikkausten, reaktioiden, kommenttien, jakojen, seuraajien ja tykkäysten 

määrät. 

                                                      
(30) Digitaalinen kuva, joka on luotu ottamalla talteen osittain tai kokonaan digitaalisella näyttöruudulla (esim. tietokoneen näytöllä, 
televisiossa tai mobiililaitteella) tietyllä hetkellä näytetyt tiedot. 
(31) 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29. 
(32) 14/12/2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, § 66. 
(33) Verkkosivuston kävijöiden lähettämän ja vastaanottaman datan määrä. 
(34) Käynti tietyn verkkosivuston sivulla. Jos kävijä lataa sivun uudelleen, se lasketaan uudeksi sivunkatseluksi. Jos käyttäjä siirtyy eri 
sivulle ja palaa sitten alkuperäiselle sivulle, se lasketaan toiseksi sivukatseluksi. 
(35) Yksittäistä tiedostoa koskeva pyyntö verkkopalvelimen käyttölokissa. HTML-sivua koskeva pyyntö, jossa on kolme graafista kuvaa, 
johtaa lokissa neljään osumaan, yksi HTML-tekstitiedostolle ja yksi kullekin graafiselle kuvatiedostolle. 
(36) Määrittämätön ajanjakso, jonka käyttäjä on yhdistettynä tiettyyn verkkosivustoon joko jatkuvasti tai jaksottaisesti. Jaksottainen 
yhteys kuuluu istunnon määritelmään sen estämiseksi, että sivuston sivukatseluiden määrää paisutettaisiin useilla tahallisilla yhteyden 
katkaisuilla ja uudelleen muodostamisilla. 
(37) Mittaa yhden sivun istuntoja, joissa käyttäjä käy verkkosivustolla ja poistuu tekemättä muita toimintoja (esitetään prosentteina). 
(38) Ryhmä tekniikoita, joiden perusteella muita sovelluksia, prosesseja tai tekniikoita kehitetään. Henkilökohtaisessa 
tietojenkäsittelyssä se tarkoittaa peruslaitteistoa (tietokonetta) ja -ohjelmistoa (käyttöjärjestelmää), jolla ohjelmistosovelluksia 
käytetään. 
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• Toimitettaessa sosiaalisen median alustoilta tulosteita tai kuvakaappauksia, joissa esitetään ns. 

tykkäysten, katselujen tai seuraajamäärien tapaista sisältöä osapuolen tulisi toimittaa myös 

sosiaalisen median alustan analyysiraportti, jossa näkyy tykkäyksiä, katseluja, seuraamisia jne. 

tehneiden käyttäjien alueellinen/maantieteellinen alkuperä (katso myös alaluku 3.1.2.6). Olennaisilta 

osin kannattaa myös näyttää lisää tietoa käyttäjistä, muun muassa sukupuoli ja ikä, jos ne ovat 

osapuolen poimittavissa kyseisen sosiaalisen median alustalta tai sen analyysityökalusta. 

 

3.1.2.6 Sosiaalinen media 

Sosiaaliseksi mediaksi käsitetään sellaiset sovellukset, ohjelmat ja verkkosivustot tietokoneilla tai 

mobiililaitteilla, joilla ihmiset voivat välittää ja jakaa tietoa internetissä, esimerkiksi blogit ja sosiaalisen 

verkostoitumisen verkkosivustot. 

 

Sosiaalisen median keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa se, että käyttäjät luovat sisällön ja että 

tietoa voidaan levittää hyvin nopeasti ja kattavasti. Joissakin sosiaalisen median palveluissa on myös 

mahdollisuus noutaa historiatietoja tai jopa hakea sisältöä. Toisissa tapauksissa sisältö voi olla saatavana 

vain lyhyen ajan. 

 

Toisaalta tiedetään, että sosiaalisen median sivut itsessään muodostavat merkittävän tietomäärän, jota tilin 

tai sivun haltija ei voi hallita tai muuttaa, esimerkiksi tilin luontipäivä tai tiedot tilin/sivun nimen 

muokkaamisesta. Siksi se voidaan katsoa kolmannelta osapuolelta tulleeksi. 

 

Viimeisenä täytyy huomata, että seuraavia suosituksia voitaisiin soveltaa edellä mainittujen 

verkkosivustotyyppien lisäksi muihin verkkosivustoihin, joita ei nimenomaisesti käsitellä yhteisessä 

käytännössä. 

 

Suositukset: 

 

• Otteita sosiaalisesta mediasta voidaan käsitellä riippumattomina lähteinä(39) siinä määrin kuin ne 

sisältävät alustoiden itsestään luomaa tietoa, jota sivun/tilin haltija ei voi hallita tai muuttaa. Näitä 

tietoja voivat olla esimerkiksi tilin luontipäivä tai tiedot tilin/sivun nimen muokkaamisesta. 

• Ottaen kuitenkin huomioon, että jotakin sosiaalisen median sisältöä voidaan muuttaa tai parantaa, 

suositellaan ns. tykkäysten, seuraamisten, katseluiden ja vastaavien tapaiset todisteet 

vahvistettaviksi muilla todisteilla, etenkin mahdollisuuksien mukaan myyntiluvuilla kyseisestä 

tavaramerkistä ja alueesta. 

• Sosiaalisen median verkkosivustolta otetut todisteet tulisi esittää tekemällä tuloste tai kuvakaappaus 

sivustolla esitetyistä asiaankuuluvista tiedoista. 

• Toimitettujen todisteiden tulisi näyttää selvä kuva asiaankuuluvasta sisällöstä (merkit, tavarat ja 

palvelut jne.), sen julkaisupäivä ja URL-osoite sekä merkitys kyseiselle asialle/osapuolelle. Lisäksi, 

kuten edellä verkkosivustojen analytiikkaa käsittelevässä alaluvussa kerrottiin, sosiaalisen median 

alustoilta otetut tulosteet tai kuvakaappaukset tulisi toimittaa yhdessä analyysiraporttien kanssa, 

joista näkyy myös tykkäyksiä, katseluja, seuraamisia jne. tehneiden käyttäjien 

alueellinen/maantieteellinen alkuperä (katso myös alaluku 3.1.2.5). 

• Vaikuttajamarkkinointia koskevia todisteita toimitettaessa osapuolen tulisi antaa keskeiset tiedot 

kyseisestä vaikuttajasta, esimerkiksi kyseisen vaikuttajan maantieteellinen sijainti ja asiaan liittyvät 

mainontakulut, koska ne saattavat olla olennaisia todisteiden arvioinnissa. Sen tulisi näyttää myös 

seuraajakampanjoiden tulokset esimerkiksi esittämällä tietyn vaikuttajan URL-osoitteen tai koodin 

kautta saadut maakohtaiset myyntimäärät. 

• Tiedot kyseisen sosiaalisen median verkkosivuston tarkoituksesta ja pääpiirteistä saattavat olla 

olennaisia arvioitaessa sisällön saatavuutta. 

 

                                                      
(39) 24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, § 51. 
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3.1.2.7 Verkkosivustot videoiden ja valokuvien jakamiseen 

Tavaramerkkimenettelyissä olennainen sisältö voidaan julkaista jakamalla kuvia ja videoita internetissä. 

 

Relevantti päivämäärä on silloin kun kuva tai video on 

• tosiasiallisesti katsottu 

• tuotu katseltavaksi tai ladattavaksi esim. verkkoalustalla. 

 

Nämä tiedot voidaan hankkia analyysiraporteista. Lisätietoja edellä alaluvuissa 3.1.2.5 ja 3.1.2.6. 

 

Kuva esitetään tavallisesti tulosteena tai kuvakaappauksena. Videon sisältämien todisteiden esittämistapa 

voi kuitenkin vaihdella. Todisteeksi voidaan toimittaa joko itse video (esim. tiedostona) tai vain kaappauksia 

olennaisista osista, joissa kyseinen sisältö esitetään. 

 

Täytyy painottaa, että vain videon hyperlinkin tai URL-osoitteen toimittaminen ei riitä, koska sen sisältö on 

voitu poistaa tai sitä on voitu muuttaa. Siihen on liitettävä tulosteet tai kuvakaappaukset videon sisältämästä 

asiaankuuluvasta sisällöstä. 

 

Suositukset: 

 

• Kun toimitetaan video, tiedot siitä, milloin ja missä se julkistettiin (todisteeksi esimerkiksi 

kuvakaappauksia videon julkaisemisesta sosiaalisen median sivustoilla tai videon esittämisestä 

mainoksena verkkosivustolla). 

• Toimitettavasta videosta kannattaa ilmoittaa tarkka kohta [minuuttia, sekuntia], jossa merkki, tavarat, 

palvelut tai muu asiaankuuluva sisältö näkyy videolla. 

• Jos mikään muu päivämäärä ei osoita sisällön julkaisemista internetissä, voidaan todisteina käyttää 

käyttäjien kommentteja, jos ne on päivätty ja vaikuttavat uskottavilta. 

• Tiedot lähteestä, jossa kuvat tai videot ovat, tulee toimittaa. 

• Kannattaa esittää lisätietoja tai analyysiraportti videon tosiasiallisesta katselukertojen määrästä 

(esim. toimittamalla todisteeksi muun muassa tulosteita videoiden jakamiseen tarkoitetulta 

verkkosivustolta), ajanjaksosta ja katselijoiden alueellisesta/maantieteellisestä alkuperästä. 

Tarvittaessa on myös suositeltavaa näyttää lisää tietoa katselijoista, muun muassa sukupuoli ja ikä, 

jos ne voidaan ottaa kyseisen sosiaalisen median alustalta tai sen analyysityökalusta. 

 

3.1.2.8 Hyperlinkit ja URL-osoitteet 

Hyperlinkkejä ja URL-osoitteita ei itsessään voida katsoa riittäviksi todisteiksi muuten kuin muutamissa 

poikkeustapauksissa. Niitä tulisi täydentää lisätodisteilla. Tämä johtuu siitä, että hyperlinkin tai URL-

osoitteen kautta saatavia tietoja voidaan myöhemmin muuttaa tai poistaa. Lisäksi voi olla hankalaa 

tunnistaa asiaankuuluvaa sisältöä (merkki, julkaisupäivä jne.). 

 

Suositukset: 

 

• Suora hyperlinkki tai URL-osoite jäsenmaan teollisoikeusviraston viralliseen tietokantaan, EU:n 

laitosten ja elimien tai kansainvälisten organisaatioiden ylläpitämään tietokantaan tulisi hyväksyä 

(edellä alaluvussa 3.1.2.1 kuvatusti). Jos osapuoli tukeutuu tällaisiin verkkotodisteisiin, tämän tulisi 

kuitenkin nimenomaisesti ilmoittaa siitä ja verkkolähteet tulisi tunnistaa selvästi. 

• Lukuun ottamatta edellä mainittujen tietokantojen hyperlinkkejä ja URL-osoitteita tulisi toimitettaessa 

URL-osoite tai hyperlinkki toimittaa myös tuloste tai kuvakaappaus siinä olevasta asiaankuuluvasta 

tiedosta. 

 

Täytyy painottaa, että vaikka osapuolet muodollisesti ilmoittavat suoran hyperlinkin tai URL-osoitteen 

viralliseen tietokantaan ja käyttävät sitä edellä kuvatulla tavalla, on osapuolten vastuulla tarkistaa, että 
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verkkoresurssi näyttäää paikkansapitävimmät ja ajantasaisimmat tiedot. 

 

Lisäksi jos osapuoli toimittaa vielä fyysisiä todisteita peruuttamatta muodollisesti aiempaa ilmoitustaan 

käyttää hyperlinkkiä tai URL-osoitetta ja verkkotodisteet ja fyysiset todisteet ovat keskenään ristiriidassa, 

noudatetaan uusinta ajan tasalla olevaa todistetta. 

 

3.1.2.9 Verkkokauppa-alustat 

Monet nykyisistä verkkosivustoista on tarkoitettu verkkokaupan eri muotoja varten, kuten 

verkkovähittäismyyntiin, verkkohuutokauppaan tai verkkomarkkinapaikoiksi. 

 
Relevantin päivämäärän osalta verkkokauppa-alustoilla(40) on hyvin usein näkyvissä päivämäärä, jolloin 
esimerkiksi tiettyä merkkiä kantava tuote (tai tämän merkin alla tarjotut palvelut) on ensimmäistä kertaa 
tuotu myyntiin. Nämä tulosteisiin tai kuvakaappauksiin sisältyvät tiedot voivat olla olennaisia 
todennettaessa muun muassa käyttönäyttöä tai käytön kautta saavutettua erottamiskykyä. 

 

Lisäksi tuotteen tai palvelun yksilöivä viite, esim. nimi tai koodi, saattaa olla hyödyllinen yhdistettäessä tieto 

kyseisestä tuotteesta tai palvelusta muiden todisteiden tietoihin (esim. ensimmäisen myynnin päivämäärä). 

 

Verkkokauppa-alustoilta peräisin olevilla todisteilla voi olla todistusarvoa myös ilman tavaramerkin tai 

tuotteiden/palvelujen esittämistä, jos tiettyyn merkkiin, tavaraan tai palveluun voidaan liittää yksilöivä 

viitenumero. 

 

Täytyy kuitenkin huomata, että jotkut verkkokauppa-alustat pitävät saman saatavana alkaen -päivämäärän 

ja jopa saman viitenumeron tuotteen tai palvelun uusissa versioissa, joissa saattaa olla eri merkki tai joita 

saatetaan myydä eri merkillä. 

 

Suositukset: 

 

• Osapuolen kannattaa sisällyttää tulosteet arvosteluista, jotka käyttäjät ovat antaneet tuotteen 

ostamisen tai palvelun tilaamisen jälkeen tietyllä verkkokauppa-alustalla, koska tämä voi olla 

hyödyllinen tieto todennettaessa sisällön julkistamisen relevanttia päivämäärää. 

• Tiettyä tuotetta tai palvelua yksilöivää koodia voidaan käyttää verkkokauppa-alustalla annettavien 

tietojen (esim. merkkiä kantava tuote) ja muissa todisteissa olevien tietojen (esim. myyntipäivä) 

yhdistämiseksi. 

 

3.1.2.10 Sovellukset 

Huomattava osuus verkon tapahtumista liittyy sovellusten käyttöön(41), muun muassa verkkokauppamyynti, 

verkkohuutokaupat, sosiaaliset verkostot, pikaviestintä jne. Siksi tässä alaluvussa huomioidaan myös tämä 

väline. 

 
On huomattava, että joistakin verkkosivustoista on olemassa myös sovellusversio(42). 

 

Sovellukset ja verkkosivustot voivat esittää saman sisällön (eli päivämäärät, tavaramerkit, tavarat ja 

palvelut jne.) suhteellisen samalla tavalla. Näin ollen sovellusten ja verkkosivustojen tärkein ero ei ole itse 

sisällössä vaan tiedon esittämistavassa. 

                                                      
(40) Verkkokauppa-alustat: internetalustat, joilla helpotetaan tavaroiden ja palveluiden verkkotapahtumia siirtämällä tietoja ja varoja 
internetissä. 
(41) Loppukäyttäjälle suunniteltu ohjelma tai ohjelmaryhmä. Niitä ovat muun muassa tietokantaohjelmat, mediasoittimet, 
tekstinkäsittelyohjelmat, verkkoselaimet, laskentataulukot ja muut sovellukset. Ne on tarkoitettu toteuttamaan koordinoituja toimintoja, 
tehtäviä tai toimenpiteitä. 
(42) Sovellusversio (mobiili): Sovellusohjelmiston tyyppi, joka on tarkoitettu käytettäväksi mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai 
tablettitietokoneella, ja jonka tarkoituksena on yleensä tarjota käyttäjille vastaavia palveluita, joita tietokoneelta saa. 
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Sen todistaminen, että tietty sisältö on julkaistu sovelluksissa, joista ei ole verkkosivustoversiota, voi olla 

hankalaa erityisesti seuraavista syistä: 

- vaikeus saada näyttöä siitä, että kyseessä oleva sisältö on julkaistu sovelluksessa, kun näytetyt 

tiedot ovat väliaikaisia eikä niitä ehkä saada palautetuksi tietyn ajan kuluttua 

- verkkosivustojen arkistointipalvelujen mahdollisuudet saada historiatietoja sovelluksista ovat 

rajalliset 

- tulosteversioiden luomiseen sovelluksissa esitetyistä tiedoista on rajalliset mahdollisuudet. 

