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1. TAUSTAA 

Euroopan tavaramerkki- ja mallioikeusverkoston teollisoikeusvirastot jatkavat yhteistyötään 

lähentymisohjelman puitteissa. Virastot ovat nyt sopineet täydentävästä yhteisestä 

käytännöstä, joka koskee tavaramerkin käyttöä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä 

muodosta. Sen tarkoituksena on määritellä yhteiset periaatteet sen arvioimiseksi, milloin 

tavaramerkin käyttö rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa muuttaa sen 

erottamiskykyä, ja antaa aiheesta ohjeita. 

Yhteinen käytäntö julkaistaan tässä yhteisessä tiedonannossa. Sen tarkoituksena on lisätä 

edelleen avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä käsittelijöiden että käyttäjien 

hyödyksi. 

Yhteisen käytännön soveltamisalaan kuuluu niiden muutosten arviointi, joita merkissä voi 

tapahtua, kun sitä käytetään rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa, eli kun 

elementtejä lisätään, jätetään pois tai muutetaan tai kun tällaiset muutokset esiintyvät 

yhdessä. 

Yhteiseen käytäntöön eivät sisälly seuraavat seikat: 

• Muut tavaramerkkityypit kuin sanamerkit, kuviomerkit ja yhdistelmämerkit, erityisesti 

kolmiulotteiset merkit ja sijaintimerkit, toistuvat kuviot, värimerkit ja muut kuin ei-

perinteiset tavaramerkit. 

• Merkin kuvaukset, väriä koskevat vaatimukset ja erottamislausumat. Vaikka niillä 

saattaa olla vaikutusta arviointiin, niitä ei oteta huomioon tässä yhteisessä 

käytännössä, koska merkkejä arvioidaan annetuissa esimerkeissä niiden 

esittämistapojen perusteella. 

• Käytön myötä lisääntynyt erottamiskyky (maine, tunnettuus) ja sen vaikutus arviointiin. 

• Tosiasiallisen käytön määritelmä ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen menetelmät 

sen tutkinnassa. 

• Tosiasiallisen käytön arvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden määrittely (eli käytön 

paikka, aika ja laajuus). 

• Todisteet, jotka on toimitettava merkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi (esim. 

luettelot, laskut, hinnastot tai kyselyt). Kaikissa esimerkeissä annetut perustelut 

perustuvat olettamukseen, että näissä esimerkeissä käytetty merkin esittämistapa on 

ainoa tapa/käyttötapa, joka esitetään todisteissa(1). 

• Väitemenettelyyn, menettämiseen ja/tai mitätöintiin liittyvät menettelylliset 

näkökohdat. 

• Kuvaus oikeudellisista rajoitteista, jotka estävät täytäntöönpanon tiettyjen 

jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen osalta. 

• Kielelliset kysymykset (kaikki esimerkit ovat englanninkielisiä, ja oletuksena, että 

kohdeyleisö ymmärtää ne). 

 

 

 
1 Arvioinnin siitä, onko merkki siinä muodossa kuin sitä käytetään hyväksyttävä muunnos merkin rekisteröidystä 
muodosta, on perustuttava osapuolten kyseisessä tapauksessa toimittamiin todisteisiin. 
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2. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 

Seuraavassa tekstissä esitetään yhteenveto yhteisen käytännön periaatteita koskevista 

keskeisistä viesteistä ja tärkeimmistä toteamuksista. Koko teksti ja kaikki havainnollistavat 

esimerkit ovat tämän yhteisen tiedonannon liitteessä 1. 

 

ALUSTAVA HUOMAUTUS USEIDEN MERKKIEN YHTÄAIKAISESTA KÄYTÖSTÄ 

Merkkejä käytetään usein yhdessä muiden 

merkkien kanssa elinkeinotoiminnassa 

(esim. osoittamaan alatavaramerkkiä ja/tai 

ns. ”house markia” tai yhdessä yhtiön nimen 

kanssa). Kun useita merkkejä käytetään 

yhdessä niiden kuitenkin pysyessä 

toisistaan riippumattomina ja niillä on 

erottava tehtävä erillisinä merkkeinä, ei edes 

herää kysymystä siitä, onko merkin 

erottamiskykyä muutettu.  

 

Useiden merkkien samanaikainen käyttö (Luokka 33) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

  
 

 

YHTEISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET: 

 

ARVIOINTIVAIHEET 

Seuraavia vaiheita on noudatettava arvioitaessa sitä, onko merkki sellaisena kuin sitä 

käytetään hyväksyttävä muunnos sen rekisteröidystä muodosta: 

VAIHE 1: Merkin arviointi sellaisena kuin se on rekisteröity: Merkin arviointi sellaisena kuin 

se on rekisteröity ottamalla huomioon sen erottamiskykyiset ja visuaalisesti hallitsevat 

elementit. 

VAIHE 2: Arviointi käytetyn merkin eroista ja muutosten vaikutuksista: Arviointi siitä, ovatko 

rekisteröidyn merkin erottamiskykyyn vaikuttavat elementit läsnä ja/tai onko niitä muutettu 

käytössä olevassa merkissä, kun näitä kahta merkkiä verrataan suoraan (eli rinnakkain). 

Muutosten vaikutuksen osalta on otettava huomioon rekisteröidyn merkin suurempi tai 

pienempi erottamiskykvyn aste. 

 

LISÄYKSET 

Kun merkkiin, sellaisena kuin sitä käytetään, lisätään elementti eikä tätä katsota 

useiden merkkien samanaikaiseksi käytöksi, kyseessä on lisäys. 

Erottamiskykyisten  elementtien 

lisääminen 

 

Lähtökohtaisesti sellaisen 

erottamiskykyisen elementin lisääminen, 

joka on vuorovaikutuksessa rekisteröidyn 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 
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merkin kanssa siten, ettei sitä voida enää 

mieltää itsenäiseksi osaksi, muuttaa merkin 

erottamiskykyä. Näin on sekä silloin, kun 

rekisteröity merkki on keskimääräisen 

erottamiskykyinen tai, sen erottamiskyky on 

heikko.  

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN  

GERIVAN 
  

 

Erottamiskyvyttömien elementtien 

ja/tai elementtien, joiden 

erottamiskyky on heikko lisääminen 

 

Mikäli rekisteröidyllä merkillä on 

keskimääräinen erottamiskyky, 

erottamiskyvyttömien elementtien tai 

elementtien, joiden erottamiskyky on heikko, 

lisääminen merkkiin ei yleensä vaikuta sen 

erottamiskykyyn riippumatta siitä, ovatko 

nämä elementit visuaalisesti hallitsevia vai 

eivät. 

 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN 
 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 3) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN 

 
  

Kun rekisteröidyllä merkillä on heikko 

erottamiskyky, sen erottamiskyvyn 

muuttuminen on todennäköisempää, vaikka 

lisäys koskisi elementtiä, jolla on heikko 

erottamiskyky. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
31) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

 

 
  

 
POIS JÄTTÄMINEN 

Rekisteröityä merkkiä pidetään yhtenä yksikkönä. Kun rekisteröidyssä merkissä 

oleva elementti puuttuu käytetystä merkistä, kyseessä on pois jättäminen. 

Erottamiskykyisten elementtien pois 

jättäminen 

 

Kaikki rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyiset elementit vaikuttavat sen 

erottamiskykyyn.  Näin ollen tällaisen 

elementin jättäminen pois käytetystä 

merkistä muuttaa todennäköisesti 

rekisteröidyn merkin erottamiskykyä, ellei 

kuluttaja jätä huomiotta pois jätettyjä 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
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elementtejä niiden pienen koon ja/tai 

sijainnin vuoksi. 

  

Erottamiskyvyttömien elementtien 

ja/tai elementtien, joiden 

erottamiskyky on heikko pois 

jättäminen 
 

Mikäli rekisteröidyllä merkillä on 

keskimääräinen erottamiskyky, 

erottamiskyvyttömän elementin pois 

jättäminen käytetystä merkistä, ei 

todennäköisesti muuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. Näin voi yleensä olla myös 

silloin, kun pois jätetyn elementin 

erottamiskyky on heikko.  

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 3) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 

  

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

 GERIVAN 
 

Kuitenkaan ei voida poissulkea sitä, että 

heikosti erottamiskykyisen elementin pois 

jättäminen voi johtaa toisenlaiseen 

lopputulokseen, erityisesti jos pois jätetty 

elementti on visuaalisesti hallitseva tai 

vuorovaikutuksessa muiden elementtien 

kanssa. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
30) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN 

 

GERIVAN 

 

Mikäli rekisteröity merkki muodostuu 

yksinomaan elementeistä, joilla on heikko 

erottamiskyky ja/tai jotka eivät ole 

erottamiskykyisiä, ja niiden yhdistelmä tekee 

merkistä kokonaisuudessaan 

rekisteröintikelpoisen, yhden tai useamman 

elementin pois jättäminen muuttaa yleensä 

rekisteröidyn merkin erottamiskykyä. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
31) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

  
 

 
OMINAISUUKSIEN MUUTTAMINEN (esim. kirjasinlaji, koko, väri, sijainti) 

Sanamerkit 

Sanamerkin erityinen esittämistapa, kuten 

sen esittäminen poikkeavaa kirjasinlajia, 

tyylittelyä, kokoa, värejä tai sijaintia 

käyttäen, ei lähtökohtaisesti vaikuta 

rekisteröidyn sanamerkin erottamiskykyyn, 

kunhan sanamerkki on tunnistettavissa 

samaksi merkiksi käytetyssä muodossa. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN 
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Jos sanamerkki ei enää ole tunnistettavissa, 

rekisteröidyn merkin erottamiskyky muuttuu. 

