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ABSTRACT 
 
The topic of this research is registration of an EU trade mark on the basis 

of distinctive character acquired through use. In EU trade mark law, and in 
trade mark law in general, both internationally and nationally, it has tradition-
ally been held that a mark which is descriptive or otherwise inherently devoid 
of a distinctive character in relation to the goods and services for which regis-
tration is sought may be registered as a trade mark on the basis of distinctive 
character acquired through use. In practice, this doctrine plays an important 
gatekeeping role in EU trade mark law. It decides whether certain marks – 
irrespective of their inherent imperfections – will be registered and protected. 

The research examines how well this doctrine functions in its current form. 
In order to answer this, it is necessary to clarify the purpose of this doctrine 
and the conditions under which a mark can become distinctive through its use. 
The method of this research is doctrinal with certain comparative elements. A 
comparative perspective is sought from British, German, American and to 
some limited extent from Finnish and Swedish law.  

In the study, it is argued that the registration of an EU trade mark on the 
basis of distinctive character acquired through use is in principle justified 
when teleological arguments are taken into account. However, this justifica-
tion ultimately depends on the formulation of the conditions for this doctrine. 
This doctrine conceals a number of complex conditions. In this study, the fol-
lowing seven conditions have been identified. The mark applied for (or incor-
rectly registered as an EU trade mark and sought to be invalidated), which is 
inherently devoid of any distinctive character, has 1) at the right time 2) by the 
relevant public and 3) in relation to the goods and services for which registra-
tion is sought 4) acquired a new meaning indicating commercial origin 5) 
through the use of the mark 6) by a significant proportion of the relevant pub-
lic and 7) in a necessary part of the geographical area of the EU. Many of these 
conditions work reasonably well in their current form. However, it is argued 
that particular problems relate to conditions 6 and 7 mentioned above. In this 
study, they are called “core conditions” because of their practical importance. 
The study provides solutions for improving the current situation. Ultimately, 
the determination of these core conditions is complicated by fears about the 
extent of the de facto scope of protection and harm to competition. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 TAVARAMERKIT KILPAILUN MAHDOLLISTAJANA 
 
Useimmissa maissa on vallalla markkinatalous, joka perustuu kilpailulle. 

Kilpailu tuottaa yleensä parempia ja edullisempia tavaroita ja palveluja kulut-
tajille. Kilpailu on kärjistetysti ilmaisten ruoska, joka ajaa kauppiaita tarjoa-
maan asiakkailleen enemmän vähemmällä vastikkeella.1  

Tavaroiden ja palvelujen yhteydessä käytettävistä kaupallisista ja oikeudel-
lisesti suojatuista tunnuksista – tavaramerkeistä – on aikojen saatossa tullut 
edellytys toimivalle kilpailulle markkinoilla. Tätä voi olla aluksi vaikea uskoa, 
koska tavaramerkeissä on kyse yksinoikeudesta tai tarkemmin sanoen oikeu-
denhaltijan kielto-oikeudesta eli oikeudesta kieltää muita toimimasta tietyin 
tavoin. Tämä taas on omiaan rajoittamaan kilpailua. Tavaramerkeistä saatava 
hyöty ilmenee kuitenkin tavaramerkkien kyvystä välittää tietoa, jonka avulla 
kuluttajat voivat tehdä perusteltuja valintoja markkinoilla olevien eri tuottei-
den välillä.2 Ja jotta kuluttajat voivat tehdä näitä valintoja, on tätä tavaramer-
kin kykyä välittää hyödyllistä informaatiota suojattava. Tavaramerkkioikeus 
suojaakin kuluttajia ja myös tavaramerkin haltijaa muilta toimijoilta ja erityi-
sesti siltä, että kuluttajat eivät tule johdetuksi harhaan tuotteiden kaupalli-
sesta alkuperästä. Tämä suoja taas puolestaan kannustaa tavaramerkin halti-
joita investoimaan tarjottujen tavaroiden ja palvelujen laatuun.3 Edellä mai-
nituista syistä tavaramerkeille myönnetty suoja-aika eroaa esimerkiksi teki-
jänoikeuden ja patentin ajallisesti rajatusta suoja-ajasta. Niin kauan kuin ta-
varamerkin haltija harjoittaa kauppaa kyseisellä tavaramerkillä, tarvitsee hän 
suojaa.4  

Tarkalleen ottaen tavaramerkit ja tavaramerkkioikeus ovat siis lähtökoh-
taisesti kilpailun rajoittamisen sijasta väline, jota ilman merkityksellinen kil-
pailu tuskin olisi mahdollista.5 Tähän lähtökohtaan on kuitenkin syytä tehdä 
eräs huomautus. Joistakin tavaramerkkioikeuteen muodostuneista opeista eli 
doktriineista voi olla hankalaa sanoa, missä määrin ne lopulta edistävät kilpai-
lua ja missä määrin ne uhkaavat rajoittaa sitä tavalla, joka on ongelmallista.6 
Tämä tutkimus käsittelee yhtä tällaista doktriinia. Sen nimi on EU-
tavaramerkin rekisteröinti käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla. 

 
1 Laddie 2008, s. 402. Ks. myös Pickering 1998, s. 72–73; Kuoppamäki 2018, s. 2 et seq. 
ja O’Carroll 2021, s. 269. 

2 Landes & Posner 1987, s. 268–270. Ks. myös Pickering 1998, s. 85 et seq. 
3 Kur ym. 2019, 4.1.1. Ks. myös Landes & Posner 1987, s. 269; Economides 1988, s. 526 

sekä Rosler 2007, s. 104–105. 
4 Laddie 2008, s. 404 ja Sentfleben 2021, s. 85–86. Ja kuten Massa ja Strowel (2003, s. 

78) ovat todenneet: ”Like diamonds, trade marks (if renewed and not revoked) are forever.” 
5 Kur ym. 2019, 4.1.1. Ks. myös Rissanen 1978, s. 172–177 sekä Pihlajarinne 2010, s. 18 et 

seq.  
6 Kur ym. 2019, 4.1.1. Ks. myös Study on the Overall Functioning of the European Trade 

Mark System 2011, s. 52. 
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1.2 MITÄ ON TAVARAMERKIN KÄYTÖN KAUTTA 

SAAVUTETTU EROTTAMISKYKY? 
 

1.2.1 YLEISTÄ 
 

Tavaramerkit ovat siis suojattuja kaupallisia tunnuksia, joita käytetään 
elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen merkitsemiseen ja toisistaan 
erottamiseen. Ne ovat tavaran ja palvelun ”kasvot, joihin katsahtaen yleisö 
suorittaa valintansa”.7  

Tavaramerkkisuoja perustuu yleensä merkin rekisteröintiin. Tavaramerkin 
rekisteröinnin seurauksena tavaramerkin haltija voi määrätä tavaramerkkinsä 
käyttämisestä ja tietyin edellytyksin kieltää muita toimijoita käyttämästä elin-
keinotoiminnassa samaa tai samankaltaista merkkiä.  

Tavaramerkki on alueellinen oikeus, eli se on voimassa siellä, missä se on 
voimassa olevien säännösten mukaisesti suojattu (tavaramerkkien territoriaa-
lisuus).8 Tavaramerkin rekisteröintiä voi hakea kansallisesti, jolloin rekiste-
röinnin seurauksena suojaa saadaan kyseisessä valtiossa. Jos suojan tarve on 
useammassa EU:n jäsenvaltiossa, voi elinkeinonharjoittaja hakea EU-
tavaramerkin rekisteröintiä. EU-tavaramerkki antaa suojan koko EU:ssa, kai-
kissa sen jäsenvaltioissa.9  

Erottamiskyky on yksi tavaramerkkioikeuden peruspilareista. Erottamis-
kyky on ehdoton edellytys sille, että jokin tavaroita tai palveluja merkitsemään 
valittu merkki – esimerkiksi sana, kuvio, näiden yhdistelmä, tavaran tai sen 
pakkauksen ulkoasu, väri tai vaikkapa ääni – voi tulla rekisteröidyksi ja suoja-
tuksi tavaramerkkinä. Merkit, joilla ei ole erottamiskykyä, jäävät rekisteröitä-
vyyden ja suojan ulkopuolelle.10  

Erottamiskyvyllä on tavaramerkkioikeudessa oma, vakiintunut merkitys. 
Sillä tarkoitetaan, että jokin merkki kykenee yksilöimään yhden yrityksen ta-
varat ja palvelut ja erottamaan ne siten muiden yritysten tavaroista ja palve-
luista.11  

Tavaramerkin erottamiskyky voi olla joko lähtökohtaista tai käytön kautta 
saavutettua. Käytännön ratkaisutoiminnassa, kuten rekisteröitäväksi haetun 

 
7 Hakulinen 1954, s. 20. 
8 Suoja on siis territoriaalisesti rajattua johonkin tiettyyn osaan maailmasta. Ajoittain on 

kuitenkin ollut esillä ehdotus myös siitä, pitäisikö olemassa olla eräänlainen ”maailman tava-
ramerkki”, joka olisi voimassa kaikkialla. Ks. esim. Diamond 1978, s. 630 (”Eventually, we are 
going to need a mechanism for one application and one registration with worldwide effect – –
”). Ks. myös Ladas 1975, s. 969–970; Dinwoodie 2004, s. 964–965 sekä Annand & Kemp 2011. 

9 EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2 kohta. 
10 Ks. myös Pitkänen 2016, s. 106 (”Tavaramerkkioikeudessa erottamiskyky on conditio 

sine qua non, sillä erottamiskyvystä riippuu, onko merkki ylipäätään suojattavissa tavara-
merkkinä”). 

11 Ks. määritelmän osalta esim. EUT:n vakiintunut ratkaisukäytäntö: C-299/99 Philips, 35 
kohta; Yhdistetyt asiat C-53/01 - C-55/01 Linde ym., 40 kohta sekä Yhdistetyt asiat C-456/01 
P ja C-457/01 P Henkel, 34 kohta. 
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merkin rekisteröintikelpoisuutta arvioitaessa, keskitytään yleensä ensiksi ar-
vioimaan sitä, onko merkillä lähtökohtaista erottamiskykyä. Lähtökohtaisen 
erottamiskyvyn arviointi on pohjimmiltaan ennuste siitä, onko kyseessä oleva 
merkki kykenevä kuluttajien silmissä yksilöimään rekisteröintihakemuksessa 
tarkoitetun tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja 
erottamaan sen näin muiden tavaroista tai palveluista.12 Lähtökohtaisen erot-
tamiskyvyn arvioinnissa olennaista on selvittää se, mikä merkitys merkillä on 
sillä alalla, jolle merkin rekisteröintiä haetaan.13  

Merkki voi olla vailla lähtökohtaista erottamiskykyä useista eri syistä.14 
Erottamiskyvyttömiä merkkejä ovat erityisesti sellaiset merkit, jotka kuvaile-
vat rekisteröintihakemuksessa nimettyjä tavaroita tai palveluja taikka niiden 
ominaisuuksia. Yleisesti käytetyn esimerkin mukaan sanasta ”OMENA” koos-
tuva merkki on kuvaileva eli erottamiskyvytön omenoille, mutta erottamisky-
kyinen vaikkapa tietokoneille. Kuvailevia merkkejä koskee vapaanapitotarve, 
eli niiden tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä.15 

Merkki on vailla lähtökohtaista erottamiskykyä myös sen johdosta, että se 
on yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavallinen ilmaisu 
rekisteröintihakemuksessa nimetyille tavaroille tai palveluille. Esimerkkinä 
toimii sana ”MONO” hiihtokengille.16 Näitä merkkejä ei sellaisenaan ymmär-
retä kaupallisina tunnuksina, ja voidaan katsoa, että niidenkin tulisi olla kaik-
kien vapaasti käytettävissä.17  

Merkin lähtökohtainen erottamiskyky voi puuttua myös muista syistä. Esi-
merkiksi yksinomaan väristä tai tavaran tai sen pakkauksen ulkoasusta sellai-
senaan muodostuva merkki on usein vailla erottamiskykyä, koska kuluttajat 
eivät ole tottuneet olettamaan pelkän värin tai tavaroiden tai niiden pakkauk-
sen muodon perusteella, sanallisen tai kuviollisen osatekijän puuttuessa, että 
tuotteilla on tietty kaupallinen alkuperä.18 

Tavaramerkkioikeudessa on kuitenkin yleisesti hyväksyttyä, että merkki, 
joka on edellä mainituista syistä lähtökohtaisesti erottamiskyvytön, voi tulla 
sen käytön seurauksena erottamiskykyiseksi sitä koskeville tavaroille tai pal-
veluille. Näin ollen mikäli merkittävä osa merkin kohteena olevien tuotteiden 

 
12 Bently ym. 2018, s. 982 ja Dinwoodie 2019, s. 4. Ks. vanhemmasta oikeuskirjallisuu-

desta Hakulinen 1954, s. 75. 
13  Lähtökohtaista erottamiskykyä ei siis arvioida vertaamalla merkkiä muihin markki-

noilla oleviin tavaramerkkeihin. 
14 Eri syistä vailla erottamiskykyä olevien merkkien rajaaminen ulos tavaramerkkisuojan 

piiristä käy ilmi eri maiden tavaramerkkijärjestelmistä. Ks. myös kansainvälisen sääntelyn 
osalta teollisuusoikeuksien suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artik-
lan B osan 2 kohta osana ns. telle quelle -sääntöä.  

15 Ks. EUT:n ratkaisukäytännöstä esim. Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 
25 kohta; Yhdistetyt asiat C-53/01 - C-55/01 Linde ym., 73 kohta ja C-363/99 Postkantoor, 55 
kohta. 

16 Haarmann 2014, s. 397. 
17 Ks. EUT:n ratkaisukäytännöstä C-517/99 Merz & Krell, 37 kohta sekä julkisasiamies 

Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-404/02 Nichols, 43 kohta ja julkisasiamies 
Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-329/02 P SAT.2, 21–23 kohdat. 

18 Ks. EUT:n ratkaisukäytännöstä esim. C-104/01 Libertel, 65 kohta ja Yhdistetyt asiat C-
456/01 P ja C-457/01 P Henkel, 38 kohta. 
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kohdeyleisöstä oppii merkin käytön seurauksena tunnistamaan merkin viit-
tauksena tiettyyn kaupalliseen lähteeseen, voi tällainen merkki tulla suoja-
tuksi tavaramerkkinä. 19  Tällaisia tavaramerkkejä ovat esimerkiksi 
”AMERICAN AIRLINES” lentoyhtiöpalveluille20, ”CONNECTING PEOPLE” 
telekommunikaatiopalveluille21, ”HELSINGIN SANOMAT” sanomalehdille22, 
”KONE” hissilaitteille23, ”THE HISTORY CHANNEL” televisio-ohjelmien tuo-
tanto- ja levityspalveluille24, ”VEIKKAUS” vedonlyöntipalveluille25, punaisen 
laukun ulkoasu rakennusalan ammattilaisten poravasaroiden kuljettamiseen 
ja säilyttämiseen26 ja vihreän ja keltaisen värin yhdistelmä traktoreille27. Kai-
kissa näissä tapauksissa lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki on tullut 
erottamiskykyiseksi sen käytön kautta ja siitä on näin tullut oikeudellista suo-
jaa nauttiva rekisteröity tavaramerkki. 
 
1.2.2 SUHDE ERÄISIIN MUIHIN 

TAVARAMERKKIOIKEUDELLISIIN DOKTRIINEIHIN 
 
Tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä arvioitava käytön kautta saavu-

tettu erottamiskyky ei ole ainoa tavaramerkkioikeudellinen doktriini, joka 
kiinnittää ratkaisevilta osin huomiota merkin käyttöön markkinoilla. Tällaisia 
muita doktriineja ovat esimerkiksi tavaramerkin vakiintuminen, laajalti tun-
nettujen tavaramerkkien suoja, vaatimus tavaramerkin tosiasiallisesta käy-
töstä sekä tavaramerkin menettäminen siltä kadonneen erottamiskyvyn 
vuoksi. Seuraavassa on tiivis katsaus siitä, mikä on käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn suhde näihin muihin doktriineihin. Tarkoituksena on, että tä-
män kuvauksen myötä käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn asema tava-
ramerkkijärjestelmässä paikantuu paremmin.28 

Käytön kautta saavutetulla erottamiskyvyllä on paljon yhtäläisyyksiä koti-
maisessa tavaramerkkilaissamme säädettyyn tavaramerkin vakiintumiseen. 
Tavaramerkin vakiintuminen on rekisteröinnin ohella toinen tapa saavuttaa 
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se 
on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijansa tavaroiden tai 

 
19 Ks. kansainvälisen sääntelyn osalta erityisesti TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohta. 

Kuten Levin (2010, s. 18) toteaa, ihmisten käsitys eri markkinoilla olevista (tavara)merkeistä 
on dynaamista ja vaihtelevaa. Mainonta ja tiedotusvälineet vaikuttavat siihen jatkuvasti. 

20 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 000153726. 
21 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 002128163. 
22 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 000282400. 
23 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 000172239 ja 011776879. 
24 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 005378732. 
25 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 014806228. 
26 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 003424661. 
27 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 000063289. 
28 Tavaramerkkioikeudellisen suojan lisäksi eri tunnukset, jotka ovat tulleet käytössä erot-

tamiskykyiksiksi, voivat saada suojaa myös sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa 
koskevan sääntelyn avulla.  Ks. Suomen osalta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin-
nassa annetun lain (1061/1978) 1 §:n 1 momentti ja esim. markkinaoikeuden ratkaisu 
MAO:121/12 Granströms Båtvarv sekä tavaramerkkilain esityöt HE 201/2018 vp, s. 82. 
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palvelujen merkkinä.29 Vakiintuminen voi suojata lähtökohtaisesti erottamis-
kykyisiä merkkejä, mutta sillä on mahdollista saada yksinoikeus myös lähtö-
kohtaisesti erottamiskyvyttömiin merkkeihin.30 Vakiintumisen kautta saatava 
yksinoikeus lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömään merkkiin onkin läheistä 
sukua rekisteröinnin yhteydessä arvioitavalle käytön kautta saadulle erotta-
miskyvylle.31 Lisäksi käytön kautta saavutettua erottamiskykyä ja vakiintu-
mista osoitetaan pääasiassa samankaltaisen näytön avulla.32 Kotimaisessa ta-
varamerkkioikeudessamme on perinteisesti katsottu, että merkin rekisteröin-
tiin vaadittu käytön kautta saavutettu erottamiskyky voidaan tapauskohtai-
sesti saavuttaa ”sellaisenkin käyttämisen nojalla, jonka johdosta merkki on 
tullut tunnetuksi jonkin verran vähäisemmässä määrin kuin sen täydellinen 
vakiintuminen edellyttäisi”.33  

Käytön kautta saavutetulla erottamiskyvyllä on myös yhtäläisyyksiä tava-
ramerkin laajalti tunnettuuden kanssa. Tavaramerkin laajalti tunnettuus on 
yksi edellytys sille, että jokin tavaramerkki saa laajempaa, sekaannusvaarasta 
riippumatonta tavaramerkkioikeudellista suojaa.34 Tavaramerkin laajalti tun-
nettuus ei tee eroa sen suhteen, onko tavaramerkki lähtökohtaisesti vai käytön 
kautta erottamiskykyinen. Myös lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki voi 
olla laajalti tunnettu. Se, että tavaramerkki on tullut rekisteröidyksi sen käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn johdosta, voi itse asiassa olla vahva osoitus 
siitä, että tällainen tavaramerkki on samalla myös laajalti tunnettu. Tämä joh-

 
29 Tavaramerkkilain (544/2019) 4 §. Eräs tunnetuimmista tai kaikista tunnetuin kotimai-

nen vakiintumista koskeva ratkaisu on KKO 1987:11 (Adidas), jossa Adidaksen kolme raitaa 
katsottiin Suomessa vakiintuneeksi tavaramerkiksi. Vakiintumista koskevaa sääntelyä on 
myös esimerkiksi Ruotsissa. Ks. Ruotsin varumärkeslag (2010:1877) 7 §. Ks. yleisemmin re-
kisteröimättömien, mutta käytettyjen merkkien suojasta Euroopassa esim. Study on the Ove-
rall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 227–228. 

30 HE 201/2018 vp, s. 88 ja 94; HE 24/2016 vp, s. 13 sekä Ruotsista lain esitöistä Prop. 
2009/10:225, s. 105. Ks. myös Salmi ym. 2008, s. 114 sekä vanhemmasta oikeuskirjallisuu-
desta Hakulinen 1954, s. 27 ja 91–92 sekä ruotsalaisesta oikeuskirjallisuudesta Holmqvist 
1975, s. 268 et seq. Ks. kotimaisesta vakiintumisdoktriinista yleisemmin myös Drockila 1977; 
Godenhielm 1958a–b sekä Zitting 1959. 

31 Tämä läheinen suhde on nimenomaisesti mainittu nykyistä kotimaista tavaramerkkila-
kia koskevassa hallituksen esityksessä. HE 201/2018 vp, s. 94. 

32 Ks. vakiintumista koskevasta näytöstä esim. HE 201/2018 vp, s. 82.  
33 KM 1960:2, s. 30. Esitöiden mukaan tämä ”lievempi sääntö joutuu sovellettavaksi eri-

tyisesti sellaisissa rajatapauksissa, joissa merkin tunnuksella, vaikka se voidaankin käsittää 
lajia tai laatua tarkoittavaksi, kuitenkin on samalla voimakkaasti mielikuvituksellinen leima, 
niin että voidaan edellyttää osan yleisöstä käsittävän sen pikemminkin jälkimmäistä laatua 
olevaksi, suggestiiviseksi sanonnaksi kuin pelkästään tavaran lajia tai laatua osoittavaksi il-
maisuksi”. Ks. KM 1960:2, s. 30. Ks. aiheesta myös Haarmann 2014, s. 327; Salmi ym. 2008, 
s. 239 ja Veijola 2007. Ks. vastaavilta osin ruotsalaisista lain esitöistä SOU 1958:10, s. 103 ja 
Prop. 2009/10:225, s. 157–158 sekä sikäläisestä oikeuskirjallisuudesta Holmqvist 1975, s. 264 
et seq. 

34 Ks. esim. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohta. Säännöksen mu-
kaan suojan saamisen edellytyksenä on, laajalti tunnettuuden lisäksi, että laajalti tunnettu ja 
myöhempi merkki ovat identtiset tai samankaltaiset, kohdeyleisö muodostaa yhteyden (tai 
mielleyhtymän) merkkien välille ja myöhemmän merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeu-
denmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta 
tai on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.  
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tuu siitä, että sekä käytön kautta saavutettua erottamiskykyä että tavaramer-
kin laajalti tunnettuutta arvioidaan pitkälti samankaltaisten kriteerien avulla. 
Tavaramerkki katsotaan laajalti tunnetuksi, kun merkittävä osa tämän tavara-
merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä tuntee tavaramer-
kin.35 Myös käytön kautta saavutettu erottamiskyky edellyttää tunnettuutta 
vähintään merkittävässä osassa merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen 
kohdeyleisöä. Molemmissa tapauksissa tätä tunnettuutta osoitetaan pääasi-
assa samankaltaisen näytön avulla.36 On kuitenkin korostettava, että tavara-
merkin laajalti tunnettuus liittyy tavaramerkin suoja-alan laajuuteen ja se on 
vain yksi edellytys sille, että tavaramerkki saa tapauskohtaisesti laajempaa, se-
kaannusvaarasta riippumatonta suojaa myöhempiä toisten toimijoiden merk-
kejä vastaan. Käytön kautta saavutettu erottamiskyky taas koskee sitä, voiko 
jokin merkki ylipäätään tulla rekisteröidyksi tavaramerkkinä. 

Käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn tavoin myös tavaramerkin tosi-
asiallinen käyttö kiinnittää huomiota merkin käyttöön markkinoilla. Tavara-
merkin tosiasiallinen käyttö on doktriini, jonka tarkoituksena on velvoittaa jo 
rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa käyttämään tavaramerkkiään.37 Tavara-
merkkirekisterin on siis vastattava markkinoilla tosiasiallisesti käytettäviä 
merkkejä eikä toimia eräänlaisena merkkien säilytyspaikkana puolustustakti-
sista tai strategisista syistä. 38  Rekisteröityyn tavaramerkkiin sovelletaan 
yleensä viiden vuoden suoja-aikaa, jonka aikana tavaramerkin käyttöä ei tar-
vitse todistaa. Kuitenkin tämän suoja-ajan päättymisen jälkeen tavaramerkin 
haltijaa voidaan pyytää todistamaan tavaramerkin käyttö asiaankuuluvien ta-
varoiden tai palvelujen osalta. Mikäli käyttöä ei voida todistaa joidenkin tava-
roiden tai palvelujen osalta eikä tälle käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää 
syytä, katsotaan rekisteröinti menetetyksi näiltä osin.39 Näin ollen siinä missä 
käytön kautta saavutettu erottamiskyky kuuluu rekisteröinnin myöntämisen 
edellytyksiin, sijoittuu vaatimus tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä tavara-
merkin elinkaaren myöhempään vaiheeseen ja rekisteröinnin säilyttämisen 
edellytyksiin.  

Lopuksi voidaan mainita, että käytön kautta saavutetulla erottamiskyvyllä 
on myös yhtäläisyyksiä tavaramerkkioikeudelliseen doktriiniin, jonka mukaan 
tavaramerkin rekisteröinti menetetään, mikäli merkki on kadottanut sillä 
aiemmin olleen erottamiskyvyn. Kyse on tilanteesta, jossa tavaramerkki on 
muuttunut tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi 

 
35 C-375/97 General Motors, 26 kohta.  
36 Ks. esim. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Ab-

solute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of Evidence, s. 672. Ks. myös esim. Fhima 2011, s. 47 ja Weckström 
2011, s. 17, alav. 66. 

37 Ks. kansainvälisen sääntelyn osalta erityisesti TRIPS-sopimuksen 19 artikla.  
38 Ks. esim. julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-40/01 Ansul, 42 
kohta. Tällaiset rekisteröidyt ja käyttämättömät tavaramerkit ovat, kuten eräs tuomari on Yh-
distyneessä kuningaskunnassa osuvasti todennut, ”abandoned vessels in the shipping lanes of 
trade”. Ks. Laboratoires Goemar SA’s Trade Mark (No. 1) [2002] FSR 51 [19] (Jacob, J.). Ks. 
aiheesta myös esim. Drockila 1978, s. 3–5. 

39 Ks. esim. EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta. 
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elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi sellaisesta tavarasta tai 
palvelusta, jota varten se on rekisteröity.40 Ilmiöstä käytetään myös nimitystä 
rappeutuminen tai degeneraatio.41 Tavaramerkin menettäminen siltä kadon-
neen erottamiskyvyn takia on kohtalo, jota tavaramerkin haltija ei halua 
omalle tavaramerkilleen.42 Voidaan katsoa, että aiemmin erottamiskykyisen 
merkin erottamiskyvyttömäksi muuttumisessa on kyse jossain määrin vasta-
kohtaisesta ilmiöstä suhteessa käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn: 
jälkimmäisessä tavaramerkki syntyy sille hankitun erottamiskyvyn vuoksi, 
kun taas ensimmäisessä tavaramerkki kuolee, kun sillä aiemmin ollut erotta-
miskyky menetetään.  
 
1.2.3 LYHYESTI HISTORIASTA 

 
Käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn perustuvan tavaramerkkire-

kisteröinnin historia alkaa jo siitä, kun tavaramerkkien rekisteröinti tuli en-
simmäistä kertaa mahdolliseksi eri kansallisissa tavaramerkkijärjestelmissä. 
Rekisteröinnin mahdollistavaa lainsäädäntöä annettiin suurin piirtein samoi-
hin aikoihin eri puolilla Eurooppaa: Ranskassa vuonna 1857 43 , Saksassa 
187444 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 187545. Suomen osalta vastaava ta-
pahtui vuonna 1889 asetuksella tavaraleimain suojelemisesta. Suomen ja mui-
den pohjoismaiden lainsäädäntö seurasi pitkälti Saksan mallia.46  

Alkuvaiheessa eri tavaramerkkijärjestelmät hyväksyivät rekisteröitäväksi 
vain hyvin rajallisen merkkivalikoiman, käytännössä vain lähtökohtaisesti 
erottamiskykyisiä kuviomerkkejä (kuvaleimoja). 47  Näistä tiukoista rekiste-
röinnin ehdoista voitiin kuitenkin poiketa niin kutsuttujen ”vanhojen” merk-
kien osalta. Ne olivat merkkejä, joita oli käytetty tavaramerkinomaisesti ennen 
kuin tavaramerkin rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan. Ne voi-
tiin rekisteröidä niiden käytön perusteella.48  

 
40 Ks. esim. EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta. 

41 Hakulinen 1954, s. 102. 
42 Zivin 1973, s. 173 (”Nothing strikes fear into the hearts of trademark owners more than the 
possibility of their trademarks becoming generic”). Ks. kuitenkin Contreras 2021, jossa käsi-
tellään ilmiötä nimeltä ”Sui-Genericide”. Ks. Contreras 2021, s. 1041 (”Firms have historically 
gone to great lengths to prevent their trademarks from becoming generic - a fate often referred 
to as genericide. But in a few rare cases, firms have voluntarily declared certain terms that 
they have created to be generic, a phenomenon that I refer to as ‘sui-genericide’”). 
43 Loi du 23 Juin 1857 sur les Marques de Fabrique et de Commerce. 
44  Gesetz über den Markenschutz vom 30. November 1874, RGBI. 1874, S. 143 
(MarkenschutzG 1874). 
45 Trade-Marks Registration Act 1875.  
46 Salmi ym. 2008, s. 72. 

47 Ks. esim. Saksasta MarkenschutzG 1874, § 3 Satz 2 ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta 
Trade-Marks Registration Act 1875, S. 10, first part. Kuviomerkillä tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä merkkiä, joka saattoi kuvioelementtien osalta sisältää myös erityisellä fontilla kirjoitet-
tuja sanaelementtejä, tai merkki saattoi koostua erityisellä fontilla kirjoitetusta henkilön tai 
yrityksen nimestä. 

48  Ks. esim. Saksasta MarkenschutzG 1874, § 3 Satz 1 (”Die Eintragung von 
Waarenzeichen, deren Benutzung für den Anmeldenden landesgesetzlich geschützt ist, ferner 
von solchen Zeichen, welche bis zum Beginn des Jahres 1875 im Verkehr allgemein als 
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Ajan mittaan rekisteröintikelpoisten merkkien luettelo laajeni. Myös läh-
tökohtaisesti erottamiskykyisiä puhtaita sanamerkkejä alettiin rekisteröidä il-
man näyttöä niiden käytöstä.49 Lisäksi käytön kautta saavutetun erottamisky-
vyn perusteella voitiin vähitellen rekisteröidä myös sellaisia lähtökohtaisesti 
erottamiskyvyttömiä merkkejä, joiden käyttö ei ulottunut tavaramerkin rekis-
teröintiä koskevaa lainsäädäntöä edeltävään aikaan. Yhdistyneestä kuningas-
kunnasta löytyy yksi varhaisimmista, ellei kaikista varhaisin esimerkki tällai-
sesta tavaramerkkioikeudellisesta sääntelystä. Kyseessä on vuoden 1905 
Trade Marks Act.50  

Kansainvälisesti katsottuna merkittävä kehitysaskel oli se, että teollisoi-
keuksien suojelemisesta tehtyyn Pariisin yleissopimukseen otettiin vuonna 
1911 säännös käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä.51 Erityisesti tämän 

 
Kennzeichen der Waaren eines bestimmten Gewerbetreibenden gegolten haben, darf nicht 
versagt werden”). Ks. Saksan osalta myös Dauskardt 2017, s. 6–7. Ks. myös esim. 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta Trade-Marks Registration Act 1875, S. 10, second part (”Any 
special and distinctive word or words or combination of figures or letters used as a trade-mark 
before the passing of this Act may be registered as such under this Act”). Ks. Yhdistyneen 
kuningaskunnan osalta myös Annand 2000, s. 114 (”it was accepted that old marks though 
prima facie non-distinctive could be registered on proof of having acquired a reputation in the 
market as denoting goods of the proprietor’s manufacture of merchandise”). Ks. tästä rat-
kaisukäytännöstä Re Hopkinson's Trade Mark [1892] 2 Ch. 116; Orr Ewing v. Registrar of 
Trade-Marks [1879] 4 App.Cas. 479 [500] ja Nicholson & Sons Ld.'s Application [1931] 48 
RPC 227 [254]. 

49  Ks. esimerkiksi Saksassa tapahtuneesta lainsäädännön muutoksesta kokoavasti 
Dauskardt 2017, s. 7–8. Ks. vastaavasti Yhdistyneen kuningaskunnan osalta Annand 2000, s. 
114–118. Puhtaalla sanamerkillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että merkin sisältämä(t) 
sana(t) oli kirjoitettu standardifontilla. Toisin sanoen kyse oli tältä osin sanamerkeistä siinä 
merkityksessä kuin ymmärrämme ne tänäkin päivänä. 

50 Trade Marks Act 1905, S. 9 (”– – the tribunal may in the case of a trade mark in actual 
use, take into consideration the extent to which such user has rendered such trade mark in 
fact distinctive for the goods with respect to which it is registered or proposed to be regis-
tered”). Ks. myös Annand 2000, s. 119–120 ja aikalaiskirjoittajien skeptisestä suhtautumis-
esta uuteen säännökseen Kerly & Underhay 1906, s. 5 (”The intention of the promoters of the 
Bill was to render it possible to register ’everything that is effectively a trade mark,’ but it is 
probably too sanguine a view to suppose that quite so wide an interpretation will be put upon 
the Act by the Courts”). Lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömät, mutta käytössä erottamisky-
kyiseksi tulleet merkit ovat saaneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa suojaa myös tapaoikeu-
teen perustuvan merkkioikeuden loukkauskanteen (nk. passing off -kanne) nojalla. Ks. esim. 
Wotherspoon v. Currie [1872] LR 5 HL 508; Frank Reddaway Ltd. v. George Banham [1896] 
AC 199; Cellular Clothing v. Maxton & Murray [1899] AC 326; Reckitt & Colman Ltd v. Borden 
Inc [1990] RPC 341. Erinomainen kokonaisesitys passing off -kanteen kehityksestä ja nyky-
muodosta on löydettävissä teoksesta Wadlow 2021. Ks. tästä myös Cornish ym. 2019, s. 666–
667. 

51 Pariisin yleissopimuksen Washingtonissa 1911 tarkistettu versio, 6 artikla 2 kohta. Sään-
nös hyväksyttiin sopimustekstiin vasta tarkistusta koskevien neuvottelujen loppuvaiheessa. 
Neuvotteluissa tuotiin esiin, että eräissä sopimuksen liittomaissa oli merkkejä, jotka eivät ol-
leet lähtökohtaisesti erottamiskykyisiä, mutta niiden voitiin katsoa saavuttaneen erottamis-
kyvyn niiden pitkäaikaisen käytön seurauksena. Ruotsin delegaatio mainitsi esimerkkeinä tie-
tyillä teollisuuden aloilla käytetyt yksittäisistä kirjaimista tai numeroista muodostuvat merkit, 
jotka olivat tosiasiassa tulleet erottamiskykyisiksi niiden kauan kestäneen käytön johdosta 
mutta jotka olivat silloisen lainsäädännön perusteella rekisteröintikelvottomia. Ks. Actes de 
la Conférence de Washington, s. 113, 299–300 ja 308. 
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seurauksena yhä useammat maat muuttivat kansallista tavaramerkkilainsää-
däntöänsä siten, että minkä tahansa rekisteröitäväksi haetun merkin rekiste-
röintikelpoisuutta arvioitaessa tuli ottaa huomioon merkille sen käytössä syn-
tynyt erottamiskyky. 52  Kun yhtenäistä eurooppalaista tavaramerkkiä (ny-
kyistä EU-tavaramerkkiä) koskevaa sääntelyä alettiin työstämään 1960-lu-
vulla, oli sääntelyä koskevassa luonnosvaiheessa jo alusta pitäen mukana 
säännös, jonka mukaan merkin rekisteröintikelpoisuutta arvioitaessa huomi-
oon tuli ottaa merkille sen käytössä syntynyt erottamiskyky.53 

 

1.2.4 DOKTRIININ TÄRKEYS NYKYPÄIVÄNÄ 
 
Vaikuttaa siltä, että doktriini tavaramerkin rekisteröinnistä sen käytön 

kautta syntyneen erottamiskyvyn perusteella on joutunut viime vuosikymme-
ninä yhä kasvavan paineen alle. Vaikka lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömien 
merkkien rekisteröinti on tehty haastavaksi, on tällaisten merkkien suojaami-
sesta tullut entistä tärkeämpää useille yrityksille.  

Tarve etenkin kuvailevien merkkien käyttöönotolle näyttäisi olevan aino-
astaan kasvamaan päin. Yhtenä ja varsin perusteltuna syynä voidaan pitää 
markkinoille tulon korkeita kustannuksia. Koska kuluttajia ympäröi nyky-
markkinoilla huomattava määrä tavaramerkkejä, edellyttää tällaisessa ympä-
ristössä tuotteen markkinointi ja yritysten haluaman viestin nopea perille saa-
minen huomattavia rahamääriä. Tämän takia yrityksillä on suurempi tarve ot-
taa käyttöön sellaisia merkkejä, joista itsestään ilmenevät enemmän tai vä-
hemmän suoraan ne tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet, joita yritys ha-
luaa korostaa.54 Mikäli tällaiselle merkille onnistutaan sen käytön kautta ra-
kentamaan erottamiskykyä, on ymmärrettävää, että tätä halutaan myös suo-
jata.55 

 
52 Gómez Segade 1995, s. 948. Esimerkiksi Saksa on yksi tällainen maa. Ks. Saksassa 

tapahtuneen kehityksen osalta Dauskardt 2017, s. 8–10 ja 15. 
53 Unofficial translation of a preliminary draft of a Convention for a European Trade Mark 

1973, s. 3–4. 
54 Palm 2002, s. 47; Mellor ym. 2018, s. 291 ja Jacob ym. 2022, s. 83. Ks. kuitenkin Pfeiffer 

2002, s. 373, jossa todetaan kuvailevien merkkien olleen aina suosittuja tavaramerkin halti-
joiden keskuudessa. 

55 Tarkalleen ottaen näissä tapauksissa suojaamisen arvoista on erityisesti se goodwill, 
joka kyseessä olevalle merkille on syntynyt. Yksi klassisimmista määritelmistä termille good-
will on Yhdistyneessä kuningaskunnassa Lord Macnaghtenin antama määritelmä ratkaisussa 
Commissioners of Inland Revenue v. Muller & Co.’s Margarine [1901] AC 217 [223]–[224]: 
”What is goodwill? It is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit 
and advantage of the good name, reputation, and connection of a business. It is the attractive 
force that brings in custom. It is the one thing which distinguishes an old-established business 
from a new business at its first start. The goodwill of a business must emanate from a partic-
ular centre or source.” Ks. goodwillin käsitteestä ja merkityksestä tavaramerkkioikeudessa 
esim. Bone 2006. Goodwill ei tietystikään ole mikään lainsäädännössä määritetty edellytys 
suojan saamiselle. Sillä on kuitenkin yhteys merkin erottamiskykyyn: merkillä ei voi olla good-
will-arvoa, mikäli sillä ei ole erottamiskykyä. Ks. tähän suuntaan myös Carty 2000, s. 37 (”This 
goodwill only exists ‘so long as the mark is distinctive of his goods in the eyes of the public or 
a class of the public’”) ja siinä viitattu A G Spalding and Brothers v. A W Gamage (Ltd) and 
Benetfink and Co [1915] 32 RPC 273 [284]. 
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Kuvailevat merkit ovat lähellä suggestiivisia eli tavaran tai palvelun omi-
naisuuksista vihjailevia merkkejä. Näillä kahdella merkkiryhmällä on kuiten-
kin merkittävä oikeudellinen ero. Suggestiiviset merkit ovat lähtökohtaisesti 
erottamiskykyisiä, ja ne voidaan siis rekisteröidä tavaramerkkinä ilman näyt-
töä käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä. Raja kuvailevien ja sugges-
tiivisten merkkien välillä on kuitenkin joskus häilyvä.56 

Toinen merkittävä lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömiin merkkeihin lu-
keutuva ryhmä ovat niin kutsutut epätavalliset merkit, kuten esimerkiksi mer-
kit, jotka koostuvat yksinomaan väristä, merkin kohteena olevan tavaran tai 
sen pakkauksen ulkoasusta — ilman mitään sana- tai kuvioelementtejä — tai 
vaikkapa vain äänestä.  Näiden epätavallisten merkkien esiinmarssin taustalla 
on ennen kaikkea muuttuneet brändi- ja markkinointistrategiat, jotka ovat 
laajentuneet kattamaan yhä useampia tapoja erottautua markkinoilla.57 Tämä 
on eittämättä johtanut lisääntyneeseen halukkuuteen suojata myös tällaisia 
merkkejä tavaramerkkirekisteröinnillä. Useimmissa tapauksissa tällaisten 
merkkien rekisteröinti edellyttää käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
osoittamista. 

Kun paine saada ja myöntää yksinoikeuksia lähtökohtaisesti erottamisky-
vyttömiin merkkeihin kasvaa, on doktriini käytön kautta syntyneestä erotta-
miskyvystä entistä tärkeämmässä asemassa. Se toimii monissa tapauksissa ta-
varamerkkioikeudellisen järjestelmän viimeisenä portinvartijana. Se päättää, 
päästetäänkö nämä merkit — niiden lähtökohtaisista vajaavaisuuksista huoli-
matta — sittenkin tavaramerkkirekisteriin ja suojan piiriin.58  

 
56 Ks. esim. Linford 2015, s. 1370. 
57 Calboli & Sentfleben 2018, s. 2 ja Desai 2018, s. 126–129. Eräät brändisasiantuntijat 

ovat esittäneet, että brändäysponnistusten on hyödynnettävä visuaalisten ja äänellisten brän-
däystapojen lisäksi myös tuoksuja, makuja ja kosketusta (”multisensory branding”). Esi-
merkiksi brändiasiantuntija Lindstrom esittää painokkaasti, että ”if branding wishes to sur-
vive another century it will need to change track. More communication in an already over-
crowded world simply won't do it…a brand would have to become a sensory experience that 
extends beyond the traditional paradigm, which primarily addresses sight and sound.” Ks. 
Lindstrom 2008, s. 3. Ks. myös esim. Gilson & Gilson LaLonde 2005 sekä Lee 2014, s. 324. 

58 Portinvartijan rooli ei ole liioittelua. Kun tutkii esimerkiksi EU-tavaramerkkirekisteriä 
ja tutustuu EU-tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisukäytäntöön, voi huomata, että tähän men-
nessä vain murto-osa niistä tapauksista, joissa rekisteröinninhakija on vedonnut käytön 
kautta saavutettuun erottamiskykyyn rekisteröinnin saavuttamiseksi, päättyy kyseisen mer-
kin rekisteröintiin. Valtaosassa tapauksista rekisteröinti jää saavuttamatta, koska merkin ei 
ole katsottu tulleen erottamiskykyiseksi sen käytön kautta. Joskus, tosin sangen harvoin, por-
tille tulee niitäkin, jotka ansaitsevat päästä sisään. On tärkeää, että nämä pyrkijät tunniste-
taan. Niiden täytyy kuitenkin todistaa, että ne kuuluvat tavaramerkkirekisteriin. Ks. esimerk-
kejä käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella hyväksytyistä EU-tavaramerkeistä 
esim. Förster 2020, Rn 272. On myös hyvä huomata, että hiljattain Yhdysvalloissa tehdyssä 
tutkimuksessa (Beebe & Fromer 2018) esitetään, että kilpailullisesti tehokkaiden sanamerk-
kien määrä on rajallinen ja niitä on vapaasti saatavilla yhä vähemmän. Tutkimuksessa ehdo-
tetaankin eri toimia tavaramerkkien tarjonnan turvaamiseksi. Yksi näistä toimista on se, että 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioitaisiin aiempaa tiukemmin. Beebe & Fromer 
2018, s. 1036–1037. Myös tämä on omiaan korostamaan käytön kautta saavutettua erottamis-
kykyä koskevan doktriinin asemaa tavaramerkkijärjestelmässä. Ks. edellä mainitun tutkimuk-
sen osalta myös Beebe & Fromer 2021; Ouellette 2018 sekä McCarthy 2022, § 19:2.50. Edellä 
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1.3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Tavaramerkin rekisteröinti sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
perusteella on ristiriitainen ja kysymyksiä herättävä doktriini.59 Joillekin se 
näyttäytyy tavaramerkkioikeuteen sisältyvänä porsaanreikänä, jonka avulla 
voi saada yksinoikeuden kilpailun kannalta ongelmallisiin merkkeihin. Toi-
sille se taas on oikeudenmukainen tapa palkita merkin tunnetuksi tekemiseen 
uhratut panostukset.60 Mikäli tunnustetaan, että doktriinilla on paikka tava-
ramerkkioikeudellisessa järjestelmässä, missä menevät sen rajat? Minkälaisia 
varaumia doktriiniin on tehtävä? Onko esimerkiksi oikeutettua, että joissakin 
tapauksissa kuvailevien, mutta käytössä erottamiskykyiseksi tulleiden merk-
kien rekisteröinti voidaan estää vetoamalla niitä koskevaan vapaanapitotar-
peeseen?  Nämä ovat hankalia, mutta kiinnostavia kysymyksiä.  

Olen valinnut tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi erityisesti EU-
tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn. Se on monilta osin 
verrannollinen kansallisen tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamis-
kyvyn kanssa, ja suuri osa tässä tutkimuksessa lausutusta koskeekin soveltu-
vin osin myös kansallisen tavaramerkin käytön kautta saavutettua erottamis-
kykyä. EU-tavaramerkin käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn liittyy 
kuitenkin erittäin tärkeä ominaispiirre. EU-tavaramerkin yhtenäisestä luon-
teesta seuraa, että EU-tavaramerkin ”voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voi-
massa koko unionissa”.61 Nykykäytännön mukaan tästä seuraa, että lähtökoh-
taisesti erottamiskyvytön merkki voidaan rekisteröidä sen käytön kautta vain, 
mikäli se on erottamiskykyinen koko unionissa.62 Tämä tuo kokonaan uuden 
lisävivahteen – ja ongelmankin – käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
arviointiin. 

 
viitattu Beeben ja Fromerin tutkimus koskee Yhdysvaltojen tavaramerkkijärjestelmää. Kir-
joittajat ovat sittemmin siirtäneet katseensa EU-tavaramerkkijärjestelmään. He esittävät, että 
tehokkaiden tavaramerkkien tarjontaa koskeva tilanne on sen osalta vielä huolestuttavampi. 
Ks. Nurton 2021.  

59 Ströbele on todennut, että vaikka tavaramerkkien käytön kautta saavutettuun erotta-
miskykyyn liittyvät kysymykset eivät kuulu käytännössä kaikista useimmin esiintyviin tavara-
merkkioikeudellisiin ongelmiin, ovat nämä kysymykset kuitenkin usein hyvin kiistanalaisia, 
koska ne koskevat paljon käytettyjä ja siten oikeudellisesti ja taloudellisesti erityisen tärkeitä 
merkkejä. Ströbele 2008, s. 569. Lisäksi vaikka käytön kautta saavutettua erottamiskykyä kos-
keva doktriini ei ole kovin uusi tavaramerkkioikeudellinen ilmiö tai kysymys, ei tämä vähennä 
sen kiinnostavuutta. Ks. tähän suuntaan myös Callmann 1948, s. 857 (”The Lanham Act 
[Yhdysvaltojen tavaramerkkilaki, TM] presents a great number of problems, some new and 
some old to our trade-mark law. It treats – – interesting modern problems – –. But it seems 
to me that our courts are still wrestling with some of the more fundamental concepts of the 
trade-mark law, as, for instance, the concepts of confusion, dilution and secondary meaning 
[käytön kautta saavutettu erottamiskyky, TM]. Toscanini was once asked why he devotes so 
little time to modern composers. He replied: ‘I am still too deply concerned with the problems 
of Mozart and Beethoven.’ So it is with us. Statutes can be of little help unless their fundamen-
tal problems are resolved and clarified. These problems are still fascinating, whatever the look-
ing glass through which we observe them”). 

60 Ks. vastakkainasettelusta Tsoutsanis 2010, s. 324.  
61 EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2 kohta. 
62 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 66–68 kohdat. 
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Tämän tutkimuksen varsinainen tutkimuskysymys on seuraava: 
- Miten hyvin EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamisky-

vyn perusteella tehtävä tavaramerkin rekisteröintiä koskeva doktriini 
toimii nykymuodossaan? Toisin sanoen voisiko se toimia paremmin?63 

 
Tähän vastaaminen edellyttää kahden esikysymyksen asettamista: 
- Mikä on EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 

perusteella tehtävän rekisteröinnin tarkoitus? Toisin sanoen mitä tavoi-
tetta se edistää tavaramerkkijärjestelmässä? 

- Mitä edellytyksiä EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erotta-
miskyvyn perusteella tehtävälle rekisteröinnille on nykyisin asetettu? 

 

1.4 RAJAUKSET 
 
Tässä tutkimuksessa tehtävän EU-tavaramerkin käytön kautta saavutettua 

erottamiskykyä koskevan tarkastelun ulkopuolelle on rajattu puhtaasti proses-
suaalinen edellytys siitä, että käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn ve-
toavan tahon täytyy tehdä oikea-aikainen väittämä (engl. claim) käytössä saa-
vutetun erottamiskyvyn olemassaolosta.64 

 
63 Tämän tutkimuksen metodiosiossa kuvataan sitä, miten doktriinin toimivuutta arvioi-

daan. 
64 EU-tavaramerkiksi haettavan merkin käytön kautta saavuttama erottamiskyky voidaan 

huomioida merkkiä koskevassa rekisteröintimenettelyssä tai merkkiä koskevassa mitätöinti-
menettelyssä vain, jos rekisteröinninhakija tai mitättömäksi haetun EU-tavaramerkin haltija 
on nimenomaisesti vedonnut tähän seikkaan eli esittänyt sitä koskevan väittämän. Rekiste-
röintiviranomaisena toimivan EUIPO:n velvollisuus tutkia viran puolesta kaikki ehdottomia 
hylkäysperusteita koskevat tosiseikat ei siis ulotu käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
oma-aloitteiseen selvittämiseen. Tämän on katsottu olevan perusteltua, koska EUIPO:n on 
käytännössä mahdotonta ryhtyä oma-aloitteisesti selvittämään tällaisten seikkojen olemassa-
oloa. Ks. T-247/01 ECOPY, 47 kohta, jossa EUYT toteaa tämän käytännön heijastavan ultra 
posse nemo obligatur -periaatetta (älköön ketään velvoitettako enempään kuin mihin hän 
pystyy). Väittämä merkin käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä voidaan luonnollisesti 
tutkia vain siltä osin kuin merkki ei ole lähtökohtaisesti erottamiskykyinen. Väittämä on siten 
tarpeeton silloin, kun merkki on jo lähtökohtaisesti erottamiskykyinen ja siis sellaisenaan re-
kisteröintikelpoinen. Ks. väittämää koskevasta sääntelystä komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2018/626 (EUVL L 104, 24.4.2018, s. 37–56), annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, Eu-
roopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta ja tämän asetuksen 2 artiklan 2 
kohta. Ks. myös komission delegoitu asetus (EU) 2018/625 (EUVL L 104, 24.4.2018, s. 1–36), 
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuk-
sen (EU) 2017/1430 kumoamisesta ja sen 27 artiklan 3 kohdan a alakohta. Ks. myös EUIPO 
Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Re-
fusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 2 Requests, s. 
663–664 sekä EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part D, Cancellation, Section 2, Sub-
stantive provisions, Chapter 3, Absolute Grounds for Invalidity, 3.2 Defence against a claim of 
lack of distinctiveness, s. 1422–1423. 

 



 

13 
 

Lisäksi tässä tutkimuksessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti sitä, minkätyyp-
pisillä todisteilla EU-tavaramerkin käytön kautta saavutettua erottamiskykyä 
tulee osoittaa.65 Esimerkiksi kysymys siitä, millä tavoin muotoiltu markkina-
tutkimus66 voi osoittaa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä, jää täten 
tutkimuskohteen ulkopuolelle.67 Asetetuista tutkimuskysymyksistä tosin seu-
raa, että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevat todisteet tulevat 
kuitenkin joiltakin osin mainituiksi ja niihin viitataan tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan myöskin kysymys siitä, pitäisikö käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn soveltamisalaa laajentaa koskemaan mui-
takin kuin vain merkin lähtökohtaista erottamiskyvyttömyyttä koskevia rekis-
teröinnin hylkäysperusteita.68  

 
65 Ks. aiheesta yleisesti esim. Carboni 2005; Levin 2010; Dauskardt 2017 sekä erityisesti 

esim. Ouellette 2014 (pohdintaa Google-hakukoneen hakutulosten käyttökelpoisuudesta to-
disteena). Yksi mielenkiintoinen kysymys on se, missä määrin nk. yleisesti tunnetut seikat 
voivat vapauttaa käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn vetoavan tahon velvollisuudes-
taan osoittaa käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemassaolo. Ks. esim. R 2197/2016-
2, MUSEU ANTONI GAUDI, 62–72 kohdat, jossa EUIPO:n toinen valituslautakunta antoi 
paljon painoarvoa yleisesti tunnetuille seikoille. Ks. kuitenkin tältä osin Dauskardt 2017, s. 
295; Förster 2020, Rn 265 sekä vertailevasti laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevasta 
oikeuskirjallisuudesta Bohaczewski 2020, s. 48–49. Myös yksi todisteisiin liitännäinen kysy-
mys on se, missä määrin tavaramerkkiperheen olemassaolosta esitetyt todisteet voivat auttaa 
osoitettaessa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä. Käsite ”tavaramerkkiperhe” tarkoit-
taa sitä, että samalla toimijalla on useita merkkejä, jotka kaikki sisältävät jonkin yhteisen ele-
mentin. Viitatessaan tavaramerkkiperheeseen rekisteröinninhakija toisin sanoen väittää, että 
tämän tavaramerkkiperheen olemassaolo auttaa todistamaan ”uuden perheenjäsenen” käytön 
kautta saavutettua erottamiskykyä. Ks. ratkaisukäytännöstä ensinnäkin T-190/15 meet me, 
32–36 kohdat ja T-463/18 SMARTSURFACE, 53 kohta, mutta myös esimerkiksi R 57/2016-
2, ICLOUD, 21–22 ja 26–27 kohdat. Ks. myös Yhdysvalloista McCarthy 2022, § 15:70 ja 23:61. 