 

Suositukset: 

 

• Kun sovelluksilla on myös verkkosivustoversio, kannattaa olennainen tieto ottaa verkkosivustolta 

• Jos verkkosivustoversiota ei ole saatavana, todisteena voidaan käyttää kuvakaappausta 

mobiililaitteesta 

• Kun merkitykselliset tiedot esitetään sovelluksesta saadussa kuvakaappauksessa, asiaankuuluvan 

sisällön julkaisupäiväksi katsotaan kuvakaappauksen ottamispäivä, ellei itse kuvakaappauksen 

sisällöstä tai muista lisätodisteista voida todentaa aikaisempaa päivämäärää 

• Arvioitaessa tietyistä sovelluksista (esim. verkkokaupat, sosiaalinen media jne.) saatuja todisteita 

asiaankuuluvan sisällön julkaisemisesta, saattavat tiedot kyseisen sovelluksen tarkoituksesta ja 

pääpiirteistä olla olennaisia todisteiden arvioinnin kannalta. 

 

3.1.2.11 Metatiedot 

Todisteita asiaankuuluvan sisällön julkaisemisesta internetissä voidaan koota analysoimalla metadataa(43) 
(tai EXIF-tietoja(44), katso kohta C esimerkissä 2 alla), joka on upotettu esimerkiksi kuviin, videoihin ja 
verkkosivustoihin. Kuva voi esimerkiksi sisältää tietoa itsestään, kuten tekijän, luomis- tai 
muuttamispäivämäärän tai ottamispaikan (ks. jäljempänä kohdat A, B ja C esimerkeissä 1 ja 2). 

 

Metatietoa voi hankkia monella tavalla. Riippuen laitteesta (esim. älypuhelin tai digitaalikamera) ja tiedoston 

tallennuspaikasta metatietoon voi päästä joko valitsemalla kohdan ”Tiedot” kuvassa itsessään tai 

erikoistuneemmilla ohjelmistoilla (esim. metatiedon katselimilla). Poimittavan metatiedon tyyppi riippuu 

siitä, miten laite tallentaa tiedoston, ja sen ominaisuuksista. 

 
Digitaalikameran kuvasta poimitut metatiedot 

 
Esimerkki 1 

                                                      
(43) Data, joita käytetään kuvaamaan tietyn kohteen [esim. valokuvan, kuvan, videon tai sähköisen kirjan] sisältöä. 
(44) EXIF-data (Exhangeable image file format): standardi, jolla yksilöidään muodot digitaalikameroiden (myös älypuhelinten), 
skannerien ja muiden digitaalikameroiden tallentamia kuva- ja äänitiedostoja käsittelevien järjestelmien kuville, äänelle ja 
lisämerkinnöille. 
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Älypuhelimen kuvasta poimitut metatiedot 

 
 

Esimerkki 2 

 

 

Suositukset: 

 

• Kun todisteeksi toimitetaan metatietoa, kannattaa kertoa, miten se on saatu, minkälaista tietoa on 

haettu ja mikä on tiedon alkuperä. 

 

3.1.2.12 Saavutettavuuteen internetissä mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä 

Esitettäessä verkkotodisteita pitäisi ottaa huomioon myös seuraavat rajoitukset: 

- salasanat ja maksut 

- ylätason tunnus (45) 

- haettavuus(46) 

- maakohtaiset estot(47). 

 

Haettavuus ja maakohtaiset estot esitetään yhteisen käytännön CP10 kriteereissä mallien internetissä 

julkistamisen arvioinnista. Seuraavassa annetaan useita muita suosituksia. 

 

 

 

                                                      
(45) Verkkotunnuksen viimeinen osa eli osa heti pisteen jälkeen. Ylätason tunnuksia edustavia ennalta määrättyjä jälkiliitteitä on 
rajallinen määrä. Esimerkkejä ylätason tunnuksista: .com – kaupalliset yritykset; .gov – valtion virastot; .edu – oppilaitokset. 
(46) Mahdollisuus löytää verkkosivusto antamalla hakutermejä hakukoneselaimeen tai muilla tavoilla. 
(47) Sähköposteissa, verkossa tai missä tahansa muussa verkkopalvelimessa käytettävä suojausmuoto, jolla rajoitetaan pääsyä 
sisältöön käyttäjän maantieteellisen sijainnin perusteella. Käyttäjän sijainti määritetään tarkastamalla hänen IP-osoitteensa (maa) tai 
sellaiset osoitteet, jotka katsotaan ei-toivotuiksi tai vihamielisiksi. 
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Suositukset: 

 

• Yleisesti ottaen pääsyn rajoittaminen tietylle ihmisjoukolle salasanasuojauksella tai edellyttämällä 

maksua pääsystä ei saisi estää näin suojatuilta verkkosivuilta tai sovelluksista saatujen tulosteiden 

tai kuvakaappausten käyttämistä todisteina. Kysymyksessä olevan sisällön saatavuus voi kuitenkin 

riippua tietyn tapauksen nimenomaisista olosuhteista. 

• Ylätason verkkotunnusten ei periaatteessa pitäisi vaikuttaa mahdollisuuteen löytää merkkiä tai muuta 

asiaankuuluvaa sisältöä internetistä. Niiden avulla voidaan kuitenkin arvioida, ketkä kuluttajat 

todennäköisemmin kävivät tietyllä verkkosivustolla. Jos ylätason verkkotunnus kuuluu esimerkiksi 

EU:n jäsenmaalle, kyseisen verkkosivun sisältö on todennäköisemmin tullut kyseisen jäsenmaan tai 

yleisemmin EU:ssa olevien kuluttajien tietoon ottaen huomioon käytetty kieli. 

 

3.1.3 Todisteiden aitous, totuudenmukaisuus ja luotettavuus ja sen arviointikriteerit 

Yhteisen käytännön CP12 puitteissa todisteiden aitous ja totuudenmukaisuus tarkoittaa, että niitä ei ole 
vääristelty eikä jälkeenpäin muutettu, muunneltu tai väärennetty. 

 

Yleisesti ottaen jokaiselle todisteelle annetaan sopiva painoarvo sen todistusarvon perusteella. Siksi on 

jälleen syytä painottaa, että seuraavat suositukset eivät koske todisteiden todistusarvon arviointia. Niissä 

esitetään vain yleinen lähestymistapa edellisiin vaiheisiin eli elementit, joita analysoimalla aluksi 

tarkistetaan käsillä olevien todisteiden aitous. 

 

Suositukset: 

 

• Arvioitaessa todisteiden aitoutta ja totuudenmukaisuutta otetaan huomioon muun muassa: 

(i) henkilö, jolta todiste on lähtöisin, ja tämän henkilön asema tai todisteen lähde (eli todisteen 

alkuperä) 

(ii) sen valmistelun olosuhteet 

(iii) kenelle se on osoitettu 

(iv) vaikuttaako se sisällöltään järkevältä, paikkansapitävältä ja luotettavalta(48) 

 

• Todisteisiin jälkeenpäin lisätyt päivämäärät tai muut elementit (esimerkiksi tulosteisiin käsin kirjoitetut 

päivämäärät) saattavat asettaa sen aitouden ja totuudenmukaisuuden kyseenalaiseksi. 

• Kaikkien todisteiden tarkasteluun tulisi kuulua todisteiden välisten ristiriitaisuuksien tarkistaminen. 

 

3.2 Todisteiden relevantin päivämäärän vahvistaminen 

Todisteita arvioitaessa on tärkeää määrittää asiakirjan tai muun todisteen päiväys. Lisäksi valituselinten ja 

jäsenmaiden teollisoikeusvirastojen sekä menettelyjen osapuolten tulisi ottaa huomioon relevantti päivä / 

ajanjakso ja sen merkitys tietyssä menettelyssä (esimerkiksi osoitettaessa käyttönäyttöä, saavutettua 

erottamiskykyä tai mainetta). Relevantin päivämäärän todistamisessa on kuitenkin joskus useita ongelmia, 

esimerkiksi kun todisteessa ei ole ilmoitettu päiväystä tai käsiteltäessä verkkotodisteita. 

 

Siksi tässä luvussa käsitellään relevantin päivämäärän määrittämistä asiakirjoissa ja näytteissä, 

verkkotodisteissa ja markkinatutkimuksissa. 

 

3.2.1 Asiakirjatodisteet: asiakirjojen päivämäärän määrittäminen 

Kuten yhteisen käytännön CP12 alaluvussa 3.1.1 selitettiin, osapuoli voi toimittaa todisteita eri keinoin 

saman tosiasian todentamiseen. Lisäksi näiden todisteiden kokonaistarkastelu osoittaa, että ne tulisi 

                                                      
(48) 15/12/2005, T-262/04, Sytyttimen muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki, EU:T:2005:463, § 78; 25/04/2018, T-312/16, CHATKA, 
EU:T:2018:221, § 50. 
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arvioida toistensa valossa. 

 

Yleissääntö on, että asiakirjat, tulosteet, auditoidut vuosikertomukset ja vastaavat tulisi olla selvästi 

päivätty. Muussa tapauksessa osapuolen tulisi toimittaa lisätodisteita. Tämä koskee myös tapauksia, joissa 

tietyllä markkinasektorilla on tavallista, että itse tavaranäytteisiin ei ole merkitty aikaa. Useimmiten 

valokuvat fyysisistä näytteistä tai itse näytteet tarvitsisivat lisätodisteita relevantin päivämäärän 

määrittämiseen. 

 

Suositukset: 

 

• Todistepäivämäärän tulisi käydä ilmi itse todisteesta 

• Ilman mitään päivämäärää toimitetut todisteet voivat silti olla kokonaisarvioinnin kannalta olennaisia, 
ja ne voidaan ottaa huomioon yhdessä osapuolen toimittamien muiden, päiväyksen sisältävien 
todisteiden kanssa(49) 

 

3.2.2 Verkkotodisteet: työkaluja relevantin päivämäärän määrittämiseen 

Edellisessä luvussa todistuskeinoista ja -lähteistä käsiteltiin muun muassa erilaisia verkkolähteitä 

käytettäessä huomioitavia seikkoja. 

 

Tässä alaluvussa (3.2.2) puolestaan esitetään ei-tyhjentävä luettelo työkaluista, joiden avulla voidaan 

määrittää minä päivämääränä tietty sisältö on julkaistu internetissä. 

 

Tässä yhteydessä relevantin päivämäärän määrittämiseen voidaan käyttää seuraavia työkaluja: 

• hakukoneet ja verkkosivustojen arkistointipalvelut 

• tietokoneen tuottamat aikaleimat 

• teknisen tutkinnan ohjelmistotyökalut. 

 

Menettelyn osapuolten ja heidän edustajien kuitenkaan ei ole pakko käyttää edellä mainittuja työkaluja. 

Menettelyn osapuoli tai hänen edustajansa voi käyttää muita vaihtoehtoja (esimerkiksi notaarin todistus) tai 

verkkotyökaluja. Niiden arviointi on aina valituselinten ja jäsenmaiden teollisoikeusvirastojen harkinnassa. 

 

Seuraavat suositukset perustuvat yhteisen käytännön CP10 kriteereihin, joilla arvioidaan mallien 

julkistamista internetissä. 
 

3.2.2.1 Hakukoneiden ja verkkosivustojen arkistointipalvelujen antamat päivämäärät 

Julkaisupäivämäärä voidaan määrittää hakukoneiden(50) ja verkkosivustojen arkistointipalvelujen antamilla 
asianmukaisilla tiedoilla. 

 

Hakukoneissa käyttäjät voivat hakea tietoa tietyn määräajan sisällä (ks. kohta A jäljempänä esimerkissä 

3)(51).Saadut tulokset voivat osoittaa alustavasti, milloin kyseinen sisältö on ollut saatavana verkossa. 

 

Tietyn sisällön julkistamisen todistamiseksi relevantti päivämäärä tulisi kuitenkin vahvistaa lisätiedoilla, 

parhaassa tapauksessa hakutuloksissa lueteltujen tiettyjen verkkosivustojen sisältöön kuuluvilla 

päivämäärillä. 

 

                                                      
(49) 17/02/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, § 33. 
(50) Tietokoneohjelmat, jotka hakevat tietyn avainsanan (tietyt avainsanat) sisältävää tietoa internetistä. 
(51) Jotkin hakukoneet pitävät tietoa tilapäisesti välimuistissa tai tallentavat sitä verkkosivuston sisällöstä riippuen. Tämä tehdään 
hakurobotilla. Se skannaa internetiä, käy kaikilla verkkosivustoilla, joille pääsee, ja tallentaa tiedot (kuten sivuston tai sen sisällön 
julkaisu- tai luomispäivämäärän) kyseisiltä verkkosivuilta asiasanastoon. 
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Esimerkki 3 

 

Jäljempänä mainittujen rajoitusten vuoksi hakukoneisiin tulisi suhtautua varauksellisesti. Ensinnäkin tietyllä 

ajanjaksolla haettaessa (ks. kohta A esimerkissä 4) saatu päivämäärä ei välttämättä ole päivämäärä, jolloin 

kysymyksessä oleva sisältö julkaistiin (ks. kohta C esimerkissä 4), vaan päivämäärä, jolloin työkalu tallensi 

verkkosivuston välimuistiin tai otti sen talteen (ks. kohta B esimerkissä 4). Toiseksi kyseisen tiedon /sisällön 

esittävän verkkosivuston sisältö ei ehkä liity esitettyyn päivämäärään vaan kyseisen verkkosivuston 

uusimpaan versioon. 
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Kun siirrytään vastaavalle verkkosivustolle, jossa kuva on, havaitaan, että kuvan 

julkistamispäivämäärä on 23. maaliskuuta 2016. 

 

 
 

Esimerkki 4 

 

Toisaalta verkkosivustojen arkistointipalvelut (esim. WayBack Machine) voivat olla hyödyllisiä työkaluja 

tietyn sisällön internetissä julkaisemisen päivämäärän todistamisessa. 

 

Niistä päästään arkistoiduille verkkosivustoille tai niiden osiin sellaisina kuin ne näkyivät tiettynä hetkenä 

(talteen ottaminen) (ks. kohta A jäljempänä esimerkissä 5). Verkkosivustojen arkistoissa sivustoja voidaan 

myös katsella ja niillä voidaan navigoida. 
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Kun verkkosivuston arkistointipalveluista saatuja todisteita arvioidaan, on kuitenkin otettava huomioon 

seuraavat näkökohdat: 

- Verkkosivuston sisällön rajallinen saatavuus. Ei ehkä esimerkiksi ole mahdollista arkistoida 

salasanalla suojattua sisältöä, tai verkkosivuston haltijat voivat estää arkistointipalveluja pääsemästä 

sisältöön (eli Robot Exclusion(52)). 

- Verkkosivuston sisällön puutteellinen tai osittainen arkistointi. 

- Sisällön poistaminen. Verkkosivuston haltijoilla on oikeus pyytää arkistoidun sisällön poistamista. 

- Satunnaiset päivitykset. Verkkosivustoja ei arkistoida aina, kun niitä päivitetään tai muutetaan, vaan 

vain silloin kun hakurobotit(53) käyvät niillä. Se puolestaan riippuu verkkosivuston suosiosta. 

 

 
Esimerkki 5 

 

 

Suositukset: 

 

• Hakukonepalveluiden avulla tehtyjen hakujen tuloksiin tulee suhtautua varauksella. 

• On tärkeää ottaa huomioon, että arkistoidulla verkkosivustolla liikuttaessa verkkosivuston eri osat 

voivat liittyä eri päivämääriin. 

• Internetissä tapahtuneen julkistamisen toteen näyttämiseksi on suositeltavaa käyttää verkkosivuston 

                                                      
(52) Standardi, jota verkkosivustoilla käytetään viestintään verkkoindeksoijien ja muiden hakurobottien kanssa. Robot Exclusion 
ilmoittaa verkkorobotille, mitä verkkosivuston alueita ei pitäisi käsitellä tai skannata. 
(53) Internetissä toimiva botti, joka selaa järjestelmällisesti www-sivustoja, yleensä www-indeksointia varten. 
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arkistointipalveluja hakukonepalvelujen sijasta. 