Näin on myös silloin, kun rekisteröidyn 

merkin erottamiskyky on heikko. 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN 
 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

GERIVAN 
 

  

Kuviomerkit 

 

Kun kyseessä ovat kuviomerkit, merkin 

erottamiskyky perustuu tietyn esittämistavan 

kuvioelementteihin. Näin ollen 

esittämistavan muuttaminen muuttaa 

todennäköisesti erottamiskykyä, paitsi jos 

muutos koskee sellaisia ominaispiirteitä, 

jotka eivät ole olennaisia merkin 

erottamiskyvyn kannalta. Kun kyse on 

kuviomerkeistä, joilla on heikko 

erottamiskyky, jopa merkin vähäiset 

muutokset voivat johtaa sen erottamiskyvyn 

muuttumiseen. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 9) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

  
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
31) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

 
 

  

Yhdistelmämerkit 

Mitä suurempi merkitys elementillä on erottamiskyvyn kannalta, sitä enemmän tällaisen 

elementin muuttaminen todennäköisesti muuttaa merkin erottamiskykyä. 

Tapauksissa, joissa rekisteröidyn merkin erottamiskyky perustuu olennaisesti 
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➢ sen sanaelementteihin − näiden 

elementtien käyttö eri kirjasinlajissa, 

värissä tai koossa ei tavallisesti muuta 

erottamiskykyä, paitsi jos erot ovat niin 

merkittäviä, että ne vaikuttavat 

rekisteröidyn merkin 

kokonaisvaikutelmaan 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

 
 

 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

  
   

➢ kuvioelementteihin − näiden elementtien 

esittämistavan muuttaminen muuttaa 

todennäköisesti rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä, paitsi jos muutos koskee 

sellaisia ominaispiirteitä, jotka eivät ole 

olennaisia merkin erottamiskyvyn 

kannalta  

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

Best quality! Best quality!  
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

Best quality! 
 

  

➢ sana- ja kuvioelementtien yhdistelmään 

− nämä elementit on säilytettävä. 

Kun tällaisten elementtien asettelu 

vaikuttaa erottamiskykyyn, asettelun 

muuttuminen voi muuttaa rekisteröidyn 

merkin erottamiskykyä.  

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

 

BUBBLEKAT 
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MUUTOSTEN  YHDISTELMÄT 

Käytetyssä merkissä voidaan käytännössä 

yhdistää erityyppisiä muutoksia. 

 

Jos muutokset koskevat ominaisuuksien 

lisäämisen, pois jättämisen tai muuttamisen 

yhdistelmää, sovelletaan yhteisen 

käytännön vastaavia periaatteita. 

On arvioitava, johtaisiko mikään muutos 

yksinään rekisteröidyn merkin 

erottamiskyvyn muuttumiseen samalla, kun 

muilla muutoksilla ei ole ratkaisevaa 

vaikutusta. Jos ei johtaisi, kaikkien 

muutosten yhdistelmän vaikutus on 

arvioitava.  

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu (Luokka 33) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

  
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen (Luokka 
25) 

Merkki sellaisena kuin se on 

rekisteröity 
Merkki sellaisena kuin se on 

käytössä 

  

 

 

 

3. TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 
Edellisten yhteisten käytäntöjen tapaan tämä yhteinen käytäntö tulee voimaan kolmen 

kuukauden kuluttua tämän yhteisen tiedonannon julkaisupäivästä. Seuraavassa taulukossa 

on lisätietoa yhteisen käytännön täytäntöönpanosta. 

Täytäntöönpanovirastot voivat päättää lisätietojen julkaisemisesta verkkosivustoillaan. 

LINKKI TAULUKKOON 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/233753/Overview_of_implementations_of_the_CP8_Common_Practice.pdf/7e9fecc4-4883-4de0-b487-d191cd6ce438
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1 Johdanto 
 
1.1 Asiakirjan tarkoitus 
 
Tässä yhteistä käytäntöä koskevassa asiakirjassa pyritään yksilöimään yleiset periaatteet sen 
arvioimiseksi, milloin tavaramerkin käyttö rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa 
muuttaa sen erottamiskykyä, ja antamaan tältä osin ohjeita. Asiakirja toimii viitemateriaalina 
EUIPO:lle, Benelux-maiden teollisoikeusvirastolle sekä jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoille 
(jäljempänä ”jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot”) käyttäjäyhdistyksille, osapuolille ja 
edustajille yhteisessä käytännössä CP8. 
 
Asiakirja on yleisesti ja helposti saatavilla, ja siinä annetaan kattava selvitys periaatteista, joihin 
uusi yhteinen käytäntö perustuu. Näitä periaatteita on tarkoitus soveltaa yleisesti, ja niiden 
tarkoituksena on kattaa suurin osa tapauksista. Muutoksia merkin erottamiskykyyn arvioidaan 
aina tapauskohtaisesti. Periaatteet toimivat ohjenuorana, ja tukevat sitä, että eri 
jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot päätyvät samanlaiseen ja ennakoitavaan lopputulokseen 
arvioidessaan merkkien käyttöä rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa. 
 
Lisäksi tähän asiakirjaan lisätyillä esimerkeillä pyritään havainnollistamaan yhteisen 
käytännön periaatteita. Esimerkkejä tulisi tarkastella perustelujen ja niiden perustana olevien 
oletusten perusteella. 
 
 
1.2 Tausta 
 
Yhteistyö Euroopassa 
 
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2015 EU- tavaramerkkiä koskevan 
uudistuspaketin. Pakettiin sisältyi kaksi säädöstä, asetus (EU) 2017/1001 (EUTMR) ja direktiivi 
(EU) 2015/2436 (EUTMD), joilla pyritään lähentämään edelleen jäsenvaltioiden 
tavaramerkkilainsäädäntöä. Sisällöllisiä ja menettelyllisiä kysymyksiä koskevien uusien 
säännösten lisäksi teksteillä luotiin vahvempi oikeusperusta yhteistyölle. EU-
tavaramerkkiasetuksen 151 artiklan mukaisesti käytäntöjen ja välineiden lähentämisen 
edistäminen tavaramerkkien ja mallioikeuksien alalla on keskeinen EUIPO:n tehtävä. 
Asetuksen 152 artiklassa todetaan nimenomaan, että tähän yhteistyöhön tulisi sisältyä 
yhteisten tutkintastandardien kehittäminen ja yhteisten käytäntöjen käyttöönotto. 
 
Jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot ja käyttäjäjärjestöt ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä 
siitä lähtien, kun Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallioikeusverkosto (EUTMDN) 
perustettiin vuonna 2011, ja ne ovat jo tuottaneet konkreettisia tuloksia avoimuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi. Lähentymisen puitteissa  virastot olivat työskennelleet yhdessä 
tavaramerkki- ja mallioikeuskäytäntöjen keskeisten kysymysten käsittelemiseksi 
yhdenmukaistamalla ensin tavaramerkkiluokituksen standardit, jonka jälkeen yhteistyötä 
laajennettiin koskemaan absoluuttisten esteiden ja relatiivisten esteiden tutkintaa  sekä 
mallioikeuksia. Näiden yhteistyöhön perustuvien toimenpiteiden tuloksena saatiin aikaan kaksi 
yhdenmukaistettua luokitustietokantaa – tavaroita ja palveluita koskeva tavaramerkkien 
yhtenäistetty tietokanta sekä malleja koskeva tuotenimikkeiden yhtenäistetty tietokanta – ja 
lisäksi viisi yhteistä käytäntöä: 
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• Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskeva yhteinen käytäntö 

• kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävien kuviomerkkien erottamiskykyä 
koskeva yhteinen käytäntö 

• mustavalkoisten merkkien suojan laajuutta koskeva yhteinen käytäntö 

• merkkien erottamiskyvyttömien/heikkojen osien vaikutusta sekaannusvaaran 
tutkinnassa koskeva yhteinen käytäntö 

• mallien graafista esittämistapaa koskeva yhteinen käytäntö. 
 
Tavaramerkkien uudistuspaketissa oli erityisiä säännöksiä yhteistyön kodifioinnista ja 
käytäntöjen lähentämisestä EU:n lainsäädäntöön. Siinä myös vahvistettiin näiden 
yhdenmukaistamisaloitteiden saavutukset ja annettiin selkeät valtuudet edetä pidemmälle. 
 
Tämän lainsäädäntökehyksen pohjalta EUIPO:n hallintoneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2016 
eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden käynnistämisen. 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 nimenomaan yksilöidä ja analysoida 
mahdollisia uusia yhdenmukaistamisaloitteita. Hankkeessa analysoitiin jäsenvaltioiden 
teollisoikeusvirastojen tavaramerkki- ja mallioikeuskäytäntöjä, jotta löydettäisiin alueet, joissa 
oli eroja, ja määriteltäisiin todennäköisiä vaikutuksia, mahdollisen soveltamisalan 
toteutettavuutta, olemassa olevia oikeudellisia rajoituksia, käyttäjien kiinnostuksen tasoa ja 
jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen käytännön toteutettavuutta koskevan arvioinnin 
perusteella ne alat, joilla yhteisestä käytännöstä olisi eniten hyötyä verkoston sidosryhmille. 
Analyysi tehtiin jaksoissa, ja jokaisesta jaksosta saatiin suositus uuden lähentymishankkeen 
käynnistämistä varten. 
 