66 Markkinatutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä välinettä, jota käytetään kerää-
mään tietoja kuluttajien uskomuksista ja asenteista tavaramerkkejä tai tuotteita kohtaan. Ks. 
määritelmästä Bird 1998, s. 270. 

67 Pelkästään tämä kysymys ansaitsisi aivan oman tutkimuksensa. Ks. käytön kautta saa-
vutettua erottamiskykyä koskevista markkinatutkimuksista esim. EUYT:n ratkaisu T-187/19 
Glaxo, 91–108 kohdat sekä oikeuskirjallisuudesta mm. Evans & Gunn 1989; Bird 1998; Lea 
1999; Eichmann 2000; Niedermann 2006; Farrahi 2006; Niedermann 2008; Levin 2010; 
Swaine ym. 2010; Viken 2011; Viken 2012; Palladino 2012; Brace 2013; Pflüger 2014; Lüken 
ym. 2015; Jacob 2016; Jacoby 2016; Dauskardt 2017, s. 295–329; Butler & Whitsett 2020; 
Förster 2020, Rn 254–256; Linford 2021; McCarthy 2022, § 32:158 et seq. Esim. Pflüger eh-
dottaa, että EU-tavaramerkkihakemuksia tutkivan rekisteriviranomaisen EUIPO:n pitäisi tut-
kintaohjeissaan asettaa tiukat vaatimukset sallituille EU-tavaramerkkejä koskeville markki-
natutkimusformaateille tai vähintäänkin tarjota esimerkkejä sallituista markkinatutkimusfor-
maateista. Ks. Pflüger 2016, s. 111. Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Ex-
amination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness 
Through Use (Article 7(3) EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.1 Opinion polls and sur-
veys, s. 673–674. Ks. myös Presidium Decision on Market Surveys as Evidence 2020 sekä 
CP12 - Evidence in Trade Mark Appeal Proceedings 2021. 

68 Tällä hetkellä EU-tavaramerkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky johtaa vain EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohtien (sellaisten ehdottomien rekiste-
röinnin hylkäysperusteiden, jotka liittyvät merkin kuvailevuuteen, tavanomaisuuteen tai 
muulla tavoin lähtökohtaiseen erottamiskyvyn puutteeseen) soveltamatta jättämiseen. Kes-
kustelua on kuitenkin käyty esimerkiksi siitä, pitäisikö sen johtaa myös esimerkiksi EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii luetelmakohdan (rekisteröinnin 
hylkäysperuste, joka koskee merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olen-
naisesti vaikuttavasta muodosta tai muusta ominaisuudesta) soveltamatta jättämiseen. Ks. 
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Tämä tutkimus keskittyy siis siihen, mitä ja minkälaisia edellytyksiä käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella tehtävälle EU-
tavaramerkkirekisteröinnille asetetaan (ja pitäisi asettaa). Tutkimuksessa ei 
siten perinpohjaisesti käsitellä tällaisten tavaramerkkien suoja-alaan liittyviä 
kysymyksiä esimerkiksi siltä osin, milloin on kyseessä tällaisen tavaramerkin 
loukkaus.69 Tätä yksinoikeuden suoja-alaa ja siihen liittyviä tekijöitä kuitenkin 
sivutaan tässä tutkimuksessa joiltakin osin.  

Tutkimus on myöskin rajattu koskemaan nk. yksittäisiä (engl. individual) 
eli tavallisia EU-tavaramerkkejä. Valtaosa käytön kautta saavutettua erotta-
miskykyä koskevista tapauksista koskee tällaisia merkkejä. Rajauksen joh-
dosta EU-tavaramerkkiasetuksen nojalla myönnettävien yhteisö- ja tarkastus-
merkkien (engl. collective and certification marks) käsittely jää tämän tutki-
muksen ulkopuolelle.70   

 

1.5 AIEMPI TUTKIMUS AIHEESTA 
 
Tämän tutkimuksen aiheesta tehtyä kattavaa aiempaa tutkimusta on vä-

hän. Tietojeni mukaan kattavin ja tuorein nyt käsiteltävää aihetta koskeva teos 
on Norman Dauskardtin saksalainen väitöskirja Die Verkehrsdurchsetzung 
im deutschen und europäischen Markenrecht vuodelta 2017. 71  Koska 
Dauskardtin tutkimus on joidenkin tässä tutkimuksessa käsiteltyjen kohtien 
osalta luonteva keskusteluvastinpari, onkin tässä vaiheessa aiheellista ase-
moida tämä nyt tehtävä tutkimus suhteessa Dauskardtin tutkimukseen.  

Dauskardtin tutkimus käsittelee sekä tavaramerkkidirektiiviin perustuvaa 
Saksan kansallista tavaramerkkijärjestelmää ja sen sisältämää käytön kautta 
saavutettua erottamiskykyä koskevaa sääntelyä että myös EU-
tavaramerkkiasetuksen sisältämää käytön kautta saavutettua erottamiskykyä 
koskevaa sääntelyä. Dauskardtin tutkimuksesta voidaan nähdäkseni tehdä 
kaksi yleisemmän tason huomiota suhteessa tähän tutkimukseen. Ensinnäkin 

 
esim. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, s. 72–74; Kur 
2014; Dauskardt 2017, s. 113–115; Dinwoodie 2019, s. 30 sekä Kur 2021. Ks. myös alkuperäistä 
yhteisön tavaramerkkiasetusta koskeva luonnos vuodelta 1977. Siinä nimittäin ehdotettiin, 
että käytön kautta saavutettu erottamiskyky tulisi ottaa huomioon, kun arvioidaan merkin re-
kisteröinnin hylkäämistä siitä syystä, että merkki muodostuu tavaran luonteenomaisesta 
muodosta, sen arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaran muodosta tai teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi välttämättömästä muodosta. Ks. Working Document No. 1: Pre-draft of the Reg-
ulation relating to the Community Trade Mark 1977, s. 15. Ehdotuksen alkuperä on tuntema-
ton, eikä sitä perustella asetusluonnoksessa millään tavalla. Tämä ehdotus ei ollut enää mu-
kana yhteisön tavaramerkkiasetuksesta vuonna 1980 annetussa asetusehdotuksessa. Ks. Pro-
posal for a Council Regulation on Community trade marks 1980, s. 8.  

69 Tätä aihetta käsitellään mm. teoksessa Fhima & Gangjee 2019. Ks. myös esim. Weck-
ström 2011, s. 101–102; Dauskardt 2017, s. 346–348 sekä Anemaet 2020. Ks. lisäksi Yhdys-
valtojen osalta Fromer 2022, s. 15–17. 

70 Ks. näiden osalta EU-tavaramerkkiasetuksen VIII luku ja EUIPO Guidelines for Exami-
nation 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Ac-
quired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 1 Introduction, s. 663, alav. 30. 

71  Dauskardtin väitöskirja on saanut korkeimman arvosanan (”Summa Cum Laude”), 
minkä lisäksi se on julkaistu tunnetun kustantajan Mohr Siebeckin julkaisusarjassa Geistiges 
Eigentum und Wettbewerbsrecht (128). 
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Dauskardtin ansiokas tutkimus edustaa, näin rohkenen väittää, hyvin saksa-
laista näkökulmaa aiheeseen. Tämä näkyy käytetyissä oikeuslähteissä esimer-
kiksi siten, että aihetta koskevaa kansainvälistä oikeuskirjallisuutta on tutki-
muksessa hyvin rajoitetusti. Olen valinnut tähän tutkimukseen hieman laa-
jemman perspektiivin. Otan huomioon laajemmin oikeusvertailullista ainesta 
ja kansainvälisen keskustelun aiheesta, koska mielestäni näin saamme koko-
naisvaltaisemman ja rikkaamman kuvan käsiteltävästä oikeudellisesta ilmi-
östä. Toiseksi Dauskardtin tutkimuksessa jätetään lopulta aika vähälle huo-
miolle se, mikä vaikutus rekisteröidyn tavaramerkin yksinoikeuden suoja-
alalla, loukkausarvioinnilla ja yksinoikeuden rajoitusperusteilla pitäisi olla 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevan doktriinin muotoami-
sessa. Nähdäkseni käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn ja sen edellytys-
ten analysointi jää vajaaksi, mikäli tässä yhteydessä ei kiinnitetä riittävällä ta-
valla huomiota esimerkiksi yksinoikeuden rajoituksiin ja niiden toimivuuteen 
tavaramerkkijärjestelmässä.  

Tavaramerkin käytön kautta saavutettua erottamiskykyä ja siihen perustu-
vaa rekisteröintiä on tutkittu myös hieman tiivistetymmässä muodossa tai ta-
valla, jossa on keskitytty ainoastaan tiettyyn erityiskysymykseen.72 Lisäksi ai-
heeseen on luonnollisesti otettu kantaa erinäisissä säädöskommentaareissa ja 
immateriaalioikeuden tai pelkästään tavaramerkkioikeuden yleisesityksissä.73 
 

1.6 METODI 
 
Metodi tarkoittaa menetelmää, jonka avulla saavutetaan tietoa tutkitta-

vasta asiasta. Oikeustieteessä ei ole yleispätevää metodisäännöstöä, jota seu-
raamalla tutkimuskohteesta voitaisiin tuottaa luotettavaa tieteellistä tietoa.74 
Oikeustieteen metodeissa kysymys on ennemminkin eri lähestymistavoista tai 
näkökulmista käsillä olevaan aiheeseen.75 Tämäkin tutkimus tarjoaa vain yh-
den lähestymistavan ja näkökulman tutkittavaan aiheeseensa, eikä tässä tut-
kimuksessa väitetä, että valittu tarkastelu olisi kaiken kattava ja tyhjentävä.  

 
72 Esim. Levin 2010 (hieman suppeampi kokonaisesitys); Lunell 2007, s. 209–243 (käytön 

kautta saavutettu erottamiskyky erityisesti epätyypillisten tavaramerkkien näkökulmasta); 
Davis 2002, Davis 2005a, Davis 2008, Ramsey 2003, Levy 2005, Frisch 2007, s. 220–229 ja 
Anemaet 2016 (käytön kautta saavutettu erottamiskyky erityisesti vapaanapitotarpeen näkö-
kulmasta, mainituista Ramsey ja Levy käsittelevät aihetta Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeu-
den osalta); Ströbele 2008 ja Azzopardi 2019 (vaadittu tunnistamisaste kohdeyleisön keskuu-
dessa, jälkimmäisenä mainittu käsittelee aihetta Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeuden 
osalta); Porangaba 2019 ja Żelechowski 2020 (EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn alueellinen laajuus). 

73 Ks. esim. Phillips 2003, s. 109–114; Folliard-Monguiral 2005; Salmi ym. 2008, s. 237–
253; Seville 2016, s. 297–300; Kur 2017b, s. 193–210; Bently ym. 2018, s. 1005–1012; Mellor 
ym. 2018, s. 275–280, 311–319; Tritton ym. 2018, 3-227–3-246; Hasselblatt 2018, s. 210–217; 
Cornish ym. 2019, s. 724–727; Förster 2020; Hanf 2021, Rn 185-204.5; McCarthy 2022, § 15 
sekä Altman & Pollack 2022, § 20:14–20:27. Mainituista lähteistä kaksi jälkimmäistä käsitte-
levät aihetta Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeuden osalta.  

74 Hirvonen 2011, s. 7. 
75 Aarnio 2006, s. 237. 
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Tässä tutkimuksessa hyödynnetään lainopin metodia. Lainoppia on oi-
keuskirjallisuudessa jaoteltu teoreettiseen ja käytännölliseen lainoppiin. 76 
Vaikka näiden välillä onkin tietty vuorovaikutussuhde77, seuraa valituista tut-
kimuskysymyksistä se, että tämä tutkimus on vahvasti käytännölliseen lainop-
piin nojautuvaa eli tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa perusteltuja tulkin-
takannanottoja voimassa olevan oikeuden normeista.  

Tutkimus on luonteeltaan normatiivista ja de lege lata. Tämä tarkoittaa, 
että selvitän yhtäältä paitsi sitä, mikä on voimassa olevan oikeuden tämänhet-
kinen merkityssisältö, toisaalta myös sitä, miten voimassa olevaa oikeutta pi-
täisi tulkita. Kyse on siis lainopillisesta tutkimuksesta, jossa voimassa olevan 
oikeuden sisältöä neutraalisti selventävä tiedonintressi lomittuu yhteen kriit-
tisten, oikeuden tulkintaan vaikuttamaan pyrkivien tulkintakannanottojen (= 
tulkintasuositusten) kanssa.78 Tavallaan kyse on tällöin myös de lege senten-
tia -tutkimuksesta eli vastaiseen oikeuskäytäntöön vaikuttamaan pyrkivästä 
tutkimuksesta.79 Lisäksi tutkimuksessa esitetään joitakin uutta lainsäädäntöä 
koskevia ratkaisuehdotuksia de lege ferenda -luonteisesti.80 

Vaikean oikeudellisen ongelman vaikeus johtuu yleensä siitä, että ongel-
maan on olemassa eri ratkaisu- eli tulkintavaihtoehtoja. Onkin usein mahdo-
tonta antaa tyhjentävää vastausta siihen, mikä on lopullinen totuus lain sisäl-
löstä.81 Vaikka ei voidakaan puhua lain ainoasta oikeasta tulkinnasta, voivat 
esitetyt tulkintakannanotot kuitenkin olla joko riittävästi tai riittämättömästi 
perusteltuja.82  

Oikeustieteessä on kehitetty erilaisia tulkintasääntöjä, jotka auttavat rajaa-
maan valittavana olevien ratkaisuvaihtoehtojen määrää. Niistä voidaan tässä 
yhteydessä mainita sanamuodon mukainen tulkinta, systemaattinen tulkinta, 
teleologinen tulkinta ja vertaileva tulkinta.83 Nämä ovat tärkeitä tulkintasään-
töjä myös EU-oikeuden tulkinnassa.84  

 
76 Ks. määritelmistä Siltala 2003, s. 109–110 ja Aarnio 2011, s. 104–105. 
77 Ks. Aarnio 1989, s. 302–304; Aarnio 2011, s. 104–105 ja Määttä 2012, s. 18. 
78 Siltala 2001, s. 19. Ks. myös Kleineman 2013, s. 34–35. 
79 Siltala 2003, s. 132.  
80  Ks. de lege ferenda -suositusten esittämisestä osana lainopillista tutkimusta esim. 

Määttä 2016, s. 151. 
81 Hirvonen 2011, s. 53; Määttä 2012, s. 17 ja Laakso 2012, s. 414 et seq. 
82 Perelman 1980, s. 129 (”Legal reasoning is thus a very elaborated individual case of 

practical reasoning, which is not a formal demonstration, but an argumentation aiming to 
persuade and convince those whom it addresses, that such a choice, decision or attitude is 
preferable to concurrent choices, decisions and attitudes”). Ks. myös Aarnio 1989, s. 262–264 
sekä Siltala 2004, s. 619, jossa todetaan lainopin olevan ennemminkin perustelemisen taitoa. 
Ks. myös Laakso 2012, s. 416 (”Lainopissa on kyse oikeudellisesta argumentoinnista pro et 
contra tietyn auditorion puitteissa”).  

83 Ks. laajemmasta listauksesta esim. Hirvonen 2011, s. 38–40. Ks. myös Aarnio 1989, s. 
217–218. Tulkintasääntöjen (tulkintakaanonien) oppi-isä on 1800-luvulla elänyt oikeustietei-
lijä Friedrich Carl von Savigny. Ks. esim. Sajama 2016, s. 31.  

84 Ks. kokoavasti Raitio & Tuominen 2020, s. 190–197 sekä Raitio 2005, s. 276–279.  
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Säännöksen sanamuodon mukainen tulkinta edellyttää, että tulkintavaih-
toehdon tulee mahtua säännöksen sanamuodon piiriin.85 Vaatimus lain tulkit-
semisesta sen sanamuodon mukaisesti perustuu oikeusvarmuuteen.86 Kuiten-
kin oikeudellisessa kontekstissa säädöstekstin kielellinen ilmaisu kykenee 
vain harvoin ilmaisemaan sellaisenaan oman merkityssisältönsä. 87  Lisäksi 
EU-oikeudessa voi olla haasteena se, että EU-säädösten eri kieliversiot voivat 
poiketa toisistaan tai vähintäänkin mahdollistavat toisistaan poikkeavan tul-
kinnan.88 

Systemaattisessa tulkinnassa säännöstä tulkitaan pitämällä kontekstina 
koko sitä oikeusjärjestystä, johon säännös kuuluu.89 Valitun tulkinnan tulisi 
siis olla harmoniassa sitä ympäröivän systeemin kanssa. Pyrkimyksenä on, 
että asianomaisesta normikokonaisuudesta muodostuu ristiriidaton ja sisäl-
löllisesti johdonmukainen kokonaisuus.90 Sellainen säännöksestä tehtävä tul-
kinta, joka ei sovellu ristiriidattomaan ja sisällöllisesti johdonmukaisen koko-
naisuuden muodostavaan järjestelmään, on lähtökohtaisesti hylättävä.91   

Teleologisessa eli tavoitteellisessa tulkinnassa tulkintavaihtoehdoista vali-
taan se, joka parhaiten vastaa lain tarkoitusta käsillä olevassa käytännön tul-
kintatilanteessa. Toisin sanoen teleologinen tulkinta edellyttää, että valitun 
tulkinnan ei tulisi olla vastoin lain tarkoitusta.92 Tässä yhteydessä on monesti 
eroteltu subjektiivisteleologinen tulkinta, joka hakee lain tarkoitusta lainsää-
täjän tahdosta (löydettävissä ensisijaisesti lain esitöistä), ja objektiivisteleolo-
ginen tulkinta, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja puolueettomasti eri-
laiset oikeudelliset tarkoitusperät.93 EU-oikeudessa korostuu näistä kahdesta 

 
85 Ks. esim. Hirvonen 2011, s. 38 sekä Sajama 2016, s. 31–32. Myös EUT on useaan ottee-

seen todennut, että säännöksen selvälle ja täsmälliselle sanamuodolle tulee antaa tehokas vai-
kutus. Ks. esim. ratkaisut C-220/03 European Central Bank, 31 kohta; C-263/06 Carboni, 48 
kohta ja C-48/07 Les Vergers du Vieux Tauves, 44 kohta.   

86 Laakso 2012, s. 341. Sanamuodosta poikkeaminen edellyttää erityisiä perusteluja, kuten 
että sanamuodon mukainen tulkinta on ristiriidassa muiden tulkintasääntöjen tuottamien tul-
kintojen kanssa. Ks. Sajama 2016, s. 35 ja Talus & Penttinen 2016, s. 241. 

87 Ross 1966, s. 159. Ks. myös Laakso 2012, s. 378 (”Kirjoitettu säännös on oikeusjärjes-
tyksen pienin yksikkö, eräänlainen atomi. Oikeussäännös edustaa jäävuoren huippua oikeu-
dellisen normeerauksen kokonaisuudessa”). 

88 Tulkinta ei voi eri kieliversioiden ristiriitatilanteissa rajoittua vain yhden kieliversion 
varaan tai määräytyä esimerkiksi sen mukaan, mikä on kyseessä olevaa kieltä puhuvan väes-
tön määrä jäsenvaltioissa. Ks. esim. C-296/95 EMU Tabac ym., 36 kohta ja C-257/00 Givane, 
36 kohta. Sen sijaan kieliversioiden vertailu on yleensä tarpeellista. Ks. esim. C-283/81 
CILFIT, 18 kohta ja C-298/94 Henke, 15 kohta. EU-oikeuden osalta tehtävässä sanamuodon 
mukaisessa tulkinnassa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että oikeudellisten käsitteiden 
sisältö saattaa EU-oikeudessa poiketa merkittävästikin kyseiselle käsitteelle kansallisessa tai 
kansainvälisessä oikeudessa annetusta merkityksestä. C-283/81 CILFIT, 19 kohta. Ks. myös 
Penttinen & Talus 2017, s. 29 ja Ojanen 2016, s. 53. 

89 Ks. esim. Aarnio 1989, s. 223. Ks. EU-oikeuden osalta vastaavasti C-283/81 CILFIT, 20 
kohta. 

90 Laakso 2012, s. 354. 
91 Laakso 2012, s. 356. 
92 Hirvonen 2011, s. 40. Ks. teleologisesta tulkinnasta EU-oikeudessa Raitio & Tuominen 

2020, s. 194–195 sekä Raitio 2005. 
93 Peczenik 1995, s. 56–59 ja Hirvonen 2011, s. 40. Ks. myös Ekelöf 1958, s. 75–117; Ström-

holm 1979, s. 100–101 ja Aarnio 1989, s. 239–241. 
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jälkimmäinen eli objektiivisteleologinen tulkinta.94 Yksi teleologisen laintul-
kinnan ongelmista on se, miten lain tai sen säännöksen tarkoitus on löydettä-
vissä. Voihan nimittäin olla, että tietylle säännöstölle voidaan osoittaa useita 
erilaisia (mahdollisesti toisiinsa nähden jopa ristiriitaisiakin) tarkoituksia. 
Kuten Laakso toteaa, saattaa säännösten tarkoituksen asettaminen olla viime 
kädessä tulkitsijan ”hyvän arvostelukyvyn” varassa. 95  Tämä ei kuitenkaan 
Laakson mukaan vähennä teleologisen laintulkinnan arvoa, koska oikeastaan 
kaikkia tulkintasääntöjä vaivaa viime kädessä tiedollinen epävarmuus.96  

Viimeisimpänä mainittu vertaileva tulkinta on tulkintasääntö, jonka mu-
kaan säännöstä tulkitaan ottamalla huomioon jonkin muun maan oikeus.97  

Lainopillisen tutkimuksen lähtökohtana täytyy tietysti olla oikeuslähde-
oppi. Oikeuslähdeoppi määrittää sen oikeudellisen materiaalin, jota lainoppi 
voi käyttää. Oikeuslähteet eivät siis itsessään ole metodeja vaan perusteita, 
joista tulkinnan on lähdettävä liikkeelle.98 Tässä tutkimuksessa hyödynnettä-
viä oikeuslähteitä kuvataan luvussa 2.  

Tässä tutkimuksessa käsiteltävä EU-tavaramerkin käytön kautta saavu-
tettu erottamiskyky perustuu pääasiallisesti kahteen niukkasanaiseen sään-
nökseen: EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohtaan ja 59 artiklan 2 koh-
taan. Säännöksien sanamuodon mukainen tulkinta ei kykene antamaan vas-
tausta useimpiin tässä tutkimuksessa käsiteltäviin käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin. Sen sijaan lähestymis-
tapa, jossa korostuu systemaattinen, teleologinen sekä vertaileva tulkinta, on 
jo huomattavasti hedelmällisempi.  

Tutkimuksessa käytettävä systemaattinen tulkinta perustuu ajatukseen 
siitä, että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevaa doktriinia tulisi 
tulkita siten, että tulkinta mahdollistaa ristiriidattoman ja sisällöllisesti joh-
donmukaisen EU-tavaramerkkijärjestelmän olemassaolon. Tätä EU-
tavaramerkkijärjestelmää ja sen eri elementtejä kuvataan olennaisilta osin lu-
vussa 3. Lisäksi EU-tavaramerkkioikeudellisen säännöksen systemaattisessa 
tulkinnassa korostuu nähdäkseni myös se, että tulkinnan tulisi olla johdonmu-
kainen koko EU:n tavaramerkkioikeuden näkökulmasta eli myös suhteessa ta-
varamerkkidirektiiviin ja siihen pohjautuviin kansallisiin tavaramerkkijärjes-
telmiin.99 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettävä teleologinen tulkinta perustuu siihen, 
että EU:n tavaramerkkijärjestelmä on osa laajempaa EU:n sisällä toimivaa 

 
94 Raitio 2005, s. 278 ja Talus & Penttinen 2016, s. 241–242. 
95 Laakso 2012, s. 362. 
96 Laakso 2012, s. 362.  
97 Hirvonen 2011, s. 39. Ks. myös EU-oikeuden osalta Raitio 2005, s. 277–278. 
98 Hirvonen 2011, s. 38 ja 41. 
99 EU-tavaramerkkioikeudella siis tarkoitetaan tässä tutkimuksessa EU-tavaramerkkejä 

säätelevää oikeutta. Sen sijaan EU:n tavaramerkkioikeudella tarkoitan kokonaisuutta, joka 
koostuu i) EU-tavaramerkkiasetukseen perustuvasta EU-tavaramerkkijärjestelmästä, ii) EU:n 
tavaramerkkidirektiivistä ja iii) tämän direktiivin ohjaamista EU:n jäsenvaltioiden kansalli-
sista tavaramerkkijärjestelmistä. 
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vääristymättömän kilpailun järjestelmää, ja EU-tavaramerkkiasetuksen ja ta-
varamerkkidirektiivin säännöksiä tulee siten tulkita tämän tarkoituksen va-
lossa. Tätä tarkoitusta ja sen tarkempaa sisältöä kuvataan alaluvussa 3.2.100  

Tutkimuksessa hyödynnettävä vertaileva tulkinta ilmenee tutkimuksesta 
siten, että tehtävässä EU-tavaramerkkioikeuden tulkinnassa hyödynnetään eri 
maiden kansallista tavaramerkkioikeutta ja sieltä löytyviä tulkintoja, argu-
mentteja ja käytännössä esiintyneitä ongelmia. Olen valinnut tällaisiksi maiksi 
Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvallat ja jossain määrin myös 
Suomen ja Ruotsin. Etenkin Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdys-
valtojen tavaramerkkioikeuden huomioimista voidaan perustella näiden mai-
den asemalla ja merkittävyydellä, kun kyse on tavaramerkkioikeudesta kan-
sainvälisessä mittakaavassa.101 Lisäksi näissä maissa on vuosien saatossa ke-
hittynyt mielenkiintoisia tulkintoja, jotka liittyvät käytön kautta saavutettuun 
erottamiskykyyn, ja niiden käyttökelpoisuutta on hyödyllistä arvioida, kun 
määrittelemme sitä, miten kyseisen doktriinin tulisi toimia EU:n tavaramerk-
kioikeudessa ja erityisesti EU-tavaramerkkijärjestelmässä. On tietysti selvää, 
että nämä kriteerit olisivat oikeuttaneet monen muunkin maan tavaramerkki-
oikeuden huomioimisen. Edellä mainittujen maiden lisäksi myös esimerkiksi 
Kiinan tavaramerkkioikeudella on nykyään merkittävä asema.102 Tutkimuk-
sen tekijän kielitaito ja tiedonhankintaan liittyvät resurssit asettavat tässä 
kohdin kuitenkin omat rajoitteensa. Tästä syystä esimerkiksi juuri Kiinan ta-
varamerkkioikeuteen perehtyminen ei ole ollut tämän tutkimuksen puitteissa 
mahdollista, vaikka sieltä saattaisikin löytyä käyttökelpoista materiaalia. 

Tutkimuksessa hyödynnetään myös jossain määrin suomalaista ja ruotsa-
laista tavaramerkkioikeutta siltä osin kuin kyse on näiden maiden tavaramerk-
kilainsäädäntöön perustuvasta tavaramerkin vakiintumista koskevasta dokt-
riinista. Tuo doktriini tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan, kun ar-
vioimme doktriinia EU-tavaramerkin rekisteröinnistä sen käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn nojalla.103  

Tämän vertailevan tulkinnan osalta on vielä lopuksi korostettava, että tut-
kimuksen pääpaino on tulkintakannanottojen antamisessa EU-
tavaramerkkejä säätelevän EU-tavaramerkkioikeuden osalta. Tutkimuksen 
tarkoituksena ei siten ole tehdä varsinaista oikeusvertailevaa tutkimusta, jossa 
verrattaisiin ja arvioitaisiin EU-tavaramerkkioikeuden ja esimerkiksi Yhdys-
valtojen tavaramerkkioikeuden eroja ja/tai yhtäläisyyksiä ja näiden syitä. Eri 

 
100 Ks. yleisemmin immateriaalioikeuksien tarkoituksista ja teorioista Drahos 2016. 
101 Phillips kirjoittaa tavaramerkkioikeudessa olevasta eri maiden hierarkiasta tarkoittaen 

tällä listausta sellaisista maista, joiden tavaramerkkioikeudessa tehdyillä valinnoilla ja tulkin-
noilla on eniten potentiaalia vaikuttaa yleisellä tasolla tavaramerkkioikeuden kehitykseen. To-
sin Phillips myös painottaa, että käyttökelpoisia ratkaisuja voidaan löytää myös pienempien 
ja vähemmän esillä olevien maiden tavaramerkkioikeudesta. Phillips 2003, s. 11–12.  

102 Ks. tästä jo Phillips 2003, s. 11 sekä myöhemmästä oikeuskirjallisuudesta Jacob 2015, 
s. 704. 

103 Ks. alaluku 1.2.2 näiden doktriinien välisestä suhteesta. Eri pohjoismaiden vakiintu-
mista koskevien doktriinien osalta merkittäviä tässä tutkimuksessa hyödynnettäviä oikeus-
lähteitä ovat erityisesti lainvalmisteluaineistot ja oikeuskirjallisuus.  
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maiden kansallisen oikeuden rooliksi jääkin tässä tutkimuksessa vain lainop-
pia palveleva rooli.104 

Vaikka esimerkiksi eri maiden kansallisella ratkaisukäytännöllä ei olekaan 
velvoittavaa tai ratkaisevaa vaikutusta EU-tavaramerkkien rekisteröitävyyttä 
arvioitaessa105, voivat ne kuitenkin olla hyödyllisiä nimenomaan vertailevan 
tulkinnan näkökulmasta, koska ne voivat auttaa löytämään jotakin tiettyä on-
gelmaa koskevia mahdollisia argumentaatiolinjoja.106 Tällaiset kansalliset rat-
kaisut voivat joskus myös suoraan tai epäsuorasti ohjata sitä, millaiseksi jota-
kin yksittäistä asiaa koskeva yhtenäinen EU:n tavaramerkkioikeudellinen tul-
kinta muodostuu.107 
 

1.7 RAKENNE 
 
Tutkimus koostuu 6 pääluvusta. Tässä johdantoluvussa on esitelty tutki-

musaiheen taustaa, tutkimuksen kohdetta, rajausta ja aiempaa tutkimusta ai-
heesta sekä kuvattu tutkimuksen metodia.  

Luvussa 2 kuvataan tutkimuksessa hyödynnettäviä oikeuslähteitä ja niiden 
yksittäistä sekä keskinäistä painoarvoa.  

Luvussa 3 kuvataan EU-tavaramerkkijärjestelmää. Luvun alussa kuvataan 
EU:n tavaramerkkijärjestelmän tarkoitusta eli siis sitä, minkälaiseen näke-
mykseen kyseisestä järjestelmästä ja sen tarkoituksesta tässä tutkimuksessa 
hyödynnettävä teleologinen tulkinta perustuu. Tämän jälkeen luvussa 3 kuva-
taan eri EU-tavaramerkkijärjestelmän osia, jotka ovat merkityksellisiä tämän 
tutkimuksen kannalta. Näiden EU-tavaramerkkijärjestelmän eri osien kuvaus 

 
104 Immateriaalioikeuden alalla lainoppia palvelevaa oikeusvertailua on hyödyntänyt esi-

merkiksi Norrgård. Ks. Norrgård 2002, s. 29–34 ja Norrgård 2009, s. 36–37. Ks. myös esim. 
Pitkänen 2016, s. 18. Ks. lainoppia palvelevasta oikeusvertailusta yleisemmin Strömholm 1971 
ja 1972 sekä samaan suuntaan Husa 2010, s. 713. Ks. myös yleisemmin oikeusvertailun hyö-
dyllisyydestä immateriaalioikeudessa Calboli 2013 ja Calboli 2021. 

105 Ks. esim. C-104/00 P COMPANYLINE, 39 kohta; C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke, 49 
kohta; T-233/08 ROI ANALYZER, 43 kohta sekä T‑501/13 WINNETOU, 35 kohta. Näin on 
siinäkin tapauksessa, että tällainen kansallinen ratkaisu on tehty EU:n tavaramerkkidirektii-
villä yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön nojalla. Ks. esim. T-106/00 Streamserve, 
47 kohta; T-322/03 WEISSE SEITEN, 30 kohta; T-207/06 EUROPIG, 42 kohta; T-52/13 
FICKEN, 42 kohta; T‑501/13 WINNETOU, 35 kohta sekä T-112/13 KitKat, 109 kohta. On hyvä 
huomata, että joissakin muissa EU-tavaramerkkioikeudellisissa asioissa EU-jäsenvaltioiden 
kansallisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta. Näitä ovat esim. EU-
tavaramerkkejä koskevat loukkauskanteet sekä EU-tavaramerkin menettämistä ja mitättö-
myyttä koskevat vastakanteet. Ks. erityisesti EU-tavaramerkkiasetuksen 123–124 artiklat. 
Näissä tilanteissa EU-jäsenvaltioiden kansallisella ratkaisukäytännöllä on velvoittava ja rat-
kaiseva merkitys EU-tavaramerkkioikeudellisissa asioissa.  

106 Ks. hieman vastaavasti Pihlajarinne 2010, s. 26. Myös EU-tavaramerkkioikeutta kos-
kevassa vakiintuneessa ratkaisukäytännössä on todettu, että EU-tavaramerkkien rekisterivi-
ranomaisena toimiva EUIPO voi ottaa tällaiset kansalliset ratkaisut huomioon. Ks. tästä T-
127/02 ECA, 70 kohta; T-304/06 MOZART, 45 kohta; T-552/10 VITAL&FIT, 66 kohta sekä 
T‑501/13 WINNETOU, 36 kohta. Ks. tässä yhteydessä myös esim. EUIPO:n toisen valituslau-
takunnan ratkaisu R 1440/2005-2, JALLU, 18 kohta, jossa suomalaisen rekisteriviranomai-
sen päätökselle rekisteröidä merkki JALLU annettiin huomattava merkitys arvioitaessa sa-
masta sanasta koostuvan EU-tavaramerkin rekisteröintikelpoisuutta. 

107  Ks. tähän suuntaan Weckström 2011, s. 4 ja 22–23; Dinwoodie 2013, s. 95 ja 
Bohaczewski 2020, s. 6. 
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on tärkeää, koska EU-tavaramerkin rekisteröinti sen käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn johdosta ei ole doktriini, joka operoi tyhjiössä, vaan se on osa 
isompaa kokonaisuutta – EU-tavaramerkkijärjestelmää. Näiden osien kuvaus 
palvelee tutkimuksessa hyödynnettävää systemaattista tulkintaa.  

Luku 4 on tutkimuksen keskeisin luku. EU-tavaramerkin käytön kautta 
saavutettua erottamiskykyä koskeva doktriini tulee siinä arvioitavaksi. Arvioi-
tavana on ensiksi yleisellä tasolla se, mitä tarkoitusta EU-tavaramerkin rekis-
teröinti sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla ajaa EU-
tavaramerkkijärjestelmässä ja onko se yhdenmukainen luvussa 3 esitettävän 
koko EU:n tavaramerkkijärjestelmän tarkoituksen kanssa. Tämän jälkeen 
vuorossa on EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn edel-
lytysten esittely ja (kriittinen) arviointi. Doktriiniin liittyvät ongelmakohdat 
tulevat tässä kohdin analysoitaviksi. EU-tavaramerkin käytön kautta saavutet-
tua erottamiskykyä koskevien eri edellytysten esitysjärjestystä voidaan ajatella 
ikään kuin matkana tämän doktriinin ytimeen, sen ydinedellytyksiin. 

Luvussa 5 on yhteenvetoa ja johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista. Lu-
vussa vastataan kokoavasti tutkimuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Luvussa 6 (epilogi) päädytään esittämään de lege ferenda -luonteinen eh-
dotus, joka koskee käytön kautta syntyneen erottamiskyvyn perusteella saavu-
tettujen EU-tavaramerkkioikeuksien käyttämistä. Tämän ehdotuksen tarkoi-
tuksena on hillitä mahdollisia lieveilmiöitä, joita tässä tutkimuksessa ehdote-
tut tulkintakannanotot saattavat olla omiaan lisäämään.  
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2 HYÖDYNNETTÄVISTÄ OIKEUSLÄHTEISTÄ 
 

2.1 KANSAINVÄLINEN SÄÄNTELY 
 

2.1.1 PARIISIN YLEISSOPIMUS 
 

Eri valtioiden tavaramerkkilainsäädäntöä on pyritty jo pitkään yhdenmu-
kaistamaan kansainvälisen sääntelyn avulla. Kansainvälisistä sopimusjärjes-
telmistä pitkäaikaisin on vuonna 1883 tehty teollisuusoikeuksien suojelemista 
koskeva Pariisin yleissopimus, joka sääntelee teollisoikeuksien suojan vähim-
mäissisältöä ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina.108 Pariisin yleis-
sopimusta hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO), ja so-
pimusta on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 1967.109 Yleissopimukseen liitty-
neitä sopimusvaltioita on tällä hetkellä 179.110 

Pariisin yleissopimus ei sisällä tavaramerkin määritelmää eikä myöskään 
konkreettisia rekisteröinnin edellytyksiä. Sen sijaan ns. telle quelle -vastavuo-
roisuussäännön ilmaisevalla sopimuksen 6 quinquies artiklalla on vahva, jos-
kin epäsuora, vaikutus rekisteröinnin edellytyksiin.111 Artiklan mukaan jokai-
nen alkuperämaassa asianmukaisesti rekisteröity tehtaan- tai kauppamerkki 
on pyynnöstä sellaisenaan hyväksyttävä rekisteröitäväksi ja suojattava toisissa 
liittomaissa (6 quinquies A 1).112 Tällaisten merkkien rekisteröinti voidaan kui-
tenkin evätä tai julistaa mitättömäksi, jos (6 quinquies B) 

 
1) ne loukkaavat kolmannen oikeuksia siinä maassa, jossa suojaa 

haetaan; 
2) ne ovat vailla erottamiskykyä tai ne koostuvat yksinomaan 

merkeistä tai nimityksistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyt-
tää osoittamaan tavaroiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, 
arvoa, alkuperäpaikkaa tai niiden valmistusajankohtaa tai jotka ovat 

 
108 Ks. Pariisin yleissopimuksen synnyn taustatekijöistä esim. Bogsch 1992, s. 880 (”The 

Convention was a response to the contemporary need to protect the trademarks which 
emerged during a period of rapid expansion in world trade and economic activity”) ja Beier 
1983, s. 339–340. 

109 Pariisin yleissopimusta on yritetty muokata Tukholmassa tehdyn tarkistuksen jälkeen, 
mutta nämä yritykset ovat kerta toisensa jälkeen epäonnistuneet. Ks. tästä ja epäonnistumis-
ten syistä Ricketson 2015, s. 97–106. 

110  Contracting Parties Paris Convention, saatavilla osoitteessa 
<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2>, sivus-
tolla vierailtu 31.7.2022. 

111 Kur & Sentfleben 2017b, s. 41–42. Ks. myös julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus 
asiassa C-383/99 P Baby-Dry, 51 kohta (”Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B koh-
dan määräykset luotiin rajoittamaan sitä, missä määrin jäsenvaltiot voisivat evätä tavara-
merkkisuojan niiltä merkeiltä, jotka oli jo rekisteröity muualla; monet jäsenvaltiot kuitenkin 
ottivat määräykset omiin lakeihinsa ja näin ollen niitä on alettu soveltaa kaikkiin tavaramerk-
keihin tuossa kontekstissa”). 

112 Ks. telle quelle -säännön synnystä esimerkiksi Ellwood 1956 ja Ng-Loy 2018, s. 151–154. 
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tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan 
mukaan siinä maassa, jossa suojaa haetaan; 

3) ne ovat hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastaiset ja varsin-
kin jos ne ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan.  

 
Tärkeänä ja tämän tutkimuksen kannalta olennaisena edellytyksenä sopi-

mus mainitsee, että ”[m]erkin suojaamiskelpoisuutta arvosteltaessa on otet-
tava huomioon kaikki tosiseikat, erityisesti kuinka kauan merkki on ollut käy-
tössä” (6 quinquies C 1).  

Yhdistetty kansainvälinen toimisto henkisen omaisuuden suojaamiseksi 
(BIRPI)113 julkaisi vuonna 1969 Pariisin yleissopimusta koskevan ohjeistuk-
sen.114 Sen mukaan 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdasta seuraa, että kaikki 
tosiseikat ja erityisesti merkin käytön kesto on huomioitava kaikkien 6 quin-
quies artiklan B osassa olevien hylkäämis- ja mitätöintiperusteiden arvioinnin 
yhteydessä.115 Ohjeistuksen mukaan 6 quinquies artiklan C osan 1 kohta on 
erityisen merkityksellinen lähtökohtaista erottamiskykyä vailla olevien merk-
kien osalta. Tällaisen merkin suojaamiskelpoisuutta arvioitaessa huomioon 
otettavat kaikki tosiseikat voivat nimittäin osoittaa, että kyseinen merkki on 
sen pitkäkestoisen käytön johdosta saavuttanut toissijaisen merkityksen (engl. 
secondary meaning), jonka johdosta merkistä on tullut erottamiskykyinen.116  

 
2.1.2 TRIPS-SOPIMUS 

 
Tärkeä kansainvälinen immateriaalioikeussopimus on myös Maailman 

kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen liittyvä TRIPS-sopimus.117 
TRIPS-sopimus on laadittu vuonna 1994, ja se sisältää säännöksiä muun mu-
assa tavaramerkkien vähimmäissuojasta ja oikeuksien täytäntöönpanosta.  

TRIPS-sopimus sisältää hyvin laajan määritelmän tavaramerkistä. Sopi-
muksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan ”[m]ikä tahansa merkki tai merkkien 
yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen 
yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkki”, ja lisäksi ”[s]ellaiset 

 
113 BIRPI oli WIPO:n edeltäjä. BIRPI lakkautettiin vuonna 1970. 
114 Ohjeistuksen laati viraston johtajana vuosina 1963–1970 toiminut Georg H. C. Boden-

hausen. Ohjeistuksen tarkoituksena on käsitellä yleissopimuksen tulkintaa koskevia pääasial-
lisia seikkoja ottaen samalla huomioon sen, että sopimusta hallinnoinut BIRPI ei ollut toimi-
valtainen määräämään velvoittavasti siitä, miten sopimusta täytyy tulkita. Ks. Bodenhausen 
1968, s. 7. 

115 Bodenhausen 1968, s. 117–118. Ks. myös säännöstä koskeva lainvalmistelumateriaali 
Actes de la Conférence de Lisbonne 1958, s. 118 ja Ladas 1975, s. 1239–1240. Ks. myös Kur 
2004, s. 756–758 ja Dauskardt 2017, s. 115–127. 

116 Bodenhausen 1968, s. 118. 
117  Kaikki WTO-jäsenvaltiot ovat ratifioineet TRIPS-sopimuksen. Listaus WTO-

jäsenvaltioista on saatavilla osoitteessa 
<https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>, sivustolla vierailtu 
31.7.2022. 
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merkit, erityisesti nimiä sisältävät sanat, kirjaimet, numerot, kuvailevat ele-
mentit ja värien yhdistelmät samoin kuin sellaisten merkkien yhdistelmät tu-
lee voida rekisteröidä”. Säännöksessä annettuja esimerkkejä erilaisista tavara-
merkeistä on pidettävä nimenomaan esimerkkeinä. Listaus ei esimerkiksi 
mainitse tavaran ulkoasusta tai sen pakkauksesta muodostuvia merkkejä. On 
silti yleisesti hyväksyttyä, että myös tällaiset merkit voivat tulla rekiste-
röidyiksi tavaramerkkinä, mikäli ne kykenevät osoittamaan tavaroiden tai pal-
velujen kaupallisen alkuperän.118 

Sopimuksen mukaan merkin erottamiskyky voi olla myös käytön kautta 
hankittua. Sopimuksen 15 artiklan 1 kohta nimittäin toteaa, että ”[m]illoin 
merkit eivät luonnostaan kykene erottamaan asianomaisia tavaroita tai palve-
luja, jäsen voi asettaa rekisteröinnin edellytykseksi, että erottamiskykyisyys on 
hankittu käytön avulla”. On katsottu, että sopimuksen jäsenet voivat tämän 
perusteella asettaa tiettyjen tavaramerkkityyppien rekisteröinnin edelly-
tykseksi sen, että hakijan on aina osoitettava tällaisen merkin käytön kautta 
saavutettu erottamiskyky.119 

 
2.1.3 PARIISIN YLEISSOPIMUKSEN JA TRIPS-

SOPIMUKSEN OIKEUSLÄHDEOPILLINEN ASEMA EU-
TAVARAMERKKIJÄRJESTELMÄSSÄ 

 
Kaikki EU-jäsenvaltiot ovat liittyneet Pariisin yleissopimukseen ja TRIPS-

sopimukseen. Koska ylikansalliset järjestöt eivät voi liittyä Pariisin yleissopi-
mukseen, ei EU ole liittynyt tähän sopimukseen.120 Kuitenkin myös EU on vel-
vollinen huomioimaan Pariisin yleissopimuksen sisältämät suojastandardit, 
koska EU on jäsenenä TRIPS-sopimuksessa. TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 
kohta nimittäin velvoittaa sopimuksen II, III ja IV osien osalta kaikkia jäseniä 
mukauttamaan lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen 1–12 ja 19 artiklan 
mukaiseksi.121  

Pariisin yleissopimuksella ja TRIPS-sopimuksella ei ole kuitenkaan EU-
tavaramerkkioikeudessa suoraa vaikutusta, ellei EU-
tavaramerkkilainsäädännössä toisin nimenomaisesti säädetä.122 Vakiintuneen 

 
118 Kur & Sentfleben 2017b, 42 ja Gervais 2003, s. 167. 
119 Tällaisten tavaramerkkityyppien ei siis katsota olevan missään olosuhteissa lähtökoh-

taisesti erottamiskykyisiä. Ks. esimerkiksi Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeudesta yksin-
omaan tavaran ulkoasusta koostuvien merkkien osalta Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 
Inc., 529 U.S. 205 (2000) ja yksinomaan väristä koostuvien merkkien osalta Qualitex Co. v. 
Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159 (1995). Ks. myös oikeuskirjallisuudesta Kur & Sent-
fleben 2017b, s. 42 ja Gervais 2003, s. 167. 

120 Kur & Sentfleben 2017b, s. 32. 
121 Ks. laajemmin Pariisin yleissopimuksen ja TRIPS-sopimuksen välisestä suhteesta esim. 

Taubman ym. 2012, s. 56–57.  
122  EU-tavaramerkkilainsäädäntö sisältää joitakin suoria viittauksia Pariisin yleissopi-

muksen säännöksiin. Ks. EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdat sekä 
8 artiklan 2 kohdan c alakohta. Ks. myös von Kapff 2017a, s. 27. 
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EUT:n ratkaisukäytännön mukaan EU-tavaramerkkioikeutta on silti tulkit-
tava mahdollisimman pitkälle sekä Pariisin yleissopimuksen että TRIPS-
sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa.123  
 

2.2 EU-TAVARAMERKKIASETUS  
 
Euroopan unionia edeltäneessä Euroopan yhteisössä kehiteltiin jo 1960-

luvulla ajatusta eurooppalaisesta tavaramerkistä.124 Vuosikymmeniä kestänei-
den neuvottelujen seurauksena Euroopan unionin neuvosto antoi 20.12.1993 
asetuksen yhteisön tavaramerkistä.125 Asetus tuli voimaan 15.3.1994, ja sen 
mukaan yhdellä yhteisön tavaramerkkiä koskevalla hakemuksella oli mahdol-
lista saada rekisteröintisuoja, joka kattaa kaikki Euroopan yhteisön jäsenval-
tiot. Asetuksen seurauksena Espanjan Alicanteen perustettiin sisämarkkinoi-
den harmonisointivirasto 126  hallinnoimaan yhteisön tavaramerkkejä. 127  Vi-
rasto aloitti toimintansa 1.4.1996, mutta asetuksen 143 artiklan 4 kohdan pe-
rusteella hakemuksia oli mahdollista jättää jo 1.1.1996 alkaen.128 

Asetuksesta annettiin vuonna 2009 kodifioitu versio.129 Viimeisten vuosien 
aikana muutoksia on tullut lisää.130 Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tus yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta tuli voimaan 
23.3.2016.131 Muutosasetus sisälsi muun muassa seuraavat muutokset: tava-

 
123 C-53/96 Hermès, 28 kohta; C-49/02 Heidelberger Beauchemie, 20 kohta; C-245/02 

Anheuser-Busch, 42 kohta ja C‑809/18 P MINERAL MAGIC, 62–65 kohdat. 
124 Valmistelua varten nimitetty tavaramerkkityöryhmä sai keväällä 1964 valmiiksi luon-

noksen sopimukseksi eurooppalaisesta tavaramerkistä (the Preliminary Draft of a Convention 
for a European Trade Mark). Luonnos kuitenkin säilyi poliittisista syistä julkaisemattomana 
vuoteen 1973 asti. Ks. Beier 1977, s. 4. Julkaistu luonnos toimi tärkeänä lähtökohtana jatko-
neuvotteluille. Ks. Unofficial translation of a preliminary draft of a Convention for a European 
Trade Mark 1973. 

125 Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EUVL L 11, 14.1.1994, s. 1–36, suomenkielinen eri-
tyispainos: Luku 17 Nide 002 s. 3–36) annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön tavara-
merkistä. 

126 Englanniksi Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and De-
signs), lyhennettynä OHIM. 

127 Ks. viraston alkuhetkistä Maier 2013, s. 695 (”That day [September 1, 1994, TM], the 
first President and his two Vice-Presidents arrived in Alicante and took possession of provi-
sional offices kindly put at their disposal by the Spanish authorities. A few desks and chairs, a 
phone for each person and a fax were the only furnishings available. To imagine--OHIM 
started from there!”). Ks. tästä myös Combaldieu 1996 ja Bender 2017. Se, minne virasto si-
joitettaisiin, oli pitkään pohdittavana. Ks. esim. Rosini & Roche 1991, s. 951, alav. 54 (”Serious 
possibilities for the location of Community trademark office ("CTMO") appear to be Madrid, 
Strasbourg, London, Munich, The Hague, and Luxembourg”). Ks. myös Raciti 1996, s. 53–54. 

128 Ks. myös Salmi ym. 2008, s. 102. 
129 Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1–42), annettu 26 päi-

vänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä. 
130 Muutoksia edelsi Max Planck -instituutin vuonna 2011 julkaisema kattava selvitys EU:n 

tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta. Ks. Study on the Overall Functioning of the Euro-
pean Trade Mark System 2011. 

131 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424 (EUVL L 341, 24.12.2015, 
s. 21–94), annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 
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ramerkkejä hallinnoivan viraston nimi muutettiin Euroopan unionin teollisoi-
keuksien virastoksi (EUIPO)132 ja viraston hallinnoiman tavaramerkin nimi 
muutettiin EU-tavaramerkiksi.133 Muutokset johtivat lopulta siihen, että Eu-
roopan parlamentti ja neuvosto antoivat 14.6.2017 uuden kodifioidun asetuk-
sen EU-tavaramerkistä (EU-tavaramerkkiasetus), joka tuli voimaan 
1.10.2017.134 Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise-
naan kaikissa jäsenvaltioissa heti sen tultua voimaan. 

EU-tavaramerkkijärjestelmän on katsottu perustuvan kolmelle perusperi-
aatteelle: itsenäisyys, rinnakkaisuus ja yhtenäinen luonne.135 Näistä ensim-
mäinen (”itsenäisyys”) kuvaa sitä, että EU-tavaramerkkioikeus muodostaa it-
senäisen järjestelmän, joka on riippumaton kansallisesta lainsäädännöstä, 
ellei toisin ole erikseen säädetty. 136  Toiseksi mainittu periaate (”rinnak-
kaisuus”) tarkoittaa, että EU-tavaramerkkioikeus ei korvaa kansallisia tavara-
merkkilakeja koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta, vaan EU-tavaramerkit ovat 
tarkoitettuja elämään rinnakkain kansallisten tavaramerkkien kanssa. Kansal-
liset tavaramerkit ovat tarpeen yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkilleen 
koko EU:n laajuista suojaa. Tavaramerkkien hakijoilla ja haltijoilla on siis 
edelleenkin vapaus valita, suojaavatko he merkkinsä kansallisten järjestel-
mien, EU-tavaramerkkijärjestelmän vai näiden yhdistelmän kautta. 137 Vii-
meiseksi mainittu periaate (”yhtenäinen luonne”) taas tarkoittaa, että EU-
tavaramerkki on yhtenäinen, sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikki-
alla unionissa (EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2 kohta). Tämä tarkoit-
taa, että ellei erikseen säädetä, EU-tavaramerkin voi rekisteröidä ainoastaan 
olemaan voimassa koko unionissa, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hal-
lintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan 
kieltää ainoastaan koko unionissa.138 

EU-tavaramerkin voi saada vain rekisteröinnillä (6 artikla)139, jota haetaan 
EUIPO:lta. Yhdellä EUIPO:lle tehtävällä hakemuksella on mahdollista saada 

 
N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttami-
sesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit 
ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta. 

132 Lyhenne tulee viraston englanninkielisestä nimestä ”European Union Intellectual Pro-
perty Office”. 

133 Tässä tutkimuksessa käytetään termiä EU-tavaramerkki myös silloin, kun kuvattavana 
on mainittua nimiuudistusta edeltänyt oikeustila eli kun kyseessä oli vielä yhteisön tavara-
merkki. 