• Tietyn sisällön internetissä tapahtuneen julkistamisen toteen näyttämiseksi relevantti päivämäärä on 
vahvistettava lisätodisteilla. 
 

3.2.2.2 Tietokoneistetut aikaleimatiedot 

Sähköinen aikaleima(54) antaa tiedostolle, viestille, tapahtumalle, kuvalle ynnä muille tarkan ajan, josta 

saadaan todiste siitä, että sisältö on ollut olemassa tiettynä aikana. 

 
Useat eri palvelut tuottavat aikaleimoja(55). Joillakin niistä on Euroopan komission hyväksyntä, mikä 
tarkoittaa, että ne täyttävät asetuksen (EU) N:o 910/2014 vaatimukset(56). Tällaisten palvelujen tarjoajat 
voivat antaa hyväksyttyjä aikaleimoja(57). 

 

Euroopan komissio on antanut yleisön käyttöön eurooppalaisen luettelon hyväksytyistä aikaleimojen 

tarjoajista(58). 

 

Yhden jäsenvaltion antama hyväksytty aikaleima hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa. Siihen myös 

liitetään olettama sen osoittaman päivän ja ajankohdan oikeellisuudesta sekä päivään ja ajankohtaan 

sidottujen tietojen eheydestä(59). 

 

Aikaleimauksella voidaan varmistaa, että kuvakaappauksen tai tulosteen sisältöä (ks. jäljempänä kohta A 

esimerkeissä 6 ja 7) ei muuteta myöhemmin eikä poisteta sen alkuperäisestä lähteestä. Tämäntyyppiseen 

näyttöön ei myöskään sovelleta alueellisia rajoituksia. 

 

Kun tietystä verkkosivustosta pyydetään aikaleimaa, palvelu antaa varmenteen, jolla todennetaan, että 

kaikki aikaleimattu sisältö, kuten URL-osoite ja päivämäärä, liittyivät kyseiseen verkkosivustoon silloin, kun 

se aikaleimattiin (ks. jäljempänä kohta A esimerkissä 7 ja kohdat A ja B esimerkissä 8). 

 

Sekä pysyvät verkkosivustot että selausistunnot voidaan aikaleimata. 

 

Pysyviä verkkosivustoja leimattaessa aikaleimauspalvelu antaa yleensä digitaalisen varmenteen, jossa on 

tiettynä hetkenä tietyssä URL-osoitteessa näkyvä sisältö ja jossa yksilöidään tarkka päivämäärä ja 

ajankohta. Tällaisella aikaleimauspalvelulla taataan, että näytöstä toimitettua kuvakaappausta ei ole 

muutettu, koska digitaalisesti allekirjoitetussa ja aikaleimatussa varmenteessa on URL-osoitteesta saadut 

visuaaliset tiedot ja HTML-koodi, joka on liitetty varmenteeseen. 

 

 

 

 

                                                      
(54) Sähköisessä muodossa olevat tiedot, jotka sitovat muut sähköisessä muodossa olevat tiedot tiettyyn ajankohtaan ja muodostavat 
todisteen jälkimmäisten olemassaolosta kyseisenä ajankohtana (eIDAS-asetuksen 3 artiklan 33 kohta). Jotkin aikaleimauspalvelut 
perustuvat lohkoketjuteknologiaan. 
(55) Merkkien tai koodattujen tietojen sarja, jolla yksilöidään, milloin tietty tapahtuma on tapahtunut ja jossa annetaan tavallisesti 
päivämäärä ja aika. 
(56) Asetus (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla 
(eIDAS-asetus). 
(57) Sähköinen aikaleima, joka täyttää tietyt eIDAS-asetuksen artiklaan 42 sisältyvät vaatimukset, eli sen, että aikaleima a) sitoo tiedot 
päivään ja ajankohtaan niin, että voidaan kohtuudella sulkea pois mahdollisuus, että tietoja olisi muutettu huomaamatta, b) perustuu 
virheettömään aikalähteeseen, joka on liitetty koordinoituun yleisaikaan (kansainvälisesti hallinnoitu, yhtenäistetty 
atomikellojärjestelmä, jolla määritetään Greenwich Mean Time). 
(58) Luotettujen tarjoajien luettelo: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ Hyväksytty aikaleiman tarjoaja (hyväksytyt 
luottamuspalveluiden tarjoajat): Luottamuspalvelun tarjoaja, joka tarjoaa ja säilyttää digitaalisia varmenteita sähköisten allekirjoitusten 
luomisen ja validoinnin lisäksi. Luottamuspalvelun tarjoajalle on myönnetty valvojan asema, ja EU:ssa ja Sveitsissä sen edellytetään 
sääntelevän sähköisiä allekirjoitusmenettelyjä. 
(59) eIDAS-asetuksen artikla 41. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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Pysyvän verkkosivuston aikaleimaaminen 

 
Esimerkki 6 

Ilman aikaleimaa 
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Pysyvän verkkosivuston aikaleimaaminen: varmenne 

 
Esimerkki 7 

Aikaleiman kanssa 

 

Selausistuntojen (tai ”dynaamisten verkkosivustojen”) aikaleimaamisen avulla käyttäjät voivat aikaleimata 

useita kuvakaappauksia tai tallentaa verkonselausistunnosta videon, joka varmennetaan allekirjoitetulla ja 

aikaleimatulla varmenteella, jossa on videon tiedot ja selausistunnon aikana otettuja kuvakaappauksia (ks. 

jäljempänä kohdat A ja B esimerkissä 8). 
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Selausistunnon aikaleimaaminen 

 
Esimerkki 8 

 

Suositukset: 

 

• Aikaleimaamista on suositeltavaa käyttää varotoimenpiteenä, jotta todisteet tietyn sisällön 

julkistamisesta voidaan varmistaa. 

• Kun tiettyjen todisteiden hankkimiseen tarvitaan useita vaiheita, on suositeltavaa aikaleimata koko 

selausistunto. 
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3.2.2.3 Teknisen tutkinnan ohjelmistotyökalut 

Teknisen tutkinnan ohjelmistotyökaluja(60) käytetään digitaalisten ja tietokoneen luomien todisteiden 

saamiseksi. Jotkin työkaluista on tarkoitettu muille kuin asiantuntijakäyttäjille, ja ne ovat vapaasti 

käytettävissä verkossa. 

 

Näitä työkaluja voidaan käyttää erityisesti hankkimaan tietoja relevantista päivämäärästä. Kyseiset tiedot 

voivat sisältyä verkkosivuston luomiseen käytettyihin kuviin, videoihin tai ohjelmiin (eli metatietoihin). 

Tällaisten tietojen avulla on mahdollista näyttää toteen, että tietty sisältö on julkistettu internetissä. 

 

Teknisen tutkinnan ohjelmistotyökaluja voidaan myös käyttää seuraamaan sosiaalista mediaa ottamalla 

kaappauksia julkaisuista ja kuvista. 

 

Suositukset: 

 

• Kun todisteita hankitaan teknisen tutkinnan ohjelmistotyökalujen avulla, on suositeltavaa antaa 

tietoja, joissa selitetään, miten työkalulla saatiin tietoa, minkälaista tietoa saatiin ja mistä sisällöstä 

sitä otettiin. Lisäksi on suositeltavaa antaa päivämäärä ja ajankohta, jolloin kyseiset tiedot hankittiin. 

 

3.2.3 Markkinatutkimuksen ajankohta ja ajoitus 

Markkinatutkimusten osalta on perusteltua kysyä, mitä ajanjaksoa tutkimuksen tulisi koskea – hakemuksen 

jättöpäivää edeltävää aikaa, menettelyn aikaa, hakemuksen jättöpäivän jälkeistä aikaa vai jotain muuta 

ajanjaksoa. Tästä johtuen asianosaisen tulee ottaa huomioon alla esitetyt suositukset. 

 

Suositukset: 

 

• Markkinatutkimuksen tulisi kohdistua siihen ajanjaksoon, jota kanne koskee. Tällöin siitä voi olla 

hyötyä esimerkiksi tietyn tavaramerkin tunnistettavuuden määrittelyssä. 

 

Tästä huolimatta myös ennen relevanttia päivämäärää tai sen jälkeen toteutettu tutkimus saattaa sisältää 

jotain hyödyllistä tietoa. Sen todistusarvo voi kuitenkin vaihdella sen mukaan, onko tutkimuksen ajankohdan 

ja relevantin päivämäärän väliin jäävä aika pitkä vai lyhyt(61). 

 

3.3 Todisteiden esittämistavat 

Todisteiden järjestelyvastuu on käsiteltävässä asiassa asianomaisella. Lisäksi toimitettavien todisteiden 

tulisi olla riittävän selkeitä ja tarkkoja, jotta toinen osapuoli voi harjoittaa puolustautumisoikeuttaan ja 

valituselimet ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot pystyvät suorittamaan arviointinsa. Yllä esitetystä 

johtuen tähän yhteiseen käytäntöön sisältyy todisteiden esittämistä ja jäsentelyä, todisteiden hyväksyttäviä 

muotoja, kokoja ja määriä sekä liiteluetteloa koskevia suosituksia. 

 

Mukana on myös tavaramerkkimenettelyissä todisteena käytettävien markkinatutkimusten suunnittelu- ja 

toteutusohjeita käyttäjäyhdistyksille, asianosaisille ja heitä edustaville tahoille sekä tarkistuslista, jota 

valituselimet ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot voivat käyttää tutkimuksia koskevan päätöksenteon 

apuvälineenä. 

                                                      
(60) Työkalut, jotka auttavat tutkijoita saamaan tietoa tietokoneista ja yksilöimään, säilyttämään, palauttamaan ja tutkimaan  tietoja 
digitaalisen teknisen tutkinnan vaatimusten mukaisesti. 
(61) Esimerkki: 12.7.2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 38: ”(…) on aluksi todettava, että voidakseen hyötyä suuremmasta 
erottamiskyvystä, joka perustuu siihen, kuinka yleisö mahdollisesti tuntee aikaisemman tavaramerkin, tämän on joka tapauksessa 
oltava tunnettu yleisön keskuudessa sillä hetkellä, kun tavaramerkkihakemus jätetään, tai tarvittaessa sinä päivänä, johon vedotaan 
hakemuksen prioriteetin osalta (…). Kuitenkaan ei voida katsoa a priori, että tutkimus, joka on tehty tiettynä ajankohtana ennen tätä 
päivää tai sen jälkeen, ei voisi sisältää hyödyllisiä tietoja, kuitenkin ottaen huomioon, että sen todistusarvo saattaa vaihdella sen 
mukaan, mitä lähempänä tai kauempana tuo ajanjakso on kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämispäivästä tai prioriteettipäivästä.” 
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Lisäksi tässä luvussa esitetään valaehtoisia todistuksia ja todistajalausuntoja koskevat 

vähimmäisvaatimukset. 

 

3.3.1 Todisteiden esittäminen: hyväksyttävät muodot, koot ja määrät 

Toimitettavien tietojen tietyt erot huomioiden tätä yhteistä käytäntöä varten on luotu erilliset suositukset 

viittä eri tyyppiä oleville tiedoille: (i) kaikentyyppisille tiedoille, (ii) paperimuodossa toimitettaville tiedoille, 

mukaan lukien fyysiset esineet, (iii) sähköisessä/elektronisessa muodossa toimitettaville tiedoille, (iv) faksin 

välityksellä toimitettaville tiedoille ja (v) tiedonsiirtovälineille. 

 

On kuitenkin syytä painottaa, että tiedot ja todisteet tulisi aina pyrkiä toimittamaan elektronisessa 

muodossa. Lisäksi asianosaisen tai häntä edustavan tahon tulisi aina tarkistaa etukäteen, minkä tyyppisiä 

tietoja asianmukainen valituselin tai jäsenvaltion teollisoikeusvirasto hyväksyy. On esimerkiksi mahdollista, 

että toiminta on paperitonta tai että faksin välityksellä toimitettavia tietoja ei hyväksytä. 

 

3.3.1.1 Kaikentyyppiset tiedot 

Liitteinä tulee toimittaa vain sellaisia todistuskappaleita, jotka on mainittu todistusaineistossa ja jotka on 

merkitty liiteluetteloon. 

 

Todistusaineiston toimittavan asianosaisen tulee huomioida seuraavat kaikentyyppisiä tietoja koskevat 

todisteiden jäsenneltyyn esittämiseen liittyvät avainseikat. 

 

Suositukset: 

 

• Todisteet tulee sisällyttää liitteisiin, jotka on numeroitava juoksevasti. Esimerkki: Liite 1, Liite 2 ja niin 

edelleen. 

• Liitteet tulee erottaa toisistaan selkeällä tavalla, kuten esimerkiksi erillisillä kansilehdillä tai lisäämällä 

kunkin todisteen ensimmäisen sivun yläreunaan merkinnät Liite 1, Liite 2 ja niin edelleen. 

• Jos se on mahdollista, kaikkiin erillisiin kirjallisiin todisteisiin (eli kuhunkin liitteeseen) tulee lisätä 

sivunumerot. 

• Todisteisiin tulisi liittää liiteluettelo (kuvaus on esitetty edempänä alaluvussa 3.3.2.1). 

• Asianosaisen tulee liittää kirjelmäänsä selitys sille, mitä kullakin todistuskappaleella halutaan esittää 

tai näyttää toteen. 

• Jokaiseen kirjelmässä sisältyvään todisteviitteeseen tulee merkitä  todisteen liiteluettelosta  ilmenevä 

liitenumero (kuvaus on esitetty edempänä alaluvussa 3.3.2.1). 

• Lisäksi jos asianosainen kirjelmässään viittaa toiseen asiakirjaan liitettyyn todisteeseen, tämä tulee 

merkitä selvällä tavalla (esim. Perustekirjelmän liite 3). 

• Jos se on tarpeen, päiväys ja allekirjoitus on lisättävä jokaiselle todistusaineiston sivulle 

asianmukaisen valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston edellyttämällä tavalla. 

• Jos yhdessä todistuskappaleessa näkyy useita tavaramerkkejä, tavaroita ja palveluita tai 

päivämääriä, olennaiset tiedot tulee merkitä siihen selvällä tavalla. 

• Jos alkuperäisiin todisteisiin sisältyy esitettävän asian kannalta olennaisia värielementtejä 

(esimerkiksi rekisteröintisertifikaatti(62) tai tosiasiallista käyttöä koskevat todisteet), niiden 

todistuskappaleet tulee toimittaa värillisenä. 

 

Valitusmenettelyn asianosaisten on harkittava tarkkaan, miten paljon todisteita heidän on toimitettava 

olennaisten asioiden esittämistä ja todistamista varten. Tahojen tulee valita todisteet tarkkaan, ottaa 

huomioon sekä niiden määrä että laatu ja arvioida järkevällä tavalla todisteiden kokonaismäärä ja niiden 

todistusvaikutus. Tätä varten menettelyn asianosaisten tulee huomioida alla esitetyt asiat. 

 

                                                      
(62) 25.10.2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, § 45–57; 27.03.2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, § 48–53. 
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Suositukset: 

 

• Jos vain tietyt todistuskappaleen osat, kuten kansilehti ja muutama muu sivu, ovat tapauksen 

kannalta olennaisia, asianosaisen tulee toimittaa vain kyseiset sivut tai osat. 

• Pyynnöstä asianosaisen tulee kuitenkin olla valmis toimittamaan kyseinen todistuskappale myös 

kokonaisuudessaan tai täydellisessä muodossaan. 

 

3.3.1.2 Paperimuodossa toimitettavat tiedot, mukaan lukien fyysiset esineet 

Paperimuotoisten tietojen toimituksessa on suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita. 

 

Suositukset: 

 

• Jos asiakirjoja (todisteita) lähetetään useassa erässä, liiteluettelon etusivulle tulee lisätä liitteiden ja 

erien kokonaismäärä sekä kuhunkin erään sisältyvien liitteiden tunnistetiedot. 