Tässä asiakirjassa esitetty yhteinen käytäntö liittyy hallintoneuvoston käynnistämään 
ensimmäiseen lähentymishankkeeseen ja kahdeksanteen yleiseen lähentymishankkeeseen. 
”CP8: Tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä muodosta”, oli toinen 
kahdesta hankkeesta, joita suositeltiin käynnistettäviksi lähentymisanalyysin 
käynnistysvaiheen tuloksena. Siinä keskityttiin lainsäädäntöuudistukseen ja EU:n 
tavaramerkkidirektiivin uusien säännösten vaikutukseen. 
 
 
CP8: Tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä muodosta 
 
Lähentymisanalyysi aiheesta paljasti merkittäviä eroja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen 
käytäntöjen välillä koskien tosiasiallisen käytön arviointia, kun tavaramerkkiä käytetään 
rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa. 
 
Aiemmassa tavaramerkkidirektiivissä 2008/95/EY ei velvoitettu jäsenvaltioiden 
teollisoikeusvirastoja tarjoamaan väite- tai peruutusmenettelyjä, eikä siinä nimenomaisesti 
säädetä käyttämättä jättämisestä kiistämisperusteena näissä menettelyissä. Ennen EU:n 
tavaramerkkidirektiivin voimaantuloa vain 15 jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoa arvioi 
tosiasiallista käyttöä, joista enemmistö menettämis- tai mitätöintimenettelyjen yhteydessä. 
 
Lisäksi tosiasiallista käyttöä arvioivat jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot tekivät toisistaan 
poikkeavia päätöksiä siitä, missä määrin tavaramerkin haltija voisi muuttaa tavaramerkkiä  
muuttamatta sen erottamiskykyä. 
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Tällaiset toisistaan poikkeavat käytännöt aiheuttivat epävarmuutta käyttäjissä, jotka pyrkivät 
suojelemaan oikeuksiaan eri lainkäyttöalueilla, ja ne lisäsivät kustannuksia, kun  käyttäjät 
yrittivät mukauttaa strategioitaan erilaisiin ja usein ristiriitaisiin käsittelykäytäntöihin. Lisäksi 
yhtenäisten käytäntöjen puute aiheutti sen, että EU:n teollisoikeusjärjestelmä ei ollut 
yhteydessä markkinoiden nykyrealiteetteihin, joissa tavaramerkkien haltijat mukauttavat 
jatkuvasti tavaramerkkejään vastaamaan muuttuvia markkinatrendejä. 
 
Uuden EU:n tavaramerkkidirektiivin hyväksymisellä oli merkittävä vaikutus tämän alan 
käytäntöihin. EU:n tavaramerkkidirektiivin 43 artiklalla otettiin käyttöön kaikkien jäsenvaltioiden 
velvoite säätää hallinnollisista väitemenettelyistä virastoissaan 14. tammikuuta 2019 
mennessä, ja EU:n tavaramerkkidirektiivin 44 artiklassa säädetään, että käyttämättömyys on 
pakollinen kiistämisperuste väitemenettelyissä. EU:n tavaramerkkidirektiivin 45 artiklassa 
velvoitetaan kaikki jäsenvaltiot säätämään virastoihinsa sovellettavista hallinnollisista 
tavaramerkin menettämismenettelyistä, jotka perustuvat tosiasiallisen käytön puuttumiseen, ja 
mitätöinnistä 14. tammikuuta 2023 mennessä, ja EU:n tavaramerkkidirektiivin 46 artiklassa 
säädetään, että käyttämättömyys on pakollinen kiistämisperuste mitättömäksi julistamista 
koskevassa menettelyssä. Vaikka nämä uudet säännökset paransivat merkittävästi 
oikeusvarmuutta säätämällä yhdenmukaisempia menettelyjä, niiden tuleva voimaantulo 
merkitsi sitä, että lähentymistä analysoitaessa lähes puolet jäsenvaltioiden 
teollisoikeusvirastoista joutui sisällyttämään uusia menettelyjä ja/tai arviointeja 
käsittelykäytäntöihinsä. 
 
Lisäksi tosiasiallista käyttöä arvioivien jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen aiemmin 
havaitsemat käytännön erot voivat jatkua. Sekä EU:n tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 5 
kohdan a alakohdassa että EU:n tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
säädetään seuraavaa: ”tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä 
muodosta sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, on myös 
käyttöä.” Näiden artiklojen sanamuoto, joka on sama kuin aiemmassa direktiivissä, jättää 
käsitteen ”muoto, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta sellaisilta osin, että 
poikkeaminen ei vaikuta erottamiskykyyn” avoimeksi tulkinnalle. Koska tätä voitiin tulkita – ja 
oli tulkittu – eri tavoin tavaramerkin tyypin (sana-, kuvio-, yhdistelmämerkki) ja/tai muutosten 
luonteen (lisäys, pois jättäminen, värin vaihtelu, sijainti, jne.) mukaan, arviointi oli edelleen altis 
suurelta osin subjektiiviselle päätöksenteolle. 
 
Edellä esitetyn perusteella lähentymisanalyysissä todettiin, että edellä mainittujen säännösten 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitä seurannut tosiasiallista käyttöä koskevien 
säännösten soveltamisen lisääntyminen tekivät tästä aiheesta ensisijaisen 
lähentymistavoitteen. Siinä todettiin, että on tarpeen yhdenmukaistaa niiden jäsenvaltioiden 
teollisoikeusvirastojen käytännöt, jotka jo arvioivat käyttöä koskevia todisteita, ja luoda 
yhdenmukainen käytäntö niille jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoille, jotka alkavat arvioida 
tosiasiallista käyttöä. 
 
CP8-hanke käynnistettiin tältä osin lokakuussa 2017, ja sen tavoitteena oli vahvistaa yhteiset 
kriteerit ja periaatteet sen arvioimiseksi, milloin muutokset käytetyssä merkissä johtavat 
rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttumiseen ja milloin ei. 
 
 



 

4 
 

1.3 Käytännön soveltamisala 
 
Tässä yhteisessä käytännössä esitetään joukko periaatteita ja esimerkkejä tavaramerkin 
käytöstä muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä muodosta, ottamalla huomioon 
ominaispiirteiden lisäysten, pois jättämisten ja muutosten vaikutus rekisteröityjen 
sanamerkkien, kuviomerkkien ja yhdistelmämerkkien (sana- ja kuvioelementtien yhdistelmä) 
erottamiskykyyn. 
 
Seuraavat seikat eivät kuulu yhteisen käytännön soveltamisalaan: 
 

• Muut tavaramerkkityypit kuin sanamerkit, kuviomerkit ja yhdistelmämerkit, erityisesti 
kolmiulotteiset merkit ja sijaintimerkit,  toistuvat kuviot, värimerkit ja muut kuin ei-
perinteiset tavaramerkit. 

• Merkin kuvaukset, väriä koskevat vaatimukset ja erottamislausumat. Vaikka niillä saattaa 
olla vaikutusta arviointiin, niitä ei oteta huomioon tässä yhteisessä käytännössä, koska 
merkkejä arvioidaan annetuissa esimerkeissä niiden esittämistapojen perusteella. 

• Käytön myötä lisääntynyt erottamiskyky (maine, tunnettuus) ja sen vaikutus arviointiin. 

• Tosiasiallisen käytön määritelmä ja jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen menetelmät 
sen tutkinnassa. 

• Tosiasiallisen käytön arvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden määrittely (eli käytön 
paikka, aika ja laajuus). 

• Todisteet, jotka on toimitettava merkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi (esim. 
luettelot, laskut, hinnastot tai kyselyt). Kaikissa esimerkeissä annetut perustelut 
perustuvat olettamukseen, että näissä esimerkeissä käytetty merkin esittämistapa on 
ainoa tapa/käyttötapa, joka esitetään todisteissa (1). 

• Väitteeseen, menettämiseen ja/tai mitätöintiin liittyvät menettelylliset näkökohdat. 

• Kuvaus oikeudellisista rajoitteista, jotka estävät täytäntöönpanon  tiettyjen  
jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen osalta. 

• Kielelliset kysymykset (kaikki esimerkit ovat englanninkielisiä, ja oletuksena on, että 
kohdeyleisö ymmärtää ne). 

 
 

2 Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö 
 
EU:n tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin käyttö 
muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta sellaisilta osin, että poikkeaminen ei 
vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, on myös tosiasiallista käyttöä riippumatta siitä, onko 
tavaramerkki rekisteröity myös tavaramerkin haltijan nimiin siinä muodossa kuin sitä on 
käytetty. 
 