134 Aiemman vuoden 2009 asetuksen sekä sitä koskevan muutosasetuksen voimassaolo 
päättyi 30.9.2017. 

135 Von Mühlendahl 2008, s. 66. 
136 Ks. esim. C-104/00 P COMPANYLINE, 39 kohta; C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke, 49 

kohta. 
137 EU-tavaramerkkiasetuksen johdantokappaleet 6–8. Ks. myös Memorandum on the 

creation of an EEC trade mark 1976, s. 19 ja Bruun 2010, s. 22–23. Ks. kuitenkin Laddie 2001, 
s. 408 (”Community-wide rights should be a replacement for national rights, not a supplement 
to them. I can only hope that the Community trade mark will prove such a success that users 
will vote with their feet and will use it to the exclusion of national rights.”) ja Beier 1977, s. 16. 
Ks. aiheesta myös Oker-Blom 2021a–b. 

138 EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2 kohta. 
139 Ks. myös EU-tavaramerkkiasetuksen 9. johdantokappale. 
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suoja, joka kattaa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot eli noin 450 miljoo-
nan140 kuluttajan markkinat.  
 

Nykyisin EU:n jäsenvaltioita ovat (27) 

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, 
Kreikka, Kroatia, Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxem-
burg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.141 

 
EU-tavaramerkki on osoittautunut erittäin suosituksi.142 EUIPO on vas-

taanottanut vuoden 2022 heinäkuuhun mennessä kaikkiaan yli 2,5 miljoonaa 
rekisteröintihakemusta. Vuotuiset hakemusmäärät ovat kasvaneet tasaisesti. 
Vuonna 2021 EUIPO vastaanotti ennätykselliset lähes 200 000 rekisteröinti-
hakemusta.143  

EU-tavaramerkkiasetuksen keskeisiä säännöksiä ovat säännökset EU-
tavaramerkin määritelmästä ja rekisteröinnistä, säännökset EU-tavaramerkin 
myöntämistä oikeuksista ja niiden rajoituksista sekä säännökset EU-
tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta ja menettämisestä. 

Rekisteröity EU-tavaramerkki antaa sen haltijalle yksinoikeuden. Tämän 
yksinoikeuden nojalla haltija voi kieltää muita käyttämästä ilman lupaa 1) sa-
maa merkkiä samoille tuotteille, 2) sekaannusvaaraa aiheuttavaa merkkiä tai 
3) samaa tai samankaltaista merkkiä kuin laajalti tunnettu EU-tavaramerkki, 
mikäli tällainen käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee kyseisen laa-
jalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmu-
kaista hyväksikäyttöä tai on haitaksi tämän tavaramerkin erottamiskyvylle tai 
maineelle.144  

Yksinoikeuteen kohdistuvista nimenomaisista rajoituksista on tässä yhtey-
dessä mainittava se, että muilla toimijoilla on oikeus käyttää tavaroita tai pal-
veluja kuvailevia tai muuten erottamiskyvyttömiä merkkejä hyvän liiketavan 

 
140 Ks. esim. Sisämarkkinoiden esteitä käsittelevä raportti ja sisämarkkinasääntöjen täy-

täntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma 2020, s. 27. 
141 Aiemmin myös Yhdistynyt kuningaskunta oli EU-jäsenvaltio (1973–2020). Yhdistynyt 

kuningaskunta järjesti 23.6.2016 kansanäänestyksen siitä, pitäisikö maan pysyä EU:n jäse-
nenä (ns. Brexit-kansanäänestys). Annetuista äänistä 51,89 prosenttia oli jäsenyydestä luopu-
misen ja 48,11 prosenttia unionissa pysymisen kannalla. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 
29.3.2017 Eurooppa-neuvostolle virallisesti aikomuksestaan erota unionista Euroopan uni-
onista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Ero toteutui vuo-
den 2020 alussa. 

142 EU-tavaramerkkiasetuksen 6. johdantokappaleen mukaan ”[y]hteisön tavaramerkki-
järjestelmästä sen perustamisesta lähtien saatu kokemus on osoittanut, että yritykset uni-
onista ja kolmansista maista ovat hyväksyneet järjestelmän, josta on tullut onnistunut ja elin-
kelpoinen täydentäjä ja vaihtoehto jäsenvaltioiden tasolla saatavilla olevalle tavaramerkkien 
suojalle”. Ks. aiheesta myös Oker-Blom 2007. 

143 Ks. EUIPO Statistics of European Union Trade Marks 2022. Eniten hakemuksia on tul-
lut Yhdysvalloista, Saksasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Suosio on ylittänyt alkupe-
räiset odotukset moninkertaisesti. Ks. Combaldieu 1996, s. D338 ja Maier 2013, s. 697. 

144 EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohta. 
 



 

28 
 

mukaisesti tässä kuvailevassa tai muuten erottamiskyvyttömässä merkityk-
sessä, vaikka jollekin taholle olisikin myönnetty tällaiseen merkkiin tavara-
merkki käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella.145  

Tutkimuskohde, EU-tavaramerkin rekisteröinti sen käytön kautta synty-
neen erottamiskyvyn nojalla, perustuu kahteen EU-tavaramerkkiasetuksen 
säännökseen: EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohtaan ja 59 artiklan 2 
kohtaan. Näistä ensiksi mainittu on osa EU-tavaramerkin rekisteröinnin edel-
lytyksiä. Se on poikkeussäännös, jonka mukaan haetun merkin erottamisky-
vyttömyyttä koskevat rekisteröinnin ehdottomat hylkäysperusteet (7 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdat) eivät sovellu, jos haettava merkki on käytössä tullut 
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröin-
tiä haetaan.146 Jälkimmäinen säännös koskee sen sijaan EU-tavaramerkin re-
kisteröinnin jälkeen tapahtuneen käytön huomioon ottamista tilanteessa, 
jossa erottamiskyvytön merkki on alun perin rekisteröity vastoin ehdottomia 
hylkäysperusteita. Säännöksen mukaan tällaista EU-tavaramerkkiä ei voida 
kolmannen tahon pyynnöstä julistaa mitättömäksi, jos merkki on rekisteröin-
nin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden 
ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.147  
 

2.3 DELEGOITU ASETUS JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS  

 
Euroopan komissio on EU-tavaramerkkiasetuksen nojalla148 antanut dele-

goidun asetuksen149 ja täytäntöönpanoasetuksen150. 

 
145 EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohta ja kyseisen artiklan 2 kohta. 
146 EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta: ”Edellä olevan 1 kohdan b, c ja d alakoh-

taa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai 
palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.” 

147 EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 2 kohta: ”Jos EU-tavaramerkki on rekisteröity 
7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättö-
mäksi, jos se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden 
tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.” 

148 Ks. esim. EU-tavaramerkkiasetuksen 208 artikla. 
149 Komission delegoitu asetus (EU) 2018/625 (EUVL L 104, 24.4.2018, s. 1–36), annettu 

5 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 
2017/1430 kumoamisesta. Asetuksella kumottiin 18.5.2017 annettu aiempi delegoitu asetus, 
koska siinä viitattiin vielä vuoden 2009 annettuun kodifioituun tavaramerkkiasetukseen sel-
laisena kuin sitä oli muutettu vuonna 2016 voimaan tulleella muutosasetuksella. Ks. dele-
goidun asetuksen kolmas johdantokappale ja komission delegoitu asetus (EU) 2017/1430 
(EUVL L 205, 8.8.2017, s. 1–38), annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan unionin ta-
varamerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 täydentämisestä ja komission 
asetusten (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta.  

150 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/626 (EUVL L 104, 24.4.2018, s. 37–56), 
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 ku-
moamisesta. Asetuksella kumottiin 18.5.2017 annettu aiempi täytäntöönpanoasetus, koska 
siinä viitattiin vielä vuonna 2009 annettuun kodifioituun tavaramerkkiasetukseen sellaisena 

 



 

29 
 

Delegoitu asetus sisältää EU-tavaramerkkiasetusta täydentäviä 151  sään-
nöksiä esimerkiksi EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehtävän väitteen 
esittämisestä ja tutkimisesta, EU-tavaramerkin menettämistä ja mitättö-
myyttä koskevasta menettelystä, valitusmenettelystä ja valituslautakuntien 
organisaatiosta, todisteiden vastaanottamisesta EUIPO:ssa sekä EUIPO:n me-
nettelyissä käytettävästä viestinnästä.152 Esimerkiksi täydentävät säännökset 
todisteiden vastaanottamisesta ja tutkimisesta ovat merkityksellisiä EU-
tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittamisen kan-
nalta, koska merkin haltijan on osoitettava juuri todisteiden avulla merkin 
käytön kautta saavutettu erottamiskyky.  

Täytäntöönpanoasetus sisältää yksityiskohtaisia säännöksiä esimerkiksi 
EU-tavaramerkkihakemuksen sisällöstä, EU-tavaramerkin kuvauksesta, EU-
tarkastusmerkistä, EUIPO:n menettelyissä käytettävien asiakirjojen käännök-
sistä, etuoikeudesta ja aiemmuudesta sekä kansainvälistä rekisteröintiä kos-
kevasta menettelystä. Säännökset EU-tavaramerkkihakemuksen sisällöstä 
osoittavat muun muassa sen, miten ja milloin EU-tavaramerkin rekisteröintiä 
hakeva taho voi vedota merkin käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn.  

 

2.4 TAVARAMERKKIDIREKTIIVI 
 
Ensimmäinen neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden kansallisen tavara-

merkkilainsäädännön lähentämisestä annettiin vuonna 1988,153 jonka jälkeen 
sen säännökset saatettiin osaksi EU:n jäsenvaltioiden kansallista oikeutta.154 
Direktiivin on sanottu olleen välttämätön askel kohti EU-

 
kuin sitä oli muutettu vuonna 2016 voimaan tulleella muutosasetuksella. Ks. täytäntöönpano-
asetuksen kolmas johdantokappale sekä komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1431 
(EUVL L 205, 8.8.2017, s. 39–58), annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan unionin 
tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 eräiden säännösten täytän-
töönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. 

151 On huomattava, että delegoitu asetus voi SEUT 290 artiklan 1 kohdan nojalla myös 
muuttaa normihierarkiassa ylempänä olevan EU-tavaramerkkiasetuksen tiettyjä osia, mutta 
ei kuitenkaan sen keskeisiä osia. Ks. esimerkiksi EU-tavaramerkkiasetukseen perustuvan de-
legoidun asetuksen 37 artiklan 1 kohta, jossa määritellään edellytykset, joiden täyttyessä vali-
tuslautakunnan on saatettava sille jaettu asia suuren lautakunnan käsiteltäväksi. Sen sijaan 
EU-tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 3 kohdassa todetaan, että valituslautakunta voi saat-
taa tietyn erityistapauksen suuren lautakunnan käsiteltäväksi. Delegoitu asetus siis velvoittaa 
yksittäistä valituslautakuntaa siirtämään asian suureen valituslautakuntaan, kun taas EU-
tavaramerkkiasetus vain mahdollistaa tällaisen siirron ilman, että yksittäinen valituslauta-
kunta on siihen velvoitettu. Ks. esimerkistä myös Hanf 2017. 

152 Delegoidun asetuksen 1 artikla sisältää luettelon asetuksen kohteena olevista seikoista.  
153 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1–7, suomen-

kielinen erityispainos: Luku 13 Nide 017 s. 178–184), annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, 
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. 

154 Esimerkiksi Suomen osalta tavaramerkkidirektiivin säännökset saatettiin osaksi Suo-
men oikeutta lailla 39/1993. 
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tavaramerkkijärjestelmän (silloisen yhteisön tavaramerkkijärjestelmän) luo-
mista.155 Direktiivistä annettiin vuonna 2008 uusi kodifioitu versio.156 Se on 
sittemmin korvattu taas uudella tavaramerkkidirektiivillä, joka annettiin 
vuonna 2015.157 

EU-tavaramerkkiasetuksella luodun EU-tavaramerkkijärjestelmän ja tava-
ramerkkidirektiivillä yhtenäistettyjen kansallisten tavaramerkkijärjestelmien 
on edellä todetulla tavalla tarkoitus olla olemassa rinnakkain.158 Järjestelmät 
ovat yhtäältä itsenäisiä, mutta toisaalta myös vuorovaikutuksessa toisiinsa. 
Tämä vuorovaikutus ilmenee esimerkiksi siten, että mikäli rekisteröitäväksi 
haettu EU-tavaramerkki on ristiriidassa aiemman kansallisen tavaramerkin 
kanssa, on kyseisen EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus hylät-
tävä.159 Sama sääntö pätee myös toiseen suuntaan: rekisteröitäväksi haettua 
kansallista tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylättävä, mikäli se on ristirii-
dassa aiemman EU-tavaramerkin kanssa.160 

EU-tavaramerkkijärjestelmän ja tavaramerkkidirektiivillä luotujen kansal-
listen tavaramerkkijärjestelmien läheinen yhteys näkyy myös siinä, että järjes-
telmien sisältämät aineelliset ja menettelylliset säännökset ovat suurelta osin 
samoja. Tästä taas seuraa, että asetuksen ja direktiivin säännöksiä tulee tulkita 
pitkälti samalla tavalla.161 Esimerkiksi EUT:n antamat ratkaisut, joissa anne-
taan tulkintaohjeita yhden järjestelmän osalta, ovat merkityksellisiä myös toi-
sen järjestelmän osalta. Näin taataan niiden eri oikeussääntöjen johdonmu-
kainen soveltaminen, jotka unionin oikeusjärjestyksessä koskevat tavara-
merkkejä.162 Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa otetaan huomioon myös tava-
ramerkkidirektiivin sisältämä sääntely ja sitä koskeva EUT:n antama ratkai-
sukäytäntö. 

Tavaramerkkidirektiivi sisältää EU-tavaramerkkiasetuksen tavoin säänte-
lyä merkin käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä. Ensinnäkin direktii-
vin 4 artiklan 4 kohdan mukaan rekisteröitäväksi haetun merkin erottamisky-
vyttömyyttä koskevat rekisteröinnin ehdottomat hylkäysperusteet (4 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdat) eivät sovellu, jos haettava merkki on ennen rekiste-
röintihakemuksen tekopäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi. Tältä osin 
on kuitenkin huomattava, että direktiivi antaa jäsenvaltioille oikeuden säätää, 
että merkki voidaan rekisteröidä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 

 
155 Mellor ym. 2018, s. 3. 
156 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 

25–33), annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lä-
hentämisestä. 

157  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (EUVL L 336, 
23.12.2015, s. 1–26), annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilain-
säädännön lähentämisestä. 

158 EU-tavaramerkkiasetuksen johdantokappaleet 6–8.  
159 EU-tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta. 
160 Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan i luetelmakohta. Ks. lisää EU-

tavaramerkkijärjestelmän ja tavaramerkkidirektiiviin perustuvan kansallisen tavaramerkki-
järjestelmän välisestä suhteesta esim. Kur 2017a, s. 70–72. 

161 Ks. esim. C-320/12 Malaysia Dairy, 35 kohta. 
162 Ks. esim. C-320/12 Malaysia Dairy, 35 kohta. Ks. myös Kur 2017a, s. 71–72. 
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perusteella myös silloin, kun se on tullut erottamiskykyiseksi rekisteröintiha-
kemuksen tekopäivän jälkeen, mutta ennen rekisteröintipäivää (4 artiklan 5 
kohta). Toiseksi 4 artiklan 4 kohdassa todetaan, että jo rekisteröityä tavara-
merkkiä ei saa julistaa mitättömäksi samojen ehdottomien hylkäysperustei-
den mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen mitättömyysvaatimuksen tekopäi-
vää tullut käytössä erottamiskykyiseksi.  
 

2.5 EUT:N JA EUYT:N RATKAISUKÄYTÄNTÖ 
  
Euroopan unionin tuomioistuin koostuu kahdesta 163  tuomioistuimesta: 

unionin tuomioistuimesta (EUT) 164  ja unionin yleisestä tuomioistuimesta 
(EUYT)165. EU-tavaramerkin rekisteröimiskelpoisuutta on arvioitava unionin 
merkityksellisen säännöstön pohjalta, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet 
ovat sitä tulkinneet.166 Tästä seuraa, että etenkin EUT:n, mutta myös EUYT:n 
ratkaisukäytännöllä, tai tarkemmin ilmaisten ratkaisuista johdettavilla ylei-
sillä oikeusohjeilla, on merkittävä rooli tässä tutkimuksessa.  

Tässä tutkimuksessa huomioidaan ensinnäkin ne EUT:n ratkaisut, joissa 
se on viimeisenä oikeusasteena ratkaissut EU-tavaramerkkiä koskevan asian. 
EU-tavaramerkkejä koskeva muutoksenhakureitti on seuraava: rekisteriviran-
omaisena toimivan EUIPO:n eri osastojen tekemistä lopullisista ratkaisuista 
voi valittaa EUIPO:n valituslautakuntiin, joiden ratkaisut voidaan saattaa 
EUYT:n käsiteltäväksi, ja EUYT:n tekemään ratkaisuun voidaan edelleen ha-
kea muutosta EUT:lta, jos se myöntää valitusluvan.167 Tässä yhteydessä voi-
daan tietysti pohtia, tarvitsevatko EU-tavaramerkkiasiat oikeasti kolmea vali-
tusastetta.168 Vuonna 2019 käyttöön otettu EUT:n valituslupajärjestelmä toki 
käytännössä rajoittaa EUT:lle asti menevien tapausten määrää aikaisempaan 
nähden. 

Tässä tutkimuksessa huomioidaan myös EUT:n antamat ennakkoratkai-
sut, jotka koskevat joko EU-tavaramerkkiasetuksen tai tavaramerkkidirektii-
vin tulkintaa ja joita EUT on antanut kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä 

 
163  SEU 19 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan unionin tuomioistuimeen lukeutuvat 

myös erityistuomioistuimet. Niitä voidaan perustaa unionin yleisen tuomioistuimen yhtey-
teen SEUT 257 artiklan nojalla käyttäen tavallista lainsäätämisjärjestystä. Toistaiseksi erityis-
tuomioistuimia on perustettu vain yksi: virkamiestuomioistuin. Se kuitenkin lakkautettiin 
syyskuussa 2016, ja sen toimivaltuudet siirrettiin unionin yleiselle tuomioistuimelle. 

164 Tuomioistuin oli aiemmalta nimeltään Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT), ennen 
Lissabonin sopimuksen (EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1–271) voimaantuloa 1.12.2009. Tässä 
tutkimuksessa käytetään tuomioistuimen nykyistä nimeä myös vanhempiin ratkaisuihin vii-
tattaessa. 

165 Tuomioistuin oli aiemmalta nimeltään Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuin, ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa 1.12.2009. Tässä tutkimuksessa 
käytetään tuomioistuimen nykyistä nimeä myös vanhempiin ratkaisuihin viitattaessa. 

166 Ks. esim. C-488/06 P Aire Limpio, 58 kohta ja Yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 
P RW, 58 kohta. 

167 EU-tavaramerkkiasetuksen 66–72 artiklat. Ks. valitusluvan osalta Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussäännön (EUVL 2019, L 111, s. 1–3) 58 a artiklan 1 kohta.  

168 Ks. Jacob 2020, s. 100 (”Do trade marks really need three tiers of appeal? Matters of 
life and death do not!”). 
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(SEUT 267 artikla). Kuten edellä kävi ilmi, tavaramerkkidirektiivin tulkin-
nasta annetut EUT:n ennakkoratkaisut ovat merkityksellisiä myös EU-
tavaramerkkiasetuksen säännösten tulkinnassa. Ensimmäinen ja edelleen 
merkityksellisin käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskeva EUT:n 
ratkaisu koski juuri tavaramerkkidirektiivin tulkintaa169, mutta siihen viita-
taan myös EU-tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukäytännössä.170 

EUT:n antamilla ratkaisuilla on siis suuri painoarvo EU-
tavaramerkkiasetuksen säännösten tulkinnassa, mutta yksittäisellä EUT:n 
ratkaisulla ei voi katsoa olevan mitään tiettyä ennalta määritettyä oikeusläh-
deopillista asemaa. Yksittäisen EUT:n ratkaisun merkitykseen ja painoarvoon 
vaikuttaa muun muassa se, mikä on sen aineellinen sisältö, sen tueksi esitetyt 
perustelut ja kyseisen ratkaisun asema muiden vastaavien EUT:n antamien 
ratkaisujen joukossa.171 Näistä erityisesti viimeiseksi mainittu, eli ratkaisun 
suhde tuomioistuimen muihin ratkaisuihin, on merkittävä. EUT:n ratkaisu- ja 
tulkintakäytännölle on tyypillistä sen teleologisuus, dynaamisuus ja evolutii-
visuus, minkä johdosta EUT voi varsin joustavasti poiketa aikaisemmasta käy-
tännöstään.172 Yksittäistä asiakokonaisuutta koskeva EUT:n ratkaisukäytäntö 
ei siten ole aina täysin yhdenmukainen. Esimerkiksi tavaramerkin ehdotto-
miin hylkäysperusteisiin kuuluvaa merkin kuvailevuutta koskevaa EUT:n 
BABY-DRY-ratkaisua 173  tulee lukea myöhempien Doublemint- ja Postkan-
toor-ratkaisujen 174  muodostamaa tulkinnallista kontekstia vasten, jolloin 
usean BABY-DRY-ratkaisussa ilmaistun oikeusohjeen on katsottava menettä-
neen merkitystään.175  

 
169 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee. 
170 Ks. esim. C-25/05 P Storck, 75 kohta. 
171 Ks. vastaavasti Siltala 2003, s. 290, jossa Siltala käsittelee EUT:n ratkaisuista ilmene-

vien yleisten oikeusohjeiden oikeuslähdeopillista asemaa Suomen kansallisessa oikeudessa. 
172 Siltala 2003, s. 287.  
173 C-383/99 P Baby-Dry. 
174 C-191/01 P Doublemint ja C-363/99 Postkantoor. 
175 BABY-DRY-ratkaisussa oli kyse vauvan vaipoille haetusta merkistä, joka koostui kah-

desta rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden ominaisuuksia kuvailevasta sanasta, jotka oli lii-
tetty yhteen. EUT:n mukaan näistä sanoista muodostettu yhdistelmä BABY-DRY oli raken-
teeltaan siinä määrin ennestään tuntematon ja epätavallinen ilmaisu, että sitä ei katsottu ta-
varamerkkihakemuksiin sovellettavien ehdottomien hylkäysperusteiden tarkoittamalla ta-
valla kuvailevaksi vaan uudissanaksi, jolla oli merkin hyväksymiseksi edellytetty riittävä (läh-
tökohtainen) erottamiskyky (C-383/99 P Baby-Dry, 43–44 kohdat). Kuitenkin myöhemmässä 
Doublemint-ratkaisussaan EUT totesi, että kuvailevien merkkien edellytyksenä ei ole, että ky-
seessä olevia merkkejä tai ilmaisuja todellisuudessa käytetään markkinoilla. Tuomioistuimen 
mukaan merkin kuvailevuutta koskevan ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseksi on riit-
tävää, että kyseisiä merkkejä tai ilmaisuja voidaan käyttää kuvaamaan niiden kohteena olevia 
tavaroita tai palveluja (C-191/01 P Doublemint, 32 kohta). EUT totesi edelleen Postkantoor-
ratkaisussaan, että pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee rekisteröitäväksi 
haettujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, on kuitenkin kyseisten ominaisuuksien 
osalta pääsääntöisesti itsekin kuvaileva. Pelkkä tällaisten osien liittäminen toisiinsa tekemättä 
niihin mitään tavanomaisesta poikkeavaa muutosta aiheuttaa siis sen, että myös kyseinen yh-
distelmä on itsekin kuvaileva. Yhdistelmään ei kuitenkaan sovelleta kuvailevuutta koskevaa 
ehdotonta hylkäysperustetta, jos tämä osien yhdistelmä luo vaikutelman, joka on riittävän 
kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta (C-
363/99 Postkantoor, 98–99 kohdat). Ks. aiheesta myös esim. Salmi ym. 2008, s. 172–174 sekä 
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EUT:n (ja myös EUYT:n) ratkaisujen tulkinnassa on myös pidettävä mie-
lessä se, että ratkaisun eri kieliversiot voivat poiketa toisistaan tai vähintään-
kin mahdollistaa toisistaan poikkeavan tulkinnan. Eri kieliversioiden vertailu 
onkin siten yleensä hyödyllistä. Ratkaisu kannattaa myös yleensä lukea – mi-
käli kielitaito antaa myöten – sillä kielellä, joka on ollut asian oikeudenkäyn-
tikieli, sillä vain oikeudenkäyntikielellä laadittu ratkaisu on todistusvoimai-
nen.176  

EUT:n tapaa kirjoittaa ratkaisujaan on arvosteltu siitä, että monet EUT:n 
tavaramerkkioikeutta koskevat ratkaisut ovat sangen lyhyitä ja typistettyjä ot-
taen huomioon käsiteltävän asian monimutkaisuuden.177 Tämä ratkaisujen ly-
hyys ja typistetty olemus saattaa olla ainakin osittain seurausta siitä, että 
EUT:n ratkaisuissa yksittäisillä tuomareilla ei ole mahdollisuutta ilmaista 
omaa henkilökohtaista kantaansa ja että monimutkaisemmissa tapauksissa 
EUT:n tapaan kirjoittaa ratkaisunsa sisältyy perustelujen poistaminen niistä 
kohdista, jotka ovat osoittautuneet kaikkein kiistanalaisimmiksi.178  

Myös se, miten EUT vastaa sille esitettyihin ennakkoratkaisupyyntöihin, 
on herättänyt kritiikkiä. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että EUT itse asi-
assa harvoin vastaa sille esitettyihin kysymyksiin, vaan se muotoilee esitetyt 
kysymykset uudelleen, jolloin vastaus voi helposti jättää tulkinnanvaraa.179 
Tässä yhteydessä onkin todettu, että EUT:n pitäisi luottaa enemmän kansalli-
siin tuomioistuimiin ja siihen, että esitettyjen kysymysten muotoilua on edel-
tänyt huolellinen harkinta.180  

 
Mellor ym. 2018, s. 304 (”We continue to believe that it would be best if we were able simply 
to forget about BABY-DRY”). 

176 Ks. EUT:n ja EUYT:n verkkosivut ja kohta ”Language arrangements”, saatavilla osoit-
teessa <https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10739/en/>, sivustolla vierailtu 31.7.2022. 
On myös hyvä huomata, että EUT:n ja EUYT:n sisäinen työskentelykieli on ranska, mutta asi-
anosaiset saavat kuitenkin käyttöönsä kaikki asiakirjat oikeudenkäyntikielellä. Ks. tältäkin 
osin edellä viitattu verkkosivu. 

177 Kur 2008, s. 154. Ks. myös Weckström 2011, s. 136; Machnicka 2014, s. 936–937 sekä 
Cornwell 2022. 

178 Kur 2008, s. 154 (”It is claimed that in critical cases, a frequently used technique in-
volves deleting from the reasoning those passages that have proven most controversial, so that 
dissenting judges, although not fully satisfied with the result, at least do not appear to have 
supported a text to which they are completely opposed”). Ks. yleisemmin EUT:n haastavasta 
tehtävästä tulkita immateriaalioikeudellista EU-lainsäädäntöä Snell 2004.  

179 Jacob 2015, s. 292. Ks. myös Trimmer 2008 sekä Arnold 2020a, s. 1104–1105. Kansal-
listen tuomioistuimien esittämien ennakkoratkaisukysymysten uudelleenmuotoilu ilmenee 
EUT:n ennakkoratkaisuista siten, että EUT käyttää ilmaisua kuten ”Ensimmäisellä kysymyk-
sellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä – –”. Ks. esim. C-215/14 
KitKat, 58 kohta. Tulkinnallisiin ongelmiin osasyynä voidaan myös pitää tulkittavaa lainsää-
däntöä ja sen epäselvyyttä. Ks. tältä osin kärkkäästä mielipiteestä Jacob 2020, s. 100 (”At ma-
jor places in the legislation uncertainty was positively encouraged. Fundamental blunders 
were made in the legislation. Those who wrote it should be ashamed. Any sensible person 
trying to create a new trade mark system for Europe would have begun by asking of each Mem-
ber State—all of whom had a long history of their own register trade mark system—what are 
the major questions you have encountered or think will be. – – If the legislators had properly 
consulted and gone through an EPC-like process of a detailed draft Treaty and a major inter-
national conference we would not have created a system as muddled, uncertain and ponderous 
as we have”). 

180 Jacob 2015, s. 292. Ks. myös Arnold 2020a, s. 1104. 
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Tässä tutkimuksessa huomioidaan myös EUYT:n ratkaisukäytäntö, erityi-
sesti siltä osin kuin kyse on sellaisesta EUYT:n antamasta EU-tavaramerkkiä 
koskevasta ratkaisusta, josta on tullut lopullinen, eli asiaa ei ole enää käsitelty 
EUT:ssa. Myös EUYT:n ratkaisukäytännöstä johdettavia yleisiä oikeusohjeita 
on syytä arvioida harkiten, erityisesti peilaamalla niitä mahdollisesti jo ole-
massa olevaan EUYT:n omaan ja EUT:n vastaavaan ratkaisukäytäntöön.181 
Jos EUT ei ole lausunut kantaansa jonkin yksittäisen tulkintakysymyksen 
osalta, voi useasta EUYT:n yhdenmukaisesta ratkaisusta johdettavalla ylei-
sellä oikeusohjeella olla merkittävä oikeuslähdeopillinen arvo.182 

 
2.6 JULKISASIAMIESTEN RATKAISUEHDOTUKSET 

 
Julkisasiamiesten ratkaisuehdotukset kuuluvat tässä tutkimuksessa huo-

mioitavaan oikeuslähdemateriaaliin. Julkisasiamiehet ovat osa EUT:n organi-
saatiota, mutta heidän tehtävänään on puolueettomana ja riippumattomana 
tahona esittää perusteltu ratkaisuehdotus sellaisiin tuomioistuimen käsiteltä-
vänä oleviin asioihin, jotka tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat 
heidän myötävaikutustaan (SEUT 252 artiklan 2 kohta). 

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ei sido EUT:ta käsiteltävänä olevassa 
asiassa. Ratkaisuehdotuksia pidetään kuitenkin merkityksellisinä, ja EUT:n 
asiassa antama ratkaisu on pääsääntöisesti yhdenmukainen julkisasiamiehen 
antaman ratkaisuehdotuksen kanssa. Ratkaisuehdotus sisältää yleensä EUT:n 
ratkaisuun verrattuna laajempaa pohdintaa käsiteltävänä olevasta asiasta, ja 
sitä voidaan näin ollen käyttää apuna EUT:n antaman ratkaisun tulkin-
nassa. 183  Julkisasiamiesten ratkaisuehdotusten pyytäminen on ollut hyvin 
yleistä EUT:n käsittelemissä tavaramerkkiasioissa.  

 

2.7 EUIPO:N JA SEN VALITUSLAUTAKUNTIEN 
RATKAISUT 

 
EUIPO:n ja sen valituslautakuntien ratkaisut tarjoavat runsaasti lähdema-

teriaalia EU-tavaramerkkejä koskevalle tutkimukselle.184 Vaikka EUT ja EUYT 

 
181 Ks. myös Mellor ym. 2018, s. 293–294. Myös EUYT:n ratkaisukäytäntöä on vaivannut 

ratkaisujen ristiriitaisuus ja yhdenmukaisen linjan löytämisen hankaluus. Ks. Manninen 2017 
ja siinä olevat Korjuksen kommentit.  

182 Ks. EUYT:n roolista ja haasteista tavaramerkkiasioiden osalta Jääskinen 2013, s. 218–
221. 

183 Wennersten 2014, s. 43–44 ja Bently ym. 2018, s. 24. Ks. myös Dinwoodie 2013, s. 96–
97. Ks. lisää julkisasiamiehen roolista ja tarpeellisuudesta esim. Bobek 2012. 

184 EUIPO:n valituslautakuntia on viisi, ja niiden lisäksi on vielä EUIPO:n suuri lauta-
kunta. EUIPO:n ja sen valituslautakuntien ratkaisuja voi hakea hyödyntämällä EUIPO:n 
eSearch Case Law -tietokantaa osoitteessa <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic>, 
sivustolla vierailtu 31.7.2022.  
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ovatkin yhteensä antaneet paljon tavaramerkkejä koskevia ratkaisuja, on eten-
kin EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisuilla siitä huolimatta merkittävä rooli 
EU-tavaramerkkiasetuksen säännösten tulkinnassa.185  

EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisuja on kuitenkin aina peilattava ole-
massa olevaan EUT:n ja EUYT:n ratkaisukäytäntöön. Valituslautakuntien rat-
kaisuja on lisäksi syytä peilata valituslautakuntien muuhun vastaavaan ratkai-
sukäytäntöön. Arvioitavana täytyy näin ollen olla se, edustaako ratkaisu yh-
denmukaista linjaa, jolloin kyseisistä ratkaisuista johdettavilla yleisillä oikeus-
ohjeilla voi olla merkittävää tulkinnallista arvoa.186  

Kun ratkaisuja on paljon ja niitä tekee usea valituslautakunta, asettaa tämä 
haasteita ratkaisujen johdonmukaisuudelle.187 Laajennetussa kokoonpanossa 
toimiva suuri lautakunta (engl. Grand Board) voi tarvittaessa yhtenäistää rat-
kaisukäytäntöä, mikäli valituslautakunnat ovat tehneet toisistaan poikkeavia 
päätöksiä.188 Suuren lautakunnan toimivaltaan kuuluvat muutkin erityista-
paukset, joiden määrittelyssä otetaan huomioon asian oikeudellinen vaikeus 
tai asian merkitys taikka erityiset olosuhteet.189 Suuren lautakunnan tekemät 
päätökset valituksista tai lausunnoista, jotka koskevat oikeuskysymyksiä, joita 
EUIPO:n pääjohtaja on esittänyt, velvoittavat kaikkia EUIPO:n osastoja ja va-
lituslautakuntia.190 

Myös ensimmäisenä oikeusasteena toimivan EUIPO:n tutkijoiden ratkai-
sut voivat sisältää hyödyllisiä kannanottoja, vaikkakin niiden oikeuslähdeopil-
linen arvo on pieni. Erityisen huomionarvoista on, että sen lisäksi, että 
EUIPO:n tutkijoiden on perusteltava se, miksi hakijan merkki ei ole tullut sen 
käytön kautta erottamiskykyiseksi, ovat he myös 1.10.2017 alkaen perustelleet 
sen, mitkä syyt oikeuttavat kussakin tapauksessa merkin hyväksymisen sen 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn johdosta.191  
  

 
185 Salmi ym. 2008, s. 626. Ks. myös Humphreys 2018, s. 530. 
186  Ylemmänasteisen ratkaisukäytännön puuttuessa kyseiset ratkaisut ainakin antavat 

suuntaviivoja siihen, kuinka EUIPO ja sen valituslautakunnat toimivat käsitellessään vastaa-
via tapauksia. Ks. Phillips 2003, s. 12. 

187 Humphreys 2018, s. 530. Ks. myös Keeling 2008 ja Marchisio 2020. Ks. yleisemmin 
EUIPO:n valituslautakuntien toiminnasta Humphreys & Frydendahl 2017.  

188 Yksittäinen valituslautakunta tai valituslautakuntien puheenjohtajisto voi tarvittaessa 
saattaa asian suuren lautakunnan ratkaistavaksi (EU-tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 3 
kohta sekä delegoidun asetuksen 37 artikla). Myös EUIPO:n pääjohtaja voi tarvittaessa esittää 
suurelle lautakunnalle oikeuskysymyksiä, mikäli lautakunnat ovat tehneet asiasta päätöksiä, 
jotka eroavat toisistaan (EU-tavaramerkkiasetuksen 157 artiklan 4 kohdan l kohta). 

189 EU-tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 3 kohta. Ks. myös delegoidun asetuksen 37 ar-
tiklan 1 kohta. 

190 EU-tavaramerkkiasetuksen 166 artiklan 8 kohta. Ks. suuresta lautakunnasta lisää esim. 
von Kapff 2011. 

191 Muutoksen taustalla on epäilemättä pyrkimys parantaa tehtyjen ratkaisujen läpinäky-
vyyttä. 
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2.8 EUIPO:N TUTKINTAOHJEET 
 
Tässä tutkimuksessa otetaan huomioon myös EUIPO:n tutkintaohjeet. 

EUIPO:n tutkintaohjeissa kuvataan viraston toimintaa tavallisimmissa EU-
tavaramerkkejä koskevissa tilanteissa. EUIPO:n tutkintaohjeet sisältävät san-
gen yksityiskohtaista tietoa siitä, miten merkin käytön kautta saavutettua erot-
tamiskykyä tulee arvioida.  

Tutkintaohjeilla on suurta käytännön merkitystä, koska EUIPO:ssa työs-
kentelevien ja EU-tavaramerkkihakemuksia käsittelevien tutkijoiden on nou-
datettava niitä. Tutkintaohjeet eivät kuitenkaan ole lainsäädäntöä, eivätkä ne 
näin ollen ole luonteeltaan tiukan sitovia.192 Niitä ei luonnollisestikaan voida 
asettaa etusijalle esimerkiksi EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiin nähden, 
eivätkä ne myöskään voi muuttaa unionin tuomioistuinten tulkintaa EU-
tavaramerkkiasetuksen säännöksistä. Ohjeita onkin tulkittava EU-
tavaramerkkiasetuksen säännösten valossa.193 Tutkintaohjeissa esitetyt näke-
mykset ovat kuitenkin monelta osin perusteltuja, koska ne sisältävät runsaasti 
viittauksia EUT:n, EUYT:n ja EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytän-
töön.  

Vaikka EUIPO:n tutkintaohjeita ei voidakaan sellaisenaan asettaa etusi-
jalle EU-tavaramerkkioikeudelliseen lainsäädäntöön verrattuna, niihin voi-
daan tehokkaasti vedota unionin tuomioistuimissa luottamuksensuojan kal-
taisen yleisen oikeusperiaatteen loukkaamista koskevan kanneperusteen tu-
eksi, erityisesti jos niissä annetaan yksilölle täsmällisiä, ehdottomia ja yhtäpi-
täviä tietoja ja jos niissä otetaan huomioon EU-tavaramerkkioikeudelliset 
säännökset.194 

Tutkintaohjeita päivitetään säännöllisesti, joten niiden sisältö voi muuttua. 
Päivittämisen syynä voi olla esimerkiksi tarve mukauttaa tutkintaohjeet vas-
taamaan EUT:n, EUYT:n tai EUIPO:n valituslautakuntien uutta ratkaisukäy-
täntöä. Tässä tutkimuksessa viitataan voimassa oleviin tutkintaohjeisiin, ellei 
toisin mainita. Tässä tutkimuksessa viitataan EUIPO:n englanninkielisiin tut-
kintaohjeisiin, koska tutkintaohjeiden päivittyessä englanninkielinen versio 
on yleensä heti saatavilla, kun taas esimerkiksi suomenkielisen version päivit-
tymisessä voi käännösteknisistä syistä mennä aikaa. 
 

 

 

 
192 EUIPO Guidelines for Examination 2022, 1 Introduction, s. 4. Ks. myös esim. Phillips 

2003, s. 42 ja Wennersten 2014, s. 44. 
193  Ks. esim. T‑410/07 JURADO, 20 kohta; T‑124/09 CARLO RONCATO, 27 kohta; 

T‑191/07 BUDWEISER, 48 kohta; T-523/10 my baby, 29 kohta sekä Yhdistetyt asiat T‑101/15 
ja T‑102/15 Red Bull, 143 kohta. 

194 T-523/10 my baby, 95 kohta. 
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2.9 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT 
VALMISTELUASIAKIRJAT  

 
EU-tavaramerkkioikeuden tulkinnassa on mahdollista hyödyntää alkupe-

räistä yhteisön tavaramerkkiasetusta, EU-tavaramerkkiasetusta ja tavara-
merkkidirektiivejä koskevia valmisteluasiakirjoja. Näin tehdään joiltakin osin 
myös tässä tutkimuksessa. On kuitenkin huomattava, että valmisteluasiakir-
joilla on yleisesti ottaen ollut vain rajallista merkitystä EU-oikeudellisten sää-
dösten tulkinnassa.195 Näin on etenkin, mikäli valmisteluasiakirjojen sisältö ei 
ole millään tavalla vaikuttanut tulkittavan säännöksen sanamuotoon.196 
 

2.10 OIKEUSKIRJALLISUUS 
 
Oikeuskirjallisuuden asema EU-tavaramerkkioikeudessa ja yleisemminkin 

EU:n tavaramerkkioikeudessa näkyy esimerkiksi siinä, että julkisasiamiesten 
ratkaisuehdotuksissa on yleensä ollut viittauksia oikeuskirjallisuuteen. 197 
Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että oikeuskirjallisuudessa esitetyt tul-
kintakannanotot ovat osa relevanttia EU-tavaramerkkioikeuden lähdeaineis-
toa, mutta niiden painoarvo on riippuvainen niiden tueksi esitettyjen peruste-
lujen vakuuttavuudesta.198  
 
2.11 ERI MAIDEN KANSALLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS  

 
Kuten tätä tutkimusta koskevassa metodiosiossa on selostettu, tässä tutki-

muksessa tehtävässä EU-tavaramerkkioikeuden tulkinnassa hyödynnetään 
lainoppia palvelevassa tarkoituksessa eri maiden kansallista tavaramerkkioi-
keutta ja siellä olevia tulkintoja, argumentteja ja käytännössä esiintyneitä on-
gelmia.199 Tällaisia maita ovat Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat 

 
195 Valmisteluasiakirjoilla ei ole unionioikeudessa samanlaista asemaa kuin vaikkapa suo-

malaisessa ja skandinaavisessa oikeustraditiossa, jossa lainsäädäntöä koskevien valmistelu-
asiakirjojen käyttö on yleistä ja niiden avulla pyritään selventämään lainsäädännön alkupe-
räisiä tavoitteita tai tarkoitusta. Toisaalta esimerkiksi unionioikeuden nojalla annettujen ase-
tusten ja direktiivien johdantotekstillä voidaan katsoa olevan vastaava tehtävä eli kyseisen 
johdantotekstin sisältävien säädösten tavoitteiden ja tarkoituksen selventäminen. Ks. Siltala 
2003, s. 259–260, Ojanen 2016, s. 52 ja Penttinen & Talus 2017, s. 33. 

196 Ks. esim. C-292/89 Antonissen, 18 kohta; Yhdistetyt asiat C-197/94 ja C-252/94 Bau-
tiaa ja Société française maritime, 51 kohta; C-375/98 Epson Europé, 26 kohta; C-402/03 
Skov & Bilka, 42 kohta. Ks. myös erityisesti EU-tavaramerkkioikeuden ja sen tulkinnassa hyö-
dynnettävien valmisteluasiakirjojen osalta Gielen 2011, s. 48. 

197 Ks. esim. julkisasiamies Bobekin ratkaisuehdotus asiassa C‑240/18 P Fack Ju Göhte; 
julkisasiamies Watheletin ratkaisuehdotus asiassa C‑215/14 KitKat sekä julkisasiamies Trs-
tenjakin ratkaisuehdotus asiassa C‑482/09 Budweiser. Myös EUIPO:n valituslautakunnat 
ovat saattaneet viitata ratkaisujensa perusteluissa oikeuskirjallisuuteen. Ks. esim. R 1/2005-
4, Hilti Case, 32 kohta. 

198 Ks. vastaavasti oikeuskirjallisuuden asemasta kansallisessa oikeudessa Aarnio 1989, s. 
238; Siltala 2003, s. 203 ja 277–278 sekä Laakso 2012, s. 424. 

199 Ks. alaluku 1.6. 
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ja jossain määrin myös Suomi ja Ruotsi. Näiden maiden valintaa on perusteltu 
edellä.  

Saksan tavaramerkkioikeudellinen sääntely perustuu vuoden 1994 lakiin 
Markengesetz (MarkenG)200, jolla implementoitiin silloinen EU:n ensimmäi-
nen tavaramerkkidirektiivi. Lakia on sittemmin uudistettu. Nykyisin se on yh-
denmukainen viimeisimmän ja voimassa olevan EU:n tavaramerkkidirektiivin 
kanssa.201 § 8 Abs. 3 MarkenG:n mukaan lähtökohtaisesti erottamiskyvytön 
merkki on rekisteröitävä tavaramerkiksi sen käytön kautta saavutetun erotta-
miskyvyn nojalla (Verkehrsdurchsetzung).202 Lisäksi § 50 Abs. 2 MarkenG 
säätää käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn huomioimisesta, kun arvioi-
tavana on tavaramerkin mitättömäksi julistaminen siltä puuttuneen lähtökoh-
taisen erottamiskyvyn perusteella. 203  Saksassa tavaramerkkioikeudellista 
sääntelyä sisältyy myöskin asetukseen nimeltä Markenverordnung (Mar-
kenV).204   

Tavaramerkin rekisteröintiä koskevissa asioissa muutoksenhakureitti on 
Saksassa seuraava. Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt, DPMA) ratkaisuista voi valittaa liittovaltion patentti-
tuomioistuimeen (Bundespatentgericht, BPatG). 205  Nimestään huolimatta 

 
200 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 25.10.1994, BGBl. 

1994 I, s. 3082. 
201 MarkenG on nykyisin voimassa sellaisena kuin se on muutettuna 10.8.2021 annetulla 

lailla (BGBl. I, s. 3490). 
202 Säännöstä on luettava yhdessä § 8 Abs. 2 MarkenG:n kanssa: 
 
§ 8 Abs. 2 MarkenG: Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, – –  
 
1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,  
2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung 

der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen 
Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder 
zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,  

3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen 
Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur 
Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, – –. 

 
§ 8 Abs. 3 MarkenG: Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich 

vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die 
Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten 
Verkehrskreisen durchgesetzt hat. 

203 § 50 Abs. 2 MarkenG: Ist die Marke entgegen [§ 8 Absatz 2 Nummer 1-3] eingetragen 
worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das 
Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der 
Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine 
Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge 
ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in 
den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. 

204 Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes, 11.5.2004 (BGBl. I, s. 872). Nykyisin 
voimassa sellaisena kuin se on muutettuna 10.8.2021 annetulla lailla (BGBl. I, s. 3490). 

205 § 66 MarkenG. 
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tuomioistuin käsittelee myös tavaramerkkiasioita. BPatG:n ratkaisuista voi-
daan edelleen valittaa liittovaltion korkeimpaan oikeuteen (Bundesge-
richtshof, BGH).  

Oikeuskirjallisuudella on ollut perinteisesti merkittävä oikeuslähdeopilli-
nen asema saksalaisessa tavaramerkkioikeudessa. Tämä näkyy erityisesti 
siinä, että saksalaisten tuomioistuinten antamissa ratkaisuissa viitataan va-
kiintuneesti oikeuskirjallisuuteen.206 Tässä tutkimuksessa viitataan joiltakin 
osin myös § 4 Abs. 2 MarkenG:n mukaiseen Saksan tavaramerkkioikeudessa 
säädettyyn suojaan rekisteröimättömille, mutta käytössä erottamiskykyiseksi 
tulleille merkeille (Verkehrsgeltung). Tätä suojaa voi karkeasti verrata Suo-
men ja Ruotsin tavaramerkkioikeudessa säädettyyn tavaramerkin vakiintumi-
seen.207 Sen edellytykset ovat monilta osin samanlaisia kuin tavaramerkin re-
kisteröintiin oikeuttavan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn edellytyk-
set. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös DPMA:n tutkintaohjeita.   

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkkioikeudellisen sääntelyn pe-
rustana on vuoden 1994 Trade Marks Act, jolla aikanaan implementoitiin sil-
loinen EU:n ensimmäinen tavaramerkkidirektiivi osaksi kansallista lainsää-
däntöä. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ei enää olekaan EU-jäsenvaltio, vas-
taa lain sääntely nykyisessäkin muodossa viimeisintä EU:n tavaramerkkidi-
rektiiviä esimerkiksi tavaramerkin rekisteröitävyyden edellytysten, suoja-alan 
laajuuden tai suoja-alan rajoitusten osalta. Trade Marks Act Section 3(1) vel-
voittaa rekisteröimään tavaramerkiksi lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän 
merkin, mikäli se on saavuttanut erottamiskyvyn sen käytön kautta.208 Lisäksi 
Trade Marks Act Section 47(1) säätää käytön kautta saavutetun erottamisky-
vyn huomioimisesta, kun arvioitavana on tavaramerkin mitättömäksi julista-
minen siltä puuttuneen lähtökohtaisen erottamiskyvyn perusteella.209  

 
206 Ks. esim. BGH 30.11.1989 - I ZB 20/88 (Apropos Film) ja BGH 9.7.2015 - I ZB 65/13 

(Nivea-Blau). Monissa kysymyksissä oikeuskirjallisuudesta nousee esiin nk. hallitseva mieli-
pide. Tästä käytetään Saksassa nimitystä Herrschende Meinung (hM). Se kuvaa enemmistön 
kantaa tietyn tulkintaongelman ratkaisemiseksi. Ks. aiheesta myös Kur 2008, s. 155.   

207 § 4 Abs. 2 MarkenG (”Der Markenschutz entsteht – – durch die Benutzung eines 
Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise 
als Marke Verkehrsgeltung erworben hat”). Ks. rinnastuksesta Study on the Overall Function-
ing of the European Trade Mark System 2011, s. 228. 

208 Trade Marks Act Section 3(1): The following shall not be registered – –   
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character,  
(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, 

to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time 
of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,  

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become cus-
tomary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade:  

 
Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) 

or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinc-
tive character as a result of the use made of it. 

209 Trade Marks Act Section 47(1): Where the trade mark was registered in breach of sub-
section (1)(b), (c) or (d) of that section [3], it shall not be declared invalid if, in consequence 
of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character 
in relation to the goods or services for which it is registered. 
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Tavaramerkin rekisteröintiä koskevien asioiden muutoksenhakureitti on 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraava. Immateriaalioikeuksia käsittele-
vän viraston (UK Intellectual Property Office, UKIPO) ratkaisuista valitetaan 
joko erilliselle UKIPO:sta riippumattomalle ratkaisijalle (Appointed Person) 
tai High Courtiin.210 Appointed Person voi siirtää hänelle valitetun asian High 
Courtin käsiteltäväksi esimerkiksi siitä syystä, että kyse on oikeudellisesti 
merkittävästä asiasta.211 Mikäli Appointed Person ratkaisee asian, on ratkaisu 
lopullinen eikä siitä voi enää valittaa mihinkään.212 High Courtin ratkaisuista 
tehdyt valitukset käsittelee valitustuomioistuin (Court of Appeal), ja viimei-
senä oikeusasteena Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimii korkein oikeus 
(Supreme Court of the United Kingdom). Tätä korkeimman oikeuden tehtävää 
hoiti Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoteen 2009 asti House of Lords. 
Koska uutta käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevaa ratkaisukäy-
täntöä on tullut Yhdistyneessä kuningaskunnassa maltillisesti, moni tässä tut-
kimuksessa huomioon otettavista brittiläisistä ratkaisuista on ajalta ennen Yh-
distyneen kuningaskunnan EU-eroa.  

Oikeuskirjallisuudella ei ole ollut Yhdistyneen kuningaskunnan tavara-
merkkioikeudessa yhtä näkyvää ja merkittävää oikeuslähteellistä asemaa kuin 
Manner-Euroopassa ja erityisesti Saksassa. Kuitenkin oikeuskirjallisuuden 
merkitys oikeuslähteenä on vähitellen kasvanut myös Yhdistyneessä kunin-
gaskunnassa.213 Tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös UKIPO:n tutkinta-
ohjeita. 

Sekä Saksan että Yhdistyneen kuningaskunnan osalta viitataan tässä tutki-
muksessa myös joihinkin sellaisiin ratkaisuihin, jotka koskevat vanhempaa 
kuin edellä mainittua lainsäädäntöä. Suurin osa näistä ratkaisuista ei enää 
juurikaan tai – ratkaisusta riippuen – ollenkaan edusta voimassa olevaa oi-
keutta. Näihin vanhempiin ratkaisuihin viittaamisessa on tältä osin kyse tar-
peesta kuvata aiempaa oikeustilaa, jotta meidän on helpompi ymmärtää ny-
kyistä. Ratkaisujen taustalla olevaa lainsäädäntöä kuvataan tarvittavilta osin 
kulloisenkin viittauksen yhteydessä.  

Kuten edellä tätä tutkimusta koskevassa metodiosiossa on todettu, tässä 
tutkimuksessa hyödynnetään myös suomalaista ja ruotsalaista tavaramerkki-
oikeutta siltä osin kuin kyse on näiden maiden tavaramerkkilainsäädäntöön 
perustuvasta tavaramerkin vakiintumista koskevasta doktriinista. Kuten 
edellä on selostettu, vakiintumisessa on siis kyse rekisteröimättömien merk-

 
210 Trade Marks Act Section 76. 
211 Trade Marks Act Section 76(3). 
212 Trade Marks Act Section 76(4). 
213 Phillips 2003, s. 43. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskirjallisuudesta voidaan nos-

taa esiin alun perin Duncan M. Kerlyn (1863–1938) ensimmäisen kerran vuonna 1894 julkai-
sema ja nykyisin useiden eri kirjoittajien päivittämä teos Kerly’s Law of Trade Marks and 
Trade Names (teoksen viimeisimmästä painoksesta käytetään tässä tutkimuksessa viittausta 
Mellor ym. 2018). Teoksen viimeisimmissä painoksissa on kommentoitu myös EU:n tavara-
merkkioikeutta. Teokseen on myös viitattu Yhdistyneen kuningaskunnan ratkaisukäytän-
nössä. Ks. esim. ratkaisu O-072-18, Trade Mark Registration No. 3070652 by Birkenstock 
Sales GmbH [16]. 
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kien tavaramerkkioikeudellisesta suojasta. Tavaramerkki katsotaan vakiintu-
neeksi, kun se on kohdeyleisön keskuudessa riittävässä määrin tunnettu mer-
kin haltijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Suomessa vakiintumista sää-
telee nykyisin tavaramerkkilain (26.4.2019/544) 4 §.214  Ruotsissa vastaava 
säännös on varumärkeslagenin (2010:1877) 7 §.215 Sekä Suomessa että Ruot-
sissa vakiintumisen edellytyksiä on tarkennettu pitkälti lain esitöiden ja oi-
keuskirjallisuuden myötä. Niihin viitataan myös tässä tutkimuksessa. Vakiin-
tumisdoktriinin juuret ulottuvat pitkälle historiaan, joten viittauksia tehdään 
myös nykyisiä lakeja edeltäviin esitöihin ja oikeuskirjallisuudessa esitettyihin 
kannanottoihin. Nämä ovat edelleen relevantteja, koska vakiintumista kos-
keva oikeustila on monilta osin pysynyt samana.216 

Koska tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös Yhdysvaltojen tavaramerk-
kioikeutta ja koska se poikkeaa jossain määrin EU:n tavaramerkkioikeudesta, 
on tässä yhteydessä syytä esitellä hieman laajemmin Yhdysvaltojen tavara-
merkkijärjestelmää ja erityisesti sitä, miten kyseisessä järjestelmässä otetaan 
huomioon merkin käytössä syntynyt erottamiskyky. Tämän esittelyn myötä 
tässä tutkimuksessa myöhemmin tehtävät viittaukset Yhdysvaltojen tavara-
merkkioikeuteen ovat siten helpommin ymmärrettävissä. 