• Kaikissa toimitettavissa asiakirjoissa, mukaan lukien liitteitä erottavissa välilehdissä, tulee käyttää 

tavallisia DIN-A4-arkkeja mieluummin kuin muita kokoja tai muotoja. Kussakin tapauksessa on 

kuitenkin otettava huomioon myös todisteiden luettavuus. Tästä johtuen tietyntyyppisille todisteille 

(esim. julisteet) voi sopia paremmin jokin suurempi muoto (esim. DIN-A1-arkki). 

• Alkuperäisiä asiakirjoja ei tule lähettää. Tämän sijaan alkuperäisestä asiakirjasta on tehtävä kopio 

(tarvittaessa värillinen), joka toimitetaan liitteenä. 

• Fyysisten mallikappaleiden, näytteiden, ynnä muiden lähettämistä tulee pyrkiä välttämään. Sen 

sijaan todisteesta tulee ottaa valokuva, tulostaa tuo valokuva (tarvittaessa värillisenä) ja lähettää se 

sitten asiakirjana (liitteenä). 

• Jos menettelyn asianosainen lähettää mallikappaleista tai näytteistä otettuja valokuvia, niissä tulisi 

näkyä kaikki käsiteltävän asian kannalta olennaiset seikat. Kohde tulee kuvata kaikista suunnista ja 

siten, että kuvissa näkyy kohteen mahdollinen merkki, kieli, päiväykset, maiden nimet tai muut siinä 

mahdollisesti olevat tiedot. Jos se on mahdollista, asianmukaiseen näytteeseen sisältyvät etiketit 

tulisi kuvata erikseen tasaisen vaakasuoran pinnan päällä. 

• Mahdollinen toiselle osapuolelle edelleen toimitettava kopio on merkittävä selkeästi. 

• Mahdollinen toinen värielementtien sarja on liitettävä mukaan toimitettavaksi edelleen toiselle 

osapuolelle. 

 

Asianosaiset voivat toimittaa myös tiedonsiirtovälineille talletettuja tietoja. Tätä aihetta käsitellään 

edempänä alaluvussa 3.3.1.5. 

 

3.3.1.3  Sähköisessä muodossa toimitettavat tiedot 

Jos asianosainen toimittaa todisteita sähköisessä muodossa (sähköistä toimitustapaa käyttäen), 

toimituksessa on huomioitava seuraavat suositukset. 

 

Suositukset: 

 

• Sähköisellä toimitustavalla ei tule lähettää todisteista useita kopioita. Jos valituselin tai jäsenvaltion 

teollisoikeusvirasto sitä vaatii, asianosaisen on kuitenkin toimitettava annetun määräajan puitteissa 

erillinen paperikopio. 

• Tiedostokokoja koskevat rajoitukset riippuvat kunkin valituselimen tai jäsenvaltion 

teollisoikeusviraston teknisistä rajoista ja suorituskyvystä. 

 

Koska liitteet (todisteet) on lähetettävä tiedostoina, asianosaisen on otettava huomioon myös seuraavat 

asiat. 
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Suositukset: 

 

• Liitteet (todisteet) on toimitettava yhdessä tai tätä useammassa itse todistusaineiston sisältävästä 

tiedostosta erillisessä tiedostossa tai tiedostoissa. 

• Yhteen tiedostoon voi sisältyä yksi tai useampia liitteitä. Kullekin liitteelle ei ole pakko luoda omaa 

tiedostoa. On kuitenkin suositeltavaa lisätä liitteet toimitettavaan todistusaineistoon suurenevan 

numerojärjestyksen mukaisesti. Lisäksi liitteet tulisi nimetä selkeällä tavalla (alla esitetyn kuvauksen 

mukaisesti). 

• Tiedostot tulee nimetä. Jos se on mahdollista, nimen tulisi ilmoittaa tiedoston sisältö mahdollisimman 

selvästi (esimerkkejä: Liite 1, Liite 2, Liitteet 1–6, Liitteet 1–3 laskuja jne.). 

 

Edellä mainittujen tiedostojen nimen pituutta koskevat rajoitukset riippuvat kunkin valituselimen tai 

jäsenvaltion teollisoikeusviraston teknisistä rajoista ja suorituskyvystä. 

 

3.3.1.4 Faksin välityksellä toimitettavat tiedot 

Jos asianosainen toimittaa todisteita faksin välityksellä, toimituksessa on huomioitava seuraavat 

suositukset. 

 

Suositukset: 

 

• Jos suuri määrä asiakirjoja (todisteita) lähetetään erillisinä erinä, liiteluettelon etusivulle tulee lisätä 

liitteiden ja erien kokonaismäärä sekä kuhunkin erään sisältyvien liitteiden tunnistetiedot. 

• Faksin välityksellä ei tule lähettää asiakirjojen toisia kopioita. Jos valituselin tai jäsenvaltion 

teollisoikeusvirasto sitä vaatii, asianosaisen on kuitenkin toimitettava annetun määräajan puitteissa 

erillinen paperikopio. 

 

3.3.1.5 Tiedonsiirtovälineet (DVD-levyt, CD-ROM-levyt, USB-muistitikut, ynnä muut) ja muut 

hyväksyttävät tallennusmuodot 

Tiedot tulisi lähettää tiedonsiirtovälineiden avulla vain, jos niitä ei ole mahdollista lähettää sähköisessä 

muodossa tai toimitettavien todisteiden tiedostokoko ylittää sähköiselle toimitustavalle asetetut rajat. 

 

Jos menettelyn asianosainen lähettää tietoja tiedonsiirtovälineitä, kuten USB-muistitikkuja ynnä muita, 

käyttäen, toimituksessa on noudatettava yllä olevassa alaluvussa 3.3.1.3 esitettyjä liitetiedostoja koskevia 

suosituksia.  

 

Sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa tiedonsiirtovälineiden avulla lähetetään hyvin suuri määrä 

tiedostoja, kaikkia todisteita ei tule tallentaa yhteen suureen kansioon, vaan ne tulee järjestää alikansioihin 

siten, että kullekin liitteelle (todisteelle) on oma erillinen alikansio. Kukin alikansio tulee nimetä (liitettä 

vastaavalla tavalla). Jos se on mahdollista, nimen tulisi kuvastaa kansion sisältöä mahdollisimman selvästi.  

 

Tähän asiakirjaan sisältyy myös erillinen taulukko, Yksityiskohtainen yleiskatsaus kaikista hyväksytyistä 

todisteiden toimittamisen muodoista tavaramerkkien valitusmenettelyissä (63). Sen tiedot perustuvat 

käytäntöihin jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen sisäisissä valituselimissä ja/tai tuomioistuimissa, jotka 

toimivat ulkopuolisina valituseliminä tavaramerkkimenettelyissä. Taulukon tiedoista on hyötyä 

käyttäjäyhdistyksille sekä asianosaisille ja heidän edustajilleen. 

 

Vaikka valituselimet hyväksyvät alla olevassa taulukossa esitetyt tallennusmuodot, se ei estä niitä 

tulevaisuudessa hyväksymästä muita tallennusmuotoja esimerkiksi teknologisen kehityksen seurauksena. 

 

                                                      
(63) Tiedot on kerätty lokakuussa 2019. 
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Todisteiden 
hyväksyttävä

t 
tallennusmuo

dot 

Paperi CD-ROM-levy DVD-levy 
USB-

muistitikku 
Ulkoinen 
kovalevy 

Muistikortti 
Muut optiset 

levyt 

Sähköisesti 
toimitettu 

MP3-tiedosto 

Sähköisesti 
toimitettu 

MP4-tiedosto 

Fyysiset 
mallikappale

et 
näytteet 

AT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

BG ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

BX           

CY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

CZ EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA EI TIETOA 
DE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

DK ✓    ✓       ✓  

EE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ES ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

EUIPO ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

FI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

FR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

GR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓  

HR ✓           

HU  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

IE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

IT ✓  ✓  ✓         

LV ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

LT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MT           

PL ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

PT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

RO ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SE           

SI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SK ✓  ✓  ✓      ✓  ✓  ✓  

UK           

 

On painotettava, että vaikka valituselimet ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot hyväksyvät 

tiedonsiirtovälineet yllä esitetysti, tämä ei tarkoita, että kaikki niiden kanssa yhteensopivat tiedostomuodot 

olisivat hyväksyttyjä. Kukin valituselin ja jäsenvaltion teollisoikeusvirasto hyväksyy vain sen itse erikseen 

ilmoittamat tiedostomuodot. 

 

Joitakin tiedostomuotoja koskevia ohjeita löytyy asiakirjasta Yhteinen tiedonanto uudentyyppisten 

tavaramerkkien kuvauksesta(64). Siinä on esitetty täydellinen yleiskatsaus, johon on koottu kaikkien 

jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen kaikentyyppisten tavaramerkkien esittelyyn hyväksymät 

tiedostomuodot. 

 

Suositukset: 

 

                                                      
(64) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_fi.pdf 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
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• Vähimmäisvaatimuksena tulee olla, että jokainen valituselin hyväksyy tietojen lähettämisen CD-

ROM- tai DVD-levyillä ja USB-muistitikuilla. 

 

3.3.1.6 Tulosteet ja kuvakaappaukset: erityisvaatimukset 

Tämä alaluku on laadittu asiakirjassa CP10 yhteinen käytäntö – Mallien internetissä julkistamisen 

arviointikriteerit esitettyjen johtopäätösten pohjalta. 

 
Seuraavat suositukset koskevat kaikkia tulosteiden tai kuvakaappausten lähteinä käytettäviä sivustoja ja 
sovelluksia. 

 
On painotettava, että muiden todisteiden tapaan myöskään tulosteita tai kuvakaappauksia ei tule muokata 
manuaalisesti (pois lukien sivunnumeroiden lisääminen), eli niihin ei pidä esimerkiksi lisätä sisällön tai 
lähteen julkaisupäivää. 

 

Suositukset: 

 

• Todisteeksi liitettävissä tulosteissa ja kuvakaappauksissa tulisi näkyvä seuraavat tiedot: 

o lähde, josta sisältö on otettu (esim. URL-osoite) 

o relevantti päivämäärä 

o asianmukainen sisältö (esimerkiksi merkki, tuotteet ja palvelut, tai muu vastaava sisältö). 

• Kun tulosteessa tai kuvakaappauksessa ei ole kaikkia asiaankuuluvia tietoja, on suositeltavaa 

toimittaa lisätodisteita antamalla puuttuvat tiedot (esimerkiksi, jos merkin sisältävän asianmukaisen 

julkaisun päivämäärä puuttuu, kyseisiä tietoja voidaan saada sosiaalisessa mediassa tehdyistä 

kommenteista, huomautuksista tai jaoista tai kaupallisilla sivustoilla tai vähittäismyyntisivustoilla 

julkaistuista luetteloista). 

• Jos todisteen lähde (esim. URL-osoite) ei ole täysin näkyvissä tulosteessa tai kuvakaappauksessa, 

on suositeltavaa toimittaa sitä koskevia lisätodisteita. 

• Tulosteiden osalta on tärkeää erottaa toisistaan asiakirjan (tulosteen) tulostuspäivämäärä (65) ja 

päivämäärä, jona sisältö on julkaistu internetissä. Sisällön julkaisupäiväksi oletetaan tulostuspäivä, 

ellei jokin aiempi relevantti päivämäärä käy ilmi URL-osoitteesta, asiakirjan sisällöstä tai jostakin 

muusta todisteesta. 

• Kun merkitykselliset tiedot esitetään kuvakaappauksessa, kuvakaappauksen ottamispäivä katsotaan 

asianmukaisen sisällön julkistamispäiväksi, paitsi silloin, jos itse kuvakaappauksen sisällöstä tai 

muusta lisänäytöstä voidaan vahvistaa aikaisempi relevantti päivämäärä. 

• Myös itse tulosteeseen tai kuvakaappaukseen voi sisältyä päivämäärä, jolloin se on tehty, riippuen 

käytössä ollevasta tietokoneesta ja/tai laitteen tyypistä. Tällainen päivämäärä voi olla 

merkityksellinen sen osoittamiseksi, milloin tietty sisältö on julkistettu internetissä. 

 

3.3.2 Todisteiden jäsentely 

Tässä alaluvussa lueteltuja suosituksia tulee soveltaa kaikkiin toimitettaviin todisteisiin riippumatta siitä, 

toimitetaanko ne fyysisessä muodossa, tiedonsiirtovälineillä, sähköisesti vai faksin välityksellä. 

 

3.3.2.1 Liiteluettelo 

Kuten yllä on esitetty, jotta todisteet voidaan esittää selkeästi ja tarkasti, ne tulee sisällyttää 

todistusaineistoon liitteinä. Lisäksi käsittelyn asianosaisen tulee luoda erillinen liiteluettelo, joka toimitetaan 

valituselimelle tai jäsenvaltion teollisoikeusvirastoon yhdessä todisteidensa kanssa. 

 

 

                                                      
(65) Tietokoneen antama päivämäärä, jona verkkosivuston sisältö tulostetaan (riippumatta siitä, onko kyse paperiversiosta vai PDF-
muodosta). Tämä päivämäärä näytetään sivun (sivujen) ylä- tai alaosassa. 
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Liiteluettelot on toimitettava yhdessä todistusaineistojen kanssa, ja ne on laadittava alla olevia suosituksia 

noudattaen. 

 

Suositukset: 

 

• Todistusaineistoihin tulee sisältyä luettelo (liiteluettelo), jossa on esitetty kaikista liitteisiin kuuluvista 

todistuskappaleista seuraavat tiedot: 
o liitteen numero 
o todisteen lyhyt kuvaus ja mahdollinen sivumäärä 
o todistusaineiston sivu, jolla todiste mainitaan(66) 

o Tarvittaessa tietyt todisteet on pidettävä luottamuksellisina (jos asianosainen on toimittanut 

tiettyä todistetta koskevan, perustellun salassapitopyynnön, se on merkittävä salassa 

pidettäväksi ja pidettävä sellaisena). 

• Päätös, johon muutosta haetaan tai käsiteltävän asian asianumero (riippuu valitusmenettelyn 

vaiheesta) tulee lisätä liiteluettelon alkuun. 

• Faksilla toimitettaviin tietoihin sisältyvän liiteluettelon ensimmäiselle sivulle tulee tarvittaessa merkitä 

selvästi, sisältyykö lähetettäviin liitteisiin/todisteisiin merkityksellisiä värielementtejä. 

• On lisäksi suositeltavaa, joskaan ei pakollista, että tiedot lähettävä asianosainen ilmoittaa 

liiteluettelossa sellaiset asiakirjojen (todisteiden) kohdat, joilla omia väitteitä perustellaan. 

 

Asianosaisten, heitä edustavien tahojen ja käyttäjäyhdistysten toimien helpottamiseksi tähän yhteiseen 

käytäntöön on luotu ja lisätty valmis liiteluettelon malli nimellä Liite 1. 

 

3.3.2.2 Jäsentelemättömät todisteet: seuraukset 

Jos osa tässä luvussa kuvatuista ehdoista ei täyty, valituselin tai jäsenvaltion teollisoikeusvirasto voi pyytää 

asianosaista korjaamaan havaitut puutteet. Puutteiden korjaamiselle asetettavat aikarajat (määräajat) 

riippuvat kustakin valituselimestä tai teollisoikeusvirastosta, ja ne on ilmoitettava puutteita koskevassa 

kirjeessä. 

 

Suositukset: 

 

Puute tulisi kehottaa korjaamaan jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

• todistetta ei sisälly todistusaineiston liitteisiin (tästä voi olla kysymys silloin, kun todistusaineistoissa 
tai luettelossa viitataan todisteisiin, joita ei ole liitetty niihin – pois lukien tilanteet, joissa todisteiden 
lähettämiselle annettu aikaraja on umpeutunut) 

• liitteitä ei ole numeroitu juoksevin numeroin 

• liitteiden sivuja ei ole numeroitu 

• todistusaineiston mukana ei ole toimitettu liiteluetteloa 

• liiteluetteloon ei ole merkitty kaikkien asiakirjojen tai muiden todisteiden kohdalla 
o liitenumeroita 
o todisteen lyhyttä kuvausta ja mahdollista sivumäärää 
o kirjelmän sen sivun numeroa, jolla todiste mainitaan. 