Kuten Euroopan unionin tuomioistuin, jäljempänä ”unionin tuomioistuin”, on vahvistanut, tämän 
säännöksen tarkoituksena on välttää asettamasta ehdotonta yhdenmukaisuusvaatimusta sen 
muodon, jossa tavaramerkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa, ja sen muodon, jossa 
tavaramerkki on rekisteröity, välille, jolloin tavaramerkin haltija voi merkin kaupallisessa 
hyödyntämisessä tehdä merkkiin sellaisia muunnoksia, joiden avulla merkki voidaan sen 
erottamiskykyä muuttamatta mukauttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen 
markkinointia ja myynninedistämistä koskeviin vaatimuksiin (23/02/2006, T-194/03, 

 
(1) Arvioinnin siitä, onko merkki sellaisena kuin sitä käytetään, merkin rekisteröidyn muodon hyväksyttävä muunnos, 
on perustuttava osapuolten kyseisessä tapauksessa toimittamiin todisteisiin. 
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Bainbridge, EU:T:2006:65, 50 kohta; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, 29 
kohta). Näin ollen ei ole tarpeen katsoa, että merkki sellaisena kuin sitä käytetään, noudattaa 
tarkasti rekisteröityä merkkiä. Tietty joustavuus sallitaan, kunhan rekisteröidyn merkin 
muutokset eivät vaikuta sen erottamiskykyyn. Tätä on arvioitava tapauskohtaisesti. 
 
Unionin tuomioistuin on myös todennut, että velvollisuus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä 
voidaan täyttää esittämällä näyttöä merkin käytöstä elinkeinotoiminnassa, kun 
elinkeinotoiminnassa käytetty merkki eroaa muodosta, jossa merkki on rekisteröity, vain 
merkityksettömiltä osin,  siten, että näitä kahta merkkiä voidaan näin ollen pitää pitkälti 
samanlaisina (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, 31 kohta; 12/03/2014, T-381/12, 
Palma Mulata, EU:T:2014:119, 26 kohta; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, 
EU:T:2010:229, 30 kohta). 
 
Unionin tuomioistuin mainitsi lisäksi, että rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyvyn 
muuttumisen toteaminen edellyttää lisättyjen elementtien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden 
arviointia, joka suoritetaan kunkin elementin ominaispiirteiden sekä eri  elementtien 
suhteellisen  sijainnin perusteella tavaramerkin asettelussa (ks. vastaavasti tuomio 
15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, 28 kohta; 24/11/2005, T-135/04, Online 
Bus, EU:T:2005:419, 36, 40 kohta; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, 31 
kohta). 
 
Unionin tuomioistuin on katsonut, että on otettava huomioon aikaisemman (rekisteröidyn) 
tavaramerkin luontaiset ominaisuudet ja erityisesti sen suurempi tai pienempi erottamiskyvyn 
aste, kun sitä käytetään yksinomaan moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen 
tavaramerkin kanssa. Mitä heikompi erottamiskyky on, sitä helpompaa sitä on muuttaa 
lisäämällä siihen osa, joka on itsessään erottamiskykyinen, ja sitä enemmän merkki sellaisena 
kuin sitä käytetään, menettää kykyään tulla ymmärretyksi osoituksena sen  kattamien 
tavaroiden ja palvelujen alkuperästä. Tilanne on myös päinvastainen (13/09/2016, T-146/15, 
DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, 29 kohta). 
 
Unionin tuomioistuin on lisäksi vahvistanut, että rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista 
käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä, kun rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään yhdessä 
toisen tavaramerkin kanssa tai osana toista tavaramerkkiä, kunhan kyseisen tavaramerkin 
käytöstä johtuvat erot eivät muuta rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyä (ks. vastaavasti 
tuomiot 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, 31 kohta; 18/04/2013, C-12/12, 
Colloseum Holding, EU:C:2013:253, 36 kohta). 
 
Lopuksi unionin tuomioistuin viittasi tilanteisiin, joissa useita merkkejä käytetään 
samanaikaisesti itsenäisellä tavalla, ja näin ollen rekisteröity merkki mielletään itsenäisesti 
tässä yhdistelmässä. Käsiteltävässä asiassa ei ole kyse siitä, että rekisteröityä merkkiä 
käytetään eri muodossa kuin jossa se on rekisteröity, vaan siitä, että useita merkkejä käytetään 
samanaikaisesti (ks. vastaavasti tuomiot 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, 
EU:T:2005:438, 33, 34 kohta; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, 43 kohta;). 
 
 

3 Useiden merkkien samanaikainen käyttö 
 
Ottaen huomioon edellä mainittu oikeuskäytäntö, joka koskee samanaikaisesti käytettäviä 
merkkejä, ja ennen kuin tarkastellaan yhteisen käytännön periaatteita, on otettava huomioon 
seuraavat seikat. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL
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Merkkejä käytetään usein yhdessä muiden merkkien kanssa elinkeinotoiminnassa (esim. 
osoittamaan alatavaramerkkiä ja/tai ns. ”house markia” tai yhdessä yhtiön nimen kanssa). 
Tämä käyttö ei kuulu ”rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttumisen” alaan. Kun useita 
merkkejä käytetään yhdessä niiden kuitenkin pysyessä toisistaan riippumattomina ja niillä on 
erottava tehtävä erillisinä merkkeinä, ei edes herää kysymystä siitä, onko rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä muutettu. 
 
Se, mielletäänkö merkit itsenäisesti vai osana yhtä ja samaa merkkiä, on määriteltävä 
kokonaisarvioinnin perusteella ottaen huomioon muun muassa seuraavat tekijät: 
 

• Merkkien ominaispiirteet (hallitsevat ja erottamiskyiset elementit; niiden sijainti; käyttö eri 
kokoisena, eri kirjasinlajilla tai eri värisenä; syntaktisten tai kieliopillisten yhteyksien 
olemassaolo tai puuttuminen jne.). 

 

• Tapa, jolla merkit esitetään käyttöä koskevissa todisteissa ja käyttöyhteydessä 
(kyseessä oleva toimiala, merkkien luonne eli yhtiön nimet, ns. ”house mark”, 
tuotelinjojen tunnisteet, alatavaramerkit jne.). 

 

• Erityiset todisteet, joilla voidaan osoittaa, että kuluttajat mieltävät merkit itsenäisesti. 
 
Esimerkkejä: 
 

Useiden merkkien samanaikainen käyttö 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

  

Luokka 33: 
Viini 

Rekisteröityä merkkiä 
käytetään yhdessä toisen  
erottamiskykyisen merkin – 

Bubblekat Winery – kanssa. 
Viinialalla on yleistä, että 
tuotemerkinnöissä käytetään 

tuotteen nimeä ja 
viininvalmistamon nimeä 
yhdessä. Merkki sellaisena 

kuin se on rekisteröity 
mielletään itsenäisesti 
käytetyssä merkissä. 

GERIVAN 
GERIVAN by 

BUBBLEKAT Ltd. 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröityä merkkiä 

GERIVAN käytetään yhdessä 
yrityksen nimen BUBBLEKAT 
Ltd:n kanssa. Merkki 

sellaisena kuin se on 
rekisteröity mielletään 
itsenäisesti käytetyssä 

merkissä. 
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4 Yhteisen käytännön periaatteet 
 
Tässä luvussa esitetään muutokset, joita merkissä voi tapahtua, kun sitä käytetään 
rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa, eli kun elementtejä lisätään, jätetään pois 
tai muutetaan tai kun nämä muutokset ilmenevät yhdessä. 
 
Tiettyjä periaatteita on sovellettava näiden muutosten arvioimiseksi ja sen arvioimiseksi, 
muutetaanko niillä rekisteröidyn merkin erottamiskykyä. Nämä periaatteet esitetään 
jäljempänä yhdessä keskeisten käsitteiden ja arviointivaiheiden kanssa. 
 
 
4.1 Keskeiset käsitteet 
 
Yhteisen käytännön periaatteiden yhdenmukaisen ja johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi tarvitaan yhteisymmärrys tietyistä keskeisistä käsitteistä, jotka ovat tärkeitä 
arvioitaessa, muuttavatko rekisteröityyn merkkiin tehdyt muutokset sen erottamiskykyä. 
 
 
4.1.1 Erottamiskyky 
 
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että 
merkkiä käytetään yksilöimään ne tavarat ja/tai palvelut, joita varten tavaramerkki on 
rekisteröity, tietyn yrityksen tavaroiksi ja/tai palveluiksi ja siten erottamaan nämä tavarat ja/tai 
palvelut muiden yritysten tavaroista ja/tai palveluista (2). 
 
Erottamiskykyä on arvioitava suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin sekä siihen, 
miten kuluttaja ymmärtää merkin. 
 
On erotettava toisistaan yhtäältä (i) koko rekisteröidyn merkin erottamiskykyä koskeva analyysi 
ja toisaalta (ii) merkin eri elementtien erottamiskykyä koskeva analyysi. 
 
 

 
(2) Ks. vastaavasti tuomiot 29/04/2004, yhdistetyt asiat C-468/01 P to C-472/01 P, Tabs (3D), 
EU:C:2004:259, 32 kohta. 