Yhdysvalloissa on käytössä dualistinen tavaramerkkijärjestelmä. Tavara-
merkki voi olla voimassa koko liittovaltiossa tai yksittäisissä osavaltioissa. Liit-
tovaltiossa voimassa olevaa tavaramerkkiä säätelee suurelta osin vuonna 1946 
säädetty ja seuraavana vuonna voimaan tullut liittovaltion tavaramerkkilaki 
Lanham Act.217 Liittovaltion tavaramerkin rekisteröintiin liittyvää merkityk-
sellistä sääntelyä on myös säädöksessä nimeltä Code of Federal Regulations 

 
214 Säännös on muotoiltu seuraavasti: Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman 

rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun 
se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merk-
kinä.  

215 Säännös on muotoiltu seuraavasti: Ensamrätt till varukännetecken kan förvärvas utan 
registrering genom inarbetning. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet 
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som 
beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om 
varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom 
det området. 

216 Ks. esim. Suomen tämänhetkisen tavaramerkkilain esitöistä HE 201/2018 vp, s. 81. 
Ruotsin osalta on todettava, että Ruotsissa vakiintumiskynnystä on alennettu. Aiemmin Ruot-
sissakin edellytettiin yleistä tunnettuutta (allmänt känt) kohdeyleisön keskuudessa. Nyttem-
min edellytyksenä on tunnettuus merkittävässä osassa (betydande del) kohdeyleisöä. Ks. 
Prop. 2009/10:225, s. 99.  

217 Laki on nimetty kongressiedustaja Fritz G. Lanhamin mukaan. Ks. McCarthy 2022, § 
5:4. Lain valmistelusta vastasi kuitenkin merkittävässä määrin Edward S. Rogers, jota voi-
daan pitää lain ”isänä”. Ks. Rogers 1949, s. 180 ja Haight Farley 2020, s. 756. Lanham Actin 
vaikutusta Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeuteen ei voi korostaa liikaa. Se myös toi mukanaan 
suunnattoman tavaramerkkihakemusten tulvan verrattuna lakia edeltävään aikaan. Ks. erin-
omaisena aikalaiskuvauksena Lefkowitz 1989. Lakia on muutettu useita kertoja sen voimaan 
tulon jälkeen. Ks. muutoksista kokoavasti McCarthy 2022, § 5:5–11. Lanham Actin säännök-
siin viitataan usein käyttämällä sekä Lanham Actin pykäläviittauksia (esim. Lanham Act § 
2(f)) että yhdysvaltojen liittovaltion lain (United States Code) pykäläviittauksia (esim. 15 USC 
§ 1052(f)). Tässä tutkimuksessa käytetään näitä molempia tapoja.  
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(CFR). Yksittäisissä osavaltioissa voimassa olevan tavaramerkin sääntely pe-
rustuu kyseisen osavaltion lainsäädäntöön.218 Eri osavaltioiden tavaramerkki-
lainsäädännön tarjoamat oikeudet ja suoja ovat kuitenkin suurelta osin yhte-
neväiset Lanham Actin tarjoamien oikeuksien ja suojan kanssa.219 Liittoval-
tion tavaramerkkirekisteriä hallinnoi Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerk-
kivirasto (United States Patent and Trademark Office, USPTO). Osavaltiokoh-
taista tavaramerkkirekisteröintiä haetaan kyseisen osavaltion viranomaiselta. 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeutta vain 
siltä osin kuin kyse on koko liittovaltion tavaramerkkijärjestelmästä.  

Myös Lanham Act sisältää säännöksiä tavaramerkin määritelmästä ja re-
kisteröinnistä, tavaramerkin myöntämistä oikeuksista ja näiden rajoituksista 
sekä säännöksiä tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta ja menettämisestä. 

Myös Yhdysvalloissa tavaramerkin yksinoikeus antaa sen haltijalle sekä se-
kaannukseen perustuvaa suojaa että sekaannuksesta riippumatonta suojaa 
(kuten on asian laita EU:ssa, myös Yhdysvalloissa tämä jälkimmäinen suoja 
on varattu tietyin edellytyksin vain laajalti tunnetuille tavaramerkeille).220 Ja 
kuten EU:ssa, myös Yhdysvalloissa tähän suojaan kohdistuu nimenomaisia 
rajoituksia, kuten esimerkiksi muille toimijoille annettu oikeus käyttää tava-
roita tai palveluja kuvailevia merkkejä niiden kuvailevassa merkityksessä, 
vaikka tällainen merkki olisikin tullut rekisteröidyksi toiselle käytön kautta 
saavutetun erottamiskyvyn takia.221  

Vaikka useat eri tavaramerkkijärjestelmät sallivatkin sekä tavaramerkin 
rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisen että myös tavaramerkin rekis-
teröinnin ennen kuin merkkiä on tosiasiallisesti käytetty tavaramerkkinä 
markkinoilla, operoi Yhdysvaltojen liittovaltion tavaramerkkijärjestelmä eri 
tavalla. Yhdysvalloissa on ”käyttöperusteinen” (”use-based”) tavaramerkkijär-
jestelmä, jossa merkkiä on tosiasiallisesti täytynyt käyttää tavaramerkkinä en-
nen sen rekisteröintiä.222 Ainoastaan ulkomaiset yritykset voivat saada tietyin 
edellytyksin helpotuksen tästä pääsäännöstä.223 Yhdysvaltojen järjestelmä on-
kin tässä suhteessa huomattavalla tavalla erilainen verrattuna esimerkiksi EU-
tavaramerkkijärjestelmään, joka sallii tavaramerkkien rekisteröinnin ennen 
niiden tosiasiallista käyttöä.224 

Myös Yhdysvaltojen liittovaltion tavaramerkkijärjestelmä edellyttää, että 
tavaramerkiksi rekisteröitävän merkin tulee olla erottamiskykyinen, ja tämä 
erottamiskyky voidaan tarvittaessa hankkia merkin käytön kautta (Lanham 

 
218 Ks. tarkemmin osavaltiotasoisesta tavaramerkkisääntelystä esim. Reid ym. 2018, s. 

288–291. 
219 McCarthy 2022, § 22:1–1.50. 
220 Lanham Act § 43(c), 15 U.S.C. § 1125(c). Ks. myös McCarthy 2022, § 24:67 et seq. 
221 Lanham Act § 33(b)(4), 15 USC § 1115(b)(4). Ks. myös McCarthy 2022, § 11:45. 
222 Lanham Act § 1(a–b), 15 USC § 1051(a–b) ja McCarthy 2022, § 19:1.25. 
223 Ks. Lanham Act § 44, 15 USC § 1126 ja Lanham Act § 66(a), 15 USC § 1141f(a) ja McCar-

thy 2022, § 19:1–1.25. 
224 Poikkeuksena on tietysti EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta, jonka mukaan 

lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömien merkkien rekisteröinnin edellytyksenä on merkin käy-
tön kautta syntynyt erottamiskyky. 
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Act § 2(f), 15 USC § 1052(f))225. Käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä 
on käytetty Yhdysvalloissa usein myös nimitystä ”secondary meaning” (”tois-
sijainen merkitys”). Sitä pidetään kuitenkin käytön kautta saavutetun erotta-
miskyvyn (”acquired distinctiveness”) synonyyminä.226 

Tavaramerkki voidaan rekisteröidä Yhdysvaltojen liittovaltion tavara-
merkkijärjestelmässä joko pääasialliseen (Principal) tai täydentävään (Supp-
lemental) rekisteriin. Merkit, jotka täyttävät kaikki tavaramerkin rekisteröin-
tiedellytykset, rekisteröidään pääasialliseen rekisteriin.227 Merkit, joilla ei ole 
lähtökohtaista erottamiskykyä mutta joille voi sellainen kehittyä merkin käy-
tön kautta, voidaan rekisteröidä täydentävään rekisteriin, jos ne täyttävät 
muut rekisteröintiedellytykset.228 Merkki on tällöin ikään kuin jonotustilassa, 
odottamassa kelpoisuutta tulla rekisteröidyksi pääasialliseen rekisteriin. 229 
Rekisteröinnillä täydentävään rekisteriin on vain hyvin rajallisia oikeusvaiku-
tuksia.230 

Yhdysvalloissa lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömiä merkkejä, jotka vaa-
tivat näyttöä käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä tullakseen rekiste-
röidyksi pääasialliseen rekisteriin, ovat muun muassa 

 
- tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevat merkit231 

 
225 Viitattu säännös on sangen pitkä ja monitahoinen: ”(f) Except as expressly excluded in 

subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall 
prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the 
applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark 
has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, 
proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in com-
merce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing 
in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection 
with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, 
and which became distinctive of the appli-cant’s goods in commerce before December 8, 
1993.” Säännöksen lopussa oleva kohta tavaramerkin vesittymisestä (”dilution”) on jätetty 
pois tästä lainauksesta. Vaikka säännöksessä viitataankin tavaramerkin saavuttamaan erotta-
miskykyyn ainoastaan ”tavaroita” varten, koskee sama säännös kuitenkin myös ns. palvelu-
merkkejä eli tavaramerkkejä, joiden kohteena ovat palvelut. Ks. Lanham Act § 3, 15 USC § 
1053. Ks. käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevasta oikeustilasta ja sääntelystä 
ajalta ennen nykyistä Lanham Actia esim. Spencer 1935, s. 460–461; Lunsford 1949, s. 769–
771; Hancock 1952, s. 877–880; Lunsford 1970, s. 268; Haight Farley 2020, s. 746 sekä Rob-
erts 2021, s. 2. 

226 Ks. esimerkiksi Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden ratkaisu Two Pesos, Inc. v. Taco 
Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769 (1992) (”Section 2 of the Lanham Act provides that a descrip-
tive mark that otherwise could not be registered under the Act may be registered if it ‘has 
become distinctive of the applicant's goods in commerce.’ – – This acquired distinctiveness is 
generally called ‘secondary meaning’”). Ks. myös oikeuskirjallisuudesta McCarthy 2022, § 
15:10 sekä McLeod 1992, s. 607, alav. 3 (”term acquired distinctiveness – – is more readily 
understood and less confusing”). Ks. termin ”secondary meaning” alkuperästä Diamond 1983, 
s. 293.  

227 Lanham Act § 2, 15 USC § 1052. 
228 Lanham Act § 23, 15 USC § 1091. 
229 Ks. esim. Dinwoodie & Janis 2018, s. 571. 
230 Ks. esim. Dinwoodie & Janis 2018, s. 571; Reid ym. 2018, s. 326 sekä McCarthy 2022, 

§ 19:37. Ks. kuitenkin Heavner & Luepke 2008, s. 988–989. 
231 Lanham Act § 2(e–f), 15 USC § 1052(e–f). Ks. tästä myös Abercrombie & Fitch Co. v. 

Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 10 (2d Cir. 1976). 
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- henkilön sukunimestä koostuvat merkit232 
- yksinomaan väristä koostuvat merkit233 
- tavaran muodosta koostuvat merkit234  
- tavaran pakkauksesta koostuvat merkit, joilla ei ole katsottu olevan läh-

tökohtaista erottamiskykyä.235 
 
On hyvä huomata, että geneeriset eli tavaran tai palvelun yleisnimestä 

koostuvat merkit eivät voi tulla Yhdysvalloissa rekisteröintikelpoisiksi mis-
sään olosuhteissa. Se, onko merkki katsottava geneeriseksi, ratkaistaan yksin-
kertaisella testillä: merkki on geneerinen, mikäli enemmistö asianomaisesta 
kohdeyleisöstä ymmärtää merkin ennemmin tavaroiden tai palvelujen lajia il-
maisevana kuin osoituksena tietystä kaupallisesta alkuperästä.236 Kaikkien ei 
siis tarvitse ymmärtää merkkiä geneeriseksi, vaan riittää, että enemmistö te-
kee niin. Liittovaltion tavaramerkin rekisteröintiasioissa USPTO:lla on todis-
tustaakka sen osoittamiseksi, että merkki on geneerinen.237 Tästä seuraa, että 
mikäli merkki katsotaan yhdellä kertaa geneeriseksi, ei sillä voi samaan aikaan 
olla rekisteröintiin oikeuttavaa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä – 
kyseessä on looginen mahdottomuus.238 

Tavaramerkin rekisteröintiin oikeuttavaa käytön kautta saavutettua erot-
tamiskykyä voidaan Yhdysvalloissa osoittaa kolmella pääasiallisella tavalla tai 
näiden tapojen yhdistelmällä: i) sillä, että hakijalla on yksi tai useampi samaa 
merkkiä koskeva aktiivinen tavaramerkkirekisteröinti, joka sisältää samankal-
taisia tai läheisessä yhteydessä olevia tavaroita tai palveluja kuin nyt rekiste-
röitäväksi haettu tavaramerkki, ii) haettavaa merkkiä koskevalla viiden vuo-
den ajan jatkuneella olennaisesti yksinomaisella kaupallisella käytöllä ja iii) 

 
232 Lanham Act § 2(e–f), 15 USC § 1052(e–f). 
233 Ks. myös Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden ratkaisu Qualitex Co. v. Jacobson Prod-

ucts Co., Inc., 514 U.S. 159, 163 (1995) (”We cannot find in the basic objectives of trademark 
law any obvious theoretical objection to the use of color alone as a trademark, where that color 
has attained ‘secondary meaning’ and therefore identifies and distinguishes a particular brand 
(and thus indicates its ‘source’”). 

234 Ks. myös Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 212 (2000)(”[prod-
uct, TM] design, like color, is not inherently distinctive”). Ks. myös McCarthy 2022, § 15:60. 

235 Ks. myös Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 213 (2000) (”And 
where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take – – packaging as indi-
cation of source – – inherent distinctiveness will not be found”). Ks. tavaran pakkauksen läh-
tökohtaisen erottamiskyvyn arvioinnin osalta myös Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods 
Ltd., 568 F.2d 1342, 1344 (CCPA 1977) sekä McCarthy 2022, § 8:13. 

236 Tätä arviointia on kutsuttu nimellä ”The Primary Significance Test”. Ks. Yhdysvaltojen 
korkeimman oikeuden ratkaisu Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 118 (1938). 
Ratkaisu edelsi Yhdysvaltojen nykyistä tavaramerkkioikeudellista sääntelyä, mutta sillä on 
katsottava olleen merkittävä vaikutus nykyiseen sääntelyyn ja sen tulkintaan. Ks. Lanham Act 
§ 14(3), 15 USC § 1064(3). Ks. myös Dinwoodie 2005, s. 1 sekä McCarthy 2022, § 12:6. 

237 In re Hotels.com, L.P., 573 F.3d 1300, 1302 (Fed. Cir. 2009) (”The Patent and Trade-
mark Office (PTO) bears the burden of establishing that a proposed mark is generic, – – and 
must demonstrate generic status by clear evidence”). Ks. myös McCarthy 2022, § 12:12.  

238 Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 503 F. Supp. 896, 906 (DRI 1981) (”there 
is no such thing as a 'generic' word with secondary meaning. If the consuming public does 
perceive the symbol as designating the producer rather than the product, then the generic 
label has been incorrectly applied”). Ks. myös Dogan & Lemley 2008, s. 89. 
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muilla todisteilla.239 Mikäli hakija vetoaa vain jompaankumpaan kahdesta en-
siksi mainitusta tavasta, on rekisteriviranomaisella harkintavaltaa siinä, hy-
väksyykö se tällaisen riittävänä näyttönä vai vaaditaanko asiassa lisänäyt-
töä.240 

Käytön kautta saavutettu erottamiskyky voi myös Yhdysvaltojen tavara-
merkkijärjestelmässä nousta esille tavaramerkin mitätöintimenettelyn yhtey-
dessä. Mikäli esimerkiksi jokin rekisteröinnin kohteena olevia tavaroita tai 
palveluja kuvaileva merkki on erehdyksessä tai muuten väärin perustein pää-
tynyt tavaramerkkirekisteriin ja toinen toimija hakee rekisteröinnin mitättö-
mäksi julkistamista, koska merkki on rekisteröintiesteiden vastainen, jää re-
kisteröinti voimaan, mikäli tällainen tavaramerkki on tullut sen käytössä erot-
tamiskykyiseksi.241 On kuitenkin huomattava, että Lanham Act sallii viiden 
vuoden ajan jatkuvassa käytössä olleen rekisteröidyn tavaramerkin muuttu-
misen ”kiistattomaksi” (engl. incontestable), kunhan tietyt ehdot täyttyvät.242 
Kun tavaramerkki saavuttaa kiistattoman tilan, se voidaan mitätöidä vain ra-
joitetuin perustein. Mikä tärkeintä, tavaramerkkiä ei voida enää mitätöidä läh-
tökohtaisen ja käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn puutteen takia.243 

Angloamerikkalaiseen tapaan ratkaisukäytännöllä on suuri merkitys Yh-
dysvaltojen tavaramerkkioikeudessa. 244  Monet käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskevat edellytykset ovat syntyneet tuomioistuinten tai 
USPTO:n valituslautakunnan ratkaisukäytännössä. Yhdysvalloissa valitus-
reitti liittovaltion tavaramerkkiä koskevissa rekisteröintiasioissa on seuraava. 
USPTO:n tutkijan tekemästä tavaramerkin rekisteröintikelpoisuutta koske-
vasta päätöksestä voi valittaa USPTO:n valituslautakuntaan.245 USPTO:n vali-
tuslautakunnan ratkaisusta voidaan edelleen valittaa tuomioistuimeen. Tältä 
osin lainsäädäntö tarjoaa kahta eri valitusreittiä. Valituksen voi tehdä joko liit-
tovaltion valitustuomioistuimelle (Federal Circuit) tai siviiliasiana piirioikeu-
delle (District Court).246 On esitetty, että näistä kahdesta ensimmäiseksi mai-
nittu eli Federal Circuit on suositumpi, koska sitä pidetään asiantuntevana im-
materiaalioikeusasioissa.247 Mikäli valintana kuitenkin on District Court, voi 
sen ratkaisusta edelleen valittaa asianomaisen tuomiopiirin valitustuomiois-

 
239 37 CFR § 2.41(a)(1–3). 
240 Ks. USPTO TMEP 2022, § 1212 (”Depending on the nature of the mark and the facts in 

the record, the examining attorney may determine that a claim of ownership of a prior regis-
tration(s) or a claim of five years’ substantially exclusive and continuous use in commerce is 
insufficient to establish a prima facie case of acquired distinctiveness. In which case, the ap-
plicant may then submit additional other evidence of acquired distinctiveness”). 

241 Lanham Act § 14, 15 USC § 1064 sekä McCarthy 2022, § 20:50 ja 20:54. 
242 Lanham Act § 15, 15 USC § 1065. Ks. tästä kriittisesti Tushnet 2017b ja Beebe & Fromer 

2018, s. 1036. 
243 Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 196–197 (1985). 
244 Ks. esim. USPTO TMEP 2022, Introduction. 
245 Lanham Act § 20, 15 USC § 1070. 
246 Lanham Act § 21, 15 USC § 1071. 
247 Dinwoodie & Janis 2018, s. 86–87. District Courtin valinnassa on kuitenkin se etu, että 

tuossa käsittelyssä voidaan esittää uusia todisteita. Ks. Dinwoodie & Janis 2018, s. 86–87. 
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tuimeen. Viimeisenä instanssina molempien reittien osalta toimii Yhdysvalto-
jen korkein oikeus (Supreme Court of the United States), joka voi myös hylätä 
valitushakemuksen.248 

Lisäksi Yhdysvalloissa merkityksellinen oikeuslähde on USPTO:n julkai-
sema ja päivittämä tavaramerkkihakemusten tutkintaohjeistus Trademark 
Manual of Examining Procedure (TMEP). EUIPO:n tutkintaohjeiden tavoin 
näillä ohjeilla on suurta käytännön merkitystä, koska USPTO:n tutkijoiden on 
noudatettava niitä.249 TMEP ei kuitenkaan sido USPTO:n sisäistä valituslau-
takuntaa tai tuomioistuimia niiden tulkitessa Yhdysvaltojen liittovaltion tava-
ramerkkioikeutta.250  

Yhdysvaltojen tavaramerkkijärjestelmä antaa suojaa myös rekisteröimät-
tömille, mutta tosiasiassa käytetyille merkeille (Lanham Act § 43(a), 15 USC § 
1125(a)).251 On huomattava, että käytön kautta saavutettu erottamiskyky voi 
nousta esiin myös tässä kontekstissa: jos joku väittää, että hänen rekisteröi-
mätöntä merkkiänsä on loukattu ja kyseessä on lähtökohtaisesti erottamisky-
vytön merkki, joutuu hän suojaa saadakseen osoittamaan merkille sen käytön 
kautta syntyneen erottamiskyvyn. Tässä tutkimuksessa viitataan joiltakin osin 
myös tällaisiin ratkaisuihin. 

Osa tässä tutkimuksessa viitatuista yhdysvaltalaisista ratkaisuista on an-
nettu ennen edellä kuvatun Yhdysvaltojen liittovaltiotasoisen lainsäädännön 
voimaantuloa. Tällaisilla ratkaisuilla voi kuitenkin olla edelleen merkitystä 
Yhdysvaltojen voimassaolevan tavaramerkkioikeuden tulkinnassa. Perustelen 
kunkin tällaisen viittauksen yhteydessä, miksi kyseinen ratkaisu ja siitä ilme-
nevä tulkinta on edelleen merkityksellinen Yhdysvalloissa. 

Oikeuskirjallisuuden merkitys oikeuslähteenä on kasvanut vähitellen myös 
Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeudessa.252 Merkityksellinen ja laajassa mie-
lessä oikeuskirjallisuuteen lukeutuva oikeuslähde Yhdysvaltojen tavaramerk-
kioikeudessa on tuomareista, professoreista ja juristeista koostuvan American 
Law Instituten (ALI) julkaisema teos nimeltä Restatement (Third) of Unfair 
Competition. Sen kolmas luku koskee tavaramerkkioikeutta. Vaikka teoksella 
ei ole lain kaltaista velvoittavuutta, on sillä silti suurta käytännön merkitystä. 
Teoksen tarkoituksena on kuvastaa Yhdysvaltojen oikeusyhteisön kantaa eri 

 
248 Ks. valitusreitistä myös Dinwoodie & Janis 2018, s. 86–87. 
249 USPTO TMEP 2022, Foreword (”The Manual contains guidelines for Examining Attor-

neys and materials in the nature of information and interpretation, and outlines the proce-
dures which Examining Attorneys are required or authorized to follow in the examination of 
trademark applications”). 

250 Ks. esim. Capital Speakers, Inc. v. Capital Speakers Club, 41 USPQ2d 1030, 1996 WL 
754043, 7 (TTAB 1996) (”Of course, the TMEP is not binding on this Board and it is certainly 
not binding upon a court”). 

251 Ks. säännöksen tärkeydestä Yhdysvalloissa esim. McCarthy 1996 ja McCarthy 2022, § 
27. 

252 Phillips 2003, s. 43. 
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oikeudellisissa kysymyksissä.253 Myös Yhdysvaltojen korkein oikeus on ratkai-
sukäytännössään viitannut teokseen.254 Lisäksi yhdysvaltalaisesta oikeuskir-
jallisuudesta voidaan nostaa esiin vaikutusvaltaiseksi lähteeksi muodostunut 
J. Thomas McCarthyn jatkuvasti päivitettävä kommentaariteos McCarthy on 
Trademarks and Unfair Competition (McCarthy 2022). Yhdysvaltojen kor-
kein oikeus on viitannut myös siinä esitettyihin tulkintakannanottoihin. 255 
Vastaavanlainen magnum opus yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa on 
Rudolf Callmannin (1892–1976) alun perin vuonna 1946 julkaistu ja edelleen 
päivitettävä Callmann on Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies 
(Altman & Pollack 2022).256 
  

 
253 Ks. Biondo 2022 (”The ALI's aim is to distill the ‘black letter law’ from cases to indicate 

trends in common law, and occasionally to recommend what a rule of law should be”). 
254 Ks. esim. United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V., 591 U.S. 

___ (2020). 
255 Ks. esim. Already, LLC v. Nike, Inc., 568 U.S. 85 (2013). 
256 Teoksesta käytetään tässä tutkimuksessa viittausta Altman & Pollack teoksen nykyis-

ten päivittäjien mukaan. Callmannin juristinura oli sangen erikoislaatuinen: hän oli alkuaan 
saksalainen kilpailu- ja tavaramerkkioikeusjuristi, joka joutui kuitenkin olosuhteiden pakot-
tamana muuttamaan vuonna 1936 synnyinmaastaan Saksasta Yhdysvaltoihin, jossa hänestä 
tuli yksi tunnetuimmista yhdysvaltalaisista kilpailu- ja tavaramerkkioikeusjuristeista. Ks. 
esim. Wadlow 2011, s. 112–114.   
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3 EU-TAVARAMERKKIJÄRJESTELMÄSTÄ 
 

3.1 JOHDANTO 
 
Tässä pääluvussa käsitellään ensiksi EU:n tavaramerkkijärjestelmän tar-

koitusta eli sitä, minkälaiseen näkemykseen tavaramerkkioikeudesta ja sen 
tarkoituksesta tässä tutkimuksessa hyödynnettävä teleologinen tulkinta pe-
rustuu (alaluku 3.2).  

Tämän jälkeen tässä luvussa kuvataan eri EU-tavaramerkkijärjestelmän 
osia, jotka ovat merkityksellisiä tämän tutkimuksen kannalta (alaluvut 3.3–
3.6). EU-tavaramerkin rekisteröinti sen käytön kautta saavutetun erottamis-
kyvyn takia ei ole doktriini, joka operoi tyhjiössä, vaan se on osa muuta sys-
teemiä – EU-tavaramerkkijärjestelmää. Tästä syystä on tarpeen kuvata tätä 
järjestelmää ennen siirtymistä käytön kautta saavutettua erottamiskykyä kos-
kevan doktriinin tarkasteluun. Näiden osien kuvaus palvelee tutkimuksessa 
hyödynnettävää systemaattista tulkintaa. EU-tavaramerkkiasetuksen keskei-
siä säännöksiä ovat säännökset EU-tavaramerkin määritelmästä ja hankkimi-
sesta, säännökset EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta ja menettä-
misestä sekä säännökset EU-tavaramerkin oikeusvaikutuksista. Nämä sään-
nökset ovat merkityksellisiä myös tässä tutkimuksessa käsiteltävän aiheen 
kannalta. 

 

3.2 EU:N TAVARAMERKKIJÄRJESTELMÄN TARKOITUS 
 
Vastauksen antaminen kysymykseen EU:n tavaramerkkijärjestelmän tar-

koituksesta saattaa olla yhtä haastavaa ja toivotonta kuin vastauksen antami-
nen kysymykseen elämän tarkoituksesta.257 Joitakin huomioita voidaan kui-
tenkin esittää. 

 
257 EU:n tavaramerkkijärjestelmän tarkoituksen määrittäminen on liitoksissa kysymyk-

siin siitä, mikä on tavaramerkki ja minkälaisia oikeuksia tavaramerkin tulisi antaa sen halti-
jalle. Nämä ovat pohjimmiltaan vaikeita kysymyksiä. Ks. Jacob 2015, s. 574 (”IN MY OPINION 
no one can truly answer the question ‘what is a trade mark?’. Nor do I think the answer to that 
question, if there were one, would tell us what legal rights should be conferred on a trade mark. 
That is why there are so many questions courts send to the CJEU and why its answers are so 
often opaque and not infrequently inconsistent with one another. Indeed, although patent law 
has its complexities, deep down I think trade mark law is more difficult and inherently full of 
self-inconsistencies”). Ks. myös Memorandum on the creation of an EEC trade mark 1976, s. 
20 (”Any regulation of trade mark law depends ultimately on the functions which are at-
tributed to the trade mark”). Ks. myös Pickering 1998, s. 49 ja 96 sekä Arnold 2020b, s. xix. 
Ks. myös vielä Dinwoodie 2004, s. 889–890 (”it is important to bear in mind a choice that 
trademark law frequently encounters but that is rarely mentioned. That is, should trademark 
law be structured reactively to protect whatever consumer understandings or producer good-
will develops, or should it proactively seek to shape the ways in which consumers shop and 
producers sell or seek to acquire rights, thus shaping how the economy functions?”) ja 962. 
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Vääristymättömän kilpailun järjestelmä on jo Euroopan unionia edeltä-
neestä ajasta lähtien kuulunut EU:n keskeisiin tavoitteisiin.258 EU:n tavara-
merkkioikeuden on katsottu olevan olennainen osa tätä vääristymättömän kil-
pailun järjestelmää.259 EU-tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkidirektiivin 
säännöksiä on näin tulkittava tämän tarkoituksen valossa.260  

On katsottu, että tavoite estää vääristymätöntä kilpailua tarkoittaa puoles-
taan sitä, että EU:n tavaramerkkijärjestelmän tulee pyrkiä saamaan tasapai-
noon ne eri intressit, joihin tavaramerkkien hankkimisella ja käytöllä on vai-
kutusta.261 Kun kyse on tavaramerkkisuojan saavuttamisen edellytyksistä tai 
suojan laajuudesta tai molemmista, on asianmukaisten ratkaisujen saavutta-
miseksi löydettävä tasapaino erityisesti seuraavien tahojen intressien välillä:  

 
i) tavaramerkin rekisteröinninhakija tai jo rekisteröidyn tavaramer-

kin oikeudenhaltija  
ii) yleisö eli lähinnä tavaroita ja palveluja ostavat kuluttajat 
iii) markkinoilla olevat muut toimijat, erityisesti kilpailijat.262 

 
258 Ks. Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen (Rooman sopimus) 3 artiklan f 

kohta (”For the purposes set out in the preceding Article, the activities of the Community shall 
include, under the conditions and with the timing provided for in this Treaty: – – the estab-
lishment of a system ensuring that competition shall not be distorted in the Common Mar-
ket”). Ks. myös EUT:n jo vuonna 1990 antama ratkaisu C-10/89 HAG II, 13 kohta (”On syytä 
korostaa, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä terveen kilpailun järjestelmää, jonka 
luominen ja säilyttäminen on perustamissopimuksen tavoite. Tällaisessa järjestelmässä yri-
tysten on voitava perustaa asiakassuhteensa tuotteiden tai palvelujen laatuun. Tämä on mah-
dollista ainoastaan sellaisten tunnusmerkkien avulla, joiden perusteella tavarat ja palvelut 
voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi täyttää tämän tehtävän, sen on taattava, että kaik-
kien sillä varustettujen tuotteiden valmistusta valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laa-
dusta”). Edellä lainatun kohdan suomenkielisessä käännöksessä käytetään käsitettä ”terve kil-
pailu”. Saman kohdan englanninkielinen käännös taas käyttää käsitettä ”undistorted compe-
tition”. Ks. aiheesta myös Knaak 2009. 

259 Kuten EUT on todennut EU:n tavaramerkkioikeutta koskevassa ratkaisukäytännös-
sään. Ks. esim. C-104/01 Libertel, 48 kohta. Ks. myös Study on the Overall Functioning of the 
European Trade Mark System 2011, s. 50–51. 

260 Ks. tältäkin osin C-104/01 Libertel, 48 kohta sekä Study on the Overall Functioning of 
the European Trade Mark System 2011, s. 50–51. 

261 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 55 ja 57. 
Ks. tällaisesta intressien tasapainoon pyrkivästä ajattelusta tavaramerkkioikeudessa myös 
esim. Ladas 1975, s. 968–969; Pickering 1998, s. 97 et seq; Phillips 2003, s. 31–32; Kur 2007, 
s. 5; Salmi ym. 2008, s. 63; Naser 2010, s. 11 ja 59–60; Ramírez-Montes 2010; Weckström 
2011; Ramsey & Schovsbo 2013, s. 674 sekä Torremans 2016, s. 423. On myös selvää, että 
jokaisella oikeuden alalla perimmäisenä tarkoituksena on saavuttaa tasapaino eri intressien 
välillä. Ks. Tritton ym. 2018, 1–011. Näkemys eri intressin tasapainosta on ongelmallinen, 
mikä johtuu sen lähtökohtaisesta epämääräisyydestä. Kuten Craig on todennut 
tekijänoikeudellisessa keskustelussa: ”[T]he idea of ‘balancing’ competing interests is no more 
than a metaphor itself, albeit one that is a pervasive and persuasive presence in modern legal 
discourse.” Craig 2005, s. 441. Nähdäkseni tässä yhteydessä onkin tärkeää määritellä se, ke-
nen intresseistä on kyse ja mitä nämä intressit tarkalleen ottaen ovat. 
262 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 55 ja 57. Ks. 
myös esim. Kur 2007, s. 5; Naser 2010, s. 11 sekä Kur & Sentfleben 2017a, s. 24–25. Intressi-
lajitteluja on olemassa erilaisia. Ks. esim. Ladas 1975, s. 968–969, jossa neljäntenä intressinä 
on yleinen sosiaalinen intressi hyvien kauppatapojen edistämiseksi ja sopimattoman ja vilpil-
lisen kilpailun torjumiseksi. Ks. vieläkin hienojakoisemmasta lajittelusta Phillips 2003, s. 31–
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KAAVIO. Intressien tasapaino. 

 

Sitä, mitä kaikkea näihin intresseihin tarkkaan ottaen sisältyy, on vaikeaa, 
ellei mahdotonta selittää tyhjentävästi. Tältäkin osin on kuitenkin mahdollista 
esittää joitakin huomioita.  

Voidaan katsoa, että ensinnäkin tavaramerkin hakijan intressissä on haet-
tavan merkin suojaaminen rekisteröinnillä sujuvasti ja suhteellisen ennakoi-
tavasti toimivaa rekisteröintijärjestelmää hyödyntäen. 263  Mikäli haettavaa 
merkkiä on käytetty markkinoilla jo ennen sen rekisteröintiä, hakijalla voi 
myös olla perusteltu intressi siihen, että rekisteröinti turvaa merkin käytön 
kautta syntyneen suotuisan kommunikaatiokanavan264 merkillä varustettujen 
tavaroiden ja palvelujen kuluttajiin eli toisin sanoen merkille syntyneen erot-
tamiskyvyn (ja tätä kautta goodwill-arvon). Vähintäänkin merkin hakija ha-
luaa turvata rekisteröinnillä itselleen rauhan luoda tämä kommunikaatioka-
nava kuluttajiin. Jo rekisteröidyn tavaramerkin oikeudenhaltijan intressissä 
taas on hänelle kuuluvien oikeuksien täysimääräinen ja tehokas suojaami-
nen,265 erityisesti siltä osin, ettei kukaan häiritse hänen luomaansa kommuni-
kaatiokanavaa merkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen kuluttajiin.266 
Kärjistetysti ilmaisten tavaramerkin haltija haluaa muiden kaupallisten toimi-
joiden pysyvän mahdollisimman kaukana hänen tavaramerkeistään.267  

 
32. Katson, että edellä kuvattu kolmijako on riittävä tämän tutkimuksen aihetta silmällä pi-
täen. Sen sijaan esimerkiksi yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuutta koskevan rekis-
teröinnin ehdottoman hylkäysperusteen (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f 
alakohta) arviointi saattaa edellyttää muidenkin intressien huomioon ottamista. Ks. tähän 
suuntaan Phillips 2003, s. 31–32.  
263 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 55. 
264 Ks. kommunikaatiokanavasta Lehmann 1986, s. 761. Ks. myös Ohly 2017, s. 3. 
265 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 55. 

266 Ohly 2017, s. 3. 
267 Ks. tähän suuntaan L'Oréal v. Bellure [2007] EWCA Civ 968 [139] (Jacob LJ). 
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Tavaroita ja palveluja ostavien kuluttajien intressissä on tulla suojatuksi 
sellaisilta toimilta, joilla pyritään luomaan vääriä vaikutelmia ja harhautta-
maan heitä tai jotka muuten aiheuttavat sekaannusta tavaroiden ja palvelujen 
kaupallisesta alkuperästä.268 Edellä mainittu kommunikaatiokanava on siis 
tärkeä myös heidän näkökulmastansa. Tavaramerkit ovat kuluttajien kannalta 
hyödyllisiä, koska ne taloustieteen termein vähentävät kuluttajien etsintä- ja 
ostopäätöskustannuksia.269 Toisin sanoen tavaramerkit ”helpottavat ja tehos-
tavat kuluttajien päätöksiä”, kun nämä valitsevat haluamiaan tuotteita.270 Ta-
varamerkkien avulla kuluttajien on helpompaa ja nopeampaa jäljittää tarjot-
tavien tavaroiden tai palvelujen lähde ja siten ostaa toistamiseen tuotteita, 
jotka olivat heistä tyydyttäviä, ja välttää päinvastaisia tuotteita.271 On kuiten-
kin tärkeää huomata, että kuluttajien intressissä on myös löytää paras mah-
dollinen tarjous markkinoilta.272 Kuluttajat saattaisivat joutua epäedulliseen 
asemaan ostovalintojensa toteuttamisessa, jos sitä tiedonkulkua, jonka perus-
teella he tekevät valintansa, estää se, että yhtä toimijaa lukuun ottamatta 
kaikki muut toimijat ovat estyneitä markkinoimasta omia tuotteitaan käte-
vällä ja ymmärrettävällä tavalla. Tämä on osasyy sille, että tiettyjä merkkejä ja 
ilmaisuja koskee tarve pitää ne kaikkien vapaassa käytössä.273 Kuluttajat ar-
vostavat reilua kilpailua ja informatiivista viestintää. Mikäli tämä jätetään 
huomiotta tai sen merkitys aliarvioidaan, on se kuluttajien etujen vastaista.274  

Lopuksi markkinoilla toimivien muiden kaupallisten toimijoiden eli erityi-
sesti tavaramerkin hakijan tai jo rekisteröidyn tavaramerkin oikeudenhaltijan 
kilpailijoiden intressissä on vapaan kilpailun sekä tavaroiden ja palvelujen va-
paan liikkuvuuden säilyttäminen.275 He haluavat markkinoida omia tuottei-
taan vapaasti millä tahansa yleiseen käyttöön tarkoitetulla merkillä tai symbo-
lilla, jota ei pitäisi monopolisoida.276 Erityisesti kilpailijoiden intressissä on se, 

 
268 Pickering 1998, s. 99. 
269 Landes & Posner 1987, s. 268–270. Ks. tästä William Landesin ja Richard Posnerin 

oivalluksesta Wilkof 2019, s. 171 (”the two authors applied the law and economics approach 
specifically to an understanding of trade mark law. By focusing on the search cost benefits of 
trade marks, they battled against the long-time hostility in some quarters against trade marks 
as being primarily a tool in the hands of advertising to create unnecessary consumer wants”). 
Ks. lainauksessa mainitusta tavaramerkkeihin liittyvästä jossain määrin negatiivisemmasta 
näkemyksestä erityisesti Brown 1948. Ks. näkemysten vastakkainasettelusta esim. Lemley 
1999, s. 1691 et seq. Ks. myös Landesin ja Posnerin teoriaan liittyen Aldred 2008 sekä Bently 
ym. 2018, s. 854–856. 

270 Economides 1988, s. 526. Ks. tästä myös esim. Pickering 1998, s. 85 et seq ja Cornish 
2004, s. 82. 

271 Ks. esim. Yhdysvalloista ratkaisu Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 
159, 163–164 (1995) (Breyer J). 

272 Ks. L'Oréal v. Bellure [2007] EWCA Civ 968 [139] (Jacob LJ). 
273 Phillips 2005, s. 392. Ks. myös Sambuc 1997, s. 403. 
274 McGeveran & McKenna 2013, s. 317. Ks. samaan suuntaan myös Dogan & Lemley 

2008, 69; Ramsey & Schovsbo 2013, s. 696 sekä julkisasiamies Tizzanon ratkaisuehdotus asi-
assa C‑228/03 Gillette, 56 kohta. 

275 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 55 ja 
Torremans 2016, s. 423. 

276 Ladas 1975, s. 968–969. 
 



 

52 
 

että tietyt merkit ja ilmaisut pysyvät kaikkien vapaassa käytössä.277 He myös 
vähintäänkin toivovat, että tavaramerkin haltijalle myönnettävä yksinoikeus 
pysyy kohtuullisissa rajoissa, jottei kilpailu rajoitu liiaksi.278 Jotkut toimijat, 
esimerkiksi markkinoilla olevat tulokkaat, saattavat haluta tavalla tai toisella 
kopioida muita toimijoita.279  

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani on hyödyntää edellä hahmoteltua 
EU:n tavaramerkkijärjestelmän tarkoitusta nykytilanteen kriittisessä arvioin-
nissa. Se, miten järjestelmä toimii näiden intressien ristiriitatilanteissa, mah-
dollistaa järjestelmän toimivuuden, sen vahvuuksien ja heikkouksien, arvioi-
misen. Pyrkimyksenä tulisi olla tavaramerkkijärjestelmän tuottaman hyödyn 
maksimointi kullekin eri asianosaistaholle ottaen luonnollisesti huomioon 
sen, että yhdelle ryhmälle koituva hyöty voi aiheuttaa haittaa toisen ryhmän 
jäsenille.280 On myös esitetty, että tavaramerkkijärjestelmät eivät ole tässä 
mielessä täysin vakaita, vaan on mahdollista ja todennäköistäkin, että ajan 
mittaan painotus eri intressien välillä vaihtelee.281 Se, mikä painotus on toista 
perustellumpaa, voidaan asettaa arvioinnin kohteeksi. 
 

3.3 EU-TAVARAMERKIN MÄÄRITELMÄ 
 

3.3.1 JOHDANTO 
 
EU-tavaramerkille on annettu lainsäädännössä hyvin väljä määritelmä. 

EU-tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaan EU-tavaramerkkinä voi olla 
mikä tahansa merkki, jos a) sellaisilla merkeillä voidaan erottaa yrityksen ta-
varat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista ja b) merkit voi-
daan esittää Euroopan unionin tavaramerkkirekisterissä tavalla, joka mahdol-
listaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen halti-
jan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.  

EU-tavaramerkkiasetuksen 4 artikla sisältää siis kaikkiaan kolme edelly-
tystä, jotka EU-tavaramerkin on täytettävä:  
 

1) kyseessä on oltava merkki; 
2) merkin on erotettava yrityksen tavarat tai palvelut muiden vastaavista 

(”abstrakti erottamiskyky”)  ja 

 
277 Phillips 2005, s. 392. Ks. myös Sambuc 1997, s. 403. 
278 Torremans 2016, s. 423. 
279 Ks. L'Oréal v. Bellure [2007] EWCA Civ 968 [139] (Jacob LJ) (”A newcomer will want 

to be able to copy — and to improve”). Ks. myös Pihlajarinne 2010, s. 68 ja Sentfleben & van 
Horen 2021. 

280 Phillips 2003, s. 32.  
281 Tritton ym. 2018, 1–011. Ks. myös Jacques 2021 (”As we know, although each IP regime 

seeks to strike a delicate balance struck between various interests, evolution of IP regimes has 
tended to tilt the balance more favourably towards IPR owners’ interests as protection bound-
aries and thresholds have been lowered”). Näin myös esim. Pickering 1998, s. 105 et seq. 
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3) merkin tulee olla esitettävissä tavaramerkkirekisterissä tavalla, joka 
mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat mää-
rittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (”esi-
tettävyys tavaramerkkirekisterissä”).282 

 
 

3.3.2 KYSEESSÄ ON OLTAVA MERKKI 
 

EU-tavaramerkkiasetuksen 4 artikla, yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 3 
artiklan 3 kohdan kanssa, sisältää ei-tyhjentävän listan merkeistä, jotka voivat 
olla EU-tavaramerkkejä. Tällaisia merkkejä ovat sanamerkit 283 , kuviomer-
kit284, ulkoasumerkit285, yhdestä väristä tai värien yhdistelmästä muodostuvat 

 
282 Ks. jaottelusta EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 

4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 2, EUTM Definition (Article 7(1)(a) EUTMR), 1 Gen-
eral Remarks, s. 347. 

283 Sanamerkit ovat tavaramerkkejä, jotka muodostuvat ”yksinomaan sanoista tai kirjai-
mista, numeroista, muista tavanomaisista typografisista kirjasimista tai niiden yhdistelmästä” 
(täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan a alakohta). EUIPO hyväksyy sanamerkin 
tekstissä minkä tahansa virallisen EU-kielen aakkoset (latinalaiset, kreikkalaiset ja kyrilliset 
aakkoset). Sitä vastoin muiden kielien aakkosia sisältävä merkki tulkitaan näin ollen kuvio-
merkiksi. Tavanomaisella asettelulla tarkoitetaan sitä, että merkin teksti on kirjoitettu yhdelle 
riville. Jos merkin teksti on usealla rivillä, on kyseessä kuviomerkki. Kirjaimet voidaan kirjoit-
taa joko isolla tai pienellä. Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, 
Section 2, Formalities, 9 Representation, description and type of mark, 9.3 Mark type, 9.3.1 
Word marks, s. 223. Myös erilaiset iskulauseet kuuluvat sanamerkkeihin, kunhan ne täyttävät 
edellä mainitut sanamerkin edellytykset.  

284 Kuviomerkit ovat tavaramerkkejä, joissa ”käytetään muita kuin tavanomaisia kirja-
simia, tyylittelyä tai erityisasettelua, graafista muotoa tai väriä tai ne muodostuvat yksin-
omaan kuviollisista elementeistä tai joissa on yhdistetty sanallisia ja kuviollisia elementtejä” 
(täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan b alakohta). Ks. myös EUIPO Guidelines for 
Examination 2022, Part B, Examination, Section 2, Formalities, 9 Representation, description 
and type of mark, 9.3 Mark type, 9.3.2 Figurative marks, s. 223–224. 

285 Ulkoasumerkki muodostuu ”kolmiulotteisesta muodosta tai kattaa sellaisen, mukaan 
lukien säiliöt, pakkaukset, itse tuote tai niiden ulkonäkö” (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 
3 kohdan c alakohta). Ulkoasumerkki voi siis muodostua yksinomaan tietystä kolmiulottei-
sesta muodosta tai ”kattaa” sellaisen, jolloin ulkoasumerkiksi on ymmärrettävä myös sellai-
nen merkki, joka sisältää muita elementtejä, kuten sana- tai kuvioelementin tai etiketin. Ks. 
EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 2, Formalities, 9 Rep-
resentation, description and type of mark, 9.3 Mark type, 9.3.3 Shape marks, s. 225–226. 
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merkit286, äänimerkit287, liikkuvat merkit288, multimediamerkit289, sijainti-
merkit290, kuviosarjamerkit291 ja hologrammimerkit292. Merkki voi siis olla 
melkeinpä mitä vain. Kuten EUT on todennut, merkki on viestinnän väline, 
joka voidaan havaita vähintään yhdellä ihmisen viidestä aistista: näkö-, kuulo-
, tunto-, maku- tai hajuaistilla.293 Mikäli merkki on kuitenkin luonteeltaan niin 
laaja ja epämääräinen, että se näyttäytyy ennemminkin jonakin abstraktina 
ominaisuutena, ei sitä voida rekisteröidä.294  

 

3.3.3 ABSTRAKTI EROTTAMISKYKY 
 

EU-tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mainitsemalla erottamiskyvyllä vii-
tataan merkin abstraktiin erottamiskykyyn, jonka arvioinnissa ei oteta huomi-
oon kyseisen hakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluita. Kyse on näin 

 
286 Tarkalleen ottaen värimerkki koostuu ”yksinomaan yhdestä väristä ilman ääriviivoja” 

tai ”yksinomaan värien yhdistelmästä ilman ääriviivoja” (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 
3 kohdan f alakohta). 

287  Tarkalleen ottaen äänimerkki koostuu ”yksinomaan äänestä” tai ”äänien yhdistel-
mästä” (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan g alakohta). 

288 Liikkuva merkki koostuu ”liikkeestä tai merkin elementtien sijainnin muutoksesta tai 
kattaa sellaisen” (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan h alakohta). Liikkuvasta mer-
kistä voidaan käyttää myös nimitystä animaatiomerkki. 

289 Multimediamerkki koostuu ”kuvan ja äänen yhdistelmästä tai kattaa sellaisen” (täytän-
töönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan i alakohta). 

290 Sijaintimerkki koostuu ”erityisestä tavasta, jolla tavaramerkki on sijoitettu tai kiinni-
tetty tavaroihin” (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan d alakohta). 

291 Kuviosarjamerkki koostuu ”yksinomaan joukosta elementtejä, jotka toistuvat säännöl-
lisesti” (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan e alakohta). 

292 Hologrammimerkki koostuu ”elementeistä, joilla on holografisia ominaisuuksia” (täy-
täntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan j alakohta). 

293 C-321/03 Dyson, 29–30 kohdat. Ks. myös julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin rat-
kaisuehdotus asiassa C-273/00 Sieckmann, 22 kohta. Ks. myös Schneider 2018, s. 56–57 ja 
Kur 2017b, s. 93–94. Eri aisteja hyödyntävää brändäämistä kutsutaan usein termillä ”sensory 
branding”. Ks. Innanen & Jäske 2014, s. 103. 

294 Ks. C-321/03 Dyson. Tapauksessa hakijan (Dyson) rekisteriviranomaiselle jättämässä 
kansallisessa tavaramerkkihakemuksessa oli kaksi eri merkkiä, joita molempia kuvattiin seu-
raavasti: ”Tavaramerkki koostuu läpinäkyvästä roska-astiasta tai keräilysäiliöstä, joka muo-
dostaa osan kuvassa olevan pölynimurin ulkopinnasta.” Molempiin kuvauksiin oli liitetty kuva 
Dysonin valmistamasta ja kaupan pitämästä pölypussittomasta pölynimurimallista. Kuvat ei-
vät olleet identtisiä, vaan kuvien pölynimurinmallit olivat erilaisia. Merkkejä haettiin rekiste-
röitäväksi muun muassa pölynimureille sekä niiden osille ja tarvikkeille. Dyson oli itse useaan 
kertaan täsmentänyt asian käsittelyn aikana, että kyseisellä hakemuksella ei pyritä rekisteröi-
mään tavaramerkiksi yhtä tai useampaa läpinäkyvän keräyssäiliön tiettyä muotoa vaan hake-
muksessa graafisesti esitetyt muodot olivat pelkästään esimerkkejä tällaisesta säiliöstä. Mer-
kit eivät myöskään koostuneet tietystä väristä, vaan erityisen värin puuttumisesta eli läpinäky-
vyydestä, jonka ansiosta kuluttaja pystyy toteamaan keräyssäiliöön kertyneen pölyn määrän 
ja näkemään, milloin säiliö on täynnä (19 kohta). EUT katsoi, että jos tämä ominaisuus hyväk-
syttäisiin tavaramerkiksi, saisi tällaista määrittämätöntä kohdetta koskevan tavaramerkin 
haltija perusteetonta kilpailuetua, koska sillä olisi tällöin oikeus estää kilpailijoitaan tarjoa-
masta pölynimureita, joiden ulkopinnalla on jonkinlainen läpinäkyvä keräyssäiliö, oli se 
minkä muotoinen tahansa (38 kohta). Kyseessä ei siten ole sellainen merkki, joka kelpaa ta-
varamerkiksi (39–40 kohdat). Ks. aiheesta myös Geiregat 2022b, s. 703–705. 
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ollen erilaisesta arvioinnista verrattuna asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa säädettyyn EU-tavaramerkin rekisteröinnin ehdottomaan hylkäys-
perusteeseen, jonka mukaan merkkiä ei rekisteröidä, mikäli siltä puuttuu erot-
tamiskyky suhteessa rekisteröitäväksi haettuihin tavaroihin ja palveluihin.295 
Merkiltä edellytettävä abstrakti erottamiskyky voinee puuttua vain hyvin poik-
keuksellisissa tapauksissa.296 EUIPO:n tutkintaohjeistuksessa mainitaan esi-
merkkinä sanamerkki ”tavaramerkki”. 297  Abstrakti erottamiskyky puuttuu 
luonnollisesti myös sellaisilta merkeiltä, joita ei voida havaita ihmisaistein.298 
Esimerkkinä tästä ovat äänet tai äänisignaalit, joita ihmisen kuuloaisti on ky-
kenemätön havaitsemaan.299  

 

3.3.4 ESITETTÄVYYS TAVARAMERKKIREKISTERISSÄ  
 

EU-tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan b alakohta koskee merkin esitettä-
vyyttä tavaramerkkirekisterissä. Säännöksen nykyinen sanamuoto korvasi 
aiemmin voimassa olleen vaatimuksen merkin graafisesta esitettävyydestä.300 
Nykyään EU-tavaramerkin tulee siis olla esitettävissä tavaramerkkirekiste-
rissä tavalla, joka mahdollistaa sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmäl-
lisen määrittämisen. EU-tavaramerkkiasetuksen 10. johdantokappale täyden-
tää näitä 4 artiklan b kohdassa esitettyjä selkeyden ja täsmällisyyden edelly-
tyksiä. Sen mukaan ”[m]erkki olisi voitava esittää missä tahansa asianmukai-
sessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen, eikä siten vält-
tämättä graafisella tavalla, kunhan esitystapa on selkeä, täsmällinen, itsenäi-
nen, helposti saatavilla oleva, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen”. Näitä 
lopuksi mainittuja kriteereitä (selkeä, täsmällinen, itsenäinen, helposti saata-
villa oleva, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen) kutsutaan Sieckmann-kri-
teereiksi)301.  