Jos vain liiteluettelo puuttuu tai on puutteellinen tai vain yksi liite on puutteellinen, asianosaisen tulee 

toimittaa vain korjattu liiteluettelo tai puuttuva liite. 

 

Jos puutetta ei korjata asetetun aikarajan puitteissa, todistusaineiston hyväksymisestä päättää asiaan 

liittyvä valituselin tai jäsenvaltion teollisoikeusvirasto. 

 

                                                      
(66) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 625/2018, 55 artiklan 2 kohta. 
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3.3.3 Markkinatutkimusten jäsentely 

Tässä luvussa on sarja suosituksia valituselimille ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoille 

tavaramerkkimenettelyn todisteeksi toimitettavien markkinatutkimusten suunnittelua ja toteuttamista 

varten(67). Nämä tiedot voivat helpottaa tutkimuksen yhteisten elementtien valintaa. 

 

EU-tason vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti markkinatutkimuksia toimitetaan yleensä todisteeksi 

silloin, kun tarkoituksena on todistaa tavaramerkin saavutettu erottamiskyky tai maine. Suosituksia voidaan 

kuitenkin soveltaa myös muun tyyppisiin tavaramerkkimenettelyissä esitettäviin markkinatutkimuksiin. 

 

3.3.3.1 Markkinatutkimuksen tarjoajaa koskevat vaatimukset 

Yleinen periaate on, että markkinatutkimuksen toteuttavan tahon tulee olla itsenäinen tutkimuslaitos tai 

yritys tai riippumaton asiantuntija. Tämäntyyppisten markkinatutkimusten monimutkaisuudesta johtuen niitä 

toteuttavilla asiantuntijoilla on oltava asianmukaista osaamista ja/tai kokemusta. Asiantuntijat ovat yhtä 

mieltä siitä, että tehtävää varten kannattaa ennemmin konsultoida erikoistunutta markkinatutkimusyritystä 

kuin yleisemmin suuntautunutta yritystä. Erikoistuneessa markkinatutkimusyrityksessä tai -laitoksessa 

ymmärretään paremmin tutkimuksen tarkoitus, minkä vuoksi siellä osataan jäsennellä ja toteuttaa tutkimus 

ja tulkita sen tuloksia paremmin ja luotettavammin. Käytännössä asianomaiset saavat kuitenkin valita 

markkinatutkimuksen toteuttavan asiantuntijan tai laitoksen itse. 

 

Toimitettua tutkimusraporttia ei tule hylätä ainoastaan sen perusteella, että sen toteuttanut asiantuntija tai 

laitos ei ole tunnettu/kansainvälinen/suuri organisaatio, ainakaan jos kaikki tutkimusraportin keskeiset 

elementit on määritetty ja selitetty hyvin ja tutkimuksen menetelmät täyttävät alan yleiset vaatimukset. 

Keskeisiä elementtejä voivat olla esimerkiksi kohderyhmä, otoksen kuvaus, vastausten 

keräämismenetelmä, kysyttävät kysymykset ja lopputulokset. 

 

Jotta on mahdollista varmistaa muun ohessa markkinatutkimuksen tulosten luotettavuus, on suositeltavaa 

toimittaa sen toteuttaneiden asiantuntijoiden merkitykselliset taustatiedot(68) ja/tai markkinatutkimuksen 

toteuttaneen tutkimuslaitoksen olennaiset tiedot. 

 

3.3.3.2 Kuluttajaotos (otantamenetelmä, otoksen koko) 

Otoksen on edustettava koko tutkimuksen piiriin kuuluvaa väestöä, ja se on valittava satunnaisesti(69). 

Otanta on suunniteltava niin, että haastateltavien määrä ja profiilit (vähintään sukupuoli, ikä, 

alue/maantieteellinen hajonta, koulutustaso, ammatti ja tausta) muodostavat edustavan otoksen kaikista 

kyseisen tuotteen ja/tai palvelun potentiaalisista asiakkaista. 

 

Tutkimuksen edustavuuden määrittely on käytännössä keskeisen tärkeä kysymys. Sen vuoksi voi olla 

hyödyllistä pohtia, mitä ”edustava” otannan yhteydessä tarkoittaa. Koska jokaisen tutkimuksen yhteydessä 

ei ole mahdollista haastatella koko väestöä tai kaikkia kuluttajia tai olennaisia asiantuntijoita, on käytettävä 

niiden otosta. Otos on aina paljon pienempi ryhmä, jonka tietoja on myös helpompi käsitellä. Otos 

suunnitellaan niin, että sen sisältö vastaa tarkkaan suurempaa, tutkimuksen kohteena olevaa ryhmää. 

Ihannetapauksessa se on täsmällinen tutkimuksen kohderyhmän miniversio. 

 

                                                      
(67) Eräillä valituselimillä ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoilla on kuitenkin omia markkinatutkimusten kelpoisuussääntöjä, joista 
johtuen asianomaiset saattavat joutua pyytämään erillistä lupaa tällaisten todisteiden esittämiseen. Lisäksi eräillä EU:n 
lainkäyttöalueilla tutkimukset saatetaan suunnitella yhteistyössä valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston kanssa tai niille on 
saatava tällaisen tahon hyväksyntä. 
(68) Tällaisia tietoja voivat olla esimeriksi asiantuntijan CV:n kopio tai yhtiön olennaiset tiedot; edellisten markkinatutkimuksiin liittyvien 
julkaisujen luettelo; tiedot konferensseista, joihin asiantuntija on osallistunut puhujana; ammatillisten yhdistysten jäsenyystiedot; jne. 
(69) 29.1.2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88. 
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Edustavuus saavutetaan tieteellisellä otantamenetelmällä, eli joko satunnaisuuteen(70) tai kiintiöihin-(71) 

perustuvalla otantamenetelmällä(72) tai jollakin muulla edustavan otoksen antavalla tieteellisellä 

menetelmällä. Näitä menetelmiä käytettäessä vastaajat valitaan systemaattisella ja aktiivisella tavalla, ja 

vastaajista muodostetaan satunnainen mutta samalla myös asianmukainen/edustava otos. 

 

Tuotteesta tai palvelusta riippuen kohderyhmäksi voidaan määritellä tietyn alueen ohella myös tietty yleisö: 

(1) suuri yleisö (yleisten, julkisesti saatavilla olevien ja laaja kysynnän omaamien tavaroiden ja palveluiden 

kuluttajat) tai (2) tietty suureen yleisöön kuuluva pienempi kuluttajaryhmä (esim. henkilöt, jotka ostavat 

tiettyyn, vain osalle suuresta yleisöstä merkitykselliseen tarkoitukseen tarkoitettuja laitteita, kuten 

moottoripyöräkypäröitä, golfvarusteita, piilolinssien hoitotuotteita, vauvojen vaippoja ja muita vastaavia 

tuotteita, joista on selvästi hyötyä vain tietylle, tyypillisesti suurta yleisöä pienemmälle väestösegmentille) 

tai (3) ammattilaiset (erityisten, yleensä muun kuin suuren yleisön käyttöön tarkoitettujen tavaroiden ja 

palveluiden kuluttajat). 

 

Tutkittaessa suurta yleisöä ja yleisessä käytössä olevia tuotteita ja palveluita otoksen kooksi riittää yleensä 

noin 1 000 – 2 000 kuluttajaa. Jäsenvaltion asukasmäärästä (kohderyhmästä), kohdemaan erityispiirteistä 

ja tavaran tai palvelun tyypistä riippuen otoksen kooksi voi kuitenkin riittää myös pienempi kuluttajamäärä. 

Näin ollen esimeriksi ammattilaisille tarkoitettuja tai erityisiä/erikoistuotteita koskevassa tutkimuksessa 

myös huomattavasti pienempi otos voi olla edustava ja todistusvoimainen, kunhan se on valittu täysin 

satunnaisesti. Erikoistuotteiden ja -palveluiden käyttäjät ja ammattiryhmät ovat yleensä kokonaisväestöä 

yhtenäisempiä ryhmiä, ja niiltä saaduissa vastauksissa havaitaan huomattavasti kokonaisväestöä 

vähemmän hajaantumista. 

 

Näistä seikoista johtuen otoksen edustavuus ei aina edellytä suurta määrää haastateltavia. 

 

Mitä pienempi tutkimuksen virhemarginaali(73) on, sitä varmemmin sen tulokset ovat luotettavia ja 

edustavia(74). 

 

Yhteenveto – tutkimusraporttiin tulisi sisältyä seuraavat asiat: 

 

• selkeästi ilmoitettu tutkimuksen kohderyhmä 

• tarkoitetaanko kunkin tapauksen kohderyhmällä suurta yleisöä, tiettyä kuluttajaryhmää vai tietyn alan 

ammattilaisia 

• selkeä selvitys siitä, miten otos on suunniteltu ja valittu ja mitä tieteellistä tutkimusmenetelmää 

tutkimuksessa on käytetty (kiintiöotanta, satunnaisotanta vai jokin muu) 

• olennaiset tilastotiedot (taulukot), mukaan lukien tiedot kohderyhmän jakautumisesta vähintään 

                                                      
(70) Satunnaisuuteen perustuvan menetelmän avulla populaatiosta valitaan satunnainen, tarkkaan määriteltyihin kriteereihin perustuva 
otos. Satunnaisotannan keskeinen periaate on, että jokaisella tutkimukselle määritellyn universumin elementillä on sama 
(ennustettava) todennäköisyys tulla valituksi otokseen. 
(71) Kiintiöotannassa pyritään suunnittelemaan universumia pienoiskoossa vastaava otos, eli sellainen, jonka sosiodemografinen 
rakenne vastaa edellistä mahdollisimman tarkasti. Tämä tapahtuu asettamalla otoksen kokoonpanolle tavoitearvot. Tavoitteiden 
kriteerejä voivat olla esimerkiksi sukupuoli, ikä, alueellinen jakautuminen ja ammatti. Tavoitearvot saadaan muiden lähdeaineistojen 
tilastoista. Haastattelijoiden tulee haastatella tiettyä määrää tietyt sosiodemografiset ominaisuudet, tai ominaisuuksien yhdistelmät, 
omaavia henkilöitä, jotta otoksen koostumus on yhdenmukainen universumin sosiodemografisen rakenteen kanssa. 
(72) Molemmissa tapauksissa (satunnais- ja kiintiöotanta) tutkimuksen tuloksia on painotettava, jos otoksen rakenne (esim. ikä- tai 
sukupuolijakauma) poikkeaa merkittävästi kohdeuniversumin sosiodemografisesta rakenteesta. Painotusprosessissa otoksessa 
aliedustetuille henkilöille annetaan muita korkeampi painotuskerroin (suurempi kuin 1), minkä myötä heidät huomioidaan tulosten 
arvioinnissa aiempaa vahvemmin. Otoksessa yliedustetuille henkilöille annetaan puolestaan edellistä vastaavasti muita pienempi 
painotuskerroin (pienempi kuin 1). Tämä prosessi varmistaa, että otos vastaa asiaomaisen universumin rakennetta tarkasti. 
(73) Virhemarginaali ilmoittaa suurimman eron, joka odotetaan löytyvän todellisen populaatioparametrin ja siihen perustuvan 
otosarvion väliltä. Jotta virhemarginaalilla olisi merkitystä, sitä tulee tarkentaa todennäköisyyslausekkeella (useimmiten ilmoittamalla 
luottamustaso). Tilastotieteessä luottamustaso ilmoittaa todennäköisyyden, jolla otantatutkimuksessa tehty tietyn tilastollisen 
parametrin (esim. aritmeettinen keskiarvo) sijaintia koskeva arvio pitää paikkansa myös tutkimuspopulaation kohdalla. 
(74) Esimerkki: Jos luottamustasoksi ilmoitetaan 95 % ja virhemarginaaliksi 5 %, annettuihin tuloksiin sisältyy ± 5 %:n mahdollisuus 
virheeseen ja valittu otos on 95 %:n varmuudella edustava otos koko tutkimuspopulaatiosta. Tutkimusta, jonka luottamustaso on 95 % 
ja virhemarginaali 5 %, pidetään yleisesti edustavana. 
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maantieteen, iän, sukupuolen, koulutustason, ammatin, ynnä muiden vastaavien tekijöiden 

perusteella 

• yksiselitteinen selvitys, josta käy selville kunkin tapauksen otoskoko ja sen edustavuus 

• kaikista tutkimuksessa käytettävistä prosenttiluvuista tulee antaa selvitys (perustuuko luku 

haastateltavien kokonaismäärään vai vastauksen antaneiden määrään). 

 

3.3.3.3 Tutkimuksen toteutusmenetelmä (kasvotusten, puhelimitse, verkossa, jne.) 

Mikään menetelmä tai kanava ei ole pakollinen, vaan tutkimuksia voidaan suorittaa useilla eri menetelmillä, 

joista kuhunkin liittyy omat etunsa ja haittansa.  Useimmiten haastattelut suoritetaan joko kasvotusten, 

puhelimitse tai verkon välityksellä (yleensä verkossa käytettävien kyselypaneelien kautta). 

 

Haastattelumenetelmällä ja olosuhteilla, joissa haastattelu tapahtuu, on suora vaikutus tutkimustulosten 

laatuun ja luotettavuuteen. Tutkimusraportissa tulee antaa selvitys tutkimuksen toteutusmenetelmästä, sillä 

muussa tapauksessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää kyseenalaisena. 

 

Tutkimuksen toteutusmenetelmää valittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 

(1) kohderyhmä ja potentiaalisten vastaajien määrä 

(2) tarvitseeko mahdollista testikohdetta (merkki, tuotepakkaus) esitellä haastateltaville 

(3) vastausten jäljitettävyyden varmistaminen (että yksi henkikö vastaa vain kerran ja että vastauksia ei 

voi muuttaa myöhemmin) 

(4) spontaaneja vastauksia edistävien olosuhteiden luominen (esim. kyselyn vastausajan rajoittaminen, 

internetistä / muista lähteistä tapahtuvan tiedonhaun estäminen). 

 

Tutkimusmenetelmän valinnassa tulee käyttää tutkimusasiantuntijaa, joka valitsee menetelmän 

tapauskohtaisesti. 

 

Verkossa suoritettavien tutkimusten tutkimusraporteissa on osoitettava selvästi, että kuluttajaotos on 

edustava ja että vastaajat ovat antaneet vastauksensa kontrolloidussa ympäristössä. Verkon 

kyselypaneeleissa vastaajat on valittava satunnaisotannalla paneelin jäsenistä. Vastaajien on lisäksi 

läpäistävä arviointiprosessi, jolla varmistetaan, että he todella kuuluvat tutkimuksen kohderyhmään. 

Hallittua analyysikehystä käyttämällä voidaan varmistaa, että tutkimuksen tulokset pysyvät relevantteina 

(esim. jos vastaaja mistä tahansa syystä keskeyttää tutkimuksen, hänen vastauksensa suljetaan pois 

tutkimuksesta). 

 

Yhteenveto – tutkimusraporttiin tulisi sisältyä seuraavat asiat: 

• sovellettua vastausten keräysmenetelmää koskevat tiedot (tutkimuksen toteutustapa) 

• selitys siitä, miksi kyseistä menetelmää valittiin tapaukseen sopivana. 

 

3.3.3.4 Tutkimuskyselyn jäsentely ja sanamuodot 

On tärkeää, että kutakin tapausta varten suunnitellaan objektiivinen tutkimuslähestymistapa. Sen pohjalta 

laaditaan tutkimuksen tarkoitusta palveleva neutraalien kysymysten sarja. Kysymykset eivät saa olla 

johdattelevia(75). Lisäksi tulee välttää kahta asiaa samalla kerralla kysyviä kysymyksiä (kysymyslauseissa 

ei tule olla useita rinnasteisia päälauseita, ja niiden tulee keskittyä vain yhteen aiheeseen). Kyselyn tulee 

olla yksinkertainen ja ytimekäs. 