 

 

Luokka 5: 

Farmaseuttise
t tuotteet 

Rekisteröityä merkkiä 
MAPALVAM käytetään 
yhdessä toisen 

erottamiskykyisen merkin eli 
ns. ”house markin” kanssa. 
Lääkealalla on yleistä, että 

tuotteen nimi esiintyy 
yhdessä ns. ”house markin” 
kanssa. Merkki sellaisena 

kuin se on rekisteröity 
mielletään itsenäisesti 
käytetyssä merkissä. 
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4.1.2 Visuaalinen hallitsevuus 
 
Tässä asiakirjassa visuaalisella hallitsevuudella tarkoitetaan merkin elementtien visuaalista 
vaikutusta, toisin sanoen sitä, että yksi elementti on visuaalisesti erottuva verrattuna merkin 
muihin elementteihin. Tämä määräytyy pääasiassa sen sijainnin, koon ja/tai värien käytön 
perusteella (siinä määrin kuin ne vaikuttavat sen visuaaliseen vaikutelmaan). Tässä 
yhteydessä visuaalisen hallitsevuuden arviointi ei koske sanamerkkejä. 
 
Jos kuluttaja ei elementin koon ja/tai sijainnin vuoksi todennäköisesti ota elementtejä 
huomioon, niillä ei ole merkitystä arvioinnissa. 
 
 
4.1.3 Vuorovaikutukset 
 
Merkin elementtien välisellä vuorovaikutuksella voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, säilyttääkö 
rekisteröity merkki erottamiskyvyn, kun sitä käytetään (3). 
 
Merkin elementit vaikuttavat toisiinsa, kun ne on sijoitettu, yhdistetty tai kytketty toisiinsa siten, 
että ne antavat vaikutelman yhdestä yksiköstä. Tällainen vaikutelma voi syntyä myös 
käsitteellisestä vuorovaikutuksesta, kun luodaan käsitteellinen yksikkö (uusi käsite). 
 
 
4.2 Arviointivaiheet 
 
Seuraavia vaiheita on noudatettava arvioitaessa sitä, onko merkki sellaisena kuin sitä 
käytetään hyväksyttävä muunnos sen rekisteröidystä muodosta: 
 
Vaihe 1: Merkin arviointi sellaisena kuin se on rekisteröity ottamalla huomioon sen 
erottamiskykyiset ja visuaalisesti hallitsevat elementit. 
 
Vaihe 2: Arviointi käytetyn merkin eroista ja muutosten vaikutuksista. 
 
 
4.2.1 Vaihe 1: Merkin arviointi sellaisena kuin se on rekisteröity 
 
Ensimmäisessä vaiheessa on selvitettävä, mitkä elementit vaikuttavat rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyyn. 
 
Kun on kyse yhdestä ainoasta elementistä muodostuvasta merkistä, merkki itsessään on 
erottamiskykyinen. Kun kyseessä on useista elementeistä koostuva merkki, arviointi edellyttää 
eri elementtien erottamiskyvyn ja visuaalisen hallitsevuuden arviointia, joka perustuu kunkin 
elementin ominaispiirteisiin ja niiden suhteelliseen sijaintiin merkin asettelussa sekä niiden 
vuorovaikutukseen (4). 
 
 

 
(3) Ks. vastaavasti tuomio 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, 29 kohta. 
(4) Ks. vastaavasti tuomio 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, 36 kohta. 
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4.2.2 Vaihe 2: Arviointi käytetyn merkin eroista ja muutosten vaikutuksista 
 
Kun elementit, jotka vaikuttavat rekisteröidyn merkin erottamiskykyyn, on tunnistettu ja niiden 
erottamiskyvyn aste on määritelty, on selvitettävä, esiintyvätkö ne käytetyssä merkissä, ja/tai 
onko niitä muutettu, näiden kahden merkin suorassa (eli rinnakkaisessa) vertailussa. 
 
Tässä vaiheessa olisi arvioitava lisättyjä, pois jätettyjä tai muutettuja elementtejä niiden 
luontaisten ominaisuuksien perusteella ja eri elementtien suhteellisen sijainnin perusteella 
merkin asettelussa (5) sekä niiden vuorovaikutuksen perusteella. Myös merkkien tuottama 
kokonaisvaikutelma on otettava huomioon. 
 
Muutosten vaikutuksen osalta on otettava huomioon  rekisteröidyn merkin suurempi tai 
pienempi erottamiskyvyn aste. Muutokset vaikuttavat yleisesti vähemmän keskimääräisen 
erottamiskyvyn merkkeihin. Sitä vastoin merkit, joiden erottamiskyky on heikko (yleensä 
merkit, jotka muodostuvat pääasiassa tai yksinomaan elementeistä, joiden erottamiskyky on 
heikko), ovat yleensä alttiimpia niiden erottamiskyvyn muuttumiselle (6). 
 
 
4.3 Lisäykset 
 
Kun käytettyyn merkkiin, lisätään elementti eikä tätä katsota useiden merkkien 
samanaikaiseksi käytöksi, sen on katsottava olevan tässä asiakirjassa lisäys. Lisäyksen 
vaikutusta on arvioitava suhteessa rekisteröidyn merkin erottamiskykyyn. 
 
 
4.3.1 Erottamiskykyisten elementtien lisääminen 
 
Lähtökohtaisesti sellaisen erottamiskykyisen elementin lisääminen, joka on 
vuorovaikutuksessa rekisteröidyn merkin kanssa siten, ettei sitä voida enää mieltää 
itsenäisesti, muuttaa merkin erottamiskykyä. Näin on sekä silloin, kun rekisteröity merkki on 
keskimääräisen erottamiskykyinen tai sen erottamiskyky on heikko. 

 
(5) Ks. vastaavasti tuomiot 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, 28 kohta; 21/11/2005, T-135/04, 
Online Bus, EU:T:2005:419 36 kohta. 
(6) Ks. vastaavasti tuomio 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, 29 
kohta. 
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Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 
 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

 

 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröityä merkkiä 

käytetään erottamiskykyisen 
kuvioelementin (sininen kala) 
kanssa siten, että merkkiin, 

sellaisena kuin sitä käytetään, 
luodaan yksi yksikkö ja uusi 
käsite (iso kala syömässä 

pientä kalaa). Tällainen 
muutos muuttaa rekisteröidyn 
merkin erottamiskykyä. 

ICE BREAKING THE ICE 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Rekisteröityä merkkiä 
käytetään yhdessä muiden 

erottamiskykyisten 
sanaelementtien kanssa. 
Näiden elementtien 

vuorovaikutus luo uuden 
käsitteen. Näin ollen 
rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky muuttuu. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Olettaen, että tässä ei ole 
kyse useiden merkkien 
samanaikaisesta käytöstä 

(ks. 3 luku), lisätty 
kuvioelementti ei ole 
vuorovaikutuksessa 

rekisteröidyn merkin 
kanssa, ja se mielletään 
itsenäisesti käytetyssä 

merkissä. Näin ollen 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky ei muutu. 

 
 
4.3.2 Erottamiskyvyttömien elementtien ja/tai elementtien, joiden erottamiskyky on heikko 

lisääminen 
 
Yleisesti ottaen, mikäli rekisteröidyllä merkillä on keskimääräinen erottamiskyky, 

erottamiskyvyttömien elementtien tai elementtien, joiden erottamiskyky on heikko, lisääminen 

merkkiin ei yleensä muuta sen erottamiskykyä (7) riippumatta siitä, ovatko nämä elementit 

visuaalisesti hallitsevia vai eivät. 

 

 
(7) Ks. vastaavasti tuomio 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, 31 
kohta. 
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Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on käytössä Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN 
Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

GERIVAN-merkkiä käytetään 
erottamiskyvyttömän 
sanaelementin SUPER 

kanssa, joka ainoastaan 
määrittää sanaelementtiä 
GERIVAN. Lisätty 

erottamiskyvytön elementti ei 
muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 
Luokka 5: 

Lääketietee
lliset 

silmätipat 

GERIVAN-merkkiä käytetään 
kuvailevan sanan, VISION, 
kanssa. 

Lisätty erottamiskyvytön 
elementti ei  muuta 
rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

GERIVAN 
 

 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

GERIVAN-merkkiä käytetään 

yhdessä erottamiskyvyttömän 
geometrisen taustan kanssa. 
Lisätty erottamiskyvytön 

elementti ei muuta 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

GERIVAN-merkkiä käytetään 

erottamiskyvyttömän 
verkkotunnuksen kanssa. 
Lisätyt erottamiskyvyttömät 

elementit eivät muuta 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä (8). 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

BUBBLEKAT-merkkiä 
käytetään yhdessä 
erottamiskyvyttömän 

maantieteellisen nimen 
PARIS kanssa. Lisätty 
erottamiskyvytön elementti ei 

muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
(8) Edellyttäen, että käyttöä koskevat todisteet osoittavat verkkotunnuksen käytön osoituksena 
tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä. 
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GERIVAN 

 

Luokka 25: 
Jalkineet 

GERIVAN-merkkiä käytetään 
erottamiskyvyttömän kenkiä 
esittävän kuvioelementin 

kanssa, joka siitä huolimatta, 
että se on visuaalisesti 
hallitseva, ei muuta 

rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

GERIVAN 

 

Luokka 33: 
Viini 

GERIVAN-merkkiä käytetään 
viinietiketissä, jonka 

erottamiskyky on heikko ja 
joka on melko tavanomainen. 
Tällainen lisäys ei muuta 

rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

GERIVAN 

 

Luokka 3: 
Pyykinpesuval

misteet 

GERIVAN-merkkiä käytetään 
erottamiskyvyttömän 

sanaelementin, BIO, kanssa, 
joka siitä huolimatta , että se 
on visuaalisesti hallitseva, ei 

muuta merkin 
erottamiskykyä. 