 
295 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 2, EUTM Definition (Article 7(1)(a) EUTMR), 1 General Re-
marks, 1.2 Distinguishing character, s. 348. Beebe jaottelee yhdysvaltalaisessa oikeuskirjalli-
suudessa semioottisen analyysin perusteella erottamiskyvyn kahteen eri muotoon: vertikaali-
seen alkuperää koskevaan erottamiskykyyn (”source distinctiveness”) ja horisontaaliseen 
erottavaan erottamiskykyyn (”differential distinctiveness”). Näistä ensimmäistä voitaisiin ku-
vata abstraktiksi erottamiskyvyksi. Ks. Beebe 2008, s. 54–56. Ks. myös abstraktin erottamis-
kyvyn käsitteen ja tulkinnan kritiikistä Mellor ym. 2018, s. 40–47. 

296 Kur 2017b, s. 93. 
297 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 2, EUTM Definition (Article 7(1)(a) EUTMR), 1 General Re-
marks, 1.2 Distinguishing character, s. 348. Ks. myös julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus 
asiassa C-329/02 P SAT.2, 17 kohta.  

298 C-321/03 Dyson, 29–30 kohdat. Ks. myös Kur 2017b, s. 92. 
299 Kur 2017b, s. 92. 
300 Ks. nyt jo kumotun yhteisön tavaramerkkiasetuksen (207/2009) 4 artikla, jossa kuva-

taan graafisen esitettävyyden vaatimus.  
301 Näistä kriteereistä käytetty nimitys ”Sieckmann-kriteerit” juontuu siitä, että mainitut 

kriteerit ovat alkuaan peräisin EUT:n Sieckmann-ratkaisusta. Ks. C-273/00 Sieckmann, 55 
kohta. Niitä noudatetaan siis edelleen uuden lainsäädännön aikana. Nämä kriteerit mainitaan 
nykyään myös täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa. Kriteerien taustalla on ennen 
muuta oikeusvarmuuden periaate. Mikäli yritys hankkii itselleen yksinoikeuden tiettyihin 
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Sen lisäksi, että täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohta sisältää ei-tyh-
jentävän listan (a–j alakohdat) hyväksyttävistä merkeistä, sisältää se myös oh-
jeistuksen siitä, kuinka kukin näistä merkeistä on esitettävä tavaramerkkiha-
kemuksessa. Tätä ohjeistusta seuraamalla on mahdollista varmistua siitä, että 
sanamerkit, kuviomerkit, ulkoasumerkit, sijaintimerkit, kuviosarjamerkit, yh-
destä väristä tai värien yhdistelmästä muodostuvat merkit, äänimerkit, liikku-
vat merkit, multimediamerkit ja hologrammimerkit ovat kuvattuina hake-
muksessa siten, että merkin esitettävyydelle asetetut Sieckmann-kriteerit 
täyttyvät. Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaan myös edellä 
esitettyyn tavaramerkkityyppejä koskevaan luetteloon kuulumaton merkki 
voidaan hyväksyä, jos se voidaan esittää tavalla, joka täyttää Sieckmann-kri-
teerit.302 Tällainen esitystapa ei ainakaan vielä ole mahdollinen esimerkiksi 
tuoksu-303, maku-304 tai kosketusmerkkien305 osalta.306 

 
merkkeihin erottaakseen tavaransa ja palvelunsa muiden tavaroista ja palveluista, on tunnet-
tava yksityiskohtaisen tarkasti ne merkit, jotka se varaa itselleen, jotta muut tietävät, missä 
rajoissa niiden pitää omassa toiminnassaan pysytellä. Ks. julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colome-
rin ratkaisuehdotus asiassa C-273/00 Sieckmann, 36 kohta. Esitystapojen avaaminen graa-
fista esitettävyyttä laajemmaksi ja monipuolisemmaksi lisää EU-tavaramerkkijärjestelmän 
joustavuutta ja edesauttaa epätyypillisten merkkien rekisteröintiä. Ks. Olmane & Ostanina 
2017, s. 63. 

302 Esimerkkinä voidaan mainita tunnistemerkki (engl. tracer mark), joka koostuu tiet-
tyyn tuotteeseen asetetuista värillistä viivoista tai nauhoista. Tällaisten merkkien käyttö on 
suosittua tekstiiliteollisuudessa. Tunnistemerkki voi lisäksi koostua esimerkiksi värillisistä 
viivoista letkuissa tai johdoissa. Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Exami-
nation, Section 2, Formalities, 9 Representation, description and type of mark, 9.3 Mark type, 
9.3.11 Other marks, 9.3.11.1 Tracer marks, s. 240. EUIPO on rekisteröinyt muutamia tunnis-
temerkkejä. Esimerkiksi EU-tavaramerkin nro 7332315 selityksen mukaan tavaramerkin ku-
vauksessa on ”putki, letku tai pursotusprofiili, jonka ulkopinnalla on säännöllisin välein 
ohuita mustia poikkiviivoja, jotka ovat putken, letkun tai pursotusprofiilin poikki pituussuun-
nassa olevien punaisten poikkiviivojen välissä”. Ks. toisena esimerkkinä EU-tavaramerkki nro 
3001203. 

303 Tuoksumerkki koostuu nimensä mukaisesti jostakin tuoksusta. 
304 Makumerkki taas koostuu nimensä mukaisesti jostakin mausta. 
305 Kosketusmerkki koostuu jonkin tavaran tai sen pakkauksen erityisestä kosketustuntu-

masta. Ks. määritelmästä Schneider 2018, s. 66–67. 
306 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 2, Formalities, 

9 Representation, description and type of mark, 9.3 Mark type, 9.3.11 Other marks, s. 240–
241. EUIPO:n valituslautakunnat antoivat toimintansa alussa (ja ennen EUT:n Sieckmann-
ratkaisua) kaksi huomiota herättänyttä ratkaisua, joissa sanallinen kuvaus katsottiin sellaise-
naan riittäväksi tuoksumerkin kuvaukseksi silloisen yhteisön tavaramerkkiasetuksen 4 artik-
lan tarkoittamalla tavalla. Ks. ratkaisut R 156/1998-2, the smell of fresh cut grass ja R 
711/1999-3, The scent of raspberries. Jälkimmäisessä tapauksessa rekisteröinti estyi merkiltä 
puuttuvan erottamiskyvyn johdosta. Ks. Sieckmann-ratkaisun jälkeisestä tuoksumerkkejä 
koskevasta oikeuskäytännöstä T-305/04 Eden. Tapauksessa hylättiin hakemus, joka sisälsi 
sanallisen kuvauksen ”kypsän mansikan tuoksu” ja sitä täydentävän mansikkaa esittävän vä-
rikuvan. Ks. tuoksumerkkien tarkempaa kuvaamista koskevan teknologian viimeaikaisesta ta-
sosta esim. Hernandez-Marti Perez 2014, s. 668 ja nykyjärjestelmän kritiikistä esim. Gormley 
2017, s. 292. Ks. sen sijaan makumerkkejä koskevasta ratkaisukäytännöstä R 120/2001-2, The 
Taste of Artificial Strawberry Flavour, 12 kohta. Ks. taasen kosketusmerkkien osalta vertailun 
vuoksi Saksan korkeimman oikeuden ratkaisu BGH 5.10.2006 - I ZB 73/05 (haptische 
Marke), jonka mukaan kosketusmerkkien riittävänä kuvauksena voidaan pitää tuntuman 
tuottavan tavaran tai sen pakkauksen täsmällistä sanallista kuvausta. Ratkaisun mukaan kos-
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3.3.5 SUOSITUIMMAT MERKKITYYPIT 
 
Sanamerkit ovat suosituin EU-tavaramerkkityyppi. Niiden osuus kaikista 

vuosina 1996–2022 (heinäkuu) jätetyistä EU-tavaramerkkihakemuksista on 
57 prosenttia. 307  Kuviomerkit ovat sanamerkkien jälkeen suosituin EU-
tavaramerkkityyppi, niiden osuus on noin 42 prosenttia.308 Ulkoasumerkit 
ovat kolmanneksi suosituin EU-tavaramerkkityyppi, niiden osuus on kuiten-
kin vain n. 0,5 prosenttia.309 Myös värimerkiksi tai äänimerkiksi luokiteltavien 
merkkien osuus on pieni: värimerkkien 0,05 prosenttia310 ja äänimerkkien 
0,02 prosenttia311. Muiden yksittäisten merkkityyppien osuus on vielä pie-
nempi. 

 

3.4 EU-TAVARAMERKKIÄ KOSKEVAT EHDOTTOMAT 
HYLKÄYSPERUSTEET 

 

3.4.1 YLEISTÄ 
 
Kuten edellä on kerrottu, EU-tavaramerkki saadaan ainoastaan rekiste-

röinnillä. Rekisteröinti ei kuitenkaan onnistu, mikäli rekisteröintihakemuk-
seen soveltuu jokin hylkäysperuste. Hylkäysperusteet on EU-
tavaramerkkiasetuksessa jaoteltu ehdottomiin ja suhteellisiin. Ehdottomissa 
hylkäysperusteissa (7 artikla ja tarkemmin sanoen sen 1 kohta) on kyse kol-
mansien oikeuksista riippumattomista esteistä, joiden taustalla voidaan kat-
soa olevan jokin yleinen etu. Suhteelliset hylkäysperusteet (8 artikla) perustu-
vat nimenomaan kolmansien oikeuksiin. Tässä tutkimuksessa suhteelliset hyl-
käysperusteet jäävät vain maininnan tasolle, ja seuraavassa esityksessä keski-
tytään ainoastaan ehdottomien hylkäysperusteiden esittelyyn.  

Käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevissa säännöksissä ei ole 
kyse itsenäisestä oikeudesta tavaramerkin rekisteröintiin. Kyse on sen sijaan 

 
ketuksesta saatavaa tuntumaa ei siis sellaisenaan tarvitse ”kouriintuntuvasti” kuvata. Ks. kri-
tiikistä esim. Kur 2017b, s. 103. Ks. myös kosketusmerkkejä koskevasta ratkaisukäytännöstä 
esim. R 1174/2006-1, DaimlerChrysler sekä R 2588/2014-2, The Procter & Gamble. Esimer-
kiksi Yhdysvalloissa ei ole yhtä tiukkaa vaatimusta merkin esitettävyydestä tavaramerkkire-
kisterissä kuin EU:ssa – esim. tuoksun tai maun rekisteröinnille ei ole samanlaista absoluut-
tista estettä kuin EU:ssa. Ks. Lanham Act § 45, 15 USC § 1127 sekä esim. tuoksumerkin rekis-
teröinnistä TTAB:n ratkaisu In re Clarke, 17 USPQ2d 1238, 1990 WL 354572 (TTAB 1990). 
Ks. myös oikeuskirjallisuudesta esim. Reid ym. 2018, s. 293 sekä Geiregat 2022a. 

307 EUIPO Statistics of European Union Trade Marks 2022. Sanamerkkejä koskevia EU-
tavaramerkkihakemuksia on tehty tällä aikavälillä n. 1,5 miljoonaa. 

308 EUIPO Statistics of European Union Trade Marks 2022. Kuviomerkkejä koskevia EU-
tavaramerkkihakemuksia on tehty tällä aikavälillä n. 1 miljoona. 

309 EUIPO Statistics of European Union Trade Marks 2022. Ulkoasumerkkejä koskevia 
EU-tavaramerkkihakemuksia on tehty tällä aikavälillä n. 12 000. 

310 EUIPO Statistics of European Union Trade Marks 2022. Värimerkkejä koskevia EU-
tavaramerkkihakemuksia on tehty tällä aikavälillä n. 1 300. 

311 EUIPO Statistics of European Union Trade Marks 2022. Äänimerkkejä koskevia EU-
tavaramerkkihakemuksia on tehty tällä aikavälillä n. 450 
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poikkeuksesta tiettyihin EU-tavaramerkkioikeudessa säädettyihin ehdotto-
miin rekisteröinnin hylkäysperusteisiin.312 Tämän vuoksi on tarpeen tarkas-
tella tarkemmin näitä rekisteröinnin hylkäysperusteita, koska ne määrittele-
vät sen, voiko käytön kautta saavutettu erottamiskyky ylipäätään tulla arvioi-
tavaksi yksittäisessä asiassa ja jos voi, millä edellytyksillä. 

Ennen varsinaista ehdottomia hylkäysperusteita koskevaa tarkastelua on 
syytä ottaa huomioon muutama yleinen ehdottomiin hylkäysperusteisiin liit-
tyvä seikka. Näitä ovat ehdottomien hylkäysperusteiden suhde hakemuksessa 
määriteltyihin tavaroihin ja palveluihin, EU-tavaramerkin yhtenäisen luon-
teen vaikutus, hylkäysperusteiden perusteellinen ja kattava tutkinta sekä hyl-
käysperusteesta ilmoittamisen ajankohta. Näiden yleisten seikkojen jälkeen 
on vuorossa eri hylkäysperusteita koskeva tarkastelu.  

 

3.4.2 HYLKÄYSPERUSTEIDEN SUHDE HAKEMUKSESSA 
MÄÄRITELTYIHIN TAVAROIHIN JA PALVELUIHIN 

 
Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on 

luokiteltava tavaramerkkihakemuksessa käyttämällä Nizzan sopimukseen pe-
rustuvaa luokitusjärjestelmää (EU-tavaramerkkiasetuksen 33 artiklan 1 
kohta). Nizzan sopimuksesta on tällä hetkellä käytössä sen 11. versio, jossa on 
34 tavaraluokkaa (luokat 1–34) ja 11 palveluluokkaa (luokat 35–45). Tavara-
merkkihakemuksen tekijän on yksilöitävä ne tavarat tai palvelut, joille haetaan 
tavaramerkkisuojaa, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset vi-
ranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrit-
tää haetun suojan laajuuden (EU-tavaramerkkiasetuksen 33 artiklan 2 
kohta).313  

Tavaroiden tai palvelujen riittävän selvä ja täsmällinen yksilöinti on tär-
keää myös ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisen kannalta.314 Lähes 
kaikkia ehdottomia hylkäysperusteita on arvioitava ottamalla huomioon ne ta-
varat ja palvelut, joille rekisteröintiä haetaan.315  

 
312 Tätä on painotettu ratkaisukäytännössä. Ks. esim. T-152/07 Lange Uhren, 121 kohta; 

T-318/09 TDI, 40 kohta; T-72/11 ESPETEC, 44 kohta; T‑360/12 Louis Vuitton, 83 kohta; 
T‑363/15 Työhönvalmennus Valma, 34 kohta; T‑33/15 BIMBO, 87 kohta; T‑395/16 Windfin-
der, 77 kohta; T‑404/18 PDF Expert, 10 kohta ja T‑809/19 El Clasico, 83 kohta. Ks. vastaavasti 
tavaramerkkidirektiivin osalta C-108/05 EUROPOLIS, 21 kohta. Ks. myös oikeuskirjallisuu-
desta Wilkof 2013. 

313 Ks. myös asetusta edeltäneestä oikeuskäytännöstä C-307/10 IP Translator, 49 kohta. 
Ks. lisää tavaroiden ja palvelujen luokituksesta esim. EUIPO Guidelines for Examination 
2022, Part B, Examination, Section 3, Classification, s. 272 et seq. 

314 Ks. tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta annettu C-307/10 IP Translator, 42–43 koh-
dat. 

315 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 5 Scope of Objections to the Goods and 
Services, s. 341. Ainoastaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohta on tästä poikkeuksena. 
Ks. von Kapff 2017a, s. 33. 
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Kun EU-tavaramerkin rekisteröintiä on haettu erilaisia tavaroita tai palve-
luja varten, on rekisteriviranomaisena toimivan EUIPO:n tutkijan tarkistet-
tava kaikkien näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, ettei rekisteröitäväksi 
haettu merkki kuulu ainoankaan EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 koh-
dassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan. EUIPO:n tutkija voi 
päätyä erilaisiin johtopäätöksiin tarkastelluista tavaroista tai palveluista riip-
puen. Jos tavaramerkin rekisteröinnin hylkäysperusteet koskevat vain joitakin 
tavaroita tai palveluja, on rekisteröinti hylättävä vain näiden tavaroiden tai 
palvelujen osalta.316  

Rekisteröintihakemukset sisältävät toisinaan runsaasti eri tavaroita ja pal-
veluja, jolloin hylkäysperusteiden arviointi ja perusteleminen kaikkien näiden 
tavaroiden ja palvelujen osalta voi olla hyvinkin työläs tehtävä. Sen sijaan, että 
jokaista tavaraa ja palvelua käsiteltäisiin erikseen, on ratkaisukäytännössä 
katsottu riittäväksi, että rekisteriviranomainen antaa yhteiset hylkäysperus-
tetta koskevat perustelut tavaroiden tai palvelujen luokan tai ryhmän osalta.317 
Mahdollisuus antaa yhteiset perustelut joidenkin tavaroiden tai palvelujen 
osalta voi kuitenkin ulottua ainoastaan sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, joi-
den välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys. EUIPO:n tutkijan perus-
telujen tulee siis soveltua erotuksetta kuhunkin näistä tavaroista ja palveluista. 
Yksinomaan se seikka, että kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat samaan luok-
kaan, ei ole riittävä peruste yhteisten perustelujen antamiselle, koska samoi-
hin tavara- tai palveluluokkiin kuuluu usein keskenään hyvin erilaisia tava-
roita tai palveluja.318  

EU-tavaramerkkihakemuksesta ilmenevää tavaroiden ja palvelujen luette-
loa on mahdollista rajata (EU-tavaramerkkiasetuksen 49 artikla). Rajaaminen 
saattaa olla tarpeellista, jotta voidaan välttää hakemuksen hylkääminen. Ra-
jaamisen voi tehdä poistamalla jonkin ilmauksen, täsmentämällä sitä tai jät-
tämällä tavaroiden ja palvelujen jokin alaryhmä pois.319 Eräitä rajauksia ei 
kuitenkaan voida hyväksyä. Esimerkiksi rajauksia, joiden mukaan kyseisillä 
tavaroilla tai palveluilla ei ole jotakin ominaisuutta, ei voida hyväksyä, jos ne 
ovat omiaan aiheuttamaan oikeudellista epävarmuutta tavaramerkin suojan 
ulottuvuuden osalta.320 EUIPO:n tutkintaohjeissa annetun esimerkin mukaan 
merkin ”Teatteri” osalta ei voida hyväksyä rajausta, jonka mukaan rekisteröin-
tiä haetaan ”kirjoille, lukuun ottamatta teatteria käsitteleviä kirjoja”.321 Lisäksi 
vaikka rajaus olisikin lopulta hyväksyttävä, voi sen myötä merkkiin kuitenkin 

 
316 EU-tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 1 kohta. Ks. vastaavasti C-363/99 Postkantoor, 

72 ja 73 kohdat, jotka liittyvät tavaramerkkidirektiivissä määriteltyihin ehdottomiin hylkäys-
perusteisiin. 

317 Ks. tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta annettu C-239/05 BVBA Management, Trai-
ning en Consultancy, 38 kohta. 

318 T-118/06 ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, 28 kohta ja siinä viitattu ratkai-
sukäytäntö.  

319 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 3, Classifica-
tion, 5 Examination Procedure, 5.3 Restriction and amendment of a list of goods and services, 
5.3.2 Wording of restrictions, s. 297. 

320 C-363/99 Postkantoor, 114–115 kohdat. 
321 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 2 Dialogue with the Applicant, s. 339. 
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soveltua uusia hylkäysperusteita. Merkki voidaan katsoa esimerkiksi harhaan-
johtavaksi (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta), mikäli 
se kuvaa sellaisia ominaisuuksia, joita rajatut tavarat tai palvelut eivät voi enää 
sisältää.  

 

3.4.3 EU-TAVARAMERKIN YHTENÄISEN LUONTEEN 
VAIKUTUS  

 
EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaate käy ilmi EU-

tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2 kohdasta. Sen mukaan EU-tavaramerkki 
on ”yhtenäinen”, mikä ilmenee siten, että ”[s]en oikeusvaikutukset ovat sa-
manlaiset kaikkialla unionissa”. Tästä seuraa edelleen, että EU-tavaramerkin 
”voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko unionissa”.322 

EU-tavaramerkin yhtenäinen luonne ja sitä koskeva periaate ilmenee myös 
EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdasta, jonka mukaan merkkiä kos-
keva rekisteröintihakemus on hylättävä, vaikka ehdoton hylkäysperuste on 
olemassa ”ainoastaan osassa unionia” (korostus lisätty). Säännöksen sovel-
tumisen kannalta ratkaisevaa on se, milloin ehdottoman hylkäysperusteen on 
katsottava olevan olemassa ”osassa unionia”. EU-tavaramerkkiasetus ei itses-
sään lausu mitään tästä.  

Käsitteen ”osassa unionia” arviointi tulee yleensä ajankohtaiseksi niissä ti-
lanteissa, joissa rekisteröitäväksi haettu EU-tavaramerkki sisältää sanallisia 
elementtejä. Monet EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan ehdotto-
mista hylkäysperusteista liittyvätkin sanan, sanojen tai merkinnän merkityk-
seen tietyllä kielellä.323 EU:n jäsenvaltioiden välisistä kielellisistä eroista seu-
raa se, että sanamerkki voidaan ymmärtää eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Kun 
EU-tavaramerkkihakemus on lähetetty EUIPO:lle, tehdään kaikille sanaele-
menttejä sisältäville merkeille systemaattinen kielitarkistus kaikilla EU:n vi-
rallisilla kielillä.324 EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan soveltami-
sesta ehdottomien hylkäysperusteiden yhteydessä seuraa se, että merkin re-
kisteröinti voidaan hylätä sillä perusteella, että se on esimerkiksi erottamisky-
vytön, kuvaileva tai tullut tavalliseksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kaup-
patavan mukaan jollakin EU:n virallisella kielellä.325  

 
322  On katsottu, että yhtenäisen luonteen periaate muodostaa koko EU-

tavaramerkkijärjestelmän selkärangan. Ks. Hasselblatt 2018, s. 93. Ks. myös EU-
tavaramerkkiasetuksen kolmas ja neljäs johdantokappale. 

323 Hasselblatt 2018, s. 94. Esimerkiksi erottamiskyvyttömiä merkkejä koskeva ehdoton 
hylkäysperuste (b alakohta) voi kuitenkin tulla sovellettavaksi myös sanaelementtejä sisältä-
mättömien merkkien osalta.  

324 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 1, Proceedings, 
1 Introduction and General Overview of Examination Proceedings, s. 180. Näitä kieliä ovat 
tällä hetkellä (24) bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liet-
tua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, 
tšekki, unkari ja viro. 

325 Ks. esim. T-91/99 OPTIONS, 4 ja 27–29 kohdat. Tapauksessa EUIPO ei hyväksynyt 
sanaa ”OPTIONS” rekisteröitäväksi, koska sanalta ”OPTIONS” puuttui erottamiskyky englan-
nin ja ranskan kielen osalta. 
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On kuitenkin korostettava, että EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 
kohta viittaa esteiden olemassaoloon ”osassa unionia” eikä esimerkiksi esteen 
olemassaoloon vain EU:n virallisilla kielillä ja/tai alueella, jonka täytyy vähin-
tään vastata yhden jäsenvaltion aluetta. 326  Täten on katsottu, että EU-
tavaramerkki ei ole rekisteröitävissä siitä syystä, että sillä on hylkäysperustei-
den soveltamisen kannalta ongelmallinen merkitys esimerkiksi arabian 327 , 
baskin328, hindin329, katalaanin330, turkin331 tai venäjän332 kielellä, joita aina-
kin huomattava osa kohdeyleisöstä ymmärtää ainakin osassa Euroopan unio-
nia.333 Koska EUIPO:n suorittama ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinta 
tapahtuu ainakin pääasiassa vain EU:n virallisilla kielillä sen vuoksi, että vain 
niiden osalta tehdään aina systemaattinen kielitarkistus334, saattavat muilla 

 
326 Ks. esim. T-72/11 Espetec, 35–36 kohdat ja T‑830/16 PLOMBIR, 52–53 kohdat. Ks. 

myös Ringelhann & Martin 2018. Ks. kuitenkin aiemmasta ehdotuksesta rajata muut kuin 
EU:n viralliset kielet kokonaan arvioinnin ulkopuolelle Study on the Overall Functioning of 
the European Trade Mark System 2011, s. 146 ja Maniatis 2011, s. 176. 

327 Ks. analogisesti C-147/14 EL BAINA, 22 kohta. Ks. myös Ringelhann & Martin 2018, s. 
608–609. 

328 Bender & von Kapff 2001, s. 633. 
329 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 4 European Criteria, s. 340 sekä siinä vii-
tattu EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 4, Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) EUTMR, 1 General 
Remarks, 1.2 The reference base, s. 455. 

330 T-72/11 ESPETEC, 35–36 kohdat.  
331 Vaikkakaan Turkki ei ole EU:n jäsenvaltio eikä turkki ole EU:n virallinen kieli, on turkki 

kuitenkin yksi Kyproksen tasavallan virallisista kielistä ja osa Kyproksen asukkaista ymmär-
tää ja puhuu turkin kieltä. Ks. lisää esim. Kur 2017b, s. 118. Lisäksi muissa EU-jäsenvaltioissa 
asuu turkkilaisia ja muita turkin kieltä osaavia ihmisiä. Ks. R 2141/2015-5, GÜVEN, 11 kohta. 

332 T‑432/16 медведь, 29–31 kohdat ja T‑830/16 PLOMBIR, 54–60 kohdat. Ks. myös 
Ringelhann & Martin 2018, s. 609. 

333 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 4 European Criteria, s. 340 sekä siinä vii-
tattu EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 4, Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) EUTMR, 1 General 
Remarks, 1.2 The reference base, s. 454 et seq. Ks. myös Ringelhann & Martin 2018. On mie-
lenkiintoista nähdä, miten EUIPO:n käytäntö kehittyy esimerkiksi kiinalaisista kirjoitusmer-
keistä koostuvien merkkien suhteen, joita koskevat hakemusmäärät ovat olleet kasvussa 
EUIPO:ssa. Kiinalaisia kirjoitusmerkkejä sisältävien EU-tavaramerkkien tutkiminen ehdotto-
mien hylkäysperusteiden osalta lienee ainakin toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Ks. EUIPO:n tut-
kijan 4.2.2020 tekemä päätös asiassa 018088254 China Gold And Silver Jewellry. Rekisteröi-
täväksi haettu merkki sisälsi rekisteröitäväksi haettuja tavaroita ja palveluja kuvailevan ilmai-
sun sekä englanniksi että kiinaksi. Merkin rekisteröinti hylättiin kuvailevuuden ja erottamis-
kyvyn puutteen vuoksi. Ks. myös oikeuskirjallisuudesta Lam 2017; Kur 2017b, s. 119; Ringel-
hann & Martin 2018, s. 609 sekä myös Michalec 2019, s. 521. Myös internetslangi voi olla nyt 
käsiteltävässä mielessä relevantti kieli. Ks. T‑503/19 XOXO, jossa rekisteröitäväksi haettu 
merkki koostui ilmaisusta ”XOXO”, joka on internetslangia ja tarkoittaa suukkoja ja halauk-
sia. Kyseisessä ratkaisussa se katsottiin rekisteröitäväksi haettuihin tavaroihin nähden erot-
tamiskyvyttömäksi. Ks. T‑503/19 XOXO, 47–48 kohdat sekä oikeuskirjallisuudesta Ringel-
hann & Martin 2018, s. 610–611 sekä Martin 2021. 

334 Muut kuin EU:n viralliset kielet voivat toisaalta tulla huomioiduiksi sillä perusteella, 
että kolmannet osapuolet ovat toimittaneet niitä koskevan huomautuksen virastolle. Ks. tästä 
EU-tavaramerkkiasetuksen 45 artikla sekä EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, 
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kielillä ongelmalliset merkit läpäistä helpommin ehdottomien hylkäysperus-
teiden tutkinnan.335 Ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan läpäisseet ja 
rekisteröidyksi tulleet merkit voidaan kuitenkin saattaa uudelleen arvioita-
vaksi EU-tavaramerkin mitätöintimenettelyssä. 

Oikeuskirjallisuudessa on järkeenkäyvästi ehdotettu, että EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mainitsemaa käsitettä ”osassa 
unionia” tulisi viime kädessä arvioida kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä ar-
vioinnissa olisi otettava huomioon 7 artiklan 2 kohdan taustalla oleva tarkoi-
tus ja yleinen etu, jonka mukaan koko EU:n alueella yhtenäisesti voimassa ole-
vaa EU-tavaramerkkiä ei tule rekisteröidä, jos se mielletään jossakin osassa 
unionia ehdottomien hylkäysperusteiden vastaisena. Toisaalta huomioon tu-
lisi myös ottaa EU:n sisämarkkinoiden koko ja näin ollen EU-tavaramerkkien 
toimintasäde, jonka johdosta sen unionin osan, jota hylkäysperuste koskee, 
täytyy olla edes jollakin tapaa merkityksellinen.336 Näiden kahden näkökul-
man huomioiminen ja yhteensovittaminen auttaa asianmukaisten ratkaisujen 
tekemisessä. 

Jos kyseessä on merkki ilman sanallisia elementtejä ja siihen soveltuu jokin 
hylkäysperuste, koskee kyseinen hylkäysperuste yleensä koko Euroopan unio-
nia.337 Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi yksinomaan väristä, värien yhdis-
telmästä, yksinomaan kuviollisista elementeistä tai yksinomaan tavaran muo-
dosta koostuvat merkit. Kun merkki ei sisällä mitään kielisidonnaisia element-
tejä, on siitä syntyvä mielleyhtymä yleensä sama koko Euroopan unionissa. 

EUIPO:n tutkintaohjeistuksen mukaan tätä sääntöä ei tule kuitenkaan ym-
märtää aivan ehdottomaksi.338  

EU-tavaramerkkiasetus sisältää lisäksi erityisen säännöksen ehdottomien 
hylkäysperusteiden sovellettavuudesta unionin laajentumisen yhteydessä. 
Uuden jäsenvaltion liittymispäivänä jo vireillä ollutta EU-tavaramerkin rekis-
teröintiä koskevaa hakemusta ei voida hylätä minkään 7 artiklan 1 kohdassa 
luetellun ehdottoman hylkäysperusteen perusteella, jos näitä perusteita olisi 
sovellettava pelkästään uuden jäsenvaltion liittymisen vuoksi (EU-
tavaramerkkiasetuksen 209 artiklan 2 kohta).  
 

 
Examination, Section 1, Proceedings, 3 General Principles Concerning Examination Proceed-
ings, 3.1 Procedural aspects concerning third-party observations and review of absolute 
grounds, s. 183. 

335 Ks. tältä osin Ringelhann & Martin 2018, 607 (”it would assist with the examination of 
a mark if the applicant were required to provide a translation of any word reproduced in the 
mark for which it is seeking registration that is not understood in any of the languages of the 
Union or the Member States”). Ks. myös von Kapff 2017a, s. 76–77. 

336 Hasselblatt 2018, s. 95. Ks. tästä myös R 900/2018-1, Frigola, 31–34 kohdat. 
337 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 4 European Criteria, s. 341. 
338 EUIPO:n tutkintaohjeistuksen mukaan kohdeyleisölle merkistä syntyvä mielleyhtymä, 

liike-elämän käytännöt tai hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen käyttö voi-
vat kuitenkin olla erilaisia Euroopan unionin eri osissa. EUIPO Guidelines for Examination 
2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 1, General Prin-
ciples, 4 European Criteria, s. 341. 
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3.4.4 PERUSTEELLINEN JA KATTAVA TUTKINTA 
 
EUIPO tutkii viran puolesta ehdottomien hylkäysperusteiden soveltuvuu-

den kunkin EU-tavaramerkkihakemuksen osalta. Sen tulee omasta aloittees-
taan selvittää sellaiset asian kannalta merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat 
johtaa tällaisen perusteen soveltamiseen (EU-tavaramerkkiasetuksen 95 ar-
tikla).339  

EUT on todennut, että merkin rekisteröintiä haettaessa tapahtuvan ehdot-
tomien hylkäysperusteiden tutkinnan tulee olla perusteellista ja kattavaa, jotta 
vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti. Edelleen on todettu, 
että oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä on syytä var-
mistaa, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin me-
nestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa.340 Tavaramerkkijärjestelmän tu-
lee näin ollen perustua ensisijaisesti rekisteröintiä edeltävään tarkastukseen 
eikä jälkikäteiseen tarkastukseen. Tästä syystä hakijoiden toisinaan esittämä 
huomautus siitä, että rekisteröidyn tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat ra-
joitukset  (nykyinen EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artikla) oikeuttaisivat va-
paamielisemmän rekisterikäytännön, on katsottava perusteettomaksi.341  

Ehdottomia hylkäysperusteita koskeva tutkinta perustuu viraston ja haki-
jan väliseen vuoropuheluun (EU-tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 kohta). 
Hakemus EU-tavaramerkiksi voidaankin hylätä vasta sen jälkeen, kun haki-
jalle on annettu mahdollisuus peruuttaa hakemuksensa, muuttaa sitä tai esit-
tää huomautuksensa342 hänelle varatun määräajan puitteissa.343 Jos hylkäys-
peruste tulee hakijalle varatun määräajan jälkeen edelleen sovellettavaksi, hy-
lätään hakemus kokonaan tai osittain.  

 
 
 
 

 
339 Ks. myös esim. C‑265/09 P BORCO-Marken-Import Matthiesen, 57 kohta. 
340 C-64/02 P DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, 45 kohta. Ks. vastaavasti tavara-

merkkidirektiivin osalta C-104/01 Libertel, 59 kohta ja C-363/99 Postkantoor, 123 kohta. 
341 Ks. tavaramerkkidirektiivin vastaavasta tulkinnasta C-104/01 Libertel, 58–59 kohdat. 

Ks. myös esim. Hasselblatt 2018, s. 91–92 ja Maier 2013, s. 695–696. 
342 Jos EUIPO katsoo, että haettu merkki on ehdottoman hylkäysperusteen vastainen, on 

rekisteröinninhakijan tehtävänä ja vastuulla esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, 
että kyseinen hylkäysperuste ei tule sovellettavaksi. Ks. C-238/06 P Develey, 49–50 kohdat. 
Hakijat saattavat joskus vedota huomautuksissaan sellaisiin seikkoihin, jotka on jo vakiintu-
neen oikeuskäytännön myötä todettu perusteettomiksi. Katso näiden osalta esim. EUIPO 
Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Re-
fusal, Chapter 4, Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) EUTMR, 1.4 Common misunder-
standings, s. 457–458. 

343 Ks. viraston ja hakijan vuoropuhelusta myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, 
Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 
2 Dialogue with the Applicant, s. 338–339. 
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3.4.5 HYLKÄYSPERUSTEESTA ILMOITTAMISEN 
AJANKOHTA 

 
Se, voidaanko haettuun merkkiin soveltaa jotakin ehdotonta hylkäysperus-

tetta, on arvioitava tavaramerkin hakemispäivän tilanteen perusteella.344 Mi-
käli jokin ehdoton hylkäysperuste soveltuu haettuun merkkiin, on EUIPO:n 
tehtävänä ilmoittaa hakijalle esteestä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Useimmissa tapauksissa tämä tapahtuu viran puolesta ennen EU-
tavaramerkkihakemuksen julkistamista.345  

Tavaramerkkihakemuksen julkistaminen (EU-tavaramerkkiasetuksen 44 
artikla) ei kuitenkaan takaa kyseisen merkin rekisteröimistä tavaramerkkinä 
tai edes sitä, että merkki säästyisi ehdottomien hylkäysperusteiden soveltami-
selta. EUIPO:lla onkin oikeus aloittaa ehdottomien hylkäysperusteiden tutki-
minen tarvittaessa uudelleen omasta aloitteestaan, milloin tahansa ennen 
merkin rekisteröintiä (45 artiklan 3 kohta).346 EUIPO voi myös avata tutkinta-
menettelyn uudelleen kolmansien osapuolten esittämien huomautusten (45 
artiklan 2 kohta) 347  tai valituslautakunnan antaman päätöksen 348  perus-
teella.349  

Rekisteröinninhakijan kannalta on tietenkin toivottavaa, että hän saisi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yhdellä kertaa tiedon kaikista asi-
aan soveltuvista ehdottomista hylkäysperusteista ja niiden laajuudesta. Erityi-
sen tärkeää hakijalle on saada tieto siitä, soveltuuko asiaan jokin sellainen eh-
doton hylkäysperuste, jonka soveltuminen on käytön kautta saavutetusta erot-
tamiskyvystä riippumatonta.350 Hakijalle saattaa muuten koitua tarpeettomia 
kustannuksia siitä, että tämä kerää todisteita käytön kautta saavutetusta erot-
tamiskyvystä, jos myöhemmin ilmoitettava tällainen muu ehdoton hylkäyspe-
ruste johtaa joka tapauksessa merkin hylkäämiseen. Lisäksi niissä tilanteissa, 
joissa käytön kautta saavutettu erottamiskyky voi johtaa hylkäysperusteen so-
veltamatta jättämiseen, on hakijalle tärkeää saada yhdellä kertaa tieto siitä, 
mikä on kyseisen esteen laajuus: jos estettä päädytään myöhemmin tehtävän 
harkinnan jälkeen laajentamaan koskemaan esimerkiksi myös muita kuin 

 
344 Ks. esim. T‑60/17 TSA LOCK, 25 kohta. 
345 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 6 Timing of Objections, s. 344. 
346  Ks. ensimmäistä yhteisön tavaramerkkiasetusta koskevasta oikeuskäytännöstä T-

289/02 TELEPHARMACY SOLUTIONS, 60 kohta.  
347  EU-tavaramerkkiasetuksen 45 artiklan 2 kohdan mukaan ”kolmansien osapuolien 

huomautukset on toimitettava ennen väitejakson päättymistä tai, jos tavaramerkkiä vastaan 
on tehty väite, ennen väitettä koskevan lopullisen päätöksen tekemistä”. 

348 Ks. delegoidun asetuksen 30 artikla sekä EUIPO Guidelines for Examination 2022, 
Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 
6 Timing of Objections, s. 344. Ks. myös esim. R 723/2017-1, capitalpartner, 25 kohta. 

349  Ks. esteen ilmoittamisesta EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien (WIPO, 
Madridin pöytäkirja) osalta EU-tavaramerkkiasetuksen 193 artiklan 7 kohta ja EUIPO Guide-
lines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, 
Chapter 1, General Principles, 6 Timing of Objections, s. 344. 

350 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 1, General Principles, 3 Decision, s. 340. 
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alun perin ilmoitettuja kieliä, on tällä vaikutusta siihen, miten laajalta EU:n 
alueelta hakijan on osoitettava käytön kautta saavutettu erottamiskyky.  

 

3.4.6 EHDOTTOMAT HYLKÄYSPERUSTEET 
 

3.4.6.1 Johdanto 
 
EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevista ehdottomista hylkäysperus-

teista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa. Hylkäyspe-
rusteet on jaettu a–m alakohtiin, ja ne ovat suurelta osin yhteneväiset tavara-
merkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa olevien ehdottomien hylkäysperustei-
den kanssa. Luettelo on ymmärrettävä tyhjentäväksi.351 

 

7 artikla 
 
Ehdottomat hylkäysperusteet 
 
1.   Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: 

 
a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia; 
 
b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky; 
 
c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai 

merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tava-
roiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai 
maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen 
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia; 

 
d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai 

merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hy-
vän kauppatavan mukaan; 

 
e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan 

i) tavaran luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominai-
suudesta, 

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä ta-
varan muodosta tai muusta ominaisuudesta, 

iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai 
muusta ominaisuudesta; 

 
f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia; 
 

 
351  Ks. vastaavasti tavaramerkkidirektiivin 14. johdantokappale. Ks. myös Hasselblatt 

2018, s. 85. 
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g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimer-
kiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkupe-
rän suhteen; 

 
h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet 

ja jotka on hylättävä Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan mukaisesti; 
 
i) tavaramerkit, jotka sisältävät muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 

ter artiklassa tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkejä tai vaakunoita, joilla 
on erityistä julkista merkitystä, jollei toimivaltainen viranomainen ole hy-
väksynyt niiden rekisteröintiä. 

 
j) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle alkuperä-

nimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevien tai unionin 
lainsäädännön tai kansallisen oikeuden taikka kansainvälisten sopimusten, 
joissa unioni tai asianomainen jäsenvaltio on sopimuspuolena, nojalla; 

 
k) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle viinejä kos-

kevien perinteisten merkintöjen suojaa koskevien unionin säädösten tai 
kansainvälisten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, nojalla; 

 
l) tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle aitojen pe-

rinteisten tuotteiden suojaa koskevien unionin säädösten tai kansainvälis-
ten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, nojalla; 

 
m) tavaramerkit, jotka muodostuvat kasvinjalostajanoikeuksien suojasta 

annetun unionin lainsäädännön tai kansallisen oikeuden taikka kansainvä-
listen sopimusten, joissa unioni tai asianomainen jäsenvaltio on sopimus-
puolena, mukaisesti rekisteröidystä aiemmasta kasvilajikenimestä tai sen 
olennaisista osista ja koskevat saman tai läheistä sukua olevan lajin lajik-
keita. 

 
 
EUT on todennut, että ehdottomia hylkäysperusteita tulee tulkita ottamalla 

huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin hylkäysperusteen tausta-aja-
tuksena.352 Tämä yleinen etu voi kuvastaa erilaisia huomioon otettavia seik-
koja kunkin kyseessä olevan hylkäysperusteen osalta.353 

EU-lainsäätäjä on valinnut, että EU-tavaramerkin käytön kautta saavu-
tettu erottamiskyky johtaa vain 7 artiklan 1 kohdan b–d hylkäysperusteiden 
soveltamatta jättämiseen. 354  Muut EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 
kohdassa mainitut hylkäysperusteet eivät näin kuulu käytön kautta saavutet-
tua erottamiskykyä koskevien säännösten soveltamisalaan. Lainsäätäjän mu-

 
352 C-299/99 Philips, 77 kohta ja C-104/01 Libertel, 51 kohta. 
353 Yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P Henkel, 45–46 kohdat ja C-329/02 P SAT.2, 

25 kohta.  
354 EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta. 
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kaan näiden muiden hylkäysperusteiden soveltamisalaan kuuluvat merkit ei-
vät siis ole missään olosuhteissa rekisteröintikelpoisia, eivät edes käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn johdosta. 

Käsittely etenee siten, että ensiksi tarkastellaan niitä hylkäysperusteita, joi-
den soveltamatta jättämiseen käytön kautta saavutettu erottamiskyky johtaa. 
Kyse on siis hylkäysperusteista, jotka koskevat merkin erottamiskyvyn puu-
tetta, kuvailevuutta ja tavalliseksi tulemista (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 ar-
tiklan 1 kohdan b–d alakohdat). Näitä hylkäysperusteita käsitellään siinä jär-
jestyksessä kuin ne ilmenevät EU-tavaramerkkiasetuksesta. Tämän jälkeen 
tarkasteltavana ovat muut hylkäysperusteet ja lyhyesti se, miksi niiden sovel-
tamisalaan kuuluvat merkit eivät ole rekisteröintikelpoisia edes käytön kautta 
saavutetun erottamiskyvyn johdosta. 
 
3.4.6.2 Erottamiskyvyttömät, kuvailevat ja tavallisiksi tulleet merkit (b–d ala-

kohdat) 
 
A1. Erottamiskyvyttömyys (b alakohta) 

 
EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään 

rekisteröinnin hylkäysperusteesta, joka rajaa rekisteröinnin ulkopuolelle 
kaikki merkit, ”joilta puuttuu erottamiskyky”. Säännös vastaa tavaramerkki-
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 quin-
quies artiklan B osan ii kohdan ensimmäistä vaihtoehtoa.  

Kuten edellä on käynyt ilmi, EU-tavaramerkin käytön kautta saavutettu 
erottamiskyky johtaa tämän hylkäysperusteen soveltamatta jättämiseen. En-
sin on kuitenkin tutkittava se, tuleeko tämä hylkäysperuste lainkaan sovellet-
tavaksi yksittäisessä asiassa. 

Tämän hylkäysperusteen taustalla oleva yleinen etu eli tarkoitus, jonka va-
lossa tätä hylkäysperustetta on tulkittava, on estää rekisteröinti sellaisilta mer-
keiltä, joita ei mielletä tavaramerkiksi.355 Rekisteröinti on siis evättävä mer-
keiltä, jotka eivät kykene takaamaan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle merkillä 
varustetun tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää ja erottamaan ilman se-
kaannuksen mahdollisuutta tätä tavaraa tai palvelua niistä, joilla on eri alku-
perä.356 Toisin sanoen tämä hylkäysperuste palvelee kuluttajien intressiä tun-
nistaa jonkin tuotteen kaupallinen alkuperä.357 

Tämän hylkäysperusteen soveltamisessa on ratkaisevaa arvioida sitä, mi-
ten kohdeyleisö, joka koostuu rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroi-
den tai palvelujen keskivertokuluttajista, mieltää rekisteröitäväksi haetun 
merkin.358 On tärkeää korostaa, että tämän hylkäysperusteen arvioinnissa on 
kyse ainoastaan haetun merkin lähtökohtaisen erottamiskyvyn arvioinnista. 
Kyse on siis siitä, että rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen velvollisuu-
tena on perustellulla tavalla ennustaa, onko kyseessä oleva merkki kykenevä 

 
355 C-37/03 P BioID, 60 kohta. 
356 C-37/03 P BioID, 60 kohta. 
357 Kur 2017b, s. 111.  
358 C-363/99 Postkantoor, 34 kohta. 
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keskivertokuluttajien silmissä yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoi-
tetun tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erotta-
maan sen muiden tavaroista tai palveluista.359 Lähtökohtana on, että tämä ole-
tettu keskivertokuluttaja on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tark-
kaavainen ja huolellinen.360 

Hylkäysperusteen arvioinnissa ei siis oteta huomioon merkin 
käyttöä, eli kuluttajien ei ole täytynyt tutustua tavaramerkkiin sen 
käytön myötä. Jos merkin käyttö otettaisiin ratkaisevana tekijänä 
huomioon jo 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erot-
tamiskyvyn arvioinnissa, tekisi tämä käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskevan 7 artiklan 3 kohdan tarpeettomaksi.361  

 
Erilaisista keksityistä sanoista koostuvat merkit, kuten ”EXXON”362, kulut-

tajat mieltävät yleensä kaupallisen alkuperän osoittajina. Myös yleiskieleen 
kuuluvat sanat voivat olla lähtökohtaisesti erottamiskykyisiä merkkejä, mikäli 
niitä käytetään irrallaan niiden normaalista merkityksestään. Klassinen esi-
merkki on ”APPLE” tietokoneille.363  Myös omintakeiset logot eli kuvioele-
menttejä ja mahdollisesti myös tekstielementtejä sisältävät merkit (kuviomer-
kit)  kohdeyleisö ymmärtää kaupallisen alkuperän osoittajina eli lähtökohtai-
sesti erottamiskykyisinä. Esimerkkinä tästä on GORE-TEX-kuviomerkki: 

 
359 Ks. myös Tritton 2012, s. 230. 
360 Yhdistetyt asiat C-53/01 - C-55/01 Linde ym., 41 kohta; C-104/01 Libertel, 46 ja 75 

kohdat sekä C-363/99 Postkantoor, 34 kohta. Ottaen huomioon tämän lähtökohdan saattaa 
asteittaisia eroja seurata tavaroiden tai palvelujen tyypin johdosta. Huomiota on kiinnitetty 
erityisesti siihen, onko kyseiset tavarat tai palvelut suunnattu suurelle yleisölle vaiko erikois-
tuneelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuusaste on yleensä korkea. Kohdeyleisön erikoistuneisuus 
ei voi kuitenkaan vaikuttaa määräävästi merkin erottamiskyvyn arvioimisessa sovellettaviin 
oikeudellisiin arviointiperusteisiin: vaikka erikoistuneen kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste 
olisi korkea, ei tästä välttämättä seuraa, että merkki voidaan helpommin katsoa erottamisky-
kyiseksi. C‑311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, 47–48 kohdat. Määritelmä 
tavanomaisesti valistuneesta sekä kohtuullisen tarkkaavaisesta ja huolellisesta keskivertoku-
luttajasta oli EU-tavaramerkkioikeuden osalta ensiksi esillä merkkien sekaannusvaaraa kos-
kevassa EUT:n ennakkoratkaisussa vuodelta 1999 (ratkaisu koski aiemman tavaramerkkidi-
rektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, nykyisen tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan, tulkintaa). Ks. C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, 26 kohta. EUT viittasi kysei-
sessä tapauksessa keskivertokuluttajan määritelmän osalta aikaisempaan vuodelta 1998 pe-
räisin olevaan ennakkoratkaisuunsa, joka koski 26.6.1990 annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1907/90 (EYVL L 173, s. 5) tulkintaa munien kaupan pitämisen vaatimuksista. Ks. 
C-210/96 Gut Springenheide, 27–31 kohdat. Ks. lisää tavaramerkkioikeudessa käytetyn kes-
kivertokuluttajamääritelmän alkuperästä, sisällöstä, kehityksestä ja kritiikistä esim. Davis 
2005b sekä Davis 2015. Ks. myös esim. Mellor ym. 2018, s. 52–66. 

361 C‑136/02 P Maglite, 50 kohta ja T-337/99 Henkel, 44 kohta. Ks. kuitenkin C-398/08 P 
Vorsprung durch Technik, 53 kohta, jossa EUT:n perustelut viittaavat siihen, että merkin 
”Vorsprung durch Technik” tosiasiallisella käytöllä oli merkitystä 7 artiklan 1 kohdan b koh-
dan soveltuvuuden arvioinnissa ilman, että hakija olisi vedonnut 7 artiklan 3 kohdan tarkoit-
tamaan käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn. Ks. tapauksen arvioinnista esim. Mellor 
ym. 2018, s. 295–296 ja Kur 2017b, s. 134. Ks. myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta ratkaisu 
O-072-18, Trade Mark Registration No. 3070652 by Birkenstock Sales GmbH [16]. 

362 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 000145375. 
363 EU-tavaramerkkirekisteröinti nro 000000753. 
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KUVA 1. GORE-TEX-kuviomerkki. EU-tavaramerkki rek.nro 

011029477.  

 

EUT on useaan otteeseen todennut, että ”erottamiskykyä koskevat arvioin-
tiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille”. Se on kuitenkin 
samalla korostanut, että ”kohdeyleisö ei välttämättä miellä eri ryhmiin kuulu-
via merkkejä samalla tavoin”, ja näin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvilla mer-
keillä voi olla harvemmin lähtökohtaista erottamiskykyä.364  

Esimerkiksi ulkoasumerkkien365 osalta EUT on todennut, että 
keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai 
niiden pakkauksen ulkoasun perusteella, graafisen tai sanallisen 
osatekijän puuttuessa366, että tavaroilla on tietty alkuperä. Tästä 
syystä ulkoasumerkeillä voi olla harvemmin lähtökohtaista erot-
tamiskykyä verrattuna sana‑ tai kuviomerkkeihin.367 Mitä enem-
män se muoto, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, muis-
tuttaa tavaran tai sen pakkauksen todennäköisintä muotoa, sitä 
todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu lähtö-
kohtainen erottamiskyky.368 Ainoastaan sellaisella merkillä, joka 

 
364 C-64/02 P DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, 34 kohta; C-398/08 P Vorsprung 

durch Technik, 37 kohta ja C‑265/09 P BORCO-Marken-Import Matthiesen, 33 kohta. 
365 Ulkoasumerkkejä koskeva ratkaisukäytäntö on merkityksellinen myös sellaisten kuvio-

merkkien osalta, jotka muodostuvat tuotteen tai sen osien kaksiulotteisista kuvauksista. Ks. 
C-25/05 P Storck, 29 kohta ja C-417/16 P Storck, 36 kohta. 

366 Tuotteen tavanomainen ulkoasu voidaan rekisteröidä ulkoasumerkiksi, jos siinä on esi-
merkiksi näkyvissä erottamiskykyinen sanamerkki tai etiketti. EUIPO Guidelines for Exami-
nation 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 3 Non-
distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), 10 Shape Marks, 10.3 Shape of the goods 
themselves or shapes related to the goods or services; shape of the packaging or containers, 
10.3.1 Elements and factors affecting the distinctiveness of the sign as a whole when the shape 
is non-distinctive (CP9), s. 394 et seq. 

367 C‑136/02 P Maglite, 30 kohta ja C‑417/16 P Storck, 34 kohta. 
368 C‑136/02 P Maglite, 31 kohta. Tältä osin on hyvä täsmentää, että muodot, jotka eivät 

liity mitenkään rekisteröitäväksi haettuihin tavaroihin tai palveluihin, ovat yleensä lähtökoh-
taisesti erottamiskykyisiä. EUIPO:n tutkintaohjeet mainitsee esimerkkinä Michelin-ukon. 
EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds 
for Refusal, Chapter 3 Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), 10 Shape Marks, 
10.2 Shapes unrelated to the goods or services themselves, s. 391. 
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”poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla val-
litsevasta tavasta ja joka tästä syystä saattaa täyttää keskeisen teh-
tävänsä alkuperän osoittajana”, on lähtökohtainen erottamis-
kyky.369

Esimerkkejä ulkoasumerkeistä, joiden rekisteröinti hylättiin:

KUVA 2. Taskulamppu-ulkoasumerkki. EU-tavaramerkki
hak.nro 000119552. Haettu muoto oli vain muunnelma rekis-
teröitäväksi haettujen tavaroiden (taskulamppujen) tavan-
omaisesta muodosta.370

369 C‑136/02 P Maglite, 31 kohta ja C‑417/16 P Storck, 35 kohta. Ei ole täysin selvää, missä 
määrin nämä kaksi edellytystä (”poikkeaa merkittävästi” ja ”tästä syystä täyttää keskeisen teh-
tävänsä alkuperän osoittajana”) ovat itsenäisiä ja kumulatiivisia edellytyksiä vai seuraako en-
simmäisen edellytyksen täyttymisestä automaattisesti myös se, että jälkimmäinen täyttyy. Ks. 
London Taxi Corporation Limited v. Frazer-Nash Research Limited and Ecotive Limited 
[2017] EWCA Civ 1729 [40]-[42]. Ks. myös Bently ym. 2018, s. 987–988; Ramírez-Montes 
2018b, s. 330; Collett 2020, s. 147 ja Ramírez-Montes 2020, erityisesti s. 344–353.