 

Kyselytutkimuksen todistusarvo riippuu siihen sisältyvien kysymysten muotoilusta. Kyselyyn voi kuulua 

yhdistelmä suljettuja(76) ja avoimia(77) kysymyksiä. Asiassa on huomioitava, ovatko kysymykset oikean 

                                                      
(75) 13.9.2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79. 
(76) Suljettuihin kysymyksiin voi vastata vain ”kyllä”/”ei”/”ehkä” tai niihin voi valita yhden valmiiksi laadituista vastauksista (esim. A, B 
tai C). 
(77) Avoimiin kysymyksiin voi vastata vapaamuotoisesti. 
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tyyppisiä tutkimuksen tavoitteeseen nähden(78). 

 

Ei ole suositeltavaa käyttää samaa yhdenmukaista testiä tai kyselyä useissa erityyppisissä tutkimuksissa. 

Tämän sijaan eri tyyppisille tutkimuksille tulisi käyttää eri kyselyjä ja testausmenetelmiä. 

 

Koska tutkimuksilla on eri tarkoituksia, esimerkiksi saavutettua erottamiskykyä tai mainetta koskevia 

testausprotokollia ei tule yhdistää yhteen testiin tai testata saman kyselyhaastattelun kautta tai samalta 

haastateltavalta.  

 

Kyselyiden sanamuotojen ja jäsentelyn osalta suositellaan seuraavaa: 

• Kyselyssä tulee käyttää selkeästi jäsenneltyjä kysymyksiä, jotka esitetään samassa järjestyksessä 

ja muodossa kaikille haastateltaville. 

• Kysymyksissä käytetyn kielen tulee olla selkeää ja ytimekästä. 

• Kysymykset eivät saa olla johdattelevia, eikä niillä saa ohjata vastaajaa ottamaan kantaa asioihin, 

joita hän ei muutoin missään tapauksessa pohtisi. 

• Kysymykset tulisi muotoilla siten, että niihin saadaan spontaaneja vastauksia. 

• Avoimia ja avustamattomia kysymyksiä tulisi yleensä painottaa muita kysymyksiä enemmän. 

• Vastauksista ei tule laatia lyhennelmiä tai yhteenvetoja, vaan ne tulee tallentaa täsmälleen siinä 

muodossa, jossa ne on saatu. 

• Vastaukset kuten ”kyllä”, ”ei” tai ”en tiedä” ovat yksinkertaisimpia, ja niitä on helpoin ymmärtää ja 

mitata. Mittaamista varten tarvitaan suljettuja kysymyksiä. Tietyissä tapauksissa voi kuitenkin olla 

mielekkäämpää laatia kysymyksille vastausasteikko, ja kerätä samalla mielipiteitä ja lisätietoja 

kuluttajien mieltymyksistä. Viimeksi mainittua varten tarvitaan avoimia kysymyksiä. 

• Kyselyn mukana tulee toimittaa kaikki siihen sisältyvät kysymykset. 

• Kyselyn mukana tulee toimittaa kaikki siihen annetut vastaukset. 

• Kyselyn mukana tulee toimittaa myös vastaajille annetut ohjeet. 

Koska markkinatutkimuksia toimitetaan usein todisteeksi saavutetulle erottamiskyvylle tai maineelle, tässä 

yhteisessä käytännössä annetaan yleiset ohjeet kolmivaiheiseen lähestymistapaan, josta voi olla hyötyä 

etenkin menettelyiden asianosaisille ja heidän edustajille. 

On kuitenkin painotettava, että kunkin kyselyn kysymysten määrä ja niiden sanamuodot tulee aina 

määrittää tapauskohtaisesti tutkimusasiantuntijan toimesta. 

Saavutettu erottamiskyky 

Kolmivaiheisella testillä pyritään aina ensisijaisesti testaamaan vastaajien kykyä tunnistaa spontaanilla 

tavalla tietty testiobjekti(79), joskus muiden objektien joukosta(80), ja yhdistää se vain tietyn kaupallisen 

lähteen tietyntyyppiseen tuotteeseen tai palveluun. 

Tällaisella kysymysten jäsentelyllä luodaan vastausten erottelumenetelmä, jonka avulla voidaan mitata 

erottamiskyvyn astetta siitä osasta kuluttajia, jotka yhdistävät testiobjektin ainoastaan yhteen kaupalliseen 

lähteeseen. 

Vain myönteisen vastaus siirtää vastaajan seuraavaan kysymykseen. Tämän seurauksena jokaisessa 

vaiheessa osa vastaajista putoaa pois. 

Testin toinen vaihe on ratkaiseva, sillä siinä määritetään se osuus kuluttajista, joka yhdistää testiobjektin 

tavaramerkin perusteella vain tiettyyn asianmukaisia tavaroita tai palveluita tuottavaan yritykseen. 

                                                      
(78) Esimerkkejä johdattelevista kysymyksistä löydät esimerkiksi seuraavista tapauksista: 15.12.2005, T-262/04, Sytytinkivellisen 
savukkeensytyttimen muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki, EU:T:2005:463, § 83-86; ja 13.9.2012, T-72/11, Espetec, 
EU:T:2012:424, § 79. 
(79) Esimerkkejä kysymyksistä löydät seuraavista tapauksista: VL:n päätös 18.4.2018 asiassa R 972/2017-2, § 6, jota vastaan tehty 
10.10.2019 valitus T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 71 (kanne hylätty). 
(80) 15.12.2005, T-262/04, Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki, EU:T:2005:463, § 84. 
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Testin kolmas vaihe on varmentava tarkistus. Kaikkien vastausten ei tarvitse olla oikein, eikä vastaajien 

tarvitse nimetä tiettyä yritystä omatoimisesti ja oikein. Testin tässä vaiheessa on kuitenkin otettava 

huomioon, erottamiskykyä koskevien kielteisten, väärien ja mahdollisesti arvatuttujen vastausten vaikutus. 

Käytännössä kaksi ensimmäistä suljettua kysymystä määrittävät saavutetun erottamiskyvyn asteen, kun 

taas kolmatta avointa kysymystä voidaan pitää saavutettua erottamiskykyä vahvistavana, mutta ei 

kuitenkaan määrittävänä, lisätekijänä. 

 

 

Vaihe 1

• Tietoisuus

•Tietoisuus tuotemerkin yhteydestä väitteen mukaisiin, asiaankuuluvaa tyyppiä
oleviin tuotteisiin tai palveluihin.

•Suljetut kysymykset.

• Kyselyssä voi käyttää seuraavia kysymyksiä, tarvittaessa asiaankuuluvaan asia-
, talous- ja kulttuurikontekstiin mukautettuina: ”Tunnistatko merkillä X* / jollakin
merkeistä X, Y, Z, jne.** olevan jokin yhteys tuotteeseen Z?” / ”Oletko aiemmin
nähnyt tätä väriä / mitään näistä väreistä käytettävän tuotteessa X?”.

•Mahdolliset vastaukset: ”kyllä”, ”ei”, ”ehkä”.

• *Ks. alaviite 79 edellä.

• **Ks. alaviite 80 edellä.

Vaihe 2

•Yhdistäminen ainoastaan yhteen kaupalliseen lähteeseen

•Vain kysymykseen 1 ”kyllä” tai ”ehkä” vastanneet.

•Vain yhteen yritykseen yhdistyvän tunnistamisen vahvistaminen

•Suljetut kysymykset.

• Kyselyssä voi käyttää seuraavia kysymyksiä, tarvittaessa asiaankuuluvaan
asia-, talous- ja kulttuurikontekstiin mukautettuina: ”Tarjoaako merkillä X
merkittyjä tuotteita vain yksi yritys vai useat eri eritykset?” / ”Tarjoaako
tämän värisiä tuotteita (1) vain yksi yritys, (2) useat eri yritykset, vai (3) etkö
yhdistä väriä mihinkään?”

•Mahdolliset vastaukset: ”vain yksi yritys”, ”useat eri yritykset”, ”en yhdistä
väriä mihinkään”.

Vaihe 3

•Lähteen (yleensä nimeen perustuvan) tunnistamisen vahvistava
kontrollikysymys

•Vain vaiheessa 2 vastauksen ”vain yksi yritys” antaneet.

•Asiaankuuluvan yrityksen tunnistaminen nimellä tai muun kuvauksen avulla.

•Avoin kysymys.

• Kyselyssä voi käyttää seuraavia kysymyksiä, tarvittaessa asiaankuuluvaan 
asia-, talous- ja kulttuurikontekstiin mukautettuina: ”Mikä on tuon yrityksen 
nimi? Osaatko nimetä tuon yrityksen?”.
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Maine 

Tavaramerkin mainetta mittaavalla markkinatutkimuksella on ensisijaisesti keskityttävä selvittämään 

kuluttajilla sitä kohtaan ilmenevää aktiivisen muistamisen tasoa. Mainetta voidaan mitata avoimilla 

kysymyksillä, joita varten vastaajilta vaaditaan aktiivista tietoa ja omatoimista jäsentelykykyä. 

Oikeuden näkökulmasta arvioidaan sitä, tulisiko tavaramerkille myöntää suurempi suoja haastateltavien 

siihen liittyvän muistamisen tason, eli suoran ja välittömän yhdistämisen tai näitä saatujen kuvailevampien 

tietojen, perusteella. 

On suositeltavaa muotoilla kysymys siten, että vastaajat voivat antaa siihen minkä tahansa spontaanin 

vastauksen. Saadut vapaamuotoiset vastaukset analysoidaan luokittelujärjestelmän (koodausavaimen) 

avulla. 

Myös kyselyn suositeltu jäsentely on kolmivaiheinen. 

Vaiheessa yksi kysymykset tulisi suunnitella niin, että ne mittaavat vastaajan spontaania tietoisuutta 

merkistä/merkeistä. 

Vaiheessa kaksi vastaajia tulisi pyytää kuvaamaan, mitä he tietävät merkistä ja mitä he yhdistävät siihen. 

Vastaajien on muotoiltava kuvaukset itse, ilman mitään valmiiksi sanoitettuja vastausluokkia. Käsiteltävän 

oikeusasian selvittämisen kannalta merkityksellinen prosenttiluku perustuu niihin vastaajiin, jotka sekä 

tuntevat tavaramerkin että osaavat kuvata tarkkaan saman tavaramerkin haltijan tarjoamat tavarat tai 

palvelut. 

Oikeudellisesti ratkaiseva havainto, eli aktiivinen tietämys, saadaan vaiheessa kaksi kysyttävän 

kysymyksen avulla. Sen ennakko-oletuksena on vaiheen yksi kysymyksellä mitattu yksilötason tietoisuus. 

Vaiheessa kolme voidaan esittää joitakin lisäkysymyksiä, joilla voidaan hankkia vastaajien tarkempia 

mielipiteitä lisäanalyysia varten (esim. tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksia, kuluttajien kiinnostusta 

tiettyihin tavaroihin ja palveluihin yms. koskevat kysymykset). 

Seuraavassa on esitetty tämä lähestymistapa jäsennellyssä muodossa: 
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Vaihe 1

•Spontaani tietoisuus merkistä ilman, että siihen liittyvien tuotteiden
tai palveluiden tyyppiä on mainittu

•Kyselyssä voi käyttää seuraavia kysymyksiä, tarvittaessa asiaankuuluvaan
asia-, talous- ja kulttuurikontekstiin mukautettuina: ”Tunnetko tämän merkin
/ mitään näistä merkeistä?” / ”Valitse näistä merkeistä ne, jotka olet nähnyt
aiemmin, ne jotka ovat sinulle tuttuja sekä sellaiset, joita et tunne lainkaan.”

Vaihe 2

•Tietoisuuden varmistaminen

•Yhdistää tuotemerkin oikeisiin tavaroihin tai palveluihin (aktiivinen,
omatoimiseen yhdistämisen kautta ilmenevä tietämys, joka perustuu
tavaramerkkiin liittyvien tuotteiden/palveluiden kuvailuun tai muuhun
oikeaan, vastaajan mieleen tulevaan tietoon [avoimet kysymykset]).

•Kyselyssä voi käyttää seuraavia kysymyksiä, tarvittaessa asiaankuuluvaan
asia-, talous- ja kulttuurikontekstiin mukautettuina: ”Mitä osaat kertoa
siitä/tästä?” / ”Mitä tiedät niistä merkeistä, joita olet nähnyt aiemmin tai
jotka ovat sinulle tuttuja? Mihin kyseiset merkit liittyvät?”

Vaihe 3

•Lisäanalyysiin tarvittavaa tietoa varten esitettävät lisäkysymykset

•Esimerkiksi asiaankuuluvien tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia tai
tavaroiden tai palvelun valmistajan mainetta koskevat kysymykset tai muut
indikaattorikysymykset.

•Kysymyksiä voidaan käyttää myös asiaankuuluvien tuotteiden tai
palveluiden ostamisesta kiinnostuneiden ihmisryhmien määrittelyyn.

•Kyselyssä voi käyttää seuraavia kysymyksiä, tarvittaessa asiaankuuluvaan
asia-, talous- ja kulttuurikontekstiin mukautettuina: ”Ovatko tämän logon
alla myytävät tuotteet mielestäsi korkealaatuisia, onko niiden laatu
mielestäsi yleensä keskinkertainen, vai onko niiden laatu mielestäsi
keskinkertaista huonompi?” / ”Miten kiinnostunut olet itse tämän
tyyppisistä tuotteista tai palveluista? Sanoisitko olevasti hyvin kiinnostunut,
kohtuullisen kiinnostunut vai et lainkaan kiinnostunut?”
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3.3.3.5 Tarkistuslista: markkinatutkimuksen sisällön ja laadun arviointiin käytettävä apuväline 

Valituselimet ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot voivat käyttää alla olevaa tarkistuslistaa 

markkinatutkimusten sisällön ja tason arvioinnin apuvälineenä. 

 

Indek

si 

Kysymys Vastaus 

Toimitettujen todisteiden muoto 

1 Onko markkinatutkimus osa suurempaa asianosaisen esittämää 

todistusaineistoa, vai onko se ainoa esitetty todiste? 

Osa 

suurempaa 

todistusain

eistoa / 

ainoa 

todiste 

 

Markkinatutkimuksen tarkoitus 

2 Onko markkinatutkimuksen tarkoitus ilmaistu selkeästi? Kyllä/ei 

Tutkimusasiantuntijaa/-laitosta koskevat vaatimukset 

3 Onko tutkimuksen suorittanut riippumaton asiantuntija tai laitos? Kyllä/ei 

4 Onko olemassa todisteita, että kyseisellä asiantuntijalla tai laitoksella on 

asiamukainen pätevyys tai kokemus? 

Kyllä/ei 

Jos yhteenkin näistä kysymyksistä vastataan ”ei”, tutkimus voidaan joutua hylkäämään, sillä sen 

tuloksia saatetaan pitää epäluotettavina. Asiaa koskeva harkintavalta on asianmukaisella 

valituselimellä tai jäsenvaltion teollisoikeusvirastolla. 

Relevantit markkinat ja ekstrapolointi 

5 Onko tutkimukselle määritetty selkeä kohderyhmä? Kyllä/ei 

6 Onko kohderyhmä sama kuin tavaramerkin käyttömarkkinoiden 

kohderyhmä ja/tai niiden markkinoiden kohderyhmä, joilla asianosainen 

oikeudenhaltija toimii? 

Kyllä/ei 

7 Jos se on merkin tai kysymyksessä olevien tavaroiden tai palveluiden 

kannalta tarpeen, kohdistuuko tutkimus koko EU-alueeseen tai 

asiaankuuluvan EU-jäsenmaan alueeseen? 

Kyllä/ei 

8 Onko tutkimuksen tuloksia ekstrapoloitu muille alueille(81)? Jos on, onko 

suoritetun ekstrapoloinnin perusteet selitetty toimitetussa 

todisteaineistossa? 

Kyllä/ei 

Yleinen suositus on, että kysymysten 5, 6 ja 7 vastauksen tulee olla ”kyllä”. Kysymykseen 8 annettu 

vastaus tulee käydä läpi huolellisesti, jotta voidaan arvioida, onko tutkimus luotettava todiste. Asiaa 

koskeva harkintavalta on asianmukaisella valituselimellä tai jäsenvaltion teollisoikeusvirastolla. 