  

 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Heikosti erottamiskykyisten 
elementtien, EVERYDAY 

CLOTHING CONCEPT 
lisääminen, vaikka ne ovatkin 
visuaalisesti hallitsevia, ei 

muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
Kun rekisteröidyllä merkillä on heikko erottamiskyky, sen erottamiskyvyn muuttuminen on 
todennäköisempää, vaikka lisäys koskisi elementtiä, jolla on heikko erottamiskyky. 
 
Esimerkki: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

 

 

Luokka 31: 
Hedelmät 

Rekisteröity merkki on 
heikosti erottamiskykyinen. 
Lisätty elementti, BAA-naa-

NAA, joka on myös heikosti 
erottamiskykyinen, sijoitetaan 
alkuun, ja se on 

vuorovaikutuksessa 
rekisteröidyn merkin kanssa 
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luoden uuden käsitteen.  
Tällaiset muutokset  
muuttavat rekisteröidyn 

merkin erottamiskykyä. 

 
 
4.4 Pois jättäminen 
 
Lähtökohtana on, että rekisteröityä merkkiä pidetään yhtenä yksikkönä. Kun rekisteröidyssä 
merkissä oleva elementti puuttuu käytetystä merkistä, kyseessä on pois jättäminen. Pois 
jättämisen vaikutus rekisteröidyn merkin erottamiskykyyn on arvioitava. 
 
 
4.4.1 Erottamiskykyisten elementtien pois jättäminen 
 
Kaikki rekisteröidyn merkin erottamiskykyiset elementit vaikuttavat sen erottamiskykyyn. Näin 
ollen yhden näistä elementeistä jättäminen pois käytetystä merkistä, todennäköisesti muuttaa 
rekisteröidyn merkin erottamiskykyä. 
 
Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröity merkki 
muodostuu kahdesta 

erottamiskykyisestä 
sanaelementistä, GERIVAN 
ja BUBBLEKAT. Molemmat 

vaikuttavat samalla tavoin 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyyn. Näin ollen 

toisen näistä  elementeistä  
pois jättäminen johtaa 
erottamiskyvyn 

muuttumiseen. 

 
Bubblekat 

Bubblekat 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Rekisteröity merkki koostuu 
kahdesta 

erottamiskykyisestä 
elementistä, 
sanaelementistä Bubblekat 

ja tyylitellystä kalaa 
esittävästä 
kuvioelementistä. 

Molemmat vaikuttavat 
samalla tavoin rekisteröidyn 
merkin erottamiskykyyn. 

Toisen näistä elementeistä 
pois jättäminen johtaa 
erottamiskyvyn 

muuttumiseen. 

 
Bubblekat  

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Rekisteröity merkki 
muodostuu kahdesta 

erottamiskykyisestä 
elementistä, tyylitellystä 
kalaa esittävästä 

kuvioelementistä ja 
sanaelementistä, 
Bubblekat. Molemmat 

vaikuttavat samalla tavoin 
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rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyyn. Toisen 
näistä elementeistä pois 

jättäminen johtaa 
erottamiskyvyn 
muuttumiseen. 

 
  

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröity merkki koostuu 
kahdesta 
erottamiskykyisestä 

elementistä, tyylitellyn puun 
ja kalan kuviosta. Molemmat 
vaikuttavat samalla tavoin 

rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyyn. Toisen 
näistä elementeistä pois 

jättäminen johtaa 
erottamiskyvyn 
muuttumiseen. 

 
Mikäli kuluttaja jättää rekisteröidyn merkin elementit huomiotta niiden pienen koon ja/tai 
sijainnin vuoksi, niiden pois jättäminen käytetystä merkistä, ei vaikuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyyn. 
 
Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky ei muutu, 
koska kuluttaja ei ota 
huomioon pois jätettyä 

elementtiä sen pienen koon ja 
sijainnin vuoksi. 

  

Luokka 33: 
Viini 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky ei muutu, 
koska kuluttaja ei ota 

huomioon pois jätettyä  
elementtiä sen pienen koon ja 
sijainnin vuoksi.  

 
 
4.4.2 Erottamiskyvyttömien elementtien ja/tai elementtien, joiden erottamiskyky on heikko 

pois jättäminen 
 
Mikäli rekisteröidyllä merkillä on keskimääräinen erottamiskyky, erottamiskyvyttömän 
elementin pois jättäminen käytetystä merkistä, ei todennäköisesti muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. Näin voi yleensä olla myös silloin, kun pois jätetyn elementin erottamiskyky 
on heikko. 
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Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 
Luokka 3: 

Pyykinpesuva
lmisteet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
erottamiskykyiseen 

sanaelementtiin GERIVAN. 
Erottamiskyvyttömän 
elementin BIO pois 

jättäminen, vaikka se on 
visuaalisesti hallitseva, ei 
muuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyyn. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 
Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
erottamiskykyiseen 

sanaelementtiin GERIVAN. 
Sanaelementti SUPER ei ole 
erottamiskykyinen, joten sen 

pois jättäminen ei muuta 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
GERIVAN 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
erottamiskykyiseen 

sanaelementtin GERIVAN. 
Erottamiskyvyttömän 
geometrisen taustan pois 

jättäminen ei muuta 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

The Fence Fence 
Luokka 9: 

Matkapuhelim
et 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu 
pääasiassa 
erottamiskykyiseen sanaan, 

”Fence”. Artikkelin (the) pois 
jättäminen ei vaikuta 
rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyyn. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
Luokka: 30 

Kahvi 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 

erottamiskykyiseen 
sanaelementtin GERIVAN. 
Kahvipapua esittävän 

erottamiskyvyttömän 
kuvioelementin pois 
jättäminen, vaikka se onkin 

visuaalisesti hallitseva, ei 
muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
 
Kuitenkaan ei voida poissulkea sitä, että heikosti erottamiskykyisen elementin pois jättäminen 
voi johtaa toisenlaiseen lopputulokseen, erityisesti jos pois jätetty elementti on visuaalisesti 
hallitseva tai vuorovaikutuksessa muiden elementtien kanssa. 
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Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 
 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

 

 
Luokka 9: 

Luottokortti 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 

erottamiskykyiseen 
sanaelementtin BUBBLEKAT 
ja muihin merkin 

elementteihin. Nämä muut 
elementit, vaikka niiden 
erottamiskyky on heikko, 

ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa ja ne 
ovat visuaalisesti hallitsevia 

kokonsa ja näkyvän 
sijaintinsa vuoksi. Näiden 
hallitsevien elementtien pois 

jättäminen muuttaa 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

Luokka 30: 
Kahvi 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu 
erottamiskykyisen sanan 
GERIVAN ja elementin 

AROMA yhdistelmään. 
AROMA esitetään tyylitellyllä 
kirjasinlajilla, mikä lisää 

tämän sanaelementin 
erottamiskykyä. Lisäksi 
viimeksi mainitun elementin, 

huolimatta siitä, että sillä on 
heikko erottamiskyky, koko 
visuaalisesti hallitsee 

rekisteröityä merkkiä. 
Tällaisen hallitsevan 
elementin puuttuminen 

muuttaa rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
 
Mikäli rekisteröity merkki muodostuu yksinomaan elementeistä, joilla on heikko erottamiskyky 
ja/tai jotka eivät ole erottamiskykyisiä, ja niiden yhdistelmä tekee merkistä kokonaisuudessaan 
rekisteröintikelpoisen, yhden tai useamman elementin pois jättäminen muuttaa yleensä 
rekisteröidyn merkin erottamiskykyä 
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Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 
 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

 
 

 

Luokka 31: 
Kissanruoka 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu 
erottamiskyvyttömien ja 
heikosti erottamiskykyisten 

elementtien, nimittäin 
sanaelementin Bio ja kissaa 
muistuttavan tyylitellyn O-

kirjaimen, yhdistelmään. 
Molempien elementtien 
yhdistelmä tekee merkistä 

kokonaisuudessaan 
rekisteröintikelpoisen. Näin 
ollen yhden elementin pois 

jättäminen muuttaa 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 

 

Luokka 30: 

Kahvi 

Rekisteröidyn tavaramerkin 

erottamiskyky muodostuu 
yksinkertaisten geometristen 
muotojen ja kuvailevien 

sanojen yhdistelmästä. 
Kyseisten elementtien 
yhdistelmä tekee merkistä 

kokonaisuudessaan 
rekisteröintikelpoisen, joten 
jonkin elementin puuttuminen 

muuttaa rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 
 

 
 
4.5 Ominaisuuksien muuttaminen (esim. kirjasinlaji, koko, värit, sijainti) 
 
4.5.1 Sanamerkit 
 
Sanamerkin erityinen esittämistapa, kuten sen esittäminen tietyllä kirjasinlajilla, tyylittelyllä, 
tietyssä koossa, väreissä tai sijainnissa, ei lähtökohtaisesti vaikuta rekisteröidyn sanamerkin 
erottamiskykyyn, niin kauan kuin sanamerkki on tunnistettavissa samaksi käytetyssä 
muodossa. 
 
Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

GERIVAN GERIVAN 
Luokka 25: 

Vaatteet, 

Rekisteröityä merkkiä 

käytetään värillisenä, ja  
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GERIVAN 
 

jalkineet ja 
päähineet 

merkki on tunnistettavissa 
sellaisenaan käytetyssä 
muodossa. Tällainen käyttö ei 

näin ollen muuta rekisteröidyn 
merkin erottamiskykyä. 

GERIVAN 

 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröityä merkkiä 
käytetään erityisessä 

kirjasinlajissa, joka ei ole 
omintakeinen, ja merkki on 
tunnistettavissa sellaisenaan 

käytetyssä muodossa. Näin 
ollen käyttö tällaisessa 
kirjasinlajissa ei  muuta  

rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Erottamiskykyiset 

sanaelementit ovat 
tunnistettavissa samoiksi 
käytetyssä muodossa niiden 

sijainnin muuttumisesta 
huolimatta. Tällainen muutos 
ei  muuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Vaikka erottamiskykyisiä 
sanaelementtejä käytetään 
käänteisessä järjestyksessä, 

ne eivät luo uutta käsitettä ja 
ovat edelleen tunnistettavissa 
käytetyssä muodossa. 

Tällainen muutos ei  muuta 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

GERIVAN GERIVAN 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Kirjainten G ja N koon muutos 
ei johda uuteen käsitteeseen, 
ja rekisteröity merkki on 

edelleen tunnistettavissa 
samaksi käytetyssä 
muodossa. Tällainen käyttö ei 

näin ollen  muuta 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

Luokka 3: 
Pyykinpesuva

lmisteet 

Rekisteröity merkki BIO 

GERIVAN koostuu kahdesta 
sanaelementistä, Bio ja 
Gerivan. Vaikka elementin 

BIO sijainti, koko ja väri ovat 
muuttuneet, rekisteröity 
merkki, on edelleen 

tunnistettavissa samaksi 
käytetyssä muodossa. 
Tällainen käyttö ei näin ollen 

muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 
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GERIVAN GERIVAN 
Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröity merkki on 
tunnistettavissa samaksi 
käytetyssä muodossa. 

Kirjasinlajin (käyttö hieman 
tyylitellyssä muodossa) ja 
värin muuttuminen ei  muuta 

rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Erottamiskykyiset sanaosat 
ovat tunnistettavissa samoiksi 

käytetyssä muodossa. Värin, 
koon ja sijainnin muutos ei 
muuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

GERI 

 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröity merkki on 
tunnistettavissa samaksi 

käytetyssä muodossa. 
Tyylittely ei ole omintakeinen, 
eikä se  muuta rekisteröidyn 

merkin erottamiskykyä. 

 
 
Mikäli sanamerkkiä ei voida enää tunnistaa samaksi esimerkiksi siksi, että sanaa käytetään 
omintakeisessa tyylittelyssä, tai sellaisten ominaisuuksien muutosten vuoksi, jotka muuttavat 
sanaelementin merkitystä (esim. jos sanaelementtien käänteinen järjestys johtaa erilaiseen 
merkitykseen tai jos sanaelementin graafisesti korostetulla osalla on oma merkityksensä), 
rekisteröidyn merkin erottamiskyky muuttuu. 
 
Näin on myös silloin, kun rekisteröidyn merkin erottamiskyky on heikko. 
 
Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

GERIVAN 
 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröity merkki ei ole 
enää sellaisenaan 

tunnistettavissa käytetyssä 
muodossa, koska se ei ole 
luettavissa. Näin ollen 

rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky muuttuu. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 
Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Vaikka rekisteröidyn merkin 
molemmat sanaelementit 

esiintyvät käytetyssä 
merkissä, niiden käyttö 
käänteisessä järjestyksessä 

muuttaa rekisteröidyn merkin 
merkitystä. Näin ollen 
erottamiskyky muuttuu. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 
Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Kun K-kirjain muutetaan M-

kirjaimeksi, rekisteröityä 
merkkiä ei voida tunnistaa 
käytetyssä muodossa. Näin 

ollen rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky muuttuu. 
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4.5.2 Kuviomerkit 
 
Kun kyseessä ovat kuviomerkit, erottamiskyky perustuu tietyn esittämistavan 
kuvioelementteihin. Näin ollen esittämistavan muuttaminen voi muuttaa rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä, paitsi jos muutos koskee sellaisia ominaispiirteitä (esim. väri tai muoto), jotka 
eivät ole olennaisia merkin erottamiskyvyn kannalta. 
 
Esimerkkejä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

  

Luokka 9: 
Ohjelmisto 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
ruskean vuoren erityiseen 

esittämistapaan. Koska 
ruskea väri ei olennaisesti 
vaikuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyyn, sen 
muuttuminen harmaaksi ei  
muuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyyn. 

 

 

 

 

 
 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu sekä 
delfiinin esittämistapaan että 

magentan ja valkoisen värin 
yhdistelmään. Värien 
vaihtaminen päinvastaiseksi 

esimerkissä, jossa kontrasti 
säilyy, ei  muuta rekisteröidyn 
merkin erottamiskykyä. 

  

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu 
norsun vaaleanruskeaan 
erityiseen esittämistapaan. 

Norsun käyttäminen toisessa 
asennossa ei muodosta 
merkittävää muutosta, eikä 

tällainen muutos näin ollen 
muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 



 

21 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

 

 
 

 

 

Luokka 31: 

Banaanit 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu 
ainoastaan vaaleanpunaisen 
(kuvitteellinen väri) banaanin 

erityiseen esittämistapaan. 
Banaanin käyttö sen 
luonnollisessa värissä 

(keltainen) muuttaa 
rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 

 

 

 
 

Luokka 9: 
Ohjelmisto 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 

delfiinin erityiseen 
esittämistapaan 
totuudenmukaisissa väreissä. 

Näiden värien vaihtuminen 
mustaa ja valkoista 
seeprajuovaa muistuttaviin 
väreihin on silmiinpistävää 

delfiinejä koskien  ja 
muodostaa merkittävän 
muutoksen. Tällainen käyttö 

muuttaa rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Vaikka rekisteröidyn merkin 

norsun käsite säilytetään 
käytetyssä merkissä, 
esittämistavan muutokset, eli 

norsun muoto, sijainti ja 
tyylittely, ovat niin merkittäviä, 
että ne muuttavat 

rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
 
Kun kyse on kuviomerkeistä, joilla on heikko erottamiskyky, jopa merkin vähäiset muutokset 
voivat johtaa erottamiskyvyn muuttumiseen. 
 
 
4.5.3 Yhdistelmämerkit 
 
Yhdistelmämerkeissä sekä sana- että kuvioelementit vaikuttavat lähtökohtaisesti merkin 
erottamiskykyyn ainakin tietyssä määrin. Mitä suurempi merkitys elementillä on erottamiskyvyn 
kannalta, sitä enemmän tällaisen osan muuttaminen todennäköisesti muuttaa merkin 
erottamiskykyä. 
 
Tapauksissa, joissa rekisteröidyn merkin erottamiskyky perustuu olennaisesti sen 
sanaelementteihin, näiden elementtien käyttö kirjasinlajiltaan, väriltään tai kooltaan erilaisina 
ei yleensä muuta erottamiskykyä (ks. edellä 4.5.1 kohta), elleivät erot ole niin merkittäviä, että 
ne vaikuttavat rekisteröidyn merkin kokonaisvaikutelmaan. 
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Esimerkkejä siitä, milloin rekisteröidyn merkin erottamiskyky perustuu olennaisesti sen 
sanaelementteihin: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

  

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
pääasiallisesti 

erottamiskykyisiin 
sanaelementteihin, GERIVAN 
ja BUBBLEKAT. Värin 

vaihtuminen 
vaaleanvihreästä siniseen ja 
punaiseen ei ole niin 
merkittävää, että se 

vaikuttaisi rekisteröidyn 
merkin 
kokonaisvaikutelmaan.  

 
 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 

päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
pääasiallisesti 

erottamiskykyiseen 
sanaelementtiin GERIVAN. 
Taustan ja sanaelementin 

värin muuttuminen mustasta 
valkoiseen ja päinvastoin, 
samalla kun sama kontrasti 

säilyy, ei ole niin merkittävää, 
että se vaikuttaisi 
rekisteröidyn merkin 

kokonaisvaikutelmaan. Näin 
ollen tällainen muutos ei  
muuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

  

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
pääasiallisesti 

sanaelementtiin GERIVAN. 
Sanaelementtiä käytetään eri 
kirjasinlajissa, joka ei eroa 

niin merkittävästi, että se 
vaikuttaisi rekisteröidyn 
merkin 

kokonaisvaikutelmaan. Näin 
ollen tällainen muutos ei 
vaikuta rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyyn. 