370 C‑136/02 P Maglite.
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KUVA 3. LINDT-suklaapupu-ulkoasumerkki. EU-
tavaramerkki hak.nro 003844446. Haettu suklaapupujen 
muoto ja kullanvärinen pakkaus olivat yleisiä suklaatuote-
markkinoilla ja vastasivat kyseisen alan käytäntöjä. Merkin yk-
sittäisiä elementtejä ei pidetty erikseen eikä yhdessäkään erot-
tamiskykyisinä.371 

 

 

Esimerkkejä ulkoasumerkeistä, joiden rekisteröinti hyväksyttiin: 
 

 
KUVA 4. Jäätelöpuikko-ulkoasumerkki. EU-tavaramerkki 
rek.nro 010350593.  

 

 

 
371 C‑98/11 P Lindt. 
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KUVA 5. Pullo-ulkoasumerkki. EU-tavaramerkki rek.nro 
012485702.  

 

Värimerkkien osalta EUT on todennut Libertel-ratkaisussa, 
joka koski yksinomaan oranssin väristä koostuvan merkin rekis-
teröintiä muun ohella telekommunikaatiopalveluille, että vaikka 
värien avulla onkin mahdollista välittää tiettyjä mielleyhtymiä ja 
herättää tunteita, ne eivät juurikaan voi välittää täsmällisiä tie-
toja. Näin on etenkin siitä syystä, että värejä tavanomaisesti käy-
tetään runsaasti mainoksissa sekä tavaroiden ja palveluiden myy-
misessä niiden vetovoiman takia ilman, että niillä välitettäisiin 
mitään täsmällistä viestiä, varsinkaan tuotteiden kaupallista alku-
perää osoittavaa viestiä.372 Tästä seuraa, että kuluttajat eivät ole 
tottuneet olettamaan, että pelkkä väri ilman mitään graafista tai 
sanallista osatekijää osoittaa tuotteiden kaupallista alkuperää. 
Väriltä sellaisenaan siis puuttuu yleensä se ominaisuus, että se 
erottaisi tietyn yrityksen tuotteet muiden yritysten vastaavista.373 
Sen lisäksi, että rekisteriviranomaisten ja tuomioistuinten on sel-
vitettävä, miten rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden ja palvelu-
jen keskivertokuluttaja mieltää värin, on värien erottamiskykyä 
arvioitaessa myös tarve ottaa huomioon ”yleinen etu, jonka mu-
kaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröin-
tiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyt-
tää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa”.374 EUT perusteli tätä 

 
372 C-104/01 Libertel, 40 kohta. Ks. myös C-49/02 Heidelberger Bauchemie, 38 kohta. 
373 C-104/01 Libertel, 65 kohta. 
374 C-104/01 Libertel, 60 kohta.  
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sillä, että tosiasiallisesti käytettävissä olevien värien määrä on ra-
jallinen, minkä johdosta jo se, että pieni määrä värejä rekisteröi-
dään tavaramerkiksi, ”voisi ammentaa tyhjiin käytettävissä ole-
vien värien varaston”.375 Näin laaja yksinoikeus olisi EUT:n mu-
kaan ongelmallista vääristymättömän kilpailun näkökulmasta, 
koska se antaisi perusteetonta kilpailuetua yhdelle talouselämän 
toimijalle.376 Kun kyse on väristä, lähtökohtaisen erottamiskyvyn 
olemassaolo ennen minkäänlaista käyttöä onkin mahdollista ai-
noastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, ”erityisesti silloin, kun 
niiden tavaroiden ja palvelujen määrä, joita varten tavaramerkin 
rekisteröintiä haetaan, on hyvin pieni ja kun kohdemarkkinat ovat 
hyvin erikoistuneet”.377 

Äänimerkkien osalta on olemassa vähemmän ratkaisukäytän-
töä. EUYT on kuitenkin katsonut, että kuluttajat eivät välttämättä 
tunnista tiettyä äänielementtiä osoituksena tavaroiden tai palve-
lujen alkuperästä.378 Tämä näyttäisi kuitenkin olevan tavara- ja 
palvelusektorikohtaista. On mahdollista, että tiettyjen tavaroiden 
tai palvelujen osalta kuluttaja tunnistaa äänen perusteella niiden 
olevan peräisin tietystä yrityksestä. Näin voi olla muun muassa 
televisio- tai radiolähetysten tai ohjelmistojen osalta.379 Rekiste-
röitäväksi haetulla äänellä täytyy kuitenkin olla ”tietty merkittä-
vyys, jonka avulla kyseinen kuluttaja havaitsee sen ja katsoo sen 
tavaramerkiksi eikä toiminnalliseksi osatekijäksi tai tunnisteeksi, 
jolla ei ole omia ominaispiirteitä”.380 

Näiden lisäksi myöskään esimerkiksi yksittäisistä kirjai-
mista 381  tai vaikkapa ylistävistä iskulauseista (sloganeista) 382 
koostuvia merkkejä ei välttämättä ymmärretä osoituksena tava-
roiden ja palvelujen alkuperästä. 

 
 

375 C-104/01 Libertel, 54 kohta. 
376 C-104/01 Libertel, 54 kohta. Tämä arvio on merkityksellinen myös väriyhdistelmistä 

koostuvien merkkien osalta. Ks. C-49/02 Heidelberger Bauchemie, 41 kohta. Vaikka erilaisia 
väriyhdistelmiä on olemassa olennaisesti enemmän kuin yksittäisiä värejä, voi tavaramerkki-
suoja johtaa myös näissä tapauksissa haitalliseen värien monopolisointiin. Tämä pätee erityi-
sesti hyvin yksinkertaisiin väriyhdistelmiin. Ks. esim. R 379/2009-1, Deutsche Bahn, 16 kohta. 

377 C-104/01 Libertel, 66 kohta ja C-49/02 Heidelberger Bauchemie, 39 kohta. Ks. myös 
esim. T-97/08 KUKA Roboter, 44–47 kohdat. 

378 T-408/15 Globo, 42 kohta. 
379 T-408/15 Globo, 43–44 kohdat. 
380 T-408/15 Globo, 45 kohta. Viitatussa tapauksessa oli kyse hyvin yksinkertaisesta ää-

nestä, joka rajoittui kahden saman nuotin toistamiseen. Siltä puuttui erottamiskyky. Ks. ääni-
merkkien osalta myös T-668/19 Ardagh, 40–49 kohdat sekä EUIPO Guidelines for Exami-
nation 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 3 Non-
distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), 14 Sound Marks, s. 436–437. Ks. myös 
Geiregat 2022b, s. 708–712. 

381 C‑265/09 P BORCO-Marken-Import Matthiesen, 39 kohta. 
382 C-64/02 P DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, 35 kohta. Ks. iskulauseita koske-

van ratkaisukäytännön (epäjohdonmukaisuuden) kritiikistä Keeling 2005 ja Bently ym. 2018, 
s. 993.  
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Se, että tietyntyyppisillä merkeillä voi olla harvoin lähtökohtaista erotta-
miskykyä, ei kuitenkaan voi perustella sellaista olettamaa, että tällaisilta mer-
keiltä puuttuu automaattisesti lähtökohtainen erottamiskyky ja että ne voivat 
saavuttaa sen vain merkin käytön kautta.383 Kaikenlaisten merkkien osalta on 
siis tutkittava konkreettisesti niiden lähtökohtainen erottamiskyky.384  

Rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen keski-
vertokuluttaja tarkastelee merkkiä yleensä kokonaisuutena eikä ryhdy tutki-
maan sen eri yksityiskohtia. Sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamis-
kykyinen, tulee näin ollen ottaa huomioon siitä syntyvä kokonaisvaiku-
telma.385 Tämä ei kuitenkaan estä tarkastelemasta etukäteen kaikkia niitä ta-
varamerkin yksittäisiä osatekijöitä, joista se koostuu.386 

Luovuus tai mielikuvituksellisuus eivät ole edellytyksiä sille, että merkkiä 
voidaan pitää erottamiskykyisenä. Riittää, että kohdeyleisö pystyy merkin 
avulla yksilöimään tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkki on, alkupe-
rän ja siten erottamaan ne muiden yritysten tavaroista tai palveluista.387 
 

A2. Kuvailevuus (c alakohta) 
 
Tavaramerkin kuvailevuutta koskeva ehdoton hylkäysperuste käy ilmi EU-

tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta. Sen mukaan rekis-
teröitävyyden ulkopuolelle rajataan ”tavaramerkit, jotka muodostuvat yksin-
omaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoimin-
nassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, 
käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistus-
ajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai pal-
velujen ominaisuuksia”. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 

 
383 C-404/02 Nichols, 29 kohta. 
384 C‑265/09 P BORCO-Marken-Import Matthiesen, 37 kohta. Ks. yksityiskohtaisesti eri 

merkkityyppien lähtökohtaista erottamiskykyä koskevasta arviointikäytännöstä EUIPO 
Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for 
Refusal, Chapter 3 Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR). 

385 Ks. esim. C-329/02 P SAT.2, 28 kohta; Yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P Hen-
kel, 44 kohta; C‑136/02 P Maglite, 20 kohta ja C-286/04 P Botella Corona, 22 kohta. 

386 C-286/04 P Botella Corona, 23 kohta. Rekisteriviranomainen ei ole velvollinen käsit-
telemään merkin eri osatekijöitä hakijan vaatimassa järjestyksessä. C-238/06 P Develey, 85 
kohta. 

387 C-329/02 P SAT.2, 41 kohta. EUYT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin 
vähäinenkin erottamiskyky (engl. minimum degree of distinctive character) riittää siihen, 
että tätä hylkäysperustetta ei voida soveltaa. Ks. esim. T-34/00 EUROCOOL, 39 kohta ja T-
96/16 STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., 14 kohta. Näkemys rekisteröintiin riittä-
västä merkin vähäisestäkin erottamiskyvystä onkin sopusoinnussa erottamiskyvyttömyyttä 
koskevan hylkäysperusteen sanamuodon (”tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky”) 
kanssa. EUT on sen sijaan ollut sangen pidättyväinen ottamaan suoraan kantaa riittävänä pi-
dettyyn erottamiskyvyn asteeseen (jos tällaista on ylipäätään mahdollista määrittää tarkoituk-
senmukaisella tavalla). EUT on todennut, että 7 artiklan 1 kohdan b kohdan soveltumista ar-
vioitaessa ei ole tarpeen lausua ”erottamiskyvyn puuttumisen käsitteen mahdollisista rajoista 
vähimmäiserottamiskyvyn käsitteeseen nähden”. C-104/00 P Companyline, 20 kohta. Ks. ai-
heesta lisää Mellor ym. 2018, s. 286–288. 
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kohdan c alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B osan ii 
kohdan toista vaihtoehtoa.  

Edellä kävi ilmi se, miten erottamiskyvyn puutetta koskevan hylkäysperus-
teen pääasiallisena tarkoituksena on rajata rekisteröitävyyden ulkopuolelle 
kaikki merkit, joita ei mielletä tavaramerkeiksi. Nyt käsiteltävällä merkin ku-
vailevuutta koskevalla hylkäysperusteella on ensisijaisesti toisenlainen tarkoi-
tus. EUT:n mukaan tämän hylkäysperusteen taustalla on yleinen etu, jonka 
mukaan ”merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai 
palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen 
saatava vapaasti käyttää”.388 Kuvailevia merkkejä koskee näin ollen vapaa-
napitotarve.389  

Tämä hylkäysperuste minimoi tavaramerkin rekisteröinnin myöntämisen 
mahdolliset kielteiset vaikutukset niille toimijoille, jotka toimivat samalla tai 
läheisillä aloilla.390 Mikäli tavaramerkkioikeus antaisi yhdelle elinkeinonhar-
joittajalle oikeuden tavaroita tai palveluja kuvaileviin ilmaisuihin, voisi sillä 
olla dramaattinen vaikutus muihin elinkeinonharjoittajiin ja heidän kykyynsä 
välittää tietoa tavaroistaan tai palveluistaan.391 Tämän hylkäysperusteen taus-
talla siis painottuu nykyisten ja tulevien kilpailijoiden intressi sen varmista-
miseksi, että yksittäiset elinkeinonharjoittajat eivät saa tarpeetonta hallintaa 
merkkeihin, joilla on toivottuja ominaisuuksia myös muiden toimijoiden kan-
nalta.392 

Merkin kuvailevuutta koskeva hylkäysperuste soveltuu vain silloin, kun re-
kisteröitäväksi haettu merkki voi kuvailla rekisteröintihakemuksessa mainit-
tujen tavaroiden tai palvelujen jotakin ”ominaisuutta”. Hylkäysperusteen sa-
namuodosta käy edelleen ilmi, että lainsäätäjä on yhtäältä osoittanut, että laji, 
laatu, määrä, käyttötarkoitus, arvo, maantieteellinen alkuperä ja tavaroiden 
valmistusajankohta tai palvelujen suoritusajankohta on kaikki katsottava ta-
varoiden tai palvelujen ominaisuuksiksi, mutta toisaalta tarkentanut, ettei 
tämä luettelo ole tyhjentävä, joten myös muut tavaroiden tai palvelujen omi-
naisuudet voidaan ottaa huomioon.393 Merkitystä ei ole sillä, ovatko tavaroi-
den tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia 
vai toissijaisempia ominaisuuksia.394 

 
388 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 25 kohta. Vahvistettu tämän jälkeen 

useissa muissa ratkaisuissa. Ks. esim. C-191/01 P Doublemint, 31 kohta; Yhdistetyt asiat C-
53/01 - C-55/01 Linde ym., 73 kohta ja C-363/99 Postkantoor, 55 kohta. Sen lisäksi, että näillä 
merkeillä tai ilmauksilla voidaan kuvailla tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, voidaan 
niillä myös ”vaikuttaa eri tavoin kuluttajien valintoihin”. Ks. Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-
109/97 Chiemsee, 26 kohta. 

389 C‑102/07 Adidas, 23 kohta. Ratkaisun suomenkielisessä käännöksessä on käytetty ter-
miä ”vapaana pitämisen tarve”.  

390 Bently ym. 2018, s. 995. 
391 Bently ym. 2018, s. 995. 
392 Kur 2017b, s. 111.  
393 C-51/10 P 1000, 49 kohta. 
394 C-363/99 Postkantoor, 102 kohta. 
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Merkin rekisteröinti tulisi evätä tämän hylkäysperusteen nojalla vain, jos 
kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo merkin kuvaile-
van jotakin rekisteröintihakemuksessa mainitun tavaran tai palvelun ominai-
suutta.395 Myös merkin kuvailevuutta on näin ollen arvioitava ensinnäkin suh-
teessa rekisteröintihakemuksessa mainittuihin tavaroihin tai palveluihin, 
mutta myös suhteessa siihen, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen koh-
deyleisö mieltää merkin. Oikeuskäytännössä on edelleen katsottu, että merkin 
ja rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen välillä on 
oltava kohdeyleisön näkökulmasta riittävän suora ja konkreettinen yhteys396 
ja se on voitava ymmärtää asiaa sen enempää pohtimatta.397 Merkin kuvaile-
vuutta koskevaa hylkäysperustetta ei tule siis soveltaa sellaisiin merkkeihin tai 
merkintöihin, joilla ainoastaan vihjataan tavaroiden tai palvelujen tiettyihin 
ominaisuuksiin tai herätetään mielikuvia niistä (suggestiiviset merkit).398  

Merkkiin on sovellettava tätä hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mah-
dollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroi-
den tai palvelujen ominaisuuden.399 Hylkäysperusteen soveltamisen edelly-
tyksenä ei sen sijaan ole, että kyseisessä hylkäysperusteessa tarkoitettuja tava-
ramerkin muodostavia merkkejä ja merkintöjä todellisuudessa käytetään re-
kisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvai-
lemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu. Kuten jo tämän hylkäysperus-
teen sanamuodosta ilmenee, riittää, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan 
käyttää tällä tavoin.400  

On myös merkityksetöntä, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen ta-
varoiden tai palvelujen ominaisuuksien osoittamiseksi on olemassa muita 
merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat tavanomaisempia kuin se merkki tai mer-
kintä, josta kyseinen rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu. Kysei-
sessä säännöksessä ei siis edellytetä, että nämä merkit tai merkinnät ovat ai-
noa tapa kuvailla näitä ominaisuuksia.401 Rekisteriviranomaisen ei myöskään 

 
395 C-51/10 P 1000, 50 kohta.  
396 T-106/00 Streamserve, 40 kohta, vahvistettu asiassa C‑150/02 P Streamserve anne-

tulla määräyksellä; T-356/00 CARCARD, 37 kohta; T-311/02 Limo, 30 kohta; T-173/03 Nur-
seryroom, 20 kohta ja T-28/06 VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, 31 kohta. 

397 T-19/04 PAPERLAB, 25 kohta; T‑339/05 LOKTHREAD, 29 kohta; T-164/06 BASICS, 
23 kohta ja T-181/07 Steadycontrol, 36 kohta. 

398 T-135/99 CINE ACTION, 29 kohta. Ks. kuitenkin Linford 2015, jossa pyritään kyseen-
alaistamaan tämän jaottelun (kuvailevat vs. suggestiiviset merkit) mielekkyys.  

399 C-191/01 P Doublemint, 32 kohta. Merkin kuvailevuutta ei siis poista se yleinen vasta-
argumentti, jonka mukaan haettavalla merkillä on useampi kuin yksi merkityssisältö, ja yksi 
tai useampi näistä merkityksistä ei ole kuvaileva mainittuihin tavaroihin tai palveluihin näh-
den. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 4, Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) EUTMR, 1.4 Common 
misunderstandings, 1.4.4 Double meaning, s. 458. 

400  C-191/01 P Doublemint, 32 ja C-363/99 Postkantoor, 97 kohta. Ks. myös EUIPO 
Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Re-
fusal, Chapter 4, Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) EUTMR, 1.4 Common misunder-
standings, 1.4.1 Term not used, s. 457. 

401 C-363/99 Postkantoor, 57 ja 101 kohdat ja C-51/10 P 1000, 40 kohta. 
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tarvitse osoittaa, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakot-
tava tarve säilyttää merkin muodostama ilmaus vapaassa käytössä.402 Tästä 
seuraa, että näin ollen myöskään sillä, että hakija on ainoa rekisteröintihake-
muksessa mainittuja tavaroita tai palveluja tarjoava taho, ei ole merkitystä tä-
män hylkäysperusteen arvioinnin kannalta. EUIPO:n tutkintaohjeistuksen 
mukaan tällaisessa tilanteessa on kuitenkin suurempi todennäköisyys sille, 
että kyseinen merkki on mahdollisesti tullut erottamiskykyiseksi sen käytön 
kautta.403 

Ratkaisukäytännössä on syntynyt erityisiä tulkintakriteerejä ns. yhdistel-
mämerkeille, jotka koostuvat esimerkiksi usean sanan yhdistelmästä. Pelkkä 
sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palve-
lujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten omi-
naisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekin kuvaileva ja kuuluu siten tämän hyl-
käysperusteen soveltamisalaan.404 Tällainen yhdistelmä ei kuitenkaan ole ku-
vaileva, jos se on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelu-
jen osalta ja luo näin vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutel-
masta, joka syntyy tämän yhdistelmän muodostavien osien välittämien il-
mausten pelkästä yhdistelmästä. Tällä tavoin kyseinen yhdistelmä on enem-
män kuin osiensa summa.405 Merkkiä on siis arvioitava siitä syntyvän koko-
naisvaikutelman perusteella.  

Esimerkkejä tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvaavista merkeistä 
ovat mm. ”FLYINGBOT” roboteille (laji)406, ”24” alkoholijuomille (määrä)407, 
”SLIM BELLY” kuntosalilaitteille (käyttötarkoitus)408, ”2 CHEAP” kuljetus-
palveluille (arvo)409, ”VIRO” valaistuslaitteille (maantieteellinen alkuperä)410, 
”1998” viineille (valmistusajankohta) 411 , ”CREDIT24” rahoituspalveluille 

 
402 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 35 kohta.  
403 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 4, Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) EUTMR, 1.4 Common 
misunderstandings, 1.4.3 Factual monopoly, s. 458. Ks. myös ratkaisukäytännöstä esim. R 
1414/2009-2, DIGICERT, 41 kohta. 

404 C-265/00 Campina Melkunie, 39 kohta. 
405 C-363/99 Postkantoor, 100 kohta; C-265/00 Campina Melkunie 41 kohta ja C-408/08 

P COLOR EDITION, 62 kohta. 
406 EUIPO:n tutkijan 16.9.2019 tekemä päätös asiassa 018035465 FLYINGBOT. 
407 EUIPO:n tutkijan 17.6.2008 tekemä päätös asiassa 006625453 24. Ks. myös samaa 

asiaa koskeva EUIPO:n tutkijan 7.4.2008 tekemä välipäätös. Hakemus hyväksyttiin lopulta 
luokan 33 osalta vain ginijuomille, koska ginijuomia ei tavanomaisesti osteta näin suurina 
määrinä. On näin ollen epätodennäköistä, että merkki välittäisi tietoa siitä, että kyseessä ole-
vat tavarat tulevat 24 yksikön pakkauksissa.  

408 T-61/12 Slim belly. 
409 EUIPO:n tutkijan 24.11.2015 tekemä päätös asiassa 1260394 2 CHEAP. Ks. myös sa-

maa asiaa koskeva EUIPO:n tutkijan 26.8.2015 tekemä välipäätös. 
410 R 2312/2016-1, VIRO, 24–29 kohdat. 
411 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 4 Descriptive trade marks (Article 7(1)(c) EUTMR), 1 General 
Remarks, 1.3 Characteristics mentioned under Article 7(1)(c) EUTMR, s. 457. 
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(suoritusajankohta)412 tai ”SOFIA FASHION WEEK” muotinäytöksille (muut 
ominaisuudet, tarkemmin sanoen asiasisältö)413. 

Vaikka merkin kuvailevuutta koskevaa hylkäysperustetta sovelletaan ta-
vanomaisesti sanamerkkeihin, ei mikään estä sen soveltamista myös muihin 
merkkeihin, esimerkiksi yksinomaan kuvioelementeistä414, väristä tai niiden 
yhdistelmästä415 taikka tavaran tai sen pakkauksen ulkoasusta416 koostuviin 
merkkeihin.  

 

A3. Tavallisiksi tulleet merkit tai merkinnät (d alakohta) 
 
EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan rekis-

teröintikelvottomia ovat sellaiset ”tavaramerkit, jotka muodostuvat yksin-
omaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi 
yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan”. Säännös vastaa ta-
varamerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja Pariisin yleissopi-
muksen 6 quinquies artiklan B osan ii kohdan kolmatta vaihtoehtoa.  

EUT ei ole tähän mennessä ottanut selkeästi kantaa siihen, mikä on se ylei-
nen etu, jonka valossa tätä hylkäysperustetta on tulkittava. EUT:n perustelut 
ratkaisussa Mertz & Krell viittaavat siihen, että tämä yleinen etu olisi sama 
kuin erottamiskyvyttömiä merkkejä koskevassa hylkäysperusteessa (b ala-

 
412 Ks. T‑651/19 CREDIT24, 50 kohta. Kyseessä oli kuviomerkki, jonka kuvioelementit ei-

vät kuitenkaan muuntaneet merkkiä erottamiskykyiseksi (60 kohta). Ks. tapauksen osalta 
myös R 465/2019-2, CREDIT24, 19–20 kohdat.  

413 R 2355/2017-1, SOFIA FASHION WEEK, 22–24 kohdat. Myös tämä oli kuviomerkki, 
jonka kuvioelementit eivät kuitenkaan muuntaneet merkkiä erottamiskykyiseksi. Ks. mah-
dollisten muiden ominaisuuksien osalta EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Ex-
amination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 4 Descriptive trade marks (Arti-
cle 7(1)(c) EUTMR), 1 General Remarks, 1.3 Characteristics mentioned under Article 7(1)(c) 
EUTMR, s. 457. 

414 Ks. esimerkiksi EUYT:n ratkaisut T-385/08 Trautwein (koiraa esittävä kuviomerkki 
koirille tarkoitettuja tavaroita varten) ja T-386/08 Trautwein (hevosta esittävä kuviomerkki 
hevosille tarkoitettuja tavaroita varten). Ks. myös T-335/15 Universal Protein Supplements 
(kehonrakentajaa esittävä kuviomerkki lisäravintoaineille). 

415 Tästä on niukasti ratkaisukäytäntöä. Voidaan kuitenkin ajatella, että esimerkiksi vihreä 
väri voitaisiin nähdä joidenkin tavaroiden tai palvelujen yhteydessä osoituksena niiden ym-
päristöystävällisestä laadusta tai luonteesta. Ks. värimerkkien mahdollisesta kuvailevuudesta 
myös esim. Kur 2017b, s. 142; von Kapff 2017a, s. 52; Bently ym. 2018, s. 984 ja Manning 
2021a, s. 4–5. 

416 C-218/01 Henkel, 42 kohta ja Yhdistetyt asiat C-53/01 - C-55/01 Linde ym., 63–70 koh-
dat. EUT ei ole kuitenkaan antanut esimerkkejä siitä, missä mielessä ulkoasumerkki voisi olla 
tämän hylkäysperusteen tarkoittamalla tavalla kuvaileva. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa yk-
sinomaan sitruunan muodosta koostuva pakkaus, jota haettaisiin rekisteröitäväksi (sit-
ruuna)mehutiivisteitä varten. Ks. tältä osin Bently ym. 2018, s. 1000. Ks. aiheesta myös Fhima 
2017, s. 313. Ks. toisaalta Yhdistyneestä kuningaskunnasta ratkaisu Julius Sämaan Ltd v. Tet-
rosyl Ltd [2006] EWHC 529 [39]-[41], jossa katsottiin, että mäntypuun muodosta koostuva 
merkki ei ollut kuvaileva männyn tuoksuiselle ilmanraikastimelle. 
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kohta) eli estää sellaisten merkkien rekisteröinti, joita ei mielletä tavaramerk-
kinä.417 Julkisasiamiehet Ruiz-Jarabo Colomer ja Jacobs ovat kuitenkin li-
säksi katsoneet, että tämän hylkäysperusteen taustalla on myös tarve pitää 
(vapaasti) kaikkien käytettävissä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppata-
van mukaan tavallisiksi tulleet merkit.418  

Myös tämän hylkäysperusteen soveltuvuutta on arvioitava ottaen huomi-
oon ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. 
Sen merkin tai ilmaisun, josta haettu tavaramerkki yksinomaan muodostuu, 
on siis täytynyt muuttua sellaiseksi, että sillä ”yleisessä kielenkäytössä tai hy-
vän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai pal-
veluja, joita varten tämän tavaramerkin rekisteröintiä haetaan”.419 

Se kohdeyleisö, jonka käsityksen perusteella tätä tavallisuutta tulee arvi-
oida, koostuu paitsi kaikista kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kulut-
tajista ja loppukäyttäjistä myös – kyseisten markkinoiden ominaispiirteiden 
mukaan – kaikista niistä elinkeinotoiminnassa mukana olevista tahoista, jotka 
osallistuvat kyseisten tuotteiden myyntiin.420 Lisäksi jos haetun merkin koh-
teena on sekä ammattilaisia että muita kuin ammattilaisia, merkin hylkäämi-
seen riittää, jos se mielletään tavalliseksi yhdessä kohdeyleisön osassa, vaikka 
kohdeyleisön toinen osa pitäisikin merkkiä osoituksena alkuperästä.421 

Tämän hylkäysperusteen soveltamisalaan kuuluvat etenkin nk. geneeriset 
merkit eli termit, jotka ovat alkuaan olleet erottamiskykyisiä niiden kohteena 
oleville tavaroille tai palveluille mutta jotka ovat kuitenkin erinäisistä syistä 

 
417 C-517/99 Merz & Krell, 37 kohta: ”kun kyse on tavaramerkin muodostavista merkeistä 

tai ilmauksista, jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän 
kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten ta-
varamerkin rekisteröintiä haetaan, tällaisten merkkien tai ilmausten perusteella ei voida erot-
taa yrityksen tavaroita tai palveluita muiden yritysten tavaroista tai palveluista eivätkä ne siis 
täytä tavaramerkin päätehtävää.” Ks. myös ratkaisun 28 kohta. 

418 Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-404/02 Nichols, 43 
kohta ja julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-329/02 P SAT.2, 21–23 kohdat. 
Ks. myös Sentfleben 2013, s. 119; von Kapff 2017a, s. 53–54; Hasselblatt 2018, s. 120; Mellor 
ym. 2018, s. 310 ja Fhima & Gangjee 2019, s. 139. 

419 C-517/99 Merz & Krell, 27–31 kohdat. Tapauksessa sanan ”BRAVO” rekisteröintiä ha-
ettiin kirjoitusvälineitä varten. Koska tavallisiksi tulleita merkkejä tai merkintöjä koskeva hyl-
käysperuste ei sanamuotonsa perusteella edellyttänyt, että tavallisuuden arviointi täytyy 
tehdä suhteessa rekisteröitäväksi haettuihin tavaroihin tai palveluihin, pohdittiin tapauksessa 
sitä, voisiko hylkäysperuste estää merkin BRAVO rekisteröinnin jo siitä syystä, että kyseistä 
sanaa käytettiin yleisesti mainoksissa suosion tai hyväksynnän ilmauksena erilaisten tavaroi-
den ja palvelujen yhteydessä (asiassa ei voitu selvittää, oliko sanaa käytetty nimenomaan kir-
joitusvälineiden yhteydessä). EUT:n mukaan tällainen tulkinta ei ollut mahdollista, vaan ta-
vanomaiseksi tulemista oli arvioitava ainoastaan ottaen huomioon ne tavarat tai palvelut, joita 
varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. 

420  Ks. tavaramerkkidirektiivin osalta C-371/02 Bostongurka, 26 kohta ja C-409/12 
KORNSPITZ, 27 kohta. Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examina-
tion, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 5, Customary Signs or Indications (Ar-
ticle 7(1)(d) EUTMR), 3 Assessment of Customary Terms, s. 513. 

421 Ks. tavaramerkkidirektiivin osalta C-409/12 KORNSPITZ, 23–30 kohdat. Ks. myös 
EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds 
for Refusal, Chapter 5, Customary Signs or Indications (Article 7(1)(d) EUTMR), 3 Assessment 
of Customary Terms, s. 513. 
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muuttuneet ajan myötä kyseisten tuotteiden yleisnimityksiksi.422 Esimerkiksi 
”MONO” on alkuaan ollut tietyn elinkeinonharjoittajan tavaramerkki hiihto-
kengille, mutta siitä on sittemmin tullut kyseisten tuotteiden yleisnimi ja se on 
täten menettänyt kykynsä toimia tavaramerkkinä.423 Se ei siis tästä syystä ole 
nykyään rekisteröintikelpoinen hiihtokengille.424 Myös lyhenteet voivat tulla 
geneerisiksi ja kuulua siten hylkäysperusteen soveltamisalaan.425  

EUIPO:n tutkintaohjeistuksen mukaan tämä hylkäysperuste kattaa myös 
kuvaelementit, joita joko käytetään yleisesti kuvamerkkeinä tai samankaltai-
sina merkintöinä rekisteröitäväksi haetuille tavaroille tai palveluille tai joista 
on jopa tullut näiden tavaroiden tai palvelujen vakiomerkintätapa.426  

Tästä hylkäysperusteesta on todettu, että sen soveltamisalaa ei ole vielä ko-
konaan kartoitettu.427 On myös huomattava, että kaikissa tapauksissa tätä hyl-
käysperustetta koskevana haasteena on riittävän vakuuttavien todisteiden ke-
rääminen siitä, että tavaramerkiksi haettava merkki tai merkintä on tullut 
säännöksen tarkoittamalla tavalla tavanomaiseksi asianomaisella alalla.428  
 

A4. Hylkäysperusteiden (b–d alakohdat) keskinäinen suhde: epäselvää rat-
kaisukäytäntöä  

 
Edellä käsiteltyjen kolmen hylkäysperusteen (erottamiskyvyttömyys, ku-

vailevuus ja tavalliseksi tuleminen, b–d alakohdat) välinen suhde näyttäytyy 

 
422 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 5, Customary Signs or Indications (Article 7(1)(d) EUTMR), 1 
General Remarks, s. 511 sekä oikeuskirjallisuudesta esim. Seville 2016, s. 296; Kur 2017b, s. 
110 ja Bently ym. 2018, s. 1003. 

423 Haarmann 2014, s. 397. Tavaramerkki MONO syntyi alun perin siitä, että se tarkoitti 
yhtä, ainoaa. Se oli tämän lisäksi myös lyhennys hiihtokenkiä valmistaneen yrityksen perus-
tajan sukunimestä (Mononen). Ks. <https://www.kenkientalomononen.fi/historia>, sivus-
tolla vierailtu 31.7.2022. 

424 Mikäli tavaramerkistä on tullut geneerinen vasta sen rekisteröinnin jälkeen, voi tämä 
johtaa kyseisen tavaramerkin menettämiseen EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan perusteella. 

425 Ks. T-237/01 BSS, 43–44 kohdat. Tapauksessa hakija haki lyhenteestä ”BSS” koostu-
van merkin rekisteröintiä oftalmisille farmaseuttisille valmisteille ja silmäkirurgiaan tarkoite-
tuille steriileille liuoksille. Esitetty näyttö osoitti, että lyhenteestä oli tullut silmätieteen alan 
erityisyleisön keskuudessa yleisnimitys tasapainotetulle suolaliuokselle (”Balanced Salt Solu-
tion”) tai puskuroidulle suolaliuokselle (”Buffered Saline Solution”). Ks. myös EUIPO Guide-
lines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, 
Chapter 5, Customary Signs or Indications (Article 7(1)(d) EUTMR), 1 General Remarks, s. 
511. 

426 EUIPO:n tutkintaohjeistus mainitsee esimerkkinä valkoisen P-kirjaimen sinisellä poh-
jalla pysäköintipaikoista, Asklepioksen sauvan apteekeista tai veitsen ja haarukan siluetin ra-
vintolapalveluista. Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 
4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 5, Customary Signs or Indications (Article 7(1)(d) 
EUTMR), 1 General Remarks, s. 511. 

427 Ks. erityisesti Bently ym. 2018, s. 1003–1004. Ks. myös esim. Keeling 2003, s. 139, alav. 
22 ja Ramírez-Montes 2018b, s. 339–340. Ks. myös hylkäysperusteessa mainittujen ”tavalli-
suuden” ja ”kauppatavan” arvioinnista T-507/08 16PF, 63 ja 66 kohta sekä von Kapff 2017a, 
s. 54. 

428 Ks. esim. T-507/08 16PF, 59 kohta sekä T‑878/19 K-9, 15–60 kohdat. Ks. myös Mellor 
ym. 2018, s. 307; Hasselblatt 2018, s. 121 ja Martin & Boyd 2021, s. 751. 
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epäselvänä. Hylkäysperusteita säätelevän 7 artiklan 1 kohdan rakenne viittaa 
siihen, että b, c ja d alakohdassa on kyse erillisistä hylkäysperusteista. Toi-
saalta EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan sanamuoto antaa ym-
märtää, että b–d alakohdista jokainen koskee merkin erottamiskykyä tai tar-
kemmin ilmaistuna merkin erottamiskyvyttömyyttä, koska käytön kautta saa-
vutettu erottamiskyky johtaa näiden kaikkien alakohtien soveltamatta jättä-
miseen. Näistä hylkäysperusteista kuitenkin vain ensimmäinen eli b alakohta 
mainitsee nimenomaisesti erottamiskyvyttömyyden.  

Julkisasiamies Cosmas katsoi jo vuonna 1998, tarkastellessaan tavara-
merkkidirektiivin vastaavia säännöksiä, että muodollisesta erillisyydestään 
huolimatta c ja d alakohta ”ovat itse asiassa erityistapauksia tai pelkästään 
tyyppitapauksia tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta [b alakohta, 
TM], ja niillä pikemminkin selitetään ja selvennetään erottamiskyvyn puuttu-
misen yleiskäsitettä kuin otetaan käyttöön muuntyyppisiä tai perustavalla ta-
valla erilaisia käsitteitä”.429 Cosmas perusteli tätä paitsi silloisen tavaramerk-
kidirektiivin 3 artiklan 3 kohdan sanamuodolla (joka on pääosin identtinen 
EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan kanssa)430 myös tavaramerk-
kidirektiivin esitöillä. Komissio oli näet julkaissut vuonna 1980 tavaramerkki-
direktiiviä koskevan ehdotuksen, jossa kuvailevat ja tavanomaiseksi tulleet 
merkit olivat vain esimerkkejä erottamiskyvyttömistä merkeistä.431 Tämä sa-
namuoto ei kuitenkaan päätynyt lopullisiin säädöksiin.432 

 
429  Julkisasiamies Cosmaksen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-

109/97 Windsurfing Chiemsee, 29 kohta. Ks. myös myöhempi julkisasiamies Jacobsin ratkai-
suehdotus asiassa C-383/99 P Baby-Dry, 66 kohta, jossa Jacobs toteaa näiden alakohtien vä-
lisestä suhteesta, että tätä koskevat ”pohdiskelut saattavat hämmentää vakavasti mieltä”.  

430 Tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 3 artiklan 3 kohdan mukaan ”[t]avaramerkiltä 
ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukai-
sesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottu-
vaksi”. 

431 Proposal for a first trade mark Directive 1980 ja sen 2 artiklan 1 kohta: ”Trade marks 
shall be refused registration or shall be invalidated if, on the date of application therefor, they 
consist of signs which – – are devoid of distinctive character in a Member State, and in par-
ticular: a) those which consist solely of signs or indications which in trade may be requisite 
for the purpose of showing the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical 
origin, the time of production of the goods or of rendering of the service or other characteris-
tics of the goods or service [tämän alakohdan sanamuoto vastaa kuvailevia merkkejä koskevan 
hylkäysperusteen sanamuotoa sellaisena kuin se on voimassa tällä hetkellä, mutta siinä on 
seuraava lisäys:], unless those marks have acquired distinctive character in consequence of 
the use made of them; b) those which consist solely of signs or indications which are custom-
arily used to designate the goods or service in the current language of the trade or in the bona 
fide and established practices thereof [tämän alakohdan sanamuoto vastaa tavallisiksi tulleita 
merkkejä tai merkintöjä koskevan hylkäysperusteen tämän hetkistä sanamuotoa]” (korostus 
lisätty). Ks. vastaavasti ehdotus yhteisön tavaramerkkiasetukseksi (Proposal for a Council Re-
gulation on Community trade marks 1980) ja sen 6 artiklan 1 kohta, jossa on samankaltainen 
muotoilu.  

432 Vertailun vuoksi kuitenkin todettakoon, että edellä kuvattu näkemys näiden hylkäys-
perusteiden suhteesta vastaa sitä tapaa, jolla esimerkiksi Suomen nykyinen tavaramerkkilaki 
on muotoiltu. Ks. tavaramerkkilain (26.4.2019/544) 11 §:n 2 kohta (”Erottamiskykyisenä ei 
pidetä merkkiä: 1) joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötar-
koitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen 
suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta; 2) josta on tullut elinkeinotoiminnassa 

 



 

82 
 

Myös EUT näyttää epäsuorasti hyväksyneen tämän kaksikerroksisen mal-
lin, jossa erityispiirteisemmät c ja d alakohdat ovat esimerkkejä yleispiirtei-
semmästä b alakohdasta. EUT on nimittäin todennut, että merkiltä, joka c ala-
kohdan tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tä-
män takia väistämättä b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samo-
jen tavaroiden tai palvelujen osalta. Ja EUT on jatkanut todeten, että sama ei 
välttämättä päde toiseen suuntaan – merkiltä voi siis puuttua erottamiskyky 
tavaroiden tai palvelujen osalta muidenkin syiden kuin merkin mahdollisen 
kuvailevuuden takia.433  

Tästä huolimatta EUT on kuitenkin samalla – ja hyvin ympäripyöreästi – 
todennut, että jokainen näistä kolmesta hylkäysperusteesta on ”itsenäinen 
verrattuna muihin” ja ”jokaista niistä on tarkasteltava erikseen”434, ”vaikka 
niiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä”.435 EUT on 
edelleen todennut, että se yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäys-
perustetta tarkasteltaessa, ”voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia 
huomioon otettavia seikkoja”.436 Tällä tavoin EUT on pyrkinyt selittämään eri-
tyisesti eroa erottamiskyvyn puutetta koskevan hylkäysperusteen (b alakohta) 
ja kuvailevuutta koskevan hylkäysperusteen (c alakohta) välillä.437  

Kuten edellä on kuvattu, tämän viimeiseksi mainitun, kuvailevuutta koske-
van hylkäysperusteen (c alakohta) taustalla on EUT:n mukaan yleinen etu, 
jonka mukaan haettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevia 
merkkejä tai ilmauksia ”on jokaisen saatava vapaasti käyttää”.438 EUT:lta on 
myös tiedusteltu, liittyykö myös erottamiskyvyttömyyttä koskevaan hylkäys-
perusteeseen (b alakohta) yleisen edun mukainen tarve pitää tietyt merkit va-
paasti kaikkien käytettävissä. EUT:n mukaan tällainen vapaanapitotarve ei ole 

 
yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta; tai 3) jolla ei muulla tavoin voida elin-
keinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai 
palveluista”). Ks. myös ehdottomia rekisteröinnin hylkäysperusteita koskevan 12 §:n 1 kohdan 
3 alakohta. Ks. myös lakia edeltävästä kotimaisesta oikeuskirjallisuudesta Salmi ym. 2008, s. 
145. 

433 C-265/00 Campina Melkunie, 19 kohta. Ks. kuitenkin Manning 2021b, s. 801–803. 
434 Yhdistetyt asiat C-53/01 - C-55/01 Linde ym., 67 kohta; C-363/99 Postkantoor, 67 ja 

85 kohdat; C-265/00 Campina Melkunie 18 kohta; C-218/01 Henkel, 38 kohta ja Yhdistetyt 
asiat C-456/01 P ja C-457/01 P Henkel, 45 kohta.  

435 C-517/99 Merz & Krell, 35 kohta; C-363/99 Postkantoor, 67 ja 85 kohdat ja C-265/00 
Campina Melkunie 18 kohta. 

436 Yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P Henkel, 45 ja 46 kohdat ja C-329/02 P SAT.2, 
25 kohta. 

437 Edellä todetun mukaisesti EUT ei ole vielä tähän mennessä ottanut selkeästi kantaa 
siihen, mikä on tavallisiksi tulleita merkkejä tai merkintöjä koskevan hylkäysperusteen (d ala-
kohta) taustalla oleva yleinen etu. 

438 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 25 kohta. Vahvistettu tämän jälkeen 
useissa muissa ratkaisuissa. Ks. esim. C-191/01 P Doublemint, 31 kohta; Yhdistetyt asiat C-
53/01 - C-55/01 Linde ym., 73 kohta ja C-363/99 Postkantoor, 55 kohta. 
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kuitenkaan sellainen peruste, jonka valossa tätä hylkäysperustetta on tulkit-
tava. Tämä näkemys on vahvistettu esimerkiksi erilaisten sanamerkkien (mu-
kaan lukien iskulauseiden)439 ja ulkoasumerkkien440 osalta.  

Esimerkiksi vuonna 2004 antamassaan SAT.2-ratkaisussa 
EUT totesi, että erottamiskyvyn puutetta koskevan hylkäysperus-
teen (b alakohta) tulkinnassa merkitystä ei ole sillä, käyttävätkö 
tai voivatko muut käyttää sanamerkkiä ”SAT.2” elinkeinotoimin-
nassa satelliittilähetyksiin liittyvien palvelujen yhteydessä.441 

 
Näin tehty erottelu antaa ymmärtää, että erottamiskyvyn puutetta koskeva 

hylkäysperuste (b alakohta) palvelee EUT:n mukaan kuluttajien intressiä 
mieltää merkki tavaramerkkinä eli tunnistaa sen avulla jonkin tuotteen kau-
pallinen alkuperä, kun taas kuvailevia merkkejä koskevan hylkäysperusteen (c 
alakohta) taustalla painottuu nykyisten ja tulevien kilpailijoiden intressi pitää 
tietyt merkit vapaassa käytössä.442  

Erottelu ei ole kuitenkaan tosiasiassa ollut aivan näin selväpiirteinen. Ku-
ten edellä näimme erottamiskyvyn puutetta koskevan hylkäysperusteen (b ala-
kohta) esittelyn yhteydessä, on EUT katsonut Libertel-ratkaisussaan, että tällä 
hylkäysperusteella on värimerkkien yhteydessä kaksi erillistä tavoitetta. Sen 
lisäksi, että rekisteriviranomaisten ja tuomioistuinten on selvitettävä, miten 
rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttaja miel-
tää värin, on värien erottamiskykyä arvioitaessa myös tarve ottaa huomioon 
”yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten 
rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyt-
tää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa”.443  

Julkisasiamies Jacobsin mukaan tämä Libertel-ratkaisussa määritelty ylei-
nen etu välttää aiheettomia rajoituksia muiden toimijoiden mahdollisuuteen 
käyttää värejä ei ole sama kuin kuvailevia merkkejä koskevan hylkäysperus-
teen (c alakohta) taustalla oleva yleinen etu merkkien pitämisestä vapaasti jo-
kaisen käytettävissä. Jacobsin mukaan tämä ensiksi mainittu on soveltamis-
alaltaan rajallisempi testi.444 Se, ovatko kyseessä tosiasiassa erilliset ”testit”, 
voidaan aiheellisesti asettaa kyseenalaiseksi.445 Yhtä kaikki, molemmissa tes-
teissä on kyse muiden toimijoiden eli lähinnä kilpailijoiden intressien huomi-
oimisesta. 

Värimerkit ovat siis kuitenkin tällä hetkellä ainoa merkkityyppi, joiden 
kohdalla on sallittua ottaa huomioon muiden toimijoiden intressit, kun mer-
kin rekisteröitävyyttä arvioidaan ainoastaan erottamiskyvyn puutetta koske-
van hylkäysperusteen (b alakohta) osalta. 

 
439 C-329/02 P SAT.2, 36 kohta; C-37/03 P BioID, 62 kohta (kyseessä oli tarkalleen ottaen 

kuviomerkki); C-304/06 P EUROHYPO, 57–63 kohdat ja C-64/02 P DAS PRINZIP DER 
BEQUEMLICHKEIT, 46 kohta. 

440 C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke, 60–63 kohdat.  
441 C-329/02 P SAT.2, 36 kohta. Vrt. T-323/00 SAT.2, 36–37 kohdat. 
442 Kur 2017b, s. 111 ja Kur ym. 2019, 4.4.2.1. 
443 C-104/01 Libertel, 60 kohta. 
444 Ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-329/02 P SAT.2, 25–28 kohdat.  
445 Ks. kritiikistä Handler 2005, s. 311. 
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Edellä kuvattu EUT:n tekemä erottelu näiden hylkäysperusteiden välillä on 
herättänyt kritiikkiä. On vaikeaa ymmärtää, miten nämä kolme hylkäysperus-
tetta (b–d alakohdat) voisivat tosiasiassa olla itsenäisiä verrattuna toisiinsa ja 
miten niiden taustalla oleva yleinen etu voisi kuvastaa erilaisia huomioon otet-
tavia seikkoja kunkin kyseessä olevan hylkäysperusteen osalta. Handler on il-
maissut tämän erityisen hyvin: 

”Logically, if paras (b) to (d) each had their own sphere of ap-
plication, the fact that a mark has ‘acquired a distinctive character’ 
ought only to be sufficient to defeat an objection based on 
para.(b), that is, that the mark was prima facie ‘devoid of distinc-
tive character’. The fact that this is not the case, and that evidence 
of acquired distinctiveness can also overcome a ‘descriptiveness’ 
objection under para.(c) or a ‘customariness’ objection under (d), 
reveals that ‘distinctiveness’ is a single, indivisible concept. [kap-
palejako poistettu] If it is thus the case that paras (b) to (d) are 
not truly independent of each other but in essence ask the one 
question--is the trade mark distinctive?--then it is clear that each 
paragraph cannot be underpinned by a separate interest.”446  

 
Handlerin mukaan olisi pikemminkin tunnustettava, että näillä kolmella 

hylkäysperusteella, yhdessä ymmärrettynä, on joko 1) yksinomainen tarkoitus 
palvella kuluttajien intressiä tunnistaa jonkin tuotteen kaupallinen alkuperä, 
tai niiden tarkoituksena on tämän lisäksi myös 2) suojata nykyisten ja tulevien 
kilpailijoiden intressejä.447  

EUT:n nykyinen ratkaisukäytäntö ei edusta puhtaasti kumpaakaan edellä 
mainituista vaihtoehdoista, mutta siinä on kuitenkin enemmän viitteitä jäl-
kimmäisestä vaihtoehdosta. Handlerin mukaan tämän jälkimmäisen vaihto-
ehdon täysimääräinen omaksuminen olisi toivottavaa, koska se antaisi rekis-
teriviranomaisille ja tuomioistuimille mahdollisuuden arvioida merkin lähtö-
kohtaista erottamiskykyä siten, että yksittäisessä asiassa tehdään aina kattava 
analyysi, jossa huomioidaan kaikki asiaan liittyvät intressit. Näin voidaan var-
mistaa, että yksittäiset toimijat eivät saa tarpeetonta hallintaa sellaisiin merk-
keihin, joilla on toivottavia ominaisuuksia myös muiden toimijoiden kan-
nalta.448 Tällaisen kattavan analyysin myötä voitaisiin ennakoida mahdolli-
simman hyvin tavaramerkin rekisteröinnin kokonaisvaikutus.449   

Edellä sanottu tarkoittaisi, että myös erottamiskyvyn puutetta koskevan 
hylkäysperusteen (b alakohta) osalta tulisi olla mahdollista ottaa jok’ikisessä 
tapauksessa huomioon myös nykyisten ja tulevien kilpailijoiden intressi mer-
kin vapaana pitämisestä (jos tällainen tulee ilmi). Tämä olisi tärkeää myös 
muiden kuin vain värimerkkien osalta. On myös muita merkkityyppejä, jotka, 

 
446 Handler 2005, s. 309. 
447 Handler 2005, s. 309. 
448 Handler 2005, s. 307 ja 312. 
449 Handler 2005, s. 312. Ks. myös Burrell ym. 2000, s. 169. 
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kuten värimerkit, voidaan vain harvoin luokitella kuvaileviksi mutta joiden re-
kisteröiminen voi aiheuttaa kiistanalaista kilpailuetua, etenkin siksi, että täl-
laisia merkkejä on rajallisesti saatavilla.450 

Yksi tällainen merkkityyppi on ulkoasumerkit. Kun rekisteröi-
täväksi haettava ulkoasumerkki koostuu yksinomaan rekisteröi-
täväksi haetun tavaran ulkonäöstä, vailla graafisia tai sanallisia 
osatekijöitä, saattaa tällaisen merkin rekisteröinti rajoittaa mui-
den toimijoiden mahdollisuuksia saattaa markkinoille kilpailevia 
tavaroita. On totta, että ulkoasumerkkejä koskevat omat erityiset 
hylkäysperusteet (e alakohdan i–iii luetelmakohdat), joiden taus-
talla on yleinen etu pitää kilpailullisesti ongelmalliset muodot 
poissa tavaramerkkisuojan piiristä. Voidaan kuitenkin epäillä 
sitä, ovatko nämä erityiset hylkäysperusteet riittäviä. Niihin liit-
tyy useita tulkintavaikeuksia, ja niiden soveltamisalat ovat kaik-
kea muuta kuin selvärajaiset.451 Näin ollen myös näiden hylkäys-
perusteiden soveltamisalaan kuulumaton ulkoasumerkki voi tar-
jota sen haltijalle sellaista kilpailuetua, joka saattaa olla ongelmal-
lista toimivan kilpailun kannalta.452  

Kuten edellä on käynyt ilmi, EUT:n mukaan ulkoasumerkiltä 
voidaan joissakin tapauksissa evätä rekisteröinti myös sen kuvai-
levuuden johdosta (c alakohta). Näissä tapauksissa vapaanapito-
tarpeeseen liittyvien kilpailullisten argumenttien huomioon otta-
minen on mahdollista. Ongelmana on kuitenkin se, että EUT ei 
ole antanut tarkempia ohjeita siitä, miten tätä pääasiassa sana-
merkkejä varten räätälöityä ja merkin kuvailevuuteen perustuvaa 
hylkäysperustetta olisi arvioitava ulkoasumerkkien yhteydessä.453 
Tämä lienee pääsyy siihen, että alempitasoisesta ratkaisukäytän-
nöstä on vaikeaa löytää esimerkkejä, joissa tätä kuvailevuutta kos-
kevaa hylkäysperustetta olisi sovellettu ulkoasumerkkien yhtey-
dessä.454  

Käytännössä useimpien ulkoasumerkkien osalta rekisteröitä-
vyyden arviointi tiivistyykin siihen, tuleeko niiden rekisteröinti 
hylätyksi erottamiskyvyn puutetta koskevan hylkäysperusteen (b 
alakohta) nojalla. On siis suositeltavaa, että tässä arvioinnissa 
otettaisiin huomioon myös nykyisten ja tulevien kilpailijoiden 
mahdollinen intressi ulkoasun vapaana pitämisestä. Oikeastaan 

 
450 Kur 2017b, s. 112. 
451 Handler 2005, s. 311; Kur 2017b, s. 113; Calboli & Senftleben 2018, s. 3. Ks. myös esim. 

Burrell ym. 2000, s. 165, jossa kirjoittajat olivat kaukaa viisaita varoittaessaan, että e alakoh-
dan i–iii luetelmakohdat tulevat olemaan ongelmallisia. 

452 Kur 2017b, s. 113 ja Ramírez-Montes 2018a, s. 226. 
453 Kur 2017b, s. 151–152 ja Bently ym. 2018, s. 1000. 
454 Kur ym. 2019, 4.4.2.2. Ks. myös Kur 2017b, s. 113 ja 151 ja Ramírez-Montes 2020, s. 

313–315. 
 



 

86 
 

voitaisiin jopa kysyä, miksi EUT ei ole tunnustanut, että tämä in-
tressi on jo epäsuorasti läsnä nykyarvioinnissa. Tämä kysymys 
vaatii hieman selventämistä ja edellä todetun kertaamista.  