Kuluttajaotos 

9 Onko otospopulaation suunnittelu selitetty selvällä ja täydellisellä tavalla? Kyllä/ei 

10 Onko tutkimusta varten määritetty pienin suositeltava otoskoko ja onko 

siihen päästy itse tutkimuksessa? 

Kyllä/ei 

11 Onko tutkimuksen otokselle määritetty riittävän luotettava luottamustaso ja 

tarkka virhemarginaali? 

Kyllä/ei 

12 Onko tutkimuksen mukana toimitettu tilastotaulukot ja raakadata? Kyllä/ei 

Jos yhteenkin näistä kysymyksistä vastataan ”ei”, tutkimus voidaan joutua hylkäämään 

epäluotettavana. Asiaa koskeva harkintavalta on asianmukaisella valituselimellä tai jäsenvaltion 

teollisoikeusvirastolla. 

                                                      
(81) Tämä koskee tutkimuksia, joiden kohdealueeseen kuuluu enemmän kuin yksi jäsenmaa. Käsite on esitelty esimerkiksi seuraavissa 
tapauksissa: 25.7.2018, yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, Neljästä rivistä koostuvan suklaalevyn muotoa esittävä 
kolmiulotteinen tavaramerkki, EU:C:2018:596, § 80–83; 24.2.2016, T-411/14, Kurvikkaan pullon, jossa ei ole uurteita, muoto, 
EU:T:2016:94, § 80. 
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Tutkimuksen suoritustapa 

13 Sisältyykö tutkimukseen kuvaus siitä, miten vastaajia on haastateltu ja miten 

tutkimus on suoritettu (kasvotusten(82), puhelimitse, verkossa, tai muu tapa) 

ja, jos sillä on merkitystä, mikä taho tutkimuksen on suorittanut?  

Kyllä/ei 

14 Sisältyykö tutkimukseen selkeä kuvaus tuloksista ja/tai selvitys siitä, miten 

tuloksia on arvioitu? 

Kyllä/ei 

15 Onko tutkimuksen mukana toimitettu kopiot haastattelijoiden ohjeista ja 

kysymyksistä? Näihin voi olla tarpeen sisällyttää myös validointitulokset, 

koodikirjat ja vastaajille tarjolla olleiden vastausvaihtoehtojen tiedot.  

Kyllä/ei 

16 Esitettiinkö kaikille vastaajille samat kysymykset samassa järjestyksessä? Kyllä/ei 

17 Onko mukana toimitettu tiedot siitä, miten(83) ja minkä välineen avulla merkki 

esiteltiin vastaajille? Esiteltiinkö merkki vastaajille samanlaisena kuin se 

näkyy sovelluksessa tai siinä muodossa, jossa se on rekisteröity?(84) 

Kyllä/ei 

Jos yhteenkin näistä kysymyksistä vastataan ”ei”, tutkimus voidaan joutua hylkäämään 

epäluotettavana. Asiaa koskeva harkintavalta on valituselimellä tai jäsenvaltion 

teollisoikeusvirastolla. Jos vastaus ”ei” on kuitenkin saatu kysymykseen ”Esiteltiinkö merkki 

vastaajille samanlaisena kuin se näkyy sovelluksessa tai siinä muodossa, jossa se on rekisteröity?”, 

asia tulee selvittää tarkemmin. Asiaa koskeva harkintavalta on valituselimellä tai jäsenvaltion 

teollisoikeusvirastolla. 

Kysymysten tyypit 

18 Onko tutkimuksen mukana toimitettu kysymysten tarkat sanamuodot? Kyllä/ei 

19 Sisältyykö kyselyyn johdattelevia kysymyksiä? Kyllä/ei 

20 Onko tutkimus suoritettu siten, että kysymyksessä oleva merkki, tuotteet tai 

palvelut on tullut on/ovat tulleet tunnistetuksi? 

Kyllä/ei 

Tutkimus voidaan hyväksyä vain, jos kysymysten esitettyä jäsentelyä on noudatettu (kysymyksen 

18 vastaus on ”kyllä”), kysymykset eivät ole johdattelevia (kysymyksen 19 vastaus on ”kyllä”) ja 

merkki/tuote/palvelu tai merkit/tuotteet/palvelut on esitelty (kysymyksen 20 vastas on ”kyllä”). Asiaa 

koskeva harkintavalta on kuitenkin valituselimellä tai jäsenvaltion teollisoikeusvirastolla. 

Kysymykseen 18 liittyen on lisäksi tärkeä huomata, että kyselyn jäsentely voi vaihdella tutkimuksen 

tarkoituksen mukaan. Asia on selitetty tarkemmin edellä alaluvussa Tutkimuskyselyn jäsentely ja 

sanamuodot. 

Harhojen ja virheiden hallinta 

21 Onko tutkimuksen mukana toimitettu kuvaus harhojen ja virheiden 

vähentämiseksi suoritetuista lisätoimista (esim. tarkistuskokeet)? 

Kyllä/ei 

22 Onko kyseessä olevasta    tuotteesta/palvelusta tehty aiempia, samaan alan 

ja saman maantieteelliseen alueeseen kohdistuvia tutkimuksia? 

Kyllä/ei 

Tutkimukseen tulisi sisältyä osio, jossa tutkija osoittaa arvioineensa koko tutkimusprosessin, eli 

suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheiden, aikaiset mahdolliset harhat ja virheet (kysymyksen 21 

vastaus on ”kyllä”). 

 

 

 

 

 

                                                      
(82) Jos kyllä, missä? Kotona, liikkeessä vai muussa kohteessa?  
(83) Esimerkki: haastattelija ainoastaan näytti sanan/merkin haastateltaville lausumatta sitä ääneen (10.10.2012, T-569/10, BIMBO 
DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, § 72–73). 
(84) 19.6.2019, T-307/17, Kolmea samansuuntaista raitaa esittävä EU-kuviomerkki, EU:T:2019:427, § 133–137; 10.11.2014, T-402/02, 
Karamellin muotoista makeiskäärepaperin muotoa esittävä kuvamerkki, EU:T:2004:330, § 88; 10.11.2004, T-396/02, Makeisen 
muoto, EU:T:2004:329, § 66. 
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3.3.4 Mallipohjat 

Tavaramerkkimenettelyissä esitetään usein kirjallisia lausumia. Tästä johtuen tässä yhteisessä 

käytännössä esitetään valaehtoisia todistuksia ja todistajalausuntoja koskevat 

vähimmäissisältövaatimukset. Niistä voi olla hyötyä käyttäjäyhdistyksille, menettelyiden asianosaisille ja 

jälkimmäisten edustajille, ja ne voivat auttaa näitä tahoja luomaan tällaisia todisteita ja toimittamaan niitä 

tavaramerkkimenettelyihin. Mallit voivat lisäksi tukea valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen 

päätöksentekoprosesseja, sillä niissä esitetään useiden eri EU-sidosryhmien kesken neuvotellut ja 

hyväksytyt kirjallisia lausumia koskevat vähimmäisvaatimukset. Valituselin tai jäsenvaltion 

teollisoikeusvirasto saa kuitenkin aina arvioida tällaiset todisteet oman harkintansa mukaan. 

 

3.3.4.1 Valaehtoiset todistukset 

On suositeltavaa, että valaehtoiseen todistukseen sisältyy aina seuraavat elementit(85): 
a) paikka ja päivämäärä 
b) asiakirjan nimi 
c) todistuksen antajan koko nimi 
d) todistuksen antajan henkilötunnus tai muu kansallinen tunnistenumero 
e) todistuksen antajan ammatti 
f) todistuksen antajan ja asianomaisten perhe-, työ- tai henkilökohtaiset yhteydet, sidos- tai 

yhteistyösuhteet tai yhteiset liiketoimintaedut; jos lausuma on annettu ammatin tai liiketoiminnan 
vuoksi tai muusta työhön liittyvästä syystä: todistuksen antajan työpaikan osoite, asema työpaikalla 
ja yrityksen tai työnantajan nimi 

g) lauseke, jolla ilmaistaan lausuman tarkoitus 
h) lausuma, jossa ilmaistaan olennaiset tiedot, ilman mitään oikeudellista arviota tai oikeudellisia 

mielipiteitä 
i) lausuma, jolla ilmaistaan todistuksen olevan totta 
j) valaehtoisen todistuksen mahdollisten liitteiden sivumäärä 
k) allekirjoitus. 
 

On syytä painottaa, että yllä esitetty luettelo on vain ohjeellinen, eikä sen noudattamisella ole mitään 

vaikutusta valaehtoisten todistusten merkitykseen tai todistusarvoon. Luettelo ei ole tyhjentävä, mistä 

johtuen siihen on lisättävä kaikki kunkin valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston tärkeänä pitämät 

(ja/tai jopa kansallisten lakien perusteella vaadittavat) elementit. 

 

3.3.4.2 Todistajalausunnot 

On suositeltavaa, että todistajalausuntoon sisältyy aina seuraavat elementit(86): 
a) paikka ja päivämäärä 
b) asiakirjan nimi 
c) todistajan koko nimi 
d) todistajan henkilötunnus tai muu kansallinen tunnistenumero 
e) todistajan ammatti 

f) todistajan ja asianomaisten perhe-, työ- tai henkilökohtaiset yhteydet, sidos- tai yhteistyösuhteet tai 

yhteiset liiketoimintaedut; jos lausuma on annettu ammatin tai liiketoiminnan vuoksi tai muusta 

työhön liittyvästä syystä: todistajan työpaikan osoite, asema työpaikalla ja yrityksen tai työnantajan 

nimi 
g) lauseke, jolla ilmaistaan lausuman tarkoitus 

h) lausuma, jossa ilmaistaan olennaiset tiedot, ilman mitään oikeudellista arviota tai oikeudellisia 

mielipiteitä 
i) lausuma, jolla ilmaistaan todistuksen olevan totta 

j) todistuksen mahdollisten liitteiden sivumäärä 

                                                      
(85) Koskee vain sellaisia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä, joissa tunnetaan käsite ”valaehtoinen todistus” 
(86) Koskee vain sellaisia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä, joissa tunnetaan käsite ”todistajanlausunto”. 
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k) allekirjoitus. 

 

On syytä painottaa, että yllä esitetty luettelo on vain ohjeellinen, eikä sen noudattamisella ole mitään 

vaikutusta todistajalausuntojen merkitykseen tai todistusarvoon. Luettelo ei ole tyhjentävä, mistä johtuen 

siihen on lisättävä kaikki kunkin valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston tärkeänä pitämät (ja/tai 

jopa kansallisten lakien perusteella vaadittavat) elementit. 

 

3.4 Todisteiden salassapito 

Tämä yhteinen käytäntö ei sisällä yleiseen tietosuoja-asetukseen 2016/679 tai muihin tietosuojaa koskeviin 

säädöksiin liittyvää sisältöä, paitsi siltä osin kuin siinä käsitellään luonnollisten henkilöiden päätöksiin ja 

oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyvien henkilötietojen ja terveyteen liittyvien henkilökohtaisten tietojen(87)   

tekemistä tunnisteettomiksi (ks. jäljempänä alaluku 3.4.5.). 

 

Termillä ”todisteiden/tietojen salassapito” viitataan tässä luvussa liiketoiminta- ja liikesalaisuuksiin(88) ja 

muihin salassapidettäviin tietoihin(89) (esim. liiketoimintakumppaneita, jakelijoita ja asiakkaita koskevat 

tiedot; arkaluonteiset taloudelliset tiedot, kuten liikevaihto- ja myyntiluvut; sekä markkinatutkimustiedot, 

suunnitellut strategiat ja muut liiketoimintasuunnitelmat). Asiassa on lisäksi huomioitava kansalliset säännöt 

sekä mahdolliset edellisiä käsitteitä määrittelevät kansalliset oikeuskäytännöt. 

 

Valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen tulee suojella asianomaisten ja kolmansien 

osapuolten (esim. todistajien) luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja. Tällaisia tietoja voi sisältyä 

toimitettuihin todistusaineistoihin, joista ne voivat päätyä oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja päätöksiin. Lisäksi 

jos asiasta on tehty joko nimenomainen pyyntö tai perusteltu salassapitopyyntö tai valituselin tai 

jäsenvaltion teollisoikeusvirasto arvioi viran puolesta, että todisteisiin sisältyy terveyteen liittyviä 

henkilötietoja tai arkaluonteisia tietoja (ks. alaluvut 3.4.1–3.4.5), tällaisia tietoja ei tulisi julkaista. 

 

Asianosaisen tulee aina ilmoittaa valituselimelle tai jäsenvaltion teollisoikeusvirastoon, että se toimittaa 

salassapidettäviä todisteita, jotka on merkittävä salassapidettäviksi ja pidettävä sellaisina. Tietyissä 

olosuhteissa asianosainen voi pyytää myös toisen asianosaisen toimittamien todisteiden salassapitoa. 

 

Yllä esitetyt tiedot huomioiden tässä luvussa esitetään joitakin salassapitopyyntöjä ja niiden perusteluja ja 

arviointia koskevia suosituksia sekä valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen suorittamaa 

salassapidettävien tietojen säilytystä ja julkaisua edeltävää käsittelyä koskevia suosituksia. Lisäksi alla on 

esitetty joitakin tietojen tunnisteettomiksi tekemistä koskevia suosituksia. 

 

3.4.1 Salassapitopyynnön laajuus 

Tätä asiakirjaa varten on erotettava toisistaan kaksi eri tarkoitusta: (i) todisteiden/tietojen salassapito 

kolmansilta osapuolilta ja (ii) todisteiden/tietojen salassapito toiselta asianosaiselta inter partes -

menettelyissä. 

 

Jokaisella inter partes -menettelyn asianosaisella on aina oltava oikeus puolustaa itseään. Tästä johtuen 

yleinen sääntö on, että asianosaisten (tai heidän edustajien) on päästävä tutustumaan kaikkiin toisen 

asianosaisen valitusmenettelyssä toimittamiin tietoihin, mukaan lukien kaikkiin todisteisiin. 

                                                      
(87) Siinä merkityksessä, joka sille on annettu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 4 mukaan lukien erityisiin luokkiin kuuluvat 
henkilötiedot (arkaluonteiset tiedot), siten kuin ne on kuvattu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 9. 
(88) Siinä merkityksessä, joka sille on annettu julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamista 
laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta koskevan direktiivin 2016/943 artiklassa 2, joka perustuu TRIPS-sopimuksen 
artiklaan 39. 
(89) Voi tarkoittaa myös muita tietoja kuin liikesalaisuuksia, jos kyseisten tietojen paljastumisesta seuraisi merkittävää haittaa 
asianomaiselle henkilölle tai yritykselle ja niitä etuja, joihin paljastumisesta seuraava haitta kohdistuisi, jos kyseisiä etuja pidetään 
suojelemisen arvoisina. Inspiraationa voidaan käyttää EU-tuomioistuinten juridiikka, esim. 12.10.2007, T-474/04, EU:T:2007:306, § 
65. 
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Jos toinen asianosainen pyytää tiettyjen tietojen salassapitoa, sen on ilmaistava selvästi, koskeeko 

salassapito kolmansia osapuolia vai myös menettelyn toista asianosaista, jotta asiaan liittyvä valituselin tai 

jäsenvaltion teollisoikeusvirasto voi suorittaa asian edellyttämät lisätoimenpiteet. 

 

Suositukset: 

 

• Asianosaisen on lähettämissään tiedoissa tai salassapitopyynnössä ilmaistava selvästi, onko 

toimitetut todisteet salassapidettävä vain kolmansilta osapuolilta vai myös menettelyn toiselta 

asianosaiselta. 

• Jos valituselin tai jäsenvaltion teollisoikeusvirasto saa todisteita, joihin liittyy toista inter partes -

menettelyn asianosaista koskeva salassapitopyyntö, tietojen täydellistä salassapitoa pyytäneelle 

asianosaiselle on tiedotettava, esimerkiksi puutteen oikaisemiskehotuksen muodossa, että sen on 

valittava jokin seuraavista vaihtoehdoista: 
(i) kyseiset todisteet paljastuvat toiselle asianosaiselle ja/tai sen edustajalle, mutta ne pidetään 

salassa kolmansilta osapuolilta, tai 
(ii) asianosainen toimittaa kyseiset todisteet sellaisessa muodossa, jossa niihin ei sisälly 

asianosaisen salaisina pitämiä tietoja (merkitykselliset osat voidaan esimerkiksi poistaa tai 
peittää) tai 

(iii) asianosainen luopuu kyseisistä todisteista. 