 

 

Luokka 32: 
Kivennäisvesi 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 

pääasiallisesti sen 
sanaelementtiin GERIVAN, 
koska vuoren esittämistapa 

voi viitata tavaroiden 
ominaisuuksiin. 
Erottamiskykyisen 

sanaelementin kirjasinlajin, 
sijainnin ja koon muutokset 
eivät ole niin merkittäviä, että 

ne muuttaisivat rekisteröidyn 
merkin erottamiskykyä. 
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GERIVAN GERIVAN 
Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 
pääasiallisesti 

sanaelementtiin GERIVAN. 
Ensimmäisen ja viimeisen 
kirjaimen vihreää kokoa ja 

sävyä koskevat muutokset 
eivät ole niin merkittäviä, että 
ne vaikuttaisivat rekisteröidyn 

merkin 
kokonaisvaikutelmaan. Näin 
ollen tällaiset muutokset eivät  

muuta rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

  

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu sen 
sanaelementtiin GERIVAN. 
Kirjasinlajin muuttuminen 

sellaiseksi, että 
sanaelementti ei ole 
luettavissa, tekee merkittävän 

eron käytetyn merkin ja 
rekisteröidyn muodon välille. 

  

Luokka 32: 

Kivennäisvesi 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu sen 
sanaelementtiin GERIVAN, 
koska vuoren esittämistapa 

voi viitata tavaroiden 
ominaisuuksiin. GERI- ja 
VAN-osiin jaetun 

sanaelementin käyttö johtaa 
merkittäviin eroihin, jotka 
vaikuttavat rekisteröidyn 

merkin 
kokonaisvaikutelmaan. Sekä 
kuvio- että sanaelementin 

värin muuttuminen vahvistaa 
lopputulosta. 

 
 
Kun kyse on yhdistelmämerkeistä, joiden erottamiskyky perustuu olennaisesti niiden 
kuvioelementteihin, näiden elementtien esittämistavan muutokset todennäköisemmin 
muuttavat rekisteröidyn merkin, paitsi jos ne koskevat sellaisia ominaispiirteitä (kuten 
tyylittelyä, ulkoasua tai väriä), jotka eivät ole olennaisia merkin erottamiskyvyn kannalta (ks. 
edellä 4.5.2 kohta). 
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Esimerkkejä siitä, milloin rekisteröidyn merkin erottamiskyky perustuu olennaisesti sen 
kuvioelementteihin: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

Best quality! Best quality!  

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu sen 

ruskeaa vuorta esittävään 
kuvioelementtiin, koska ”Best 
quality!” ymmärretään 

kuvailevaksi. Koska ruskea 
väri ei olennaisesti vaikuta 
erottamiskykyyn, sen 
muuttuminen 

vaaleanruskeaksi ja sijainnin 
muutos eivät  muuta 
rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 
 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

  
Luokka 30: 

Kahvi 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu 

sanaelementtien erityiseen 
kirjasinlajiin/graafiseen tyyliin, 
koska itse sanaelementit 

eivät ole erottamiskykyisiä.  
Rekisteröidyn merkin, ainoa 
erottamiskykyinen piirre 

katoaa käytetyssä muodossa. 
Näin ollen tällaisten 
sanaelementtien käyttö 

vakiomuotoisessa 
kirjasinlajissa muuttaa 
rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

Best quality! 
 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu  

pääasiallisesti ruskean 
vuoren esittämistapaan, 
koska ”Best quality!” 

ymmärretään kuvailevaksi. 
Vuoren ulkoasun muutos on 
niin merkittävä, että se 

muuttaa rekisteröidyn merkin 
erottamiskykyä. 

 
 
Jos merkin erottamiskyky perustuu sekä sana- että kuvioelementteihin (mukaan lukien niiden 
ominaisuudet, kuten tyylittely, ulkoasu tai väri), näitä elementtejä on kunnioitettava. Kun 
tällaisten elementien asettelu vaikuttaa erottamiskykyyn, asettelun muuttuminen voi muuttaa 
rekisteröidyn merkin erottamiskykyä. 
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Esimerkkejä siitä, milloin merkin erottamiskyky perustuu sana- ja kuvioelementteihin: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 
 

Merkki sellaisena kuin se on 
rekisteröity 

Merkki sellaisena kuin se on 
käytössä 

Tavarat ja 
palvelut 

Perustelu 

 

GERI 

Luokka 30: 

Kahvi 

Rekisteröidyn merkin 

erottamiskyky perustuu sekä 
sanaelementtiin, GER, että 
geometrisia muotoja 

esittävään kuvioelementtiin. 
Käytetyssä muodossa 
sanaelementti GER 

korvataan vakiomuotoisella 
kirjasinlajilla esitetyllä GERI-
elementillä, ja kuvioelementti 

häviää kokonaan. Tällaiset 
muutokset muuttavat 
rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

 

BUBBLEKAT 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyn merkin 
erottamiskyky perustuu sekä 
sanaelementteihin BUBB ja 

LEKAT että niiden erityiseen 
tyylittelyyn. Käytetyssä 
muodossa sanaelementit 

BUBB ja LEKAT esiintyvät 
yhtenä sanana ja 
vakiomuotoisella 

kirjasinlajilla. Tällaiset 
muutokset muuttavat 
rekisteröidyn merkin 

erottamiskykyä. 

 
 
4.6 Muutosten yhdistelmät 
 
Käytännössä käytetyssä merkissä voidaan yhdistää erityyppisiä muutoksia. 

 
Yhdistelmät voidaan jakaa neljään tyyppiin: 
 

• Yhdistelmä muutoksista, joissa tietyt rekisteröidyn merkin elementit jätetään pois ja muita 
elementtejä lisätään. 

 

• Yhdistelmä muutoksista, joissa muutetaan rekisteröidyn merkin tiettyjä ominaisuuksia ja 
lisätään muita elementtejä. 

 

• Yhdistelmä muutoksista, joissa jätetään pois tiettyjä rekisteröidyn merkin elementtejä ja 
muutetaan jäljelle jäävien elementtien tiettyjä ominaisuuksia. 

 

• Yhdistelmä muutoksista, joissa jätetään pois tiettyjä rekisteröidyn merkin  elementtejä, 
muutetaan jäljelle jäävien elementtien tiettyjä ominaisuuksia ja lisätään muita 
elementtejä. 

 
Jos muutokset koskevat ominaisuuksien lisäämisen, pois jättämisen tai muuttamisen 
yhdistelmää, sovelletaan yhteisen käytännön vastaavia periaatteita. Näin ollen muutokset, 
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jotka vaikuttavat erottamiskykyisiin elementteihin, johtavat yleensä rekisteröidyn merkin 
erottamiskyvyn muuttumiseen, kun taas muutokset, jotka koskevat erottamiskyvyttömiä 
elementtejä tai elementtejä, joiden erottamiskyky on heikko, eivät yhtä todennäköisesti muuta 
rekisteröidyn merkin erottamiskykyä. 
 
Kun kyse on muutosten yhdistelmästä, on arvioitava, johtaisiko mikään muutos yksinään 
(esim.  elementin pois jättäminen) rekisteröidyn merkin erotuskyvyn muuttumiseen, samalla 
kun muilla muutoksilla ei ole ratkaisevaa vaikutusta. 
 
Jos mikään yksittäinen muutos ei johda rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttumiseen, 
on arvioitava kaikkien muutosten yhteisvaikutusta. Voi olla, että ainoastaan muutosten 
kumuloituminen johtaisi erottamiskyvyn muuttumiseen. 
 
Seuraavat esimerkit havainnollistavat tapauksia, joissa muutokset, erottamiskyvyttömissä 
elementeissä, tai heikosti erottamiskykyisissä elementeissä, eivät muuta erottamiskykyä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyky ei muutu 

Merkki sellaisena kuin se on rekisteröity Merkki sellaisena kuin se on käytössä Tavarat ja 
palvelut 

  

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

GERIVAN 

 

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

  

Luokka 33: Viini 
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Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

  

Luokka 9: 
Ohjelmistot 

 
 
Seuraavat esimerkit havainnollistavat tapauksia, joissa muutokset erottamiskykyisessä 
elementissä tai elementeissä, joiden erottamiskyky on heikko, muuttavat erottamiskykyä: 
 

Rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn muuttuminen 

Merkki sellaisena kuin se on rekisteröity Merkki sellaisena kuin se on käytössä Tavarat ja 
palvelut 

Rekisteröidyllä merkillä on keskimääräinen erottamiskyky: 

Pääasiallinen muutos: Erottamiskykyisen elementin lisääminen 

 
 

Luokka 25: 

Vaatteet, jalkineet 
ja päähineet 
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Luokka 25: 

Vaatteet, jalkineet 
ja päähineet 

Pääasiallinen muutos: Erottamiskykyisen elementin muuttaminen 

 

 

Luokka 25: 
Vaatteet, jalkineet 

ja päähineet 

  

Luokka 25: 

Vaatteet, 
jalkineet ja 
päähineet 

Pääasiallinen muutos: Erottamiskykyisen elementin pois jättäminen 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

Luokka 25: 
Vaatteet, 

jalkineet ja 
päähineet 

Rekisteröidyllä merkillä on heikko erottamiskyky: 

Pääasiallinen muutos: Erottamiskykyyn pääasiallisesti vaikuttavan elementin muuttaminen (kirjasinlaji/tyyli) 

 

 

Luokka 30: 
Kahvi 
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Luokka 31: 

Banaanit 

 

FRESH SARDINE 
Luokka 29: 

sardiinit 

Pääasiallinen muutos: Erottamiskyvyltään heikkojen elementtien ja/tai erottamiskyvyttömien elementtien (joiden 
yhdistelmä tekee koko merkistä rekisteröintikelpoisen) pois jättäminen  

 

 

Luokka 30: 
Leipomo 
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