EUT:n ratkaisukäytännön mukaan ”keskivertokuluttajat eivät 
ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen ulko-
asun perusteella, graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, 
että tavaroilla on tietty alkuperä”. Tästä seuraa EUT:n mukaan se, 
että tällaisen ”ulkoasumerkin [lähtökohtaista, TM] erottamisky-
kyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana‑ tai kuviomerkin erotta-
miskykyä”.455 EUT onkin painottanut, että ”[v]ain tavaramerkillä, 
joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista 
ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoit-
tajana, on mainitussa säännöksessä [b alakohta] tarkoitettu erot-
tamiskyky”.456  

Ensinnäkin EUT:n toteamus siitä, että kuluttajat ”eivät ole tot-
tuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen ulkoasun pe-
rusteella, graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tava-
roilla on tietty alkuperä” (korostus lisätty), ei näytä perustuvan 
mihinkään tieteelliseen näyttöön. 457  Se näyttää ennemminkin 
olevan normatiivinen linjaus, jonka taustalla on ainakin jossain 
määrin tarve ehkäistä suojan myöntäminen kilpailun kannalta 
ongelmallisiin tavaroiden tai niiden pakkausten ulkoasuihin.458 
Toiseksi vaatimus siitä, että ulkoasu ”poikkeaa merkittävästi alan 
yleisestä käytännöstä tai tavoista” (korostus lisätty), pyrkii EUT:n 
mukaan turvaamaan sen, että tavaramerkkirekisteröinti myönne-
tään vain sellaiseen ulkoasuun, jonka kuluttajat saattavat mieltää 
kaupallisen alkuperän osoittajana. Mutta eikö vaatimus ulkoasun 
merkittävästä poikkeavuudesta kuitenkin samalla turvaa ainakin 
jossain määrin myös sitä, että yhdelle elinkeinonharjoittajalle ei 
myönnetä rekisteröintiä vakiomuotoisiin, ilmeisiin tai tavallisiin 

 
455 C‑136/02 P Maglite, 30 kohta ja C‑417/16 P Storck, 34 kohta. 
456 C‑136/02 P Maglite, 31 kohta ja C‑417/16 P Storck, 35 kohta. 
457 Eräiden tutkimusten mukaan ulkoasumerkit voivat toimia jopa nopeammin ja parem-

min kuin perinteisemmät merkit kuluttajien huomion herättäjänä ja keinona erottaa jokin ta-
vara muista vastaavista. Ks. Troussel & Meuwissen 2012, s. 424–425, 430. Ks. myös Kur 
2017b, s. 154, alav. 360 (”It is indeed one of the flaws in the argumentation of the CJEU with 
regard to (lacking) distinctiveness that although it claims to rely on empirical judgement, it is 
imposed like a legal guideline rather than being open for empirical testing”). Ks. kuitenkin 
myös Ramírez-Montes 2020, s. 315–320. 

458 Ks. Dinwoodie & Gangjee 2015, s. 14 (”Although the CJEU has denied this, it might be 
thought that this relatively conservative characterisation of consumer responses to non-con-
ventional marks in the context of inherent distinctiveness—nominally involving judicial as-
sessment of likely ‘real world’ consumer reaction—is to some extent informed by normative 
concerns about the greater anti-competitive effects associated with protection for shape – – 
marks”). Ks. myös Burrell & Beverley-Smith 2000, s. 579–580. 
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tavaran tai sen pakkauksen ulkoasuihin, joita myös muiden toi-
mijoiden on voitava käyttää?459 Jos EUT tunnustaisi, että tällai-
nen intressi on välttämättä ainakin jollakin tasolla läsnä ulkoasu-
merkkien lähtökohtaisen erottamiskyvyn arvioinnissa, tekisi se 
ulkoasumerkkien lähtökohtaisen erottamiskyvyn arvioinnista ny-
kyistä läpinäkyvämpää ja kokonaisvaltaisempaa.   

Ulkoasumerkkien tavoin myös yksittäisistä kirjaimista460, ylei-
sistä nimistä461 taikka symboleista (kuten ”@”)462 koostuvat mer-
kit ovat sellaisia, jotka voidaan harvemmin luokitella kuvaileviksi 
mutta joihin voi liittyä kiistanalaisia kilpailuetuja, etenkin siksi, 
että tällaisia merkkejä on vain rajallisesti saatavilla.463 Myös näi-
den erottamiskyvyn puutetta (b alakohta) arvioitaessa olisi tär-
keää huomioida nykyisten ja tulevien kilpailijoiden intressi täl-
laisten merkkien vapaana pitämisestä. 

 
On esitetty, että EUT:n näkemys näiden hylkäysperusteiden (b-d alakoh-

dat) erillisyydestä perustuu EU-tavaramerkkiasetuksen (ja tavaramerkkidi-
rektiivin) erittäin muodolliseen (sanamuodon mukaiseen) tulkintaan.  Koska 
näissä säädöksissä erottamiskyvyttömyys, kuvailevuus ja tavallisiksi tulleet 
merkit tai merkinnät on eroteltu erillisiksi hylkäysperusteiksi, lienee tällä ollut 
osuutta siihen, miten EUT on pyrkinyt perustelemaan eroa etenkin erottamis-
kyvyn puutetta koskevan hylkäysperusteen ja kuvailevuutta koskevan hylkäys-
perusteen välillä.464 Liiallinen tukeutuminen näiden hylkäysperusteiden sana-
muotoon ja rakenteeseen on kuitenkin ongelmallista. On hyvin epäselvää, mi-
ten perusteellisen harkinnan lopputulosta näiden hylkäysperusteiden sana-
muoto ja rakenne on. Niiden muotoilun taustalla näyttäisi pikemminkin ole-
van tarve saada ne mahdollisimman yhdenmukaiseksi Pariisin yleissopimuk-
sen 6 quinquies artiklan B osan 2 kohdan kanssa. Tuossa säännöksessä merkin 
erottamiskyvyn puute, kuvailevuus tai tavalliseksi tuleminen näyttäytyvät eril-
lisinä rekisteröinnin hylkäys- ja mitättömyysperusteina. 465  Tämä Pariisin 
yleissopimuksen kohta on kuitenkin sekin enemmän poliittisen harkinnan 
lopputulosta kuin perusteellisen lainsäädäntötyön lopputulema.466  

 
459 Ks. samaan suuntaan Ramírez-Montes 2018a, s. 226. 
460 Handler 2005, s. 311 ja Kur 2017b, s. 113 ja 132. 
461 Handler 2005, s. 311 ja Kur 2017b, s. 135. 
462 Kur 2017b, s. 113. 
463 Lisäksi Kur ehdottaa, että edellä kuvattu kokonaisvaltainen arviointi voisi osoittautua 

hyödylliseksi myös sellaisten yhdistelmämerkkien osalta, joita ei välttämättä voida katsoa yk-
siselitteisesti kuvaileviksi mutta joita tästä huolimatta voivat käyttää tavanomaisesti myös 
muut toimijat, jolloin rekisteröinnin myöntäminen niihin yhdelle toimijalle saattaisi tuoda 
tälle kiistanalaista kilpailuetua. Ks. lisää Kur 2017b, s. 114. 

464 Handler 2005, s. 308. 
465 Ks. myös Keeling 2003, s. 138.  
466 Kur 2008, s. 163 ja Kur 2017b, s. 44. Tämä vuodelta 1911 peräisin oleva Pariisin yleis-

sopimuksen 6 quinquies artiklan B osan 2 kohta on ollut useiden epäonnistuneiden muu-
tosyritysten kohteena. Esimerkiksi Haagissa vuonna 1925 tehdyn tarkistuksen yhteydessä 
säännöstä yritettiin muuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ensimmäisen muutosehdotuk-
sen mukaan merkin kuvailevuus tai tavalliseksi tuleminen olisivat vain esimerkkejä merkin 
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Edellä tehty tarkastelu osoittaa, että EUT ei ole tähän mennessä ilmaissut 
selkeää ja perusteltua näkemystä siitä, kuinka erottamiskykyä koskevia sään-
nöksiä olisi kokonaisuutena katsoen tulkittava. Jää nähtäväksi, muuttaako 
EUT jossakin vaiheessa näkemystään näiden hylkäysperusteiden keskinäi-
sestä suhteesta ja niiden arviointiin liittyvistä taustavaikuttimista.467 Tähän 
vaikuttaa luonnollisesti se, minkälaisia asioita se saa käsiteltäväkseen ennak-
koratkaisupyyntöinä tai valituksina. Sopivan tapauksen päätyminen EUT:n 
käsiteltäväksi voi viedä aikaa.  

On ollut mielenkiintoista huomata, että kuvatun ongelman on tiedostanut 
ainakin julkisasiamies. Asia tuli hieman erikoisesti esille julkisasiamies Szpu-
narin ratkaisuehdotuksessa, joka koski Louboutinin punapohjaisia korkoken-
kiä.468 Erikoisesti sikäli, että itse tapauksessa ei ollut kyse merkin erottamis-
kyvyttömyyttä koskevasta hylkäysperusteesta (b alakohta), vaan ulkoasu-
merkkejä koskevien erityisten hylkäysperusteiden soveltamisesta (e alakohta 
ja erityisesti sen iii luetelmakohta). Szpunar ilmaisee ratkaisuehdotuksessa 
huolensa tilanteissa, joissa tavaramerkkirekisteröintiä haetaan rekisteröinti-
hakemuksessa nimetyn tavaran olennaisiin piirteisiin. Hänen mukaansa 
EUT:lla on valittavanaan eri tapoja tulkita tavaramerkin rekisteröinnin ehdot-
tomia hylkäysperusteita. Szpunar keskittyy ratkaisuehdotuksessa perustele-
maan sitä, miten ulkoasumerkkejä koskevia erityisiä hylkäysperusteita (e ala-
kohta) voitaisiin tulkita aiempaa laajemmin. Nyt käsiteltävän aiheen kannalta 
olennaisempaa on se, mitä Szpunar toteaa ikään kuin ohimennen ratkaisueh-
dotuksensa alussa. Hänen mukaansa vaihtoehtoisesti ”unionin tuomioistuin 
voisi hyväksyä, että on mahdollista ottaa huomioon intressi tiettyjen merkkien 
vapaassa käytössä pitämiseen siinä yhteydessä, kun tarkastellaan – – b ala-
kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä kaikkien niiden merkkien osalta, jotka 
sekoittuvat tavaran piirteeseen, tai jopa muiden sellaisten merkkiryhmien 
osalta, joiden saatavuus on rajallinen”.469 Koska tapauksen pääfokus oli muu-
alla, ei EUT selvästikään nähnyt tarpeelliseksi kommentoida tätä ehdotusta.  

On myös ehdotettu, että näiden kolmen hylkäysperusteen keskinäistä suh-
detta ja niiden arviointia koskevaan epäselvyyteen tulisi ratkaisu lainsäädän-
töteitse.470 Tätä yritettiinkin EU:n tavaramerkkijärjestelmän uudistuksen yh-
teydessä. Max Planck -instituutin laatimassa selvityksessä (2011) ehdotettiin, 

 
erottamiskyvyttömyydestä. Toisen muutosehdotuksen mukaan merkin kuvailevuus tai taval-
liseksi tuleminen määrittäisivät tyhjentävästi merkin erottamiskyvyttömyyden eri ilmenemis-
muodot. Kumpikin ehdotus tuli lopulta hylätyksi. Ks. Actes de la Conférence de la Haye 1925, 
s. 241, 245–246, 445–447. Vastaavia epäonnistuneita muutosyrityksiä tehtiin myös Lontoossa 
ja Lissabonissa tehtyjen tarkistusten yhteydessä. Ks. Actes de la Conférence réunie à Londres 
1934, s. 183–184, 186, 270–272, 393–394 ja Actes de la Conférence de Lisbonne 1958, s. 577, 
589, 593–597, 604. Ks. myös Ladas 1975, s. 1231. Ks. aiheesta kuitenkin myös Bodenhausen 
1968, s. 115–116 sekä Manning 2021b, s. 802–803. 

467 Kuten on ehdotettu, ks. Kur 2017b, s. 115. Ks. tähän suuntaan myös Handler 2005, s. 
312. 

468 Julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotus asiassa C‑163/16 Louboutin. 
469 Julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotus asiassa C‑163/16 Louboutin, 27 kohta.  
470 Kur 2017b, s. 115. 
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että sekä EU-tavaramerkkiasetuksen että tavaramerkkidirektiivin johdanto-
kappaleisiin tulisi lisätä maininta, jonka mukaan rekisteriviranomaiset ja tuo-
mioistuimet olisivat velvollisia huomioimaan muiden toimijoiden intressit 
myös erottamiskyvyn puutetta koskevan hylkäysperusteen (b alakohta) arvi-
oinnissa.471 Ehdotus ei menestynyt.472   
 

A5. Hylkäysperusteiden soveltamatta jättäminen käytön kautta syntyneen 
erottamiskyvyn nojalla 

 
Tavaramerkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky siis oikeuttaa edellä 

mainittujen hylkäysperusteiden (b–d alakohtien) soveltamatta jättämisen. 
Mikäli tällaisen merkin rekisteröimiselle ei ole muuta estettä, ehdotonta tai 
suhteellista, rekisteröidään merkki EU-tavaramerkiksi. Tällaisen EU-
tavaramerkin rekisteritiedoissa on myös merkintä, että tavaramerkin rekiste-
röinti perustuu merkin käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn.473  
 
3.4.6.3 Muut hylkäysperusteet 

 
Muut EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa mainitut hylkäys-

perusteet eivät kuulu käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevan 
säännöksen soveltamisalaan. Tämä johtuu siitä, että – pois lukien 7 artiklan 1 
kohdan a alakohta – kyseisissä hylkäysperusteissa on kyse muusta kuin mer-
kin erottamiskyvystä. Niiden taustalla on katsottu olevan toisenlaiset syyt, joi-
den syrjäyttämiseen edes merkin mahdollinen käytön kautta saavutettu erot-
tamiskyky ei oikeuta.474 Nämä syyt vaihtelevat kulloinkin kyseessä olevan hyl-
käysperusteen mukaan: 

Pääasiassa tavaran muotoon liittyvillä erityisillä hylkäysperus-
teilla (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakoh-
dan i–iii luetelmakohdat) pyritään viime kädessä yhteiseen ta-
voitteeseen pitäen tietynlaiset tavaran muodot tai muut ominai-
suudet vapaasti kaikkien käytettävissä.475 Nämä hylkäysperusteet 
suojaavat näin ”vilpitöntä kilpailua estämällä kyseisillä markki-
noilla tapahtuvan kyseisen tavaran tehokkaan kilpailun kannalta 
olennaisten piirteiden monopolisoinnin”.476 Tämän lisäksi niillä 

 
471 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 57–59, 

73 ja 305. 
472 Ks. Kur 2017b, s. 116 (”the suggestion was neither taken up in the Commission pro-

posals, nor has it been aired from other sides during the subsequent deliberations”). 
473 EU-tavaramerkkiasetuksen 111 artiklan 2 kohdan k alakohta. 
474 Ks. myös Folliard-Monguiral 2005, s. 52.  
475 C-299/99 Philips, 78 kohta ja Hasselblatt 2018, s. 123. 
476 Julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotus asiassa C‑205/13 Hauck, 39 kohta. Ks. myös 

C‑205/13 Hauck, 18 ja 20 kohdat. 
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taataan se, että tavaramerkkioikeutta ei käytetä ikuistamaan suo-
jaa, joka voitaisiin myöntää muiden immateriaalioikeuksien pe-
rusteella ajallisesti rajatulla tavalla.477  

Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia merkkejä koske-
van hylkäysperusteen (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 
kohdan f alakohta) tarkoituksena on sen sijaan estää tavaramerk-
kien rekisteröinti, jos yksinoikeuden antaminen niille olisi vastoin 
oikeusjärjestystä tai jos kohdeyleisö katsoisi niiden olevan suo-
raan vastoin yhteiskunnan perusmoraalisääntöjä. Valtion ja jul-
kishallinnon elinten ei siis pitäisi edesauttaa ihmisiä, jotka halua-
vat edistää liiketoimintatavoitteitaan sellaisten tavaramerkkien 
avulla, jotka loukkaavat tiettyjä sivistyneen yhteiskunnan perus-
arvoja.478 Vaikka tällä hylkäysperusteella pyritään rajoittamaan 
sitä, mitkä merkit voivat saada tavaramerkkisuojaa, ei sen tarkoi-
tuksena ole estää kokonaan hylättyjen merkkien markkinointia, 
vaan tämä on ratkaistava muun lainsäädännön perusteella.479 

Harhaanjohtavia merkkejä koskevan hylkäysperusteen (EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta) tarkoituk-
sena taas on kuluttajien suojaaminen.480 Tämän lisäksi sillä on 
katsottu olevan kilpailijoita eli muita elinkeinonharjoittajia suo-
jaava vaikutus.481 

Lippuja ja muita tunnuskuvia koskevien hylkäysperusteiden 
(EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h–i alakohtien) 
tavoitteena on suojella valtion tai jonkin kansainvälisen valtioi-
den välisen järjestön oikeutta määrätä hylkäysperusteiden sovel-

 
477 Ks. myös C‑205/13 Hauck, 19 kohta. Ks. myös julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdo-

tus asiassa C‑205/13 Hauck, 39 kohta. Tämä argumentti koskee ennen kaikkea luetelmakohtia 
ii–iii. Tällaisia muita immateriaalioikeuksia ovat patentti-, malli- ja/tai tekijänoikeus. Ks. 7 
artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla olevasta yleisestä edusta myös Fhima 2017 ja Fhima 
2022. Ks. aiheesta myös Sentfleben 2021, s. 209–235 sekä Dauskardt 2017, s. 85–86. 

478  R 495/2005-G, SCREW YOU, 13 kohta. Näkemys on sittemmin toistettu myös 
EUIPO:n tutkintaohjeistuksessa. Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Exam-
ination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 7, Trade Marks Contrary to Public 
Policy or Acceptable Principles of Morality (Article 7(1)(f) EUTMR), 1 General Remarks, s. 531. 
Siihen on viitattu myös oikeuskirjallisuudessa. Ks. esim. von Kapff 2017a, s. 58 ja Hasselblatt 
2018, s. 138–139. Ks. vielä myös Sentfleben 2021 ja Sentfleben 2022, joissa ehdotetaan tämän 
hylkäysperusteen soveltamisalan huomattavaa laajentamista. 

479 R 495/2005-G, SCREW YOU, 13 kohta. Ks. myös julkisasiamies Bobekin ratkaisueh-
dotus asiassa C‑240/18 P Fack Ju Göhte, 64 kohta. Näkemys on toistettu myös EUIPO:n 
tutkintaohjeistuksessa. Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, 
Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 7, Trade Marks Contrary to Public Policy or 
Acceptable Principles of Morality (Article 7(1)(f) EUTMR), 1 General Remarks, s. 531. Siihen 
on viitattu myös oikeuskirjallisuudessa. Ks. esim. von Kapff 2017a, s. 58 ja Hasselblatt 2018, 
s. 138.  

480 C‑259/04 Elizabeth Emanuel, 46 kohta. 
481 Von Kapff 2017a, s. 60. 
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tamisalaan kuuluvien merkkien käytöstä ja erityisesti estää sellai-
nen käyttö, joka johtaa yleisöä harhaan näillä merkeillä varustet-
tujen tavaroiden ja palvelujen alkuperästä.482 

Alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevan 
hylkäysperusteen (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 koh-
dan j alakohta) tarkoituksena on taata maataloustuotteiden laatu, 
tuottajien kohtuullinen korvaus ja kuluttajansuoja harhaanjohta-
vaa tietoa vastaan.483 

Viinejä koskevia perinteisiä merkintöjä käsittelevän hylkäys-
perusteen (EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan k ala-
kohta) tarkoituksena on sisämarkkinoiden toimivuuden ja rehel-
lisen kilpailun varmistaminen sekä sen välttäminen, että kulutta-
jia johdettaisiin harhaan.484  

Aitoja perinteisiä tuotteita koskevan hylkäysperusteen (EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan l alakohta) tarkoituk-
sena on sisämarkkinoiden ja toimivan kilpailun turvaaminen sekä 
kuluttajien suojaaminen harhaanjohtavalta tiedolta.485 

Kasvilajikenimiä käsittelevän hylkäysperusteen (EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan m alakohta) tarkoi-
tuksena on turvata kasvilajikenimien pysyminen kaikkien elinkei-
nonharjoittajien vapaassa käytössä.486 

 
EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan hylkäyspe-

ruste (”merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia”) koskee merkkejä, joilla ei 
voida erottaa yhden yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten vastaa-
vista, ja/tai ne eivät ole esitettävissä tavaramerkkirekisterissä selkeällä ja täs-
mällisellä tavalla. Kyseinen hylkäysperuste koskee siis osittain merkin erotta-
miskykyä, mutta EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan sanamuo-
dosta seuraa, että tämän hylkäysperusteen soveltamisalaan kuuluva merkki ei 

 
482 Von Kapff 2017a, s. 61 ja 63. 
483 Alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojan tarkoitusta on kuvattu 

seikkaperäisemmin näitä koskevien EU:n asetusten johdantokappaleissa. Ks. Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä; Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, 
(EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholi-
juomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintö-
jen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta; Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 251/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, 
maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maan-
tieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoami-
sesta. Ks. myös von Kapff 2017a, s. 63. 

484 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, 104. johdantokap-
pale. 

485 Von Kapff 2017a, s. 73. 
486 T-569/18 Kordes' Rose Monique, 26 kohta. Ks. myös Martin 2019, s. 748–749. 
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voi tulla rekisteröidyksi edes sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
johdosta. Kuten edellä on tullut ilmi, koskee EU-tavaramerkkiasetuksen 4 ar-
tiklassa mainittu erottamiskyky kuitenkin ns. abstraktia erottamiskykyä, joka 
voinee puuttua merkiltä vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa. 487  Siksi 
merkin erottamiskykyä koskeva arviointi kuuluu rekisteröinnin hylkäysperus-
teiden osalta käytännössä lähes aina EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 
kohdan b, c ja d alakohtiin ja a alakohta voidaan tältä osin käytännössä unoh-
taa.488 Lisäksi tämän a alakohdan osalta on muistettava, että se kieltää rekis-
teröimästä merkkejä, joita ei voida esittää tavaramerkkirekisterissä Sieck-
mann-kriteerit täyttävällä tavalla.489 Koska käytön kautta saavutettua erotta-
miskykyä koskeva 7 artiklan 3 kohta ei sovellu tähän a alakohtaan, ei esimer-
kiksi tuoksumerkkiä voida rekisteröidä EU-tavaramerkiksi, vaikka se olisikin 
tullut käytössä erottamiskykyiseksi. 

 

3.5 EU-TAVARAMERKIN MITÄTTÖMÄKSI JULISTAMINEN 
JA MENETTÄMINEN  

 
EU-tavaramerkki voidaan kolmannen tahon EUIPO:lle tekemästä pyyn-

nöstä tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella julistaa mitättö-
mäksi, mikäli siihen soveltuu jokin ehdoton 490  tai suhteellinen 491  mitättö-
myysperuste. Tässä yhteydessä on riittävää tarkastella vain ehdottomia mität-
tömyysperusteita ja niitäkin vain siltä osin kuin ne sisältävät säännöksen käy-
tön kautta saavutetusta erottamiskyvystä.  

Mikäli jokin alun perin erottamiskyvytön merkki on erehdyksessä tai muu-
ten väärin perustein päätynyt EU-tavaramerkkirekisteriin, on se julistettava 
mitättömäksi, ellei se ole rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut 
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on 
rekisteröity (EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 2 kohta). Ratkaisukäytän-
nössä on todettu, että tämän säännöksen nojalla tapahtuva rekisteröinnin säi-
lyttäminen perustuu tavaramerkin haltijan perustellun luottamuksen turvaa-
miseen ja että tämän perustellun luottamuksen perusteella tavaramerkin hal-
tija on voinut tehdä investointeja rekisteröinnin jälkeisenä aikana.492 Lisäksi 
ratkaisukäytännössä on todettu, että mitättömyysperusteiden yhteydessä suo-
ritettavaan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointiin sovelletaan 
samoja periaatteita kuin rekisteröintimenettelyssä, ja sitä on tulkittava sa-
malla tavalla samojen merkityksellisten tekijöiden valossa.493 

 
487 Ks. alaluku 3.3.3. 
488 Von Kapff 2017a, s. 35 ja Tritton ym. 2018, 3–167. Ks. kuitenkin Keeling 2003, s. 135, 

alav. 8. 
489 Ks. alaluku 3.3.4. 
490 EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artikla. 
491 EU-tavaramerkkiasetuksen 60 artikla. Ks. tältä osin myös 61 artikla. 
492 C-542/07 P Pure Digital, 55 kohta. 
493 T-340/18 Gibson, 64 kohta. Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part 

D, Cancellation, Section 2, Substantive provisions, Chapter 3, Absolute Grounds for Invalidity, 
3.2 Defence against a claim of lack of distinctiveness, s. 1422. 
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EU-tavaramerkki voidaan kolmannen tahon EUIPO:lle tekemästä pyyn-
nöstä tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella julistaa menete-
tyksi, mikäli a) sitä ei ole viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa otettu 
unionissa tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on 
rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä494, b) se on sen 
haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoimin-
nassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi (geneeriseksi) sellaisesta tavarasta tai 
palvelusta, jota varten se on rekisteröity,495 tai c) siitä on käytön seurauksena 
tullut harhaanjohtava niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekiste-
röity496.  

Vaikka nämä edellä mainitut EU-tavaramerkin menettämistä koskevat 
säännökset saattavat äkkiseltään tuntua kaukaisilta suhteessa käytön kautta 
saavutettua erottamiskykyä koskevaan doktriiniin, voi ainakin osa niistä olla 
merkityksellisiä myös tässä suhteessa. Esimerkiksi EUT on katsonut, että ta-
varamerkin tosiasiallisen käytön toteamisessa noudatettavat vaatimukset ovat 
analogiset verrattuna vaatimuksiin, jotka koskevat merkin rekisteröintiä sen 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella.497 EUT on näin hakenut 
tulkinta-apua tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeviin ongelmatilantei-
siin käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevasta doktriinista. Tässä 
tutkimuksessa arvioidaan eräissä tilanteissa sitä, missä määrin systemaattista 
tulkinta-apua voidaan löytää toiseen suuntaan eli missä määrin tosiasiallista 
käyttöä koskevat tulkintakannanotot voivat auttaa käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskevan doktriinin ongelmatilanteissa. Lisäksi se, millä pe-
rustein tavaramerkin on katsottava muuttuneen geneeriseksi, voi joissakin ti-
lanteissa auttaa meitä arvioimaan tähän jossain määrin vastakohtaista ilmiötä 
eli lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän merkin muuttumista erottamisky-
kyiseksi sen käytön kautta.  
 

3.6 EU-TAVARAMERKIN OIKEUSVAIKUTUKSISTA 
TARPEELLISILTA OSIN 

 
Kun arvioimme käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevaa dokt-

riinia ja sitä, miten sen pitäisi toimia EU-tavaramerkkijärjestelmässä, ei vailla 
merkitystä ole se, minkälaisia oikeuksia rekisteröity EU-tavaramerkki antaa 
sen haltijalle etenkin suhteessa muihin toimijoihin. Tästä syystä on tärkeää 
käsitellä lyhyesti sitä, mikä on EU-tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden si-
sältö ja miten sitä on pyritty rajaamaan. 

EU-tavaramerkki antaa sen haltijalleen yksinoikeuden. Kuitenkin, kuten 
mikä tahansa muu immateriaalioikeus, myös EU-tavaramerkin rekisteröinnin 

 
494 EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohta. Kyseinen alakohta sisältää 

myös muutamia poikkeuksia tähän pääsääntöön. Tosiasiallisen käytön vaatimus ilmenee 
myös EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklasta, ja siinä myös selostetaan, mitkä kaikki merkin 
käyttömuodot ovat säännöksen tarkoittamaa tosiasiallista käyttöä.  

495 EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohta. 
496 EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohta. 
497 Ks. C-12/12 Collosseum Holding, 34 kohta. 
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antama yksinoikeus on rajattu. Ensinnäkin tällaisen oikeuden loukkaukselle 
on omat edellytyksensä. Toiseksi tavaramerkkijärjestelmä sisältää nimen-
omaisia yksinoikeuden rajoituksia, jotka on myös otettava huomioon ennen 
kuin kyseessä voidaan katsoa olevan tavaramerkkiloukkaus.  

EU-tavaramerkkioikeudessa on kolme yleistä suojan muotoa, jotka anne-
taan EU-tavaramerkin haltijalle (EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 koh-
dan a–c alakohdat):  

a) Ensinnäkin rekisteröity EU-tavaramerkki antaa sen haltijalle oikeuden 
kieltää toista käyttämästä samaa merkkiä samoille tavaroille tai palve-
luille. 

b) Toiseksi rekisteröinnin haltija voi kieltää toista käyttämästä rekisteröi-
tyyn merkkiin nähden sekaannusvaaraa aiheuttavaa merkkiä.  

c) Kolmanneksi tavaramerkin rekisteröinnin haltija voi, mikäli rekiste-
röity merkki on laajalti tunnettu, kieltää muita käyttämästä merkkiä, 
jonka käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee kyseisen laajalti 
tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista 
hyväksikäyttöä tai on haitaksi tämän merkin erottamiskyvylle tai mai-
neelle.498  
 

EU-tavaramerkkioikeus asettaa myös tiettyjä yleisiä edellytyksiä sille, että 
rekisteröinnin haltija voi saada suojaa edellä kuvattuja toimintoja vastaan. 
Loukkaavaksi väitetyn merkin käytön on täytynyt tapahtua elinkeinotoimin-
nassa, ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja suhteessa tavaroihin ja pal-
veluihin.499 Lisäksi EUT on omassa ratkaisukäytännössään lisännyt edellä en-
simmäisenä mainittuun suojan muotoon (a-kohta)  erityisen, EU-
tavaramerkkilainsäädäntöön kirjaamattoman edellytyksen siitä, että tällaista 
suojaa annetaan ”ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää 
merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville”.500 

 
498 Säännösten sanamuotoa on hieman yksinkertaistettu siitä, miten ne ilmenevät EU-

tavaramerkkiasetuksessa. 
499 Nämä käyvät ilmi EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan sanamuodosta (”EU-

tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostu-
mustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten”). EU-
tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa on listattu esimerkinomaisesti eri käyttömuo-
toja, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää. Näitä ovat esimerkiksi merkin paneminen tavaroi-
hin tai niiden päällyksiin tai merkin käyttö liikeasiakirjoissa ja mainonnassa. 

500 Ks. esim. C-487/07 L'Oréal, 58 kohta. EUT jatkaa toteamalla, että ”[n]äihin tehtäviin 
kuuluvat tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen ku-
luttajille mutta myös tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investoin-
tiin ja mainontaan liittyvät tehtävät.” Ks. tästä myös Memorandum on the creation of an EEC 
trade mark 1976, s. 20 (”Both economically and legally the function of the trade mark as an 
indication of origin is paramount. It follows directly from the concept of the trade mark as a 
distinctive sign, that it serves to distinguish trade marked products originating from a partic-
ular firm or group of firms from the products of other firms. From this basic function of the 
trade mark are derived all the other functions which the trade mark fulfils in economic life”). 
Ks. myös Dinwoodie 2020, s. 191. 
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Sen lisäksi, että EU-tavaramerkkijärjestelmässä on säännöksiä rekisteröin-
nin haltijalle myönnettävästä yksinoikeudesta ja sen sisällöstä, sisältää järjes-
telmä siis myös säännöksiä, jotka asettavat nimenomaisia rajoituksia mainit-
tuun yksinoikeuteen. Nyt tarkasteltavan aiheen kannalta näistä olennaisin on 
seuraavasti muotoiltu rajoitus (EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 koh-
dan b alakohta): 

”EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmatta osa-
puolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa – – merkkejä tai mer-
kintöjä, joilta puuttuu erottamiskyky tai jotka osoittavat tavaroi-
den tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa 
tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa 
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai pal-
velujen ominaisuuksia.” 

 
Tätä, ja myös muita samassa yhteydessä lueteltuja yksinoikeuden rajoituk-

sia, koskee tärkeä edellytys siitä, että tällainen rajoitus tulee sovellettavaksi 
vain, jos kolmas osapuoli käyttää merkkiä hyvää liiketapaa noudattaen (EU-
tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 2 kohta).501  

On huomattava, että edellä kuvattu yksinoikeuden rajoitus (14 artiklan 1 
kohdan b alakohta) on ollut nykymuodossaan voimassa vasta siitä lähtien kun 
EU:n tavaramerkkijärjestelmää edellisen kerran uudistettiin. Säännös koski 
aiemmin ainoastaan merkin kuvailevuutta. Tuon aiemman säännöksen mu-
kaan tavaramerkin haltijalla ei ollut oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyt-
tämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä tai merkintöjä, jotka osoittavat (ku-
vailevat) jotakin tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta.  Tämän aiemman 
säännöksen tarkoituksena on ollut turvata muiden toimijoiden oikeutta käyt-
tää eri merkkejä tai merkintöjä niiden kuvailevassa merkityksessä siitä huoli-
matta, että tällaiset merkit tai merkinnät ovat saattaneet tulla suojatuksi tava-
ramerkkinä niiden käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn eli niille kehitty-
neen uuden kaupallista alkuperää osoittavan merkityksen nojalla. Tätä voi-
daan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä. Jos yksi toimija on saanut käy-
tön kautta yksinoikeuden esimerkiksi sanaan NESTE vaikkapa voiteluaineille 
ja -nesteille, tämä ei estä kilpailijoita käyttämästä esimerkiksi ilmaisua ”meiltä 
saat kaikki tarvitsemasi voiteluaineet ja -nesteet”.502 

Nykymuodossaan säännöksen soveltamisala ei kuitenkaan näyttäisi jäävän 
tähän. EU:n tavaramerkkioikeuden uudistuksen yhteydessä tehty lisäys siitä, 
että säännös koskee myös merkkejä ja merkintöjä, joilta puuttuu erottamis-
kyky muutenkin kuin vain kuvailevuuden takia, näyttää laajentaneen tämän 
rajoitusperusteen soveltamisalaa.503 Käytön kautta saavutettua erottamisky-
kyä koskevan doktriinin näkökulmasta tämä lisäys voi käytännössä olla mer-

 
501 Ks. EUT:n ratkaisukäytännöstä esim. C‑228/03 Gillette, 41 kohta. Ks. hyvää liiketapaa 

koskevasta edellytyksestä myös esim. Anemaet 2021a sekä Batty 2021, s. 46. 
502 Ks. esimerkistä Salmi ym. 2008, s. 253. 
503 Kur 2018, s. 101. Ks. myös Kur & Sentfleben 2017c, s. 415–416; Dinwoodie 2019, s. 25–

26; Kur & Ohly 2020, s. 468 ja Jacob ym. 2022, s. 104. Ks. kuitenkin Bently ym. 2018, s. 1139. 
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kittävä. Kur on spekuloinut, että kolmas voisi yrittää vedota tähän rajoituspe-
rusteeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa jonkin tavaran muoto, esimerkiksi 
suklaapatukan tai karamellin muoto, on tullut suojatuksi tavaramerkkinä sen 
käytön kautta, mutta kolmas käyttää tätä tai samankaltaista muotoa muussa 
kuin kaupallista alkuperää osoittavassa merkityksessä, esimerkiksi siten, että 
kyseinen muoto on pakattu pakkaukseen, joka sisältää kolmannen oman tava-
ramerkin eikä pakkaus sisällä viittausta kyseiseen muotoon.504 Kur jatkaa ja 
toteaa, että rajoitusperusteeseen voisi myös vedota tilanteessa, jossa jokin väri 
on tullut suojatuksi tavaramerkkinä, mutta toinen toimija käyttää kyseistä vä-
riä tai lähellä olevaa värisävyä omassa liiketoiminnassaan koristeellisessa tai 
muussa kuin kaupallisen alkuperän osoittamista koskevassa merkityksessä.505 
Ratkaisevaa tämän rajoitusperusteen soveltumisen osalta on aina se, onko kol-
mannen toimijan tapa käyttää merkkiä ollut hyvän liiketavan mukaista.  

Jo ennen tätä uudistusta ja soveltamisalan laajennusta ovat eräät kirjoitta-
jat pitäneet tätä nimenomaista yksinoikeuden rajoitusta ehkäpä kaikista tär-
keimpänä yksinoikeuden rajoituksena.506 Sitä on myös pidetty kaikista vihe-
liäisimpänä soveltaa käytännössä.507 Yksinoikeuden rajoitusten, kuten myös 
tässä käsitellyn rajoituksen, tulkintaa ohjaa eittämättä myös se, miten miel-
lämme niiden roolin tavaramerkkijärjestelmässä. Jotkut kirjoittajat ovat oi-
keuskirjallisuudessa todenneet, että koska yksinoikeuden rajoitukset ovat ra-
joituksia pääsääntöön, jonka mukaan toisen tavaramerkin käyttö on kiellettyä, 
ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu, on näitä rajoituksia tulkittava suppe-
asti.508 Kuitenkin, kuten oikeuskirjallisuudessa on myöskin todettu, on ole-
massa toinenkin tapa tarkastella asiaa. Lainaan seuraavaksi Phillipsin esit-
tämää näkemystä:  

”[T]he basic principle is that a trader can do whatever he wants 
unless the law clearly prohibits it. This being so, the trade mark 
right, which constitutes such a prohibition, is then the exception 
to the general principle and its parameters should be construed 
narrowly; the defences, which are there to protect the general 
principle, should then be construed with generous width.”509 

 
504 Kur 2018, s. 103 (”if it is accepted that product shapes can acquire distinctive character 

even if they are only sold in packaged form, it would be a valid objection against infringement 
of such signs if the alleged infringer likewise sells the product inside packages which are dis-
tinctly marked by other elements than by reference to the shape”). 

505 Kur 2018, s. 104 (”The starting point must be that using a color in advertisements, web-
sites, or other elements accompanying market appearance is neutral as such. Even if the same 
or a similar color is protected as a mark, this does not change the fact that the color retains its 
basic capacity of ‘simply coloring’, without conveying any meaning besides the conceptual and 
emotional message inherent in the color itself. This is not different from a descriptive word 
which, after acquiring distinctiveness, still has the capacity to describe, and can be used for 
that purpose. – – While a new meaning is acquired, the original, ‘primary’ meaning is retained 
and justifies use by others”). Ks. myös Jacob ym. 2022, s. 104. 

506 Jacob ym. 2013, s. 117; Davis 2020, s. 561. 
507 Jacob ym. 2013, s. 117. 
508 Ks. esim. Hilli 2006, s. 102 sekä Cederlund & Hansson 2006, s. 272.  
509 Phillips 2006, s. 279. Phillips viittaa näkemyksensä tueksi Yhdistyneessä kuningaskun-

nassa annettuun ratkaisuun Hodgkinson & Corby Ltd v. Wards Mobility Services Ltd [1994] 1 
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Oikeuskirjallisuudessa on todettu tästä rajoitusperusteesta, siinä muo-

dossa kuin se oli ennen uudistusta, että tuomioistuimet näyttävät ottaneen 
melko käytännöllisen näkökulman sen soveltamiseen: milloin on selvää, että 
kolmas osapuoli käyttää jotakin merkkiä tai merkintää sen kuvailevassa mer-
kityksessä ja tekee sen rehdisti, ei kyseessä tällöin ole tavaramerkin louk-
kaus.510 On toivottavaa, että samanlainen linja jatkuu sen säännöksen osalta, 
joka meillä on nykyään voimassa: milloin on selvää, että kolmas osapuoli käyt-
tää jotakin merkkiä tai merkintää sen kuvailevassa tai muutoin erottamisky-
vyttömässä merkityksessä ja tekee sen rehdisti, ei kyseessä tällöin ole tavara-
merkin loukkaus. 

Tätä ja muiden yksinoikeuden rajoitusten roolia osana tavaramerkkijärjes-
telmää ei ole syytä aliarvioida. Milloinkaan muulloin tavaramerkkijärjestel-
mien historiassa ei ole ollut mahdollista rekisteröidä niin monenlaisia tavara-
merkkejä kuin nykyisin. Vaikka osaa näistä ei voidakaan rekisteröidä niiden 
lähtökohtaisen erottamiskyvyn perusteella, on käytön kautta saavutettu erot-
tamiskyky silti monen merkin osalta mahdollinen väylä rekisteröinnin ja yk-
sinoikeuden saavuttamiseen. Tällaisessa tilanteessa tavaramerkkijärjestelmän 
on kyettävä myös tarjoamaan muille toimijoille riittävää suojaa käyttää hyvän 
liiketavan mukaisesti tällaisia merkkejä ja merkintöjä.  

 
WLR 1564. Ks. aiheesta myös esim. Ramsey & Schovsbo 2013, s. 676–677 sekä yleisesti im-
materiaalioikeuksien osalta Kur 2009, s. 292–293. Ks. tästä myös Tischner 2021, s. 403 (”The 
twentieth century was certainly the age of strengthening the protection of intellectual prop-
erty; the twenty-first century promises to be rather a good time to work on its limitations, 
which should not be interpreted ‘broadly or narrowly, but simply correctly’”). Tischner viittaa 
lopun lainauksen osalta Matthias Leistneriin. 

510 Jacob ym. 2022, s. 104. Ks. kuitenkin myös esim. Batty 2021. 
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4 EU-TAVARAMERKIN KÄYTÖN KAUTTA 
SAAVUTETUSTA EROTTAMISKYVYSTÄ: SEN 
TARKOITUS JA SITÄ KOSKEVIA EDELLYTYKSIÄ 
 

4.1 JOHDANTO 
 
Tässä luvussa käsitellään käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn tarkoi-

tusta ja edellytyksiä. Jälkimmäisenä mainitun seikan (edellytykset) osalta tar-
kasteltavana on toisin sanoen se, mitä käytön kautta saavutettuun erottamis-
kykyyn vetoavan toimijan täytyy osoittaa.  

Kertauksen vuoksi todettakoon seuraava. EU-tavaramerkin käytön kautta 
saavutetusta erottamiskyvystä on EU-tavaramerkkiasetuksessa kaksi tärkeää 
säännöstä. Näistä ensimmäinen eli 7 artiklan 3 kohta mahdollistaa sen, että 
erottamiskyvyttömyyttä koskevia rekisteröinnin hylkäysperusteita ei sovelleta 
rekisteröitäväksi haettuun merkkiin, jos se ”on käytössä tullut erottamisky-
kyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan”. 
Toinen säännös löytyy 59 artiklan 2 kohdasta. Sen mukaan jo rekisteröityä 
EU-tavaramerkkiä, joka kuitenkin katsotaan myöhemmin lähtökohtaisesti 
erottamiskyvyttömäksi ja siten virheellisesti rekisteröidyksi, ”ei kuitenkaan 
voida julistaa mitättömäksi, jos se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauk-
sena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita 
varten se on rekisteröity”.  

Vastaavanlainen sääntely on myös jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsää-
däntöä lähentävän tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdassa. Myös Parii-
sin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohta sekä TRIPS-
sopimuksen 15 artiklan 1 kohta koskevat vastaavaa ilmiötä. Pariisin yleissopi-
muksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdan mukaan ”[m]erkin suojaamis-
kelpoisuutta arvosteltaessa on otettava huomioon kaikki tosiseikat, erityisesti 
kuinka kauan merkki on ollut käytössä”. TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 
kohta taas antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden asettaa merkkien rekisteröin-
nin edellytykseksi sen, että erottamiskykyisyys on hankittu käytön avulla, jos 
merkki ei luonnostaan kykene erottamaan asianomaisia tavaroita tai palve-
luja. 

EU-tavaramerkkiasetuksen sisältämät käytön kautta saavutettua erotta-
miskykyä koskevat säännökset ovat saaneet lihaa luiden ympärille erityisesti 
EUT:n antamasta ratkaisukäytännöstä. EUT lausui ensimmäisen kerran käy-
tön kautta saavutetun erottamiskyvyn unionioikeudellisesta tulkinnasta 
vuonna 1999 annetussa Chiemsee-ratkaisussa.511 Vaikka tämä ratkaisu on eri-
tyislaatuinen siltä osin kuin se koskee maantieteellisen paikannimen ”Chiem-
see” rekisteröimiskelpoisuutta sen käytön kautta, ovat annetut tulkintaohjeet 

 
511 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee.  
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monilta osin yleistettävissä ja EUT onkin viitannut niihin myöhemmässä käy-
tön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevassa ratkaisukäytännössään.512 
Lisäksi vaikka Chiemsee-ratkaisussa onkin kyse ennakkoratkaisusta, joka 
koski tuolloin voimassa olleen tavaramerkkidirektiivin tulkintaa, on se merki-
tyksellinen myös EU-tavaramerkkiasetukseen perustuvien EU-
tavaramerkkien käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa.513 

On kuitenkin huomattava, että Chiemsee-ratkaisussa esitetyt tulkintakan-
nanotot ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Lisäksi Chiemsee-ratkaisu kaikessa 
yleisluontoisuudessaan jättää auki useita kysymyksiä, erityisesti sellaisia, 
jotka koskevat nimenomaan EU-tavaramerkkejä. Osaan näistä auki jääneistä 
kysymyksistä EUT on vastannut myöhemmässä ratkaisukäytännössään, ja 
niistä on myös alemman tasoista ratkaisukäytäntöä. 

Tämä pääluku etenee seuraavasti. Tarkastelemme ensiksi EU-
tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella tehtävän 
rekisteröinnin tarkoitusta ja olemassaolon oikeutusta (alaluku 4.2). Sen jäl-
keen vuorossa on EU-tavaramerkin käytön kautta saavutettua erottamiskykyä 
koskevien edellytysten kuvaus ja (kriittinen) arviointi (alaluvut 4.3–4.9). 
Nämä edellytykset perustuvat EU-tavaramerkin käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskevien säännösten sanamuotoon ja viime kädessä merki-
tykselliseen EU:n tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisukäytäntöön. Olen muo-
toillut nämä edellytykset seuraavaksi seitsemän (7) kohdan listaukseksi. 

 

Rekisteröitäväksi haettu (tai virheellisin perustein EU-tavaramerkiksi re-
kisteröity ja mitätöidyksi haettu) lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki on  

 
1. oikeaan aikaan 

 
2. saanut kohdeyleisön keskuudessa ja 

 
3. rekisteröinnin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta  

 
4. uuden ja kaupallista alkuperää osoittavan merkityksen 

 
5. merkin käytön kautta, 

 
6. merkittävässä osassa kohdeyleisöä ja 

 
7. merkityksellisessä osassa EU:n maantieteellistä aluetta. 
 

Edellä kuvattu edellytyksiä koskeva järjestys on pitkälti makuasia. Edelly-
tyksiä nyt esitetyssä järjestyksessä voidaan kuitenkin ajatella ikään kuin mat-
kana doktriinin ytimeen, sen ydinedellytyksiin. Esitän tässä yhteydessä, että 
kaksi viimeiseksi mainittua edellytystä ovat tällaisia ydinedellytyksiä. Termin 

 
512 Ks. esim. C-25/05 P Storck, 75 kohta. Ks. myös esim. Mellor ym. 2018, s. 275 (”Although 

this guidance was given in the context of a mark of geographical significance, it is plain that it 
is of general application”) sekä Yhdistyneestä kuningaskunnasta ratkaisu Bignell v. Just Em-
ployment Law Ltd [2007] EWHC 2203 [44] (”The locus classicus on acquired distinctiveness 
is the Windsurfing [Chiemsee, TM] case – –”). 

513 Ks. tältäkin osin esim. C-25/05 P Storck, 75 kohta. 
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”ydinedellytykset” tarkoituksena ei ole vähätellä muita edellytyksiä eikä tehdä 
niitä merkityksettömiksi. Kaikki edellytykset ovat tärkeitä, koska minkä ta-
hansa yksittäisen edellytyksen täyttymättä jättäminen koituu rekisteröinnin-
hakijan kohtaloksi ja rekisteröinti jää saavuttamatta. Kuitenkin ottaen huomi-
oon käytännön ratkaisutoiminnan ovat erityisesti kaksi viimeksi mainittua 
edellytystä monesti ne keskeiset ja yksittäisen tapauksen kannalta lopulta rat-
kaisevat edellytykset. Tästä syystä on nähdäkseni perusteltua puhua siitä, että 
ne muodostavat doktriinin ytimen. Ne myös herättävät kaikista eniten kysy-
myksiä ja ovat nähdäkseni tulkinnallisesti kaikista ongelmallisimpia. 

Kuten tätä tutkimusta koskevista rajauksista käy ilmi, näistä edellytyksistä 
on rajattu pois puhtaasti prosessuaalinen edellytys siitä, että EU-tavaramerkin 
rekisteröintiä hakevan tahon (tai alun perin virheellisin perustein rekiste-
röidyn EU-tavaramerkin haltijan) on tehtävä oikea-aikainen väittämä (engl. 
claim) EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä.  

Todistustaakka merkin käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä on re-
kisteröinninhakijalla (tai alun perin virheellisin perustein rekisteröidyn EU-
tavaramerkin haltijalla). 514  Tämän tulee selkeästi ja vakuuttavasti osoittaa 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemassaolo.515  

Kuten tämän tutkimuksen rajauksissa todetaan, tässä tutkimuksessa ei kä-
sitellä yksityiskohtaisesti sitä, minkätyyppisillä todisteilla käytön kautta saa-
vutettua erottamiskykyä voidaan osoittaa. Koska seuraavissa alaluvuissa on 
kuitenkin joiltakin osin tarve mainita tällaisia todisteita, on ne syytä esitellä 
tässä lyhyesti. EUIPO:n tutkintaohjeistuksen mukaan muun muassa516 seu-
raavat todisteet voivat auttaa osoittamaan merkin käytön kautta syntynyttä 
erottamiskykyä: 

 
514  Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkassen-Rot, 68–70 kohdat; T-247/01 

ECOPY, 47–48 kohdat; R 4/2021-1, Piraeus logistics, 74 kohta; R 2661/2019-4, pet drugs on-
line, 48 kohta; R 1641/2017-4, ROLLING LUGGAGE, 28 kohta sekä R 2168/2016-5, ÖKO-
TEST, 32–40 kohdat. Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examina-
tion, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through 
Use (Article 7(3) EUTMR), 7 Standard of Proof, s. 670–671 sekä EUIPO Guidelines for Exam-
ination 2022, Part D, Cancellation, Section 2, Substantive provisions, Chapter 3, Absolute 
Grounds for Invalidity, 3.2 Defence against a claim of lack of distinctiveness, s. 1422. Todis-
teiden kerääminen vie yleensä paljon aikaa. EUIPO asettaa aina määräajan todisteiden esittä-
miselle, mutta tuohon määräaikaan voidaan pyynnöstä myöntää lisäaikaa. Ks. EU-
tavaramerkkiasetuksen 101 artikla ja delegoidun asetuksen 67–69 artiklat. Ks. myös ko-
koavasti EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part A, General rules, Section 1, Means of 
communication, time limits, 4 Time Limits Specified by the Office, s. 26–33. Ks. myös esim. 
R 327/2012-1, PICKUP MUTE, 41–47 kohdat. Kyseisessä ratkaisussa EUIPO:n ensimmäinen 
valituslautakunta moitti EUIPO:n tutkijaa, joka ei antanut rekisteröinninhakijalle riittävästi 
lisäaikaa todisteiden keräämiseen käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä. Tapaus pa-
lautettiin EUIPO:n tutkijalle uudelleen käsiteltäväksi. 

515 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 7 Standard of Proof, s. 671. Ks. myös esim. R 222/2012-4, GOLFHUB, 21 kohta. 

516 Ks. tästä esim. T-187/19 Glaxo, 67–68 kohdat (”neither the applicable EU trade-mark 
legislation nor the case-law of the General Court or the Court of Justice specifies a mandatory 
form for the evidence that must be adduced to prove that distinctive character has been ac-
quired through use of the mark. It follows, on the one hand, that a trade mark applicant is free 
to choose the evidence that it considers useful to submit to EUIPO in support of its application 
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- myyntiesitteet  

- katalogit  

- hintaluettelot  

- laskut  

- vuosikertomukset  

- liikevaihtotiedot  

- mainoskulut ja -raportit  

- mainokset (lehdistötiedotteet, julisteet, TV-mainokset) sekä 

todisteet niiden intensiivisyydestä ja kattavuudesta  

- markkinatutkimukset  

- valaehtoiset todistukset.517 

Näistä todisteista kaikki kahta viimeistä lukuun ottamatta voidaan luoki-
tella niin kutsutuiksi toissijaisiksi todisteiksi. Niitä voidaan käyttää todisteina 
merkin käytöstä, mutta ne eivät kuitenkaan sellaisenaan suoraan osoita, että 
kohdeyleisö mieltää merkin kaupallisen alkuperän osoittajaksi. Niiden perus-
teella saattaa olla kuitenkin mahdollista tehdä johtopäätöksiä tästä. 518  Ta-
pauksissa, joissa merkin lähtökohtainen erottamiskyvyttömyys ei ole vahvaa, 
voivat tällaiset merkin käyttöä koskevat todisteet olla riittäviä vakuuttamaan 
rekisteriviranomaisen merkille sen käytön myötä syntyneestä erottamisky-
vystä.519  

Monissa tapauksissa pelkät todisteet merkin käytöstä eivät kuitenkaan ole 
riittäviä.520 Tällöin vaaditaan myös niin kutsuttuja suoria todisteita, joihin lu-
keutuvat markkinatutkimukset ja esimerkiksi asianomaisella alalla olevien 
toimijoiden antamat todistukset. 521  Erityisesti asianmukaisesti toteutettu 
markkinatutkimus, joka mittaa sitä, miten kohdeyleisö mieltää merkin, voi 

 
and, on the other hand, that EUIPO is obliged to examine all the evidence submitted to it for 
that purpose by that applicant and cannot reject from the outset a particular type of evidence 
as inadmissible [lopusta poistettu viittaus ratkaisukäytäntöön, TM]).” 

517 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, s. 672. 

518  Ks. esim. T‑141/06 Glaverbel, 41 kohta; T-378/07 CNH Global, 53–54 kohdat; T-
318/09 TDI, 65 kohta; T‑411/14 Coca-Cola, 83–84 kohdat; T‑798/16 REAL, 49–50 kohdat 
sekä T-25/11 Cortadora de cerámica, 74–75 kohta. 