 

Lopuksi on painotettava, että yhteisessä käytännössä CP12 ei käsitellä sellaisia olosuhteita, joissa 

valituselimet tai jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot voivat luovuttaa menettelyiden aikana toimitettuja 

luottamuksellisia todisteita/tietoja kolmansille tahoille tai muille hallinnollisille elimille / 

hallintotuomioistuimille. 

 

3.4.2 Salassapitopyyntöjen hyväksyttävät esitystavat ja -ajankohta 

Salassapitoa koskevat vaatimukset koskevat yleensä liikesalaisuuksia ja muita salassapidettäviä tietoja(90). 
Sellaisia tietoja, jotka tunnetaan jo entuudestaan yrityksen, järjestön tai muun organisaation ulkopuolella ja 
jotka ovat julkisesti saatavilla ei kuitenkaan tule pitää liikesalaisuuksina tai muuna luottamuksellisena 
tietona. 
 
Tietojen salassapitoa vaativan osapuolen on toimitettava salassapitoa koskeva perusteltu pyyntö yhdessä 
niiden todisteiden kanssa, jotka sisältävät salassa pidettävää tietoa. 
 

Suositukset: 

 

• Asianosaisen on ilmoitettava, että toimitettavat todisteet ovat luottamuksellisia tai sisältävät 

luottamuksellisina pidettäviä osia niiden toimituksen yhteydessä. 

• Lisäksi asianosaisen on perusteltava salassapitoa koskeva pyyntö (jäljempänä alaluvussa 3.4.3 

esitetysti) salassapidettäviksi merkittävien ja sellaisina pidettävien todisteiden toimittamisen 

yhteydessä. 

• Salassapitoa koskeva pyyntö ei voi koskea sellaista tietoa, joka tunnetaan jo entuudestaan yrityksen, 

järjestön, organisaation tms. ulkopuolella ja joka on julkisesti saavilla. 

• Salassapidettävät todisteet on yksilöitävä merkitsemällä selvästi sekä (salassapidettävää tietoa 
sisältävien) liitteiden numerot että ne todisteiden kohdat tai osat(91) jotka asianosainen haluaa pitää 
salassa. Lisäksi liitteisiin on merkittävä syyt, miksi kyseiset liitteet tai sisällöt ovat luottamuksellisia 
(tarkempi kuvaus on jäljempänä alaluvussa 3.4.3.). 

• Jos tiedoista on esitetty salassapitopyyntö, tämä tulee lisäksi merkitä kyseisten tietojen sisältävän 
todisteen kohdalle liiteluettelossa (edellä alaluvussa 3.3.2.1 kuvatulla tavalla). 

                                                      
(90) Määritelmä on yhteisen käytännön tämän osion johdannossa (alaviitteet 88 ja 89). 
(91) Ei koske tilanteita, joissa asianosainen haluaa pitää koko todisteen tai todisteaineiston luottamuksellisena. 
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• Itse salassapitopyynnössä luottamukselliset tiedot tulee kuvata vain yleisluonteisesti(92), ja pyyntö on 
saatettava myös kaikkien sellaisten osapuolten tietoon, joilla on pääsy menettelyn muihin 
asiakirjoihin. Edellisestä johtuen itse pyyntöä ei tule merkitä salassapidettäväksi eikä asianosaisen 
tai sen edustajan tule sisällyttää pyyntöön mitään luottamuksellisia tietoja. Pyynnön liitteet (todisteet) 
voi kuitenkin merkitä salassapidettäviksi, ja ne voidaan pitää menettelyn muiden ja julkaistavien 
asiakirjojen ulkopuolella. 

 

3.4.3 Salassapitopyynnön arviointikriteerit 

Todisteisiin mahdollisesti sisältyvät liikesalaisuudet tai muut salassapidettävät tiedot tulee arvioida 

tapauskohtaisesti siten, että samalla otetaan huomioon myös kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat 

säännöt(93). Salassapitopyyntöä arvioitaessa valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen on 

kuitenkin otettava huomioon kaikki pyynnön esittäjän ilmoittamat erityiset syyt(94), joiden vuoksi tietyt tiedot 

on pyydetty salassapidettäviksi, mukaan lukien pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä asianomaiselle 

mahdollisesti koituvat vaikutukset. 

 

Suositukset: 

 

• Asianosaisen tulee perustella oma salassapitopyyntönsä. Perustelussa tulee erityisesti ilmaista 

selkeä ja riittävä syy sille, miksi tiedot ovat salassapidettäviä. On kuitenkin selvää, että tiettyjä 

todisteita/tietoja on aina pidettäväluottamuksellisina, kuten esimerkiksi jakelijoiden hintalistoja ja 

asiakaslistoja. Tästä johtuen tällaisten todisteiden/tietojen kohdalla riittävänä perusteena on 

pidettävä sitä, että asianosainen ilmoittaa niiden olevan arkaluonteisia tai luottamuksellisia.   

• Jos tietojen salassapito on perusteltu erityisellä syyllä, valituselimen tai jäsenvaltion 

teollisoikeusviraston on tarkistettava, että kyseiselle syylle on esitetty riittävät perusteet. 

• Jos tietojen salassapitoa vaaditaan selityksellä, joka perustelee tietojen luottamuksellisuuden, 

salassapitopyyntö tulee hyväksyä. 

• Jos tietojen salassapitoa vaaditaan ilman selitystä tai mitään erityistä syytä tai perustelematta sitä, 

miksi tiedot ovat luottamuksellisia, valituselin tai jäsenvaltion teollisoikeusvirasto voi ilmoittaa 

salassapitopyynnön olevan puutteellinen. Jos ilmoitettua puutetta ei korjata, valituselimen tai 

jäsenvaltion teollisoikeusviraston tulee ilman erillistä ilmoitusta poistaa salassapitoluokitus kun 

päätös asiassa on lainvoimainen.  

• Jos tietojen salassapitoa vaaditaan selityksellä, joka ei ole riittävä perustelemaan tietojen 

luottamuksellisuutta, asianmukaisen valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston on 

ilmoitettava salassapitopyynnön olevan puutteellinen. Jos ilmoitettua puutetta ei korjata, 

valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston tulee ilman erillistä ilmoitusta poistaa 

salassapitoluokitus kun päätös asiassa on lainvoimainen. Jos puute korjataan, salassapitopyyntö 

tulee hyväksyä. 

 

3.4.4 Salassapidettävien tietojen käsittely asiakirjoissa ja päätöksissä 

Yleinen sääntö on, että valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen päätökset on suositeltavaa 

antaa saataville (ei-sähköisessä muodossa/verkossa), jotta ne ovat suuren yleisön tiedossa ja 

käytettävissä, sekä avoimuuden ja ennustettavuuden vuoksi. Tietyt päätösten osat voidaan kuitenkin jättää 

julkaisematta, jos niiden sisältö on salassapidettävää. 

 

 

                                                      
(92) Luottamuksellisten tietojen yleisluonteisen kuvauksen esimerkki: ”nykyisen liiketoimintastrategian / kaupallisten suhteiden kannalta 
merkittävät jakelijoille toimitettavat hintaluettelotiedot tai asiakaslistat”. 
(93) Katso termin ”todisteiden/tietojen luottamuksellisuus” määrite tämän yhteisen käytännön tämän osion johdannosta. 
(94) Erityisen syyn tulee perustua todisteiden/tietojen luottamuksellisuuteen, esimerkiksi siihen, että tiedot luokitellaan 
liikesalaisuuksiksi tai johonkin muuhun EU- tai kansallisessa lainsäädännössä tai oikeuskäytännöissä tunnustettuun (tiettyjen tietojen 
luottamuksellisuudelle annettavaan) syyhyn. 
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Salassapidettävät tiedot tulee lisäksi merkitä, ja ne tulee pitää salattuina. Tämä voidaan varmistaa tietyin 

erityisin keinoin. 

 

Valituselinten ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot voivat turvata tiedot ja varmistaa niiden 

luottamuksellisuuden usein eri keinoin.  

 

Koska osa valituselimistä ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoista ei julkaise päätöksiä tai todisteita 

verkossa, alla olevat suositukset koskevat vain soveltuvia tapauksia. 

 

Suositukset: 

 

On suositeltava noudattaa seuraavia tapauskohtaisia ohjeita: 
 

Liiketoiminta- ja liikesalaisuudet sekä muut salassapidettävät tiedot 

a) Asiakirjoissa (sekä sähköisessä, että fyysisessä muodossa olevat tiedot) 

• Tällaiset tiedot saa poistaa verkon kautta saatavilla olevista tiedoista vain asianomaisen tahon 

toimittamasta nimenomaista pyynnöstä (ks. alaluvut 3.4.2–3.4.3). 

• Kaiken salassapidettäväksi merkityn sisällön tarkastelu verkossa tulee estää ilman, että selvitetään, 

sisältyykö kyseiseen sisältöön oikeasti mitään luottamuksellisia tietoja. 

• Niissä mahdollisissa tilanteissa, joissa jokin kolmas osapuoli pyytää itselleen sellaisia tietoja, jota ei 

sisälly verkon kautta saatavilla oleviin asiakirjoihin, valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston 

on arvioitava kyseinen pyyntö erikseen omien käytäntöjensä ja asiaa koskevan lainsäädännön 

mukaisesti. 

 

b) Päätöksissä (sekä sähköisessä, että fyysisessä muodossa olevat päätökset) 

• Jos asianosainen on esittänyt salassapitopyynnön, tiedot tulisi esittää siten, että niihin ei sisälly 
mitään liiketoiminta- tai liikesalaisuuksia tai muita salassapidettäviä tietoja. 

• Jos päätökseen on välttämätöntä sisällyttää liiketoiminta- tai liikesalaisuuksia tai muita 
salassapidettäviä tietoja, tällainen luottamuksellinen sisältö tulee poistaa julkaistavasta päätöksestä. 
Päätöksestä tulee säilyttää kaksi eri versiota: asianosaisille toimitettava täysi versio (joka pidetään 
luottamuksellisena) ja muokattu, julkaistava versio. 

 

Sovintoratkaisut 

• Kaikki väite-, mitättömyys- ja valitus- sekä sovittelumenettelyiden aikana esitettävät todisteet, joissa 
viitataan sovintoratkaisuun, ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia, eikä niitä tule pitää saatavilla 
verkossa tai julkaista. 
 

3.4.5 Henkilötietojen, terveyteen liittyvien henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen käsittely 

asiakirjoissa ja päätöksissä (tunnistettavuuden poisto) 

Esimerkiksi seuraavat tiedot voidaan tehdä tunnisteettomiksi valituselinten ja jäsenvaltioiden 

teollisoikeusvirastojen päätöksissä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti: luonnollisen henkilön nimi ja 

henkilötunnus. 

 

Suositukset: 

 

I. Henkilötiedot: 
a) Asiakirjoissa (sekä sähköisessä, että fyysisessä muodossa olevat asiakirjat) 

• Tällaiset tiedot tulee poistaa verkon kautta saatavilla olevista tiedoista vain asianosaisen toimittamaa 

nimenomaista pyyntöä vastaan. 

• Niissä mahdollisissa tilanteissa, joissa jokin kolmas osapuoli pyytää itselleen sellaisia tietoja, jota ei 

sisälly verkon kautta saatavilla oleviin asiakirjoihin, valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston 

on arvioitava kyseinen pyyntö erikseen omien käytäntöjensä ja asiaa koskevan lainsäädännön 
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mukaisesti. 

 
b) Päätöksissä sekä sähköisessä, että fyysisessä muodossa olevat päätökset) 

• Mikä tahansa osapuoli voi pyytää henkilötietojen poistamista päätöksestä. Jos näin tapahtuu, 
kyseiset tiedot voidaan poistaa julkaistavasta päätöksestä. 

 
II. Terveyteen liittyvät henkilötiedot ja arkaluonteiset tiedot(95) 
a) Asiakirjoissa (sekä sähköisessä, että fyysisessä muodossa olevat asiakirjat) 

• Valituselimen tai jäsenvaltion teollisoikeusviraston tulee arvioida viran puolesta sisältyykö todisteisiin 
terveyteen liittyviä henkilötietoja tai arkaluonteisia tietoja, ja jos niin on, tulisiko ne poistaa verkon 
kautta saatavilla olevista asiakirjoista. Tästä johtuen tällaiset tiedot tulee poistaa verkon kautta 
saatavilla olevista asiakirjoista myös ilman erillistä pyyntöä. 

 
b) Päätöksissä (sekä sähköisessä, että fyysisessä muodossa olevat päätökset) 

• Terveyteen liittyvät henkilötiedot ja arkaluonteiset tiedot tulee poistaa julkaistavasta sisällöstä 
poistamalla niitä sisältävät kohdat. Päätöksestä tulee säilyttää kaksi eri versiota: asianosaisille 
toimitettava täysi versio (joka pidetään luottamuksellisena) ja muokattu, julkaistava versio. 

 
 

                                                      
(95) Siten kuin ne on kuvattu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 9. 
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4 LIITE 1 

MALLI 

Päätös, jota valitus koskee / asianumero:……. (merkitse) 

Liitteisiin sisältyy värielementtejä: KYLLÄ/EI (koskee vain faksin välityksellä lähetettäviä asiakirjoja) 

 

LIITELUETTELO 

 

Fyysisessä muodossa, sähköisesti, 

tiedonsiirtovälineillä ja faksin välityksellä lähetetyt asiakirjat ja esineet 

 

 

Liitteen 

nro 

 

Liitteen lyhyt kuvaus(1) 

 

 

Sivujen 

määrä(2) 

 

Todistusainei

ston sivun 

numero, 

jossa todiste 

mainitaan. 

 

Salassapitopy

yntö(3)  

Valinnainen 

Millä asiakirjan 

(todisteen) 

kohdilla 

asianosainen 

perustelee omia 

väitteitään. 

1. Kirje 10.12.2017, lähettäjä hra 

Green, vastaanottaja rva Smith 

3 s. 2 Kyllä  

2. 25 laskua, tammikuu 2017 – 

kesäkuu 2018, NewCo Ltd. 

60 s. 7   

3. 40 laskua, tammikuu 2016 – 

kesäkuu 2018, ABC Ltd. 

50 s. 15–16   

4. Valaehtoinen todistus, 

24.8.2018, tj. rva Green, 

NewCo Ltd. 

1 s. 17–18 Kyllä  

5. Tri Blue, artikkeli, GO 

magazine 4/2017, 12.12.2017: 

”Merkin X sekoittaminen 

merkin Y kanssa”, joka 

käsittelee merkin X luontaista 

erottamiskykyä 

23 s. 30  s. 12 

6. Tuloste 1.1.2019 verkkosivusta 

www.webpage1.com 

5 s. 41   

7. Video (pituus 00:07:42), joka 

osoittaa EU-tavaramerkki X:n, 

nro 123 456 789, käytön 

kulutustuotenäyttelyssä 2018 

(tiedosto ”vid1.mp4”, toimitettu 

USB-muistitikulla) 

EI 

TIETOA 

s. 45  00:07:42 

 

                                                      
(1) Lyhyt kuvaus liitteestä, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle selkeä käsitys asiakirjan tai todistuskappaleen luonteesta. Esimerkiksi 
asiakirjan tai todistuskappaleen otsikko tai aihe (eli kirje tai lisenssisopimus, joka koskee tavaramerkkiä X, tai ote), sen päivämäärä, 
laatija, vastaanottaja, osapuolet jne. 
(2) Jos on mahdollista, jokaiseen liitteeseen tulisi lisätä myös sivunumerot. 
(3) Jos salassapitopyyntö on toimitettu ja tämä todiste tulee merkitä luottamukselliseksi ja pitää sellaisena, merkitse KYLLÄ. Jos näin 
ei ole, jätä tyhjäksi. Salassapitoa koskeva perustelu tulee toimittaa yhdessä luottamuksellisten tietojen kanssa. 