519 Carboni 2005, s. 81. 
520  Ks. esim. T‑798/16 REAL, 49–50 kohdat ja Yhdistetyt asiat T-117/18-T-121/18 

PANORAMICZNYCH, 81–82 kohdat. Ks. myös esim. Tritton ym. 2018, 3–232 (”It will be a 
rare case that mere evidence of use and sales under the mark will suffice under art.7.3”). 

521 Ks. esim. T-25/11 Cortadora de cerámica, 74 kohta. 
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olla yksi suoraviivaisimmista todisteista osoitettaessa kyseisen merkin käytön 
kautta saavutettua erottamiskykyä.522  

Ratkaisukäytännössä on kuitenkin korostettu kokonaisarvioinnin tär-
keyttä523, eikä esimerkiksi vain ja ainoastaan markkinatutkimuksen esittämi-
nen voine johtaa käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemassaolon to-
teamiseen.524 Ratkaisukäytännössä on myös korostettu, että eri todisteiden to-
distusarvoa arvioitaessa on ensin tutkittava todisteen sisältämän tiedon to-
dennäköisyys ja todenperäisyys.525 
 

4.2 KÄYTÖN KAUTTA SAAVUTETTUA EROTTAMISKYKYÄ 
KOSKEVAN SÄÄNNÖKSEN TARKOITUS JA 
OLEMASSAOLON OIKEUTUS 

 
Tässä alaluvussa tarkastellaan käytön kautta saavutettua erottamiskykyä 

koskevan sääntelyn tarkoitusta. Toisin sanoen tässä alaluvussa vastataan seu-
raavaan kysymykseen: minkä vuoksi tavaramerkkijärjestelmässä pitäisi olla 
säännös, jonka mukaan lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki voidaan re-
kisteröidä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn johdosta?  

Käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevien säännösten tarkoi-
tusta määritettäessä on ensiksi kiinnitettävä katse niihin kolmeen ehdotto-
maan rekisteröinnin hylkäysperusteeseen, joihin nähden käytön kautta saavu-
tettua erottamiskykyä koskeva säännös merkitsee poikkeusta.526 Kuten edellä 

 
522 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.1 Opinion polls and surveys, s. 673. 

523 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 49 kohta. 
524  Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkassen-Rot, 48 kohta. Ks. myös julki-

sasiamies Cosmaksen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 
76 kohta. Kuten EUIPO:n tutkintaohjeissa todetaan, markkinatutkimuksen tuloksia on tuet-
tava muilla todisteilla. Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, 
Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use 
(Article 7(3) EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.1 Opinion polls and surveys, s. 673. 
Käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointi on lopulta sekoitus empiiristä ja normatii-
vista arviointia: yhtäältä arvioinnissa voidaan huomioida (empiirisiä) todisteita siitä, miten 
kohdeyleisö ymmärtää merkin, mutta toisaalta EUT painottaa sitä, että arviointi tulee tehdä 
”keskivertokuluttajan” linssin läpi. Ks. C-299/99 Philips, 63 kohta sekä Dinwoodie & Gangjee 
2015, s. 13–14 (”This blending of empirical and normative assessments highlights that the bi-
nary choice between an empirical or normative approach to legal tests involving the consumer 
concept is a false one. In the end, there is a spectrum between empirical and normative as-
sessments, and different issues may lend themselves to being addressed toward one end of 
that spectrum rather than the other. For instance, it would be uncontroversial to describe ac-
quired distinctiveness as relatively positioned towards the empirical end. But almost all con-
ceptions of the consumer—as circumscribed by the applicable legal tests—reflect a blend”). Ks. 
aiheesta myös Fezer 2009, § 8, Rn 682 ja seikkaperäisemmin Dauskardt 2017, s. 256–284. 

525 Ks. esim. T-262/04 BIC, 78 kohta; T‑78/17 JUMBO, 55 kohta ja T-187/19 Glaxo, 92 
kohta. Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, 
Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, s. 672–673. 

526 Ks. myös Dauskardt 2017, s. 102. 
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on käynyt ilmi, EU-tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, mikäli se on rekiste-
röitäväksi haettuihin tavaroihin tai palveluihin nähden kuvaileva, yleisessä 
kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavallinen taikka muusta syystä 
erottamiskyvytön. 527  Näiden kolmen hylkäysperusteen takana on yleiseen 
etuun perustuva ajatus siitä, että tavaramerkkirekisteröintiä ei pidä myöntää 
sellaisiin merkkeihin, joita kohdeyleisö ei ymmärrä osoituksena tavaroiden ja 
palvelujen kaupallisesta alkuperästä, ja/tai yleiseen etuun perustuva ajatus 
siitä, että tällaisia merkkejä on jokaisen saatava vapaasti käyttää.528  

Jos kuitenkin osoitetaan, että kohdeyleisö tosiasiassa ymmärtää näiden 
hylkäysperusteiden soveltamisalaan putoavan merkin osoituksena tuotteiden 
kaupallisesta alkuperästä ja erottaa sen avulla yhden yrityksen tavarat ja pal-
velut muiden yritysten vastaavista, poistuu tällöin tarve näiden hylkäysperus-
teiden soveltamiselle.529 Rekisteröinnin myöntäminen on tällöin paitsi tavara-
merkin hakijan myös merkin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen koh-
deyleisön intressien mukaista. Näistä tahoista ensinnäkin tavaramerkin hakija 
saa suojaa niille investoinneille, joita se on tehnyt merkin juurruttamiseksi ku-
luttajien tietoisuuteen erityisesti merkkiä koskevan mainonnan avulla. 530 
Nämä panostukset uhkaisivat valua hukkaan, mikäli muut toimijat voisivat va-
paasti käyttää kyseistä merkkiä tavaramerkinomaisesti omien tuotteidensa 
yhteydessä. Tämän lisäksi rekisteröinnin myöntäminen on siis merkillä varus-
tettujen tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisön eli siis lähinnä kuluttajien in-
tressien mukaista. Kuluttajat eivät halua tulla harhautetuksi tai muuten ereh-
tyä ostamiensa tuotteiden suhteen. Jotta he voivat luottaa siihen, että tietty 
merkki, joka toimii osoituksena tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkupe-
rästä, kykenee toimimaan niin myös jatkossa, on tärkeää, että tavaramerkki-
järjestelmä antaa tämän merkin takana olevalle taholle ainakin oikeuden estää 
muita toimijoita käyttämästä samaa tai liian samankaltaista merkkiä, joka saa 
kuluttajat erehtymään tuotteiden kaupallisesta alkuperästä.531  

Mikäli merkkiin kohdistuu muiden toimijoiden intresseihin perustuva va-
paanapitotarve, joudutaan tässä yhtälössä luopumaan tämän turvaamisesta 
siltä osin kuin kyse on merkin vapaasta tavaramerkinomaisesta käytöstä. Mui-
den toimijoiden intressit otetaan kuitenkin tavaramerkkijärjestelmässä edel-
leen huomioon erityisesti siltä osin kuin kyse on käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn nojalla rekisteröityyn merkkiin kohdistuvista yksinoikeuden 

 
527 EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdat. 
528 Ks. alaluku 3.4.6.2 ja osiot A1–A4. 
529 Ks. tähän suuntaan Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 47 kohta. Ks. 

myös Levin 2010, s. 23–24.  
530 Tätä on korostettu EUYT:n ratkaisukäytännössä. Ks. esim. T-399/02 Botella Corona, 

41; T‑269/06 RAUTARUUKKI, 43 kohta; T-7/09 Schunk, 38 kohta; T-409/10 Bottega Veneta, 
74 kohta; T-411/14 Coca-Cola, 66 kohta ja T‑404/18 PDF Expert 12 kohta. Ks. myös oikeuskir-
jallisuudesta Dauskardt 2017, s. 103–104.  

531 Ks. myös Sentfleben 2013, s. 120–121. Ks. myös Bently ym. 2018, s. 1005 (”if a mark 
inherently lacks distinctiveness, it is now possible to register the mark if it does in fact become 
distinctive. – – The primary goal is to minimize consumer confusion by preventing other trad-
ers from using a similar mark”). Ks. myös Pickering 1998, s. 101. Ks. vastaavasti vakiintumisen 
osalta Holmqvist 1975, s. 280–281.  
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rajoituksista. Ne antavat muille toimijoille oikeuden käyttää rekisteröityä 
merkkiä hyvän liiketavan mukaisesti merkin alkuperäisessä kuvailevassa tai 
muuten erottamiskyvyttömässä merkityksessä.532  

Voidaan täten katsoa, että EU-tavaramerkin rekisteröiminen sen käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella edistää, ainakin lähtökohtai-
sesti, tässä tutkimuksessa esitettyä EU:n tavaramerkkijärjestelmän perim-
mäistä tarkoitusta, joka on tasapainon saavuttaminen eri tahojen intressien 
välillä.533  

Voidaan toisaalta esittää, että rekisteröinnin myöntämiselle merkin käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella ei ole tarvetta, koska tavaramer-
kin hakija voi saada riittävässä määrin suojaa muillakin tavoin. On nimittäin 
ajateltavissa, että riippumatta siitä, minkälaista suojaa on mahdollista saada 
merkin rekisteröintiin perustuvan tavaramerkkioikeuden nojalla, eri maissa 
olevat tavaramerkin vakiintumista koskevat säännökset, sopimatonta menet-
telyä elinkeinotoiminnassa koskevat lait534 tai common law -oikeustraditiossa 
oleva merkkioikeuden loukkauskanne (nk. passing off -kanne)535 todennäköi-
sesti suojaavat elinkeinonharjoittajaa siltä, että kolmas taho pyrkii epäoikeu-
denmukaisesti hyötymään lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän, mutta käy-
tössä erittäin tunnetuksi ja alkuperää osoittavaksi muovautuneen tunnuksen 
tunnettuudesta käyttäen samaa tai samankaltaista tunnusta. Tältä osin on kui-
tenkin todettava seuraava.  

Tavaramerkkirekisteröinnin etuna on se, että toimija, joka on osoittanut 
tietyn merkin viittaavan vain hänen tuotteisiinsa eikä kenenkään muun ja jolle 
on tämän nojalla myönnetty rekisteröinti kyseiseen merkkiin, voi oikeutensa 
olemassaolon osoittamiseksi vain vedota tuohon rekisteröintiin. Hänen ei siis 
tarvitse aina uudelleen esittää todisteita erottamiskyvyn syntymisestä ja ole-
massaolosta jokaisessa yksittäisessä riita-asiassa, kuten on käytännössä usein 
asian laita silloin, kun hän vetoaa joihinkin edellä mainituista muista oikeus-
suojakeinoista.536 Lisäksi koska mitään näistä muista oikeussuojakeinoista ei 
ole harmonisoitu tai muuten yhtenäistetty EU:ssa, on parempi, että lähtökoh-
taisesti erottamiskyvyttömien, mutta käytössä erottamiskykyiseksi tulleiden 
merkkien suojan edellytyksiä arvioidaan ainakin rekisteröinnin osalta yhte-
näisesti EU:n tavaramerkkioikeudessa. 

 
532 EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohta ja artiklan 2 kohta. 
533 Ks. alaluku 3.2. Ks. kuitenkin Yhdysvalloista sikäläisen doktriinin osalta Fromer 2022. 
534 Ks. esim. Suomen osalta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun 

lain (1061/1978) 1 §:n 1 momentti ja esim. markkinaoikeuden ratkaisu MAO:121/12 
Granströms Båtvarv sekä tavaramerkkilain esityöt HE 201/2018 vp, s. 82. 
535 Ks. tämän osalta esim. Dinwoodie 2019, s. 16.  

536 Ks. tähän suuntaan jo 1900-luvun alun Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytän-
nöstä In the Matter of an Application by Joseph Crosfield &: Sons Ld. to Register a Trade Mark 
(”Perfection”). In the Matter of an Application of the California Fig Syrup Company for the 
Reqistration of a Trade Mark. In the Matter of Trade Marks No, 224,722, No. 280,405. No. 
230,406, and No. 230,407 (”Orlwoola”) [1909] 26 RPC, 861 (”it is merely that the principle of 
protection of fair trade has been simplified and developed by legislation so as to enable a trader 
who has established that a mark, device, or the like, really denotes his goods and his goods 
only, to register his title and so avoid the necessity of proving it against every defendant– –”). 
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EU-tavaramerkin rekisteröinti sen käytön kautta saavutetun erottamisky-
vyn perusteella on siis lähtökohtaisesti perusteltua. Tämä perusteltavuus on 
kuitenkin viime kädessä riippuvaista siitä, minkälaisiksi tälle doktriinille ase-
tetut edellytykset muotoillaan. Näihin edellytyksiin siirrytään seuraavissa ala-
luvuissa.  

Tätä ennen on syytä tehdä yksi sivuhuomio. On hyvä huomata, että 
nykylainsäädännön mukaan kerran käytön kautta saavutetun erottamis-
kyvyn perusteella rekisteröityä tavaramerkkiä ei voida helposti menettää 
siltä myöhemmin kadonneen erottamiskyvyn johdosta. Edellytyksenä 
tälle menettämiselle on, että tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan 
tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta 
tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekis-
teröity (EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohta). 
Tässä menettämisperusteessa siis vaaditaan, että tavaramerkistä on tul-
lut tavaran tai palvelun yleisnimitys.  Siinä on siten kyse vaikeammin täy-
tettävästä edellytyksestä kuin vain siitä, että tavaramerkkiä ei vain enää 
mielletä kaupallisen alkuperän osoittajana.537 Erottamiskykyhän voi hä-
vitä myös esimerkiksi siitä syystä, että merkki mielletään taas vain tava-
roita ja palveluja kuvailevana (arvo, käyttötarkoitus jne.) tai että kerran 
erottamiskykyiseksi tullut väri ymmärretäänkin enää vain värinä ja ko-
risteellisena elementtinä. Olisikin ehkä syytä pohtia sitä, pitäisikö tava-
ramerkin menettämisperusteita tältä osin täydentää.538 Pitäisikö nykyi-
siin menettämisperusteisiin lisätä yleissäännös siitä, että tavaramerkin 
rekisteröinti menetetään, mikäli se ei ole enää kohdeyleisön silmissä 
erottamiskykyinen? Eikö edellä kuvattu EU:n tavaramerkkijärjestelmän 
perimmäinen tarkoitus tukisi tätä? Miksi vaatimuksena on tavaramerkin 
muuttuminen tavaroiden ja palvelujen yleisnimeksi? Miksi muita erotta-
miskykyiseksi tulleita, mutta erottamiskyvyn myöhemmin menettäneitä 
tavaramerkkejä suojellaan menettämiseltä?  

 

4.3 RATKAISEVA AJANKOHTA EROTTAMISKYVYN 
SAAVUTTAMISELLE  

 
4.3.1 JOHDANTO 

 
Tavaramerkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky on aikaliitännäinen 

asia. Tässä alaluvussa käsitellään sitä, milloin erottamiskyky on täytynyt saa-
vuttaa. Tämän osalta tulee erottaa toisistaan kaksi eri tilannetta: a) onko ky-

 
537 Ks. vastaavasti Ströbele 2020, Rn 672.  
538 Ks. tästä myös Sosnitza 2021, Rn 354. Ks. myös Kur 2017c, s. 534–535 ja Tritton ym. 

2018, 3–754 ja 3–755. 
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seessä merkki, jonka rekisteröintiä haetaan ja johon soveltuu jokin erottamis-
kyvyttömyyttä koskeva rekisteröinnin hylkäysperuste539, vai b) onko kyseessä 
jo rekisteröity EU-tavaramerkki, jota uhkaa mitättömäksi julistaminen siitä 
syystä, että rekisteröinti on alun perin tapahtunut erottamiskyvyttömyyttä 
koskevien rekisteröinnin hylkäysperusteiden vastaisesti540. Näitä käsitellään 
seuraavaksi tässä järjestyksessä.  
 
4.3.2 REKISTERÖINTIVAIHE 
 

Voidaan katsoa, että olemassa on ainakin kaksi varteenotettavaa vaihtoeh-
toa sille, milloin erottamiskyky on täytynyt saavuttaa, kun kyse on rekisteröin-
nin hakemisesta lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömälle merkille. Ensimmäi-
senä vaihtoehtona on, että erottamiskyvyn täytyy olla olemassa ennen rekiste-
röintihakemuksen jättämistä rekisteriviranomaiselle (A-vaihtoehto). Toisena 
vaihtoehtona on, että erottamiskyvyn täytyy olla olemassa viimeistään sinä 
ajankohtana, kun rekisteriviranomainen – eli EUIPO – tekee päätöksen mer-
kin rekisteröintikelpoisuudesta (B-vaihtoehto).  

Erottelu näiden vaihtoehtojen välillä ei ole täysin yhdentekevää, koska ha-
kemuksen jättämisen ja rekisteröintiä koskevan päätöksen välillä voi joskus 
kulua huomattavastikin aikaa, kuukausia tai jopa kauemminkin.541 Näin ollen 
on mahdollista, että merkki, joka ei vielä hakemuksen tekohetkellä ole riittä-
vällä tavalla erottamiskykyinen, saavuttaa tuon erottamiskyvyn hakemuksen 
jättämishetken jälkeen, mutta ennen kun rekisteriviranomainen tekee päätök-
sen merkin rekisteröintikelpoisuudesta. Mikäli valintana on vaihtoehto A, on 
hakijan tässä tapauksessa tehtävä uusi hakemus. Mikäli taas valintana on 
vaihtoehto B, voidaan merkki rekisteröidä. Kysymys kuuluukin: kumpi vaih-
toehto tulisi valita? 

Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohta ja TRIPS-
sopimuksen 15 artiklan 1 kohta jättävät sanamuotonsa perusteella avoimeksi 
sen, milloin erottamiskyky on täytynyt saavuttaa. Toisin on tavaramerkkidi-
rektiivin osalta, mihin siirrämmekin seuraavaksi katseen ennen EU-
tavaramerkkejä koskevan oikeustilan lähempää tarkastelua. 

Tavaramerkkidirektiivi ottaa lähtökohdaksi A-vaihtoehdon, eli erottamis-
kyky on tullut saavuttaa ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää (4 artik-
lan 4 kohta). Samainen direktiivi kuitenkin antaa jäsenvaltioille oikeuden sää-
tää B-vaihtoehdon käyttöönotosta eli siitä, että merkki voidaan rekisteröidä 
myös silloin, kun se on tullut erottamiskykyiseksi rekisteröintihakemuksen te-
kopäivän jälkeen, mutta ennen rekisteröintipäivää (4 artiklan 5 kohta). EU:n 

 
539 Toisin sanoen tilanne, jossa tulee arvioitavaksi EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 

kohdan (käytön kautta saavutettu erottamiskyky rekisteröintikontekstissa) soveltuminen.  
540 Toisin sanoen tilanne, jossa tulee arvioitavaksi EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 

2 kohdan (käytön kautta saavutettu erottamiskyky mitätöintikontekstissa) soveltuminen.  
541 Carboni 2005, s. 85. 
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jäsenvaltioista ainakin Saksa on ottanut B-vaihtoehdon käyttöönsä omassa ta-
varamerkkilainsäädännössään.542 Tälle on kuitenkin asetettu kyseisessä lain-
säädännössä yksi edellytys mahdollisia kollisiotilanteita silmällä pitäen: haki-
jan tulee suostua siihen, että tavaramerkkiä koskeva oikeusperusta katsotaan 
alkavaksi siitä ajankohdasta, kun rekisteröinnin hylkäysperuste on poistunut 
ja merkki on saavuttanut erottamiskyvyn sen käytön kautta.543 Tällä tavoin 
vasta hakemuksen jättämispäivän jälkeen erottamiskykyiseksi tullut tavara-
merkki ei siis voi saada suojaa suhteessa sellaiseen toiseen tavaramerkkiin, 
jonka hakemispäivä on aikaisempi kuin tämän ensiksi mainitun tavaramerkin 
erottamiskykyiseksi tulon päivämäärä, vaikka tämän toisen tavaramerkin ha-
kemispäivä olisikin myöhäisempi kuin tämän ensiksi mainitun tavaramerkin 
hakemispäivä. 

EU-tavaramerkkiasetuksen sisältämä käytön kautta saavutettua erottamis-
kykyä koskeva säännös (7 artiklan 3 kohta) ei ole sanamuodoltaan yhtä selkeä 
kuin edellä kuvattu tavaramerkkidirektiivi. Kyseinen säännös ei nimenomai-
sesti mainitse relevanttia ajankohtaa erottamiskyvyn saavuttamiselle. Asiaa 
on kuitenkin käsitelty ratkaisukäytännössä, ja tältä osin EUT:n Pure Digital -
ratkaisu544 on merkittävä. 

EUT on Pure Digital -ratkaisussa katsonut, että EU-tavaramerkkien osalta 
on sovellettava A-vaihtoehtoa, eli EU-tavaramerkin on täytynyt tulla käytössä 
erottamiskykyiseksi ennen EU-tavaramerkkihakemuksen tekopäivää. EUT 
perusti ratkaisunsa seuraaviin seikkoihin.  

Ensinnäkin EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan sanamuodosta 
ja erityisesti verbin käyttämisestä menneessä aikamuodossa ilmaisussa ”tava-
ramerkki on käytössä tullut” on EUT:n mukaan pääteltävissä, että tavaramer-
kin on täytynyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi ennen EU-
tavaramerkkihakemuksen tekopäivää.545  

Toiseksi EUT näyttää pitävän A-vaihtoehtoa perusteltuna myös systemaat-
tisesta näkökulmasta. Se nimittäin toteaa, että tavaramerkkidirektiivissä läh-
tökohdaksi otetaan A-vaihtoehto, mutta tämän lisäksi säädetään erikseen jä-
senvaltioiden mahdollisuudesta ottaa käyttöön B-vaihtoehto. Näin ollen koska 
EU-tavaramerkkiasetuksessa ei erikseen säädetä mahdollisuudesta tulkita re-
levanttia ajankohtaa B-vaihtoehdon mukaisesti, on katsottava, että ainoastaan 
A-vaihtoehto soveltuu EU-tavaramerkkien osalta (vaikka sitä ei 7 artiklan 3 

 
542 § 8 Abs. 3 MarkenG. Sen sijaan entisessä jäsenvaltiossa Yhdistyneessä kuningaskun-

nassa oli jo ennen EU-eroa ja on vieläkin käytössä A-vaihtoehto, eli rekisteröintihakemuksen 
jättämishetki rekisteriviranomaiselle on ratkaiseva. Ks. Trade Marks Act Section 3(1). 

543 § 37 Abs. 2 MarkenG (”Ergibt die Prüfung, daß die Marke zwar am Anmeldetag (§ 33 
Abs. 1) nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 entsprach, daß das 
Schutzhindernis aber nach dem Anmeldetag weggefallen ist, so kann die Anmeldung nicht 
zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder sich damit einverstanden erklärt, daß 
ungeachtet des ursprünglichen Anmeldetages und einer etwa nach § 34 oder § 35 in Anspruch 
genommenen Priorität der Tag, an dem das Schutzhindernis weggefallen ist, als Anmeldetag 
gilt und für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2 maßgeblich ist”). 

544 C-542/07 P Pure Digital. 
545 C-542/07 P Pure Digital, 42–43 ja 49 kohdat. 
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kohdan sanamuodossa selvästi mainitakaan).546 Lisäksi EUT katsoo, että A-
vaihtoehto on systemaattisesta näkökulmasta perusteltu myös siitä syystä, 
että tämä tulkinta on ainoa, jolla säilytetään tavaramerkin rekisteröintiin liit-
tyvien ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden järjestelmän johdon-
mukaisuus, koska rekisteröintihakemuksen jättämispäivä määrittää tavara-
merkin ensisijaisuuden toiseen tavaramerkkiin nähden. Tavaramerkki, joka ei 
ole rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä erottamiskykyinen, voisi olla 
väitemenettelyssä perustana suhteelliseen hylkäysperusteeseen vetoamiselle 
toista rekisteröitäväksi haettua merkkiä vastaan, jonka hakemispäivä on en-
simmäisen merkin hakemispäivää myöhäisempi.547  

EUT myös hylkäsi Pure Digital -ratkaisussa rekisteröinninhakijan esittä-
mät erinäiset argumentit, joilla tämä yritti vakuuttaa tuomioistuinta B-vaihto-
ehdon paremmuudesta. Hakija esimerkiksi esitti, että A-vaihtoehto ei ole hyö-
dyllinen, koska siinä ei oteta huomioon kaikkia seikkoja, jotka voivat tapahtua 
tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen, kuten tavaroita ja palveluja kos-
kevan luettelon muuttaminen tai tämän tavaramerkin rekisteröintihakemuk-
sen peruuttaminen. 548  Vähemmän yllättäen EUT hylkäsi tämän väitteen, 
koska hakija ei perustellut, miltä osin tavara- ja palveluluettelon muutos tai 
rekisteröintihakemuksen peruuttaminen voisi vaikuttaa tavaramerkin erotta-
miskyvyn arvioinnin päivämäärään.549 Kyseisessä tapauksessa rekisteröinnin-
hakija myös esitti, että itse asiassa B-vaihtoehto on systemaattisesta näkökul-
masta perusteltu, ja vetosi tältä osin säännökseen käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn huomioimisesta EU-tavaramerkin mitätöintimenettelyn yh-
teydessä (EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 2 kohta).  

Tämä säännös siis velvoittaa ottamaan huomioon EU-
tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen tapahtuneen käytön tilan-
teessa, jossa erottamiskyvytön merkki on alun perin rekisteröity, 
vaikka sitä koskeva hakemus olisi pitänyt tulla hylätyksi lähtökoh-
taisen erottamiskyvyn puutteen johdosta: mikäli tällainen merkki 
on rekisteröinnin jälkeen tullut erottamiskykyiseksi niiden tava-
roiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, voidaan 
sen rekisteröinti jättää voimaan.  

 
Hakija siis esitti tältä osin, että jos tämän mitätöintiä koskevan säännöksen 

osalta sallitaan merkin tuleminen erottamiskykyiseksi rekisteröintihakemuk-
sen jättämisen jälkeen, on tätä samaa päätelmää sovellettava myös asetuksen 
7 artiklan 3 kohtaan.550 EUT katsoi, että tällainen analoginen päätelmä ei ole 
mahdollinen muun muassa siitä syystä, että tämä mitätöintiä koskeva säännös 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemassaolosta perustuu tavara-

 
546 C-542/07 P Pure Digital, 44–48 kohdat. 
547 C-542/07 P Pure Digital, 51–52 kohdat. 
548 C-542/07 P Pure Digital, 28 kohta. 
549 C-542/07 P Pure Digital, 50 kohta. 
550 C-542/07 P Pure Digital, 24–26 kohdat. 
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merkin haltijan perusteltuun luottamukseen tavaramerkin rekisteröinnin pä-
tevyydestä ja että tämän perustellun luottamuksen perusteella tavaramerkin 
haltija on voinut tehdä investointeja rekisteröinnin jälkeisenä aikana. Sen si-
jaan rekisteröintihakemusta tehtäessä ei voida vedota tällaiseen perusteltuun 
luottamukseen.551 

Nykyään on siis vallalla A-vaihtoehdon mukainen tulkinta, jonka mukaan 
EU-tavaramerkin on täytynyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi ennen tava-
ramerkkihakemuksen jättämispäivää.552 Tämä on myös vahvistettu EUIPO:n 
tutkintaohjeissa.553 EUIPO:n tutkintaohjeissa myös selvennetään, miten tätä 
A-vaihtoehtoa tulkitaan tietyissä erityistapauksissa, kuten tavaramerkkihake-
muksiin liittyvissä etuoikeutta koskevissa tapauksissa. 554  On myös huo-
mautettava, että A-vaihtoehtoon nojautuvasta käytännöstä ei seuraa, että to-
disteet tavaramerkin käytöstä hakemuksen jättöpäivän jälkeiseltä ajalta tulisi 
automaattisesti jättää huomiotta. Sen sijaan ne voidaan huomioida, mikäli 
niistä voidaan saada ohjeellista tietoa hakemispäivää edeltävästä tilan-
teesta.555  

Nykyinen A-vaihtoehtoon perustuva käytäntö näyttää perustellulta. Edellä 
kuvatun kaltaisesti sitä tukee erityisesti systemaattinen tulkinta sekä lisäksi 
jossain määrin myös sanamuodon mukainen tulkinta. Lisäksi mikäli ar-
vioimme valintaa A- ja B-vaihtoehdon välillä tässä tutkimuksessa hyödynnet-
tävän eri intressien tasapainoon perustuvan teleologisen tulkinnan avulla, 

 
551 C-542/07 P Pure Digital, 55–56 kohdat. Ks. myös 54 kohta, jossa katsottiin, että kuvattu 

analogia ei ole mahdollinen, koska kyseistä mitätöintiä koskevaa säännöstä tulee sen poik-
keusluonteen takia tulkita suppeasti. 

552 Ks. myös muusta ratkaisukäytännöstä esim. T-289/08 Deutsche BKK, 60 kohta; T-
378/07 CNH Global, 34 kohta ja T‑404/18 PDF Expert, 15 kohta. 

553 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 3 The Point in Time for which Acquired Distinctiveness has to be established, 3.1 
Examination Proceedings, s. 664. 

554 Jos EU-tavaramerkkihakemukselle haetaan etuoikeutta toisessa tavaramerkkijärjestel-
mässä aiemmin jätetyn tavaramerkkihakemuksen perusteella, on käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn arvioinnin osalta ratkaiseva päivämäärä tuo etuoikeuspäivämäärä (aiemman 
hakemuksen hakemispäivä). Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examina-
tion, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through 
Use (Article 7(3) EUTMR), 3 The Point in Time for which Acquired Distinctiveness has to be 
established, s. 664. Edellä viitatussa EUIPO:n tutkintaohjeiden kohdassa myös selvennetään, 
mitä tämä A-vaihtoehdon mukainen ajankohta tarkoittaa EU:n nimeävien kansainvälisten re-
kisteröintien (WIPO, Madridin pöytäkirja)  osalta (”Jos kyse on kansainvälisestä rekisteröin-
nistä, asiaankuuluva päivämäärä on rekisteröintipäivä kansainvälisessä toimistossa, tai jos ni-
meäminen tapahtuu myöhemmin, nimeämispäivä”). 

555 Ks. esim. T-137/08 Deere, 49 kohta ja T‑704/16 SCATTER SLOTS, 75–77 kohdat. Ks. 
myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 3 The Point in Time for which Acquired Distinctiveness has to be established, 3.1 
Examination Proceedings, s. 664. 
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voimme huomata, että B-vaihtoehto olisi kovin epätyydyttävä.556 B-vaihtoeh-
don omaksuminen nimittäin toisi rekisteröinninhakijalle perusteetonta etua 
suhteessa muihin toimijoihin, ja tämä koituisi lopulta ongelmalliseksi koko 
järjestelmälle.557 B-vaihtoehto voisi nimittäin houkutella rekisteröinninhaki-
jaa hakemaan rekisteröintiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vaikka 
merkki ei täytäkään erottamiskykyä koskevaa vaatimusta, koska hakija voisi 
yrittää korjata tämän puutteen menettelyn aikana. Tämä taas johtaisi siihen, 
että hakija todennäköisesti pyytäisi menettelyn aikana useampaan otteeseen 
lykkäystä rekisteriviranomaisen päätökselle merkin rekisteröintikelpoisuu-
desta saadakseen lisäaikaa tavaramerkin käyttöön.558 Tämä puolestaan johtaa 
hakemuksen käsittelyajan pidentymiseen559 ja kasvavaan riskiin siitä, että ky-
seinen hakemus estää muita toimijoita hakemasta myöhemmin saman tai sa-
mankaltaisen merkin rekisteröintiä.560 

Lisäksi B-vaihtoehdon omaksuminen voisi tuoda myös hakijalle itselleen 
epämieluisia epävarmuustekijöitä. B-vaihtoehdon mukainen ajankohta on lo-
pulta riippuvainen rekisteriviranomaisen toiminnasta, eikä hakija voi vaikut-
taa siihen, mikäli rekisteriviranomainen viivästelee päätöksen tekemisessä. 
Mikäli päätöksen tekohetki venyy kauaksi eteenpäin siitä ajankohdasta, jonka 
osalta hakija on jo osoittanut näyttöä merkin erottamiskyvystä, saattaa hakija 
joutua prosessin aikana keräämään uutta ja tuoretta näyttöä, jotta rekisterivi-
ranomainen kykenee riittävällä varmuudella toteamaan merkin erottamisky-
kyiseksi B-vaihtoehdon tarkoittamana ajankohtana eli rekisteröintipäätöksen 
tekoajankohtana. B-vaihtoehto myös mahdollistaa sen hakijan kannalta epä-
mieluisan skenaarion, että toiset toimijat, huomatessaan hakijan tavaramerk-
kihakemuksen, pyrkisivät omalla toiminnallaan heikentämään kyseisen mer-
kin erottamiskykyä markkinoilla. Jos esimerkiksi rekisteröintiä haetaan jolle-
kin kuvailevalle sanalle, voisivat kyseisen merkin hakijan kilpailijat yhtäkkiä 
pyrkiä käyttämään kyseistä sanaa omassa toiminnassaan.561 Tuo käyttö voisi 
asettaa epäilyksenalaiseksi sen, onko merkillä erottamiskykyä sinä ajankoh-
tana, kun rekisteriviranomainen tekee päätöksen merkin rekisteröintikelpoi-
suudesta. On toki niin, että nämä kaksi edellä mainittua skenaariota ovat san-
gen epätodennäköisiä. 

Sen sijaan A-vaihtoehto tuo tullessaan selvästi rajatun ja selkeän ajankoh-
dan, mikä on eittämättä lopulta kaikkien osapuolten intressissä. A-vaihtoehto 
on myös joustava siinä mielessä, että kuten edellä on käynyt ilmi, se ei kiellä 

 
556 Tässä yhteydessä yleisön ja kuluttajien intresseillä ei nähdäkseni ole suurta käytännön 

merkitystä, joten asiaa on riittävää arvioida vain tavaramerkin hakijan ja muiden kaupallisten 
toimijoiden intressien valossa. 

557 Ks. tähän suuntaan von Kapff 2017b, s. 556, joka arvioi asiaa tavaramerkkidirektiivin 
osalta. 

558 Ks. määräajoista EU-tavaramerkkiasetuksen 101 artikla ja delegoidun asetuksen 67–
69 artiklat. Ks. myös kokoavasti EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part A, General 
rules, Section 1, Means of communication, time limits, 4 Time Limits Specified by the Office, 
s. 26–33. 

559 Ks. EUYT:n ratkaisu asiassa T-461/04 Pure Digital, 77 kohta ja T-247/01 ECOPY, 39 
kohta. Ks. myös Carboni 2005, s. 85. 

560 Ks. EUIPO:n edustajan kommentit asiassa C-542/07 P Pure Digital, 39 kohta. 
561 Ks. tähän suuntaan Dauskardt 2017, s. 141. 
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ottamasta huomioon todisteita hakemuksen jättämisen jälkeiseltäkin ajalta, 
jos niiden avulla voidaan tehdä päätelmiä hakemuksen jättöhetken tilanteesta. 

A-vaihtoehto ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton. Hakija voi nimittäin ko-
kea sen kohtuuttomaksi tilanteessa, jossa merkillä ei ollut erottamiskykyä ha-
kemuksen jättöhetkellä, mutta se kuitenkin saavutettiin pian tuon ajankohdan 
jälkeen. Rekisteröinnin saamiseksi hakijan on tällöin tehtävä uusi EU-
tavaramerkkihakemus, mistä aiheutuu lisäkustannuksia. Ottaen kuitenkin 
huomioon EU-tavaramerkkihakemukselle asetetun suhteellisen pienen hake-
musmaksun (alkaen 850 euroa) tätä seurausta ei voitane pitää hakijalle liian 
kohtuuttomana ja raskaana.    

A-vaihtoehto voi eräissä tilanteissa olla ongelmallinen myös muidenkin 
toimijoiden näkökulmasta. Mikäli hakemuksen jättämishetken ja rekisteröin-
tihetken välillä on kulunut syystä tai toisesta kauan aikaa, on ainakin teoriassa 
mahdollista, että hakemuksen jättämishetkellä erottamiskykyiseksi tullut 
merkki menettää erottamiskykynsä ennen rekisteröintipäätöksen tekopäivää. 
A-vaihtoehto kuitenkin velvoittaa rekisteröimään tällaisen merkin, mikäli 
erottamiskyky on ollut olemassa hakemuksen tekohetkenä. Tällaisessa tilan-
teessa A-vaihtoehdon soveltamista voidaan pitää epäloogisena, koska rekiste-
riin kirjataan tavaramerkki, joka ei enää rekisteröintihetkellä ole suojaamis-
kelpoinen.562 Tämä on omiaan aiheuttamaan haittaa muille toimijoille, koska 
kyseinen merkki nauttii tällöin tavaramerkkisuojaa ja saman tai samankaltai-
sen merkin käyttö voi ainakin teoriassa merkitä kyseisen tavaramerkin louk-
kausta. On kuitenkin todettava, että edellä kuvattu skenaario, jossa hakemuk-
sen jättämishetkellä erottamiskykyiseksi tullut merkki menettää kyseisen 
erottamiskyvyn sen rekisteröintihetkeen mennessä, on erittäin epätodennä-
köinen, ellei käytännössä jopa mahdoton. Lisäksi näissä tilanteissa rekiste-
röinnin jälkeen kolmas toimija voisi mahdollisesti hakea kyseisen tavaramer-
kin rekisteristä poistamista siitä syystä, että merkki ei ole enää erottamisky-
kyinen, tai tähän voitaisiin vedota puolustuksena loukkauskannetta vas-
taan.563 Muodostunut ongelma on siis tältä osin aika näennäinen ja käytän-
nössä hyvin epätodennäköinen. 

B-vaihtoehdolle on mahdollista löytää tukea vertailevan tulkinnan avulla 
ottamalla esimerkiksi Yhdysvaltojen tavaramerkkijärjestelmä. Yhdysvalloissa 
on nimittäin päädytty tarkasteltavan kysymyksen osalta B-vaihtoehtoon.564 

 
562 Von Mühlendahl 2014, s. 1042, alav. 8. 
563 Ks. EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohta (”tavaramerkistä on 

sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellai-
sesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity”). Lisäksi 
EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen yksinoikeuden rajoi-
tus voi olla hyödyksi. Sen mukaan yksinoikeuden estämättä muut toimijat voivat käyttää hy-
vän liiketavan mukaisesti kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä merkkejä.  

564 Ks. McCormick & Co. v. Summers, 354 F.2d 668, 674 (CCPA 1966); Gen. Foods Corp. 
v. MGD Partners, 224 USPQ 479, 486, 1984 WL 63162, 7 (TTAB 1984) sekä USPTO:n 
tutkintaohjeistus USPTO TMEP 2022, § 1212.01 (”Facts based on events that occurred subse-
quent to the filing date of the application may be considered. Whether acquired distinctiveness 
has been established is determined in view of the facts that exist at the time registrability is 
being considered”). 
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Pelkästään tämä seikka ei kuitenkaan poista edellä mainittuja ongelmia, joita 
liittyy B-vaihtoehdon soveltamiseen.  

B-vaihtoehdon käyttökelpoisuutta lisäisi edellä kuvattu Saksan tavara-
merkkilainsäädännön kaltainen malli, jossa hakijan olisi suostuttava siihen, 
että tavaramerkkiä koskeva oikeusperusta katsotaan alkavaksi siitä ajankoh-
dasta, kun rekisteröinnin hylkäysperuste on poistunut ja merkki on saavutta-
nut erottamiskyvyn sen käytön kautta. Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on 
katsottu tämän mallin palvelevan yhtäältä hakijan intressiä, koska tämän ei 
tarvitse tehdä uutta tavaramerkkihakemusta, ja toisaalta kilpailijoiden intres-
siä säilyttää tällä välin hankittujen tavaramerkkioikeuksien etusija.565 Tämän 
mallin käyttöönotto EU-tavaramerkkijärjestelmässä edellyttäisi kuitenkin 
vastaavan säännöksen ottamista EU-tavaramerkkilainsäädäntöön, joka ei siis 
nykyisellään sellaista sisällä. En kuitenkaan näe tarkoituksenmukaiseksi tä-
män mallin käyttöönottoa, koska se voisi edelleen johtaa hakemusten käsitte-
lyaikojen pitkittymiseen, kun hakija yrittää menettelyn aikana muovata merk-
kiään erottamiskykyiseksi ja pyytää lisäaikaa erottamiskyvyn osoittamiselle. 
Tämä ei myöskään palvelisi kovin hyvin EU-tavaramerkkiasetuksen johdanto-
kappaleeseen asetettua tavoitetta, jonka mukaan on varmistettava, että 
EUIPO ”tutkii ja rekisteröi EU-tavaramerkkihakemukset vaikuttavasti, tehok-
kaasti ja nopeasti”.566  

Ottaen huomioon edellä todetun on nykykäytännön mukainen A-vaihto-
ehto paremmin perusteltu ja toimivampi valinta arvioitaessa sitä, milloin mer-
kin on täytynyt saavuttaa erottamiskyky sen käytön kautta. 

Lopuksi EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan sanamuotoon tu-
lisi tehdä selventävä lisäys edellä kuvatun A-vaihtoehdon soveltamisesta. Ei 
ole mitään syytä sille, miksi käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn synty-
misen ajankohtaa ei voisi mainita EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 koh-
dassa, jos kerran tämä ajankohta mainitaan vastaavassa yhteydessä tavara-
merkkidirektiivissä (4 artiklan 4 kohta). EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 
3 kohtaan tulisikin seuraavan lainsäädännön uudistamisprosessin aikana ot-
taa nimenomainen maininta siitä, että erottamiskyky on tullut saavuttaa en-
nen rekisteröintihakemuksen tekopäivää. 
 
4.3.3 MITÄTÖINTIMENETTELY 

 

Kuten on aiemmin käynyt ilmi, merkin käytön kautta syntynyt erottamis-
kyky voi tulla arvioitavaksi myös silloin, kun rekisteröityä EU-tavaramerkkiä 
uhkaa mitättömäksi julistaminen siitä syystä, että rekisteröinti on alun perin 
tapahtunut lähtökohtaista erottamiskyvyttömyyttä koskevien rekisteröinnin 
hylkäysperusteiden vastaisesti: tavaramerkkiä ei tällaisessa tapauksessa saa 
julistaa mitättömäksi, mikäli tavaramerkin haltija osoittaa tavaramerkin saa-
vuttaneen erottamiskyvyn sen käytön kautta. Myös tässä kontekstissa herää 

 
565 Fezer 2009, § 37, Rn 19. Ks. myös Kur 2017b, s. 200 alav. 599. 
566 EU-tavaramerkkiasetuksen 40. johdantokappale. 



 

113 
 

kysymys siitä, milloin tämän erottamiskyvyn on täytynyt syntyä. Jälleen ker-
ran ajateltavissa on useita vaihtoehtoja.  

Yksi vaihtoehto on jälleen se, että erottamiskyvyn on täytynyt olla olemassa 
jo ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä rekisteriviranomaiselle (A-vaih-
toehto). Toisena vaihtoehtona on se, että erottamiskyvyn on täytynyt olla ole-
massa viimeistään sinä ajankohtana, kun EU-tavaramerkki rekisteröitiin (B-
vaihtoehto). Näihin nähden joustavampana vaihtoehtona on, että erottamis-
kyvyn on täytynyt syntyä viimeistään siihen mennessä, kun hakemus kyseisen 
tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta on tehty (C-vaihtoehto). C-vaihto-
ehdossa siis sallitaan se, että erottamiskyky on syntynyt vasta tavaramerkki-
hakemuksen tekoajankohdan ja jopa rekisteröinnin jälkeen. Neljäntenä ja kai-
kista joustavimpana vaihtoehtona on, että erottamiskyky on tullut saavuttaa 
viimeistään silloin, kun rekisteriviranomainen tekee päätöksen mitättömäksi 
julistamista koskevassa asiassa (D-vaihtoehto). 

Myös tässä suhteessa Pariisin yleissopimus ja TRIPS-sopimus jättävät 
avoimeksi sen, milloin erottamiskyky on täytynyt saavuttaa. Tavaramerkkidi-
rektiivin 4 artiklan 4 kohdassa on sen sijaan omaksuttu selkeästi C-vaihtoehto 
eli erottamiskyky on tullut saavuttaa ennen mitättömyysvaatimuksen tekopäi-
vää.567 

EU-tavaramerkkiasetuksen sisältämä käytön kautta saavutettua erottamis-
kykyä koskeva säännös (59 artikla 2 kohta) ei taaskaan ole aivan yhtä selkeä 
kuin sen tavaramerkkidirektiivissä oleva rinnakkaissäännös. EU-
tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 2 kohdassa sallitaan se, että tavaramerkki 
on tullut erottamiskykyiseksi ”rekisteröinnin jälkeen”. Säännöksen sana-
muoto on sangen erikoinen. Maininta siitä, että tavaramerkki on tullut erotta-
miskykyiseksi ”rekisteröinnin jälkeen”, antaa nimittäin ymmärtää, että tava-
ramerkkihakemuksen tekoajankohdan ja rekisteröinnin välisenä aikana erot-
tamiskykyiseksi tullut tavaramerkki ei voisi hyötyä tästä säännöksestä. Tällai-
nen säännöksen tiukka sanamuodon mukainen tulkinta ei kuitenkaan liene ol-
lut lainsäätäjän tarkoituksena, koska tällainen lopputulos ei yksinkertaisesti 
ole looginen: ei ole olemassa mitään perusteltua syytä, miksi tavaramerkkiha-
kemuksen tekoajankohdan ja rekisteröinnin välisenä aikana syntynyttä erot-
tamiskykyä ei tulisi ottaa huomioon.568 Säännöstä ei siten tule lukea aivan kir-
jaimellisesti.569  

Näyttää näin ollen siltä, että EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksessä tor-
jutaan A- ja B-vaihtoehto, mutta täsmentämättä jää se, sovelletaanko sään-
nöstä C- vai D-vaihtoehdon tarkoittamalla tavalla. Ratkaisukäytännössä on 
kuitenkin katsottu, että asiaan sovelletaan C-vaihtoehtoa eli erottamiskyky on 

 
567 Tässä yhteydessä on huomattava, että viitatulla tavaramerkkidirektiivin säännöksellä 

ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää toisin. Vrt. rekisteröintivaihetta koskeva tava-
ramerkkidirektiivin 4 artiklan 5 kohta. Ks. aiheesta myös Ströbele 2020, Rn 674–675.  

568 R 1089/2013-2, IPHONE, 28 kohta (”Clearly, such a conclusion would be nonsensi-
cal”). Ks. myös Keeling 2017, s. 263; Tritton ym. 2018, 3–671, alav. 1075. 

569 Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part D, Cancellation, Section 2, 
Substantive provisions, Chapter 3, Absolute Grounds for Invalidity, 3.2 Defence against a 
claim of lack of distinctiveness, s. 1422–1423. 
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täytynyt saavuttaa viimeistään ennen kuin kolmas taho on tehnyt hakemuksen 
kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta.570 Tämä mainitaan myös 
EUIPO:n tutkintaohjeissa.571  

C-vaihtoehto näyttäisi olevan vähiten ongelmallinen teleologisen tulkinnan 
näkökulmasta. Mikäli asiaa arvioitaisiin A- tai B-vaihtoehdon mukaan, saat-
taisi tämä johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen tavaramerkin haltijan näkö-
kulmasta. Ei ole hänen vikansa tai vastuullansa, että rekisteriviranomainen on 
alun perin pitänyt merkkiä (virheellisesti) lähtökohtaisesti erottamiskykyi-
senä ja myöntänyt siihen rekisteröinnin.572 Jos rekisteröintiä uhkaa myöhem-
min mitättömäksi julistaminen ja haltijan ainoa keino pitää rekisteröinti voi-
massa on osoittaa merkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemas-
saolo rekisteröintihakemuksen jättämisen ajankohtana (A-vaihtoehto) tai ta-
varamerkin rekisteröintihetkellä (B-vaihtoehto), voi tätä koskevien todistei-
den kerääminen osoittautua haastavaksi tehtäväksi, jos näiden ajankohtien ja 
rekisteröinnin pätevyyden riitauttamisen välillä on kulunut runsaasti aikaa. 
Esimerkiksi markkinatutkimuksen laatiminen voi olla hankalaa, koska sen pi-
täisi antaa tietoa siitä, miten kohdeyleisö ymmärsi merkin joko A- tai B-vaih-
toehdon tarkoittamana ajankohtana. Lisäksi hakija on saattanut hyvässä us-
kossa tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen tehdä tuntuviakin taloudellisia in-
vestointeja merkin tunnettuuden edistämiseksi.573 Nämä toimet uhkaavat va-
lua hukkaan, mikäli tavaramerkin rekisteröinnin pätevyys riitautetaan eikä 
hakija onnistu osoittamaan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemas-
saoloa joko A- tai B-vaihtoehdon tarkoittamana ajankohtana. Tällaisessa ta-
pauksessa kyseisen tavaramerkin haltija voi toki hakea merkin uudelleen re-
kisteröintiä, mutta siinä tapauksessa kyseisen merkin suoja-aika alkaa vasta 
tuon hakemuksen tekohetkestä.  

Tältä osin on kuitenkin tuotava ilmi, että B-vaihtoehdolle on löydettävissä 
tukea vertailevan tulkinnan näkökulmasta käyttäen jälleen esimerkkinä Yh-
dysvaltojen tavaramerkkijärjestelmää. Yhdysvalloissa asiaa arvioidaan pää-
sääntöisesti B-vaihtoehdon mukaisesti eli oliko tavaramerkki saavuttanut 

 
570 T-405/05 MANPOWER, 127 ja 146 kohdat, T-365/06 BATEAUX MOUCHES, 37–38 

kohdat; T-237/10 Louis Vuitton, 52–53 ja 86 kohdat; T-112/13 KitKat, 117 kohta ja T‑226/17 
Rustproof system ADAPTA, 111 kohta. 

571 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 3 The Point in Time for which Acquired Distinctiveness has to be established, 3.2 
Cancellation Proceedings, s. 665 sekä EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part D, Can-
cellation, Section 2, Substantive provisions, Chapter 3, Absolute Grounds for Invalidity, 3.2 
Defence against a claim of lack of distinctiveness, s. 1422–1423. 

572 Ks. myös Folliard-Monguiral & Rogers 2009, s. 334, alav. 80 (”An error on the part of 
OHIM [nykyään siis EUIPO, TM] which registered a mark in violation of an absolute ground 
should not cause prejudice to the holder, provided the deficiency is remedied”). 

573 Ks. EUT:n perustelut ratkaisussa C-542/07 P Pure Digital, 55 kohta. 
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erottamiskyvyn sen rekisteröintihetkeen mennessä.574 Tästä voidaan kuiten-
kin Yhdysvalloissa poiketa mitätöintivaatimuksen esittäjän vaatimuksesta.575 
Tämä vertailevan tulkinnan tuoma tuki B-vaihtoehdolle ei kuitenkaan poista 
siihen edellä liitettyjä ongelmia. 

D-vaihtoehto taasen on ei-toivottava siitä syystä, että se toisi tavaramerkin 
haltijalle kohtuutonta etua samankaltaisista syistä kuin jos rekisteröintivai-
heessa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioitaisiin rekisteröinti-
päätöksen tekoajankohdan mukaan. Tämä D-vaihtoehto nimittäin mahdollis-
taa tilanteen, jossa tavaramerkin haltija pyytää menettelyn aikana useaan ot-
teeseen lykkäystä tavaramerkin mitätöintiä koskevalle päätökselle saadakseen 
lisäaikaa merkin käytölle ja merkin erottamiskykyiseksi muuntamiselle. Tämä 
on omiaan aiheuttamaan yleistä haittaa, koska mitättömäksi julistamista kos-
kevan päätöksen käsittelyaika pidentyy.576  

Ottaen huomioon edellä todetut seikat näyttäytyy C-vaihtoehto lopulta so-
pivalta kompromissilta ja siten parhaimmalta vaihtoehdolta. Mutta sekään ei 
ole ongelmaton. Se nimittäin synnyttää ongelman suhteessa myöhempiin pä-
tevästi hankittuihin oikeuksiin nähden. Ongelma on seuraavanlainen. Ennen 
kuin alun perin viallisena rekisteröity EU-tavaramerkki saa rekisteröinnin yl-
läpitämiseksi tarvittavan erottamiskyvyn, on muilla toimijoilla mahdollisuus 
hankkia kilpailevia tavaramerkkioikeuksia. Tältä osin herää kysymys siitä, 
voiko tämä aikaisempi EU-tavaramerkki toimia rekisteröinnin esteenä, mitä-
töimisperusteena ja/tai loukkauskanteen perustana suhteessa sellaiseen myö-
hempään kansalliseen tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkiin, jonka hake-
mus- tai etuoikeuspäivämäärä 577  sijoittuu ajalle, jona aikaisempi EU-
tavaramerkki ei ollut vielä saavuttanut erottamiskykyä sen käytön kautta.  

Tavaramerkkioikeudessa on yleisenä lähtökohtana se, että erinäisissä kol-
lisiotilanteissa etusija kuuluu aikaisemman oikeusperustan (kuten hakemus- 

 
574 Harsco Corp. v. Electrical Sciences Inc., 9 USPQ2d 1570, 1571–1572, 1988 WL 252330, 

2 (TTAB 1988) (”We believe that the critical date [in a cancellation proceeding, TM] is the date 
of registration, because if a mark which is not registrable in the absence of proof of distinc-
tiveness was not in fact distinctive at the time of the issuance of a registration thereof, then 
the registration was invalidly issued”). Ks. myös McCarthy 2022, § 15:71. 

575 Neapco Inc. v. Dana Corp., 12 USPQ2d 1746, 1747, 1989 WL 274388, 2 (TTAB 1989) 
(”it is permissible for the petitioner to also plead that the registered mark currently is merely 
descriptive and that the mark currently lacks a secondary meaning. If the petitioner were to 
so plead and were to establish that the registered mark is currently inherently merely descrip-
tive, then the burden would be on the registrant to show that the mark currently has a second-
ary meaning in the sense that it functions primarily as a source indicator of goods emanating 
from the registrant”). Ks. myös McCarthy 2022, § 15:71. 

576 D-vaihtoehdon omaksuminen saisi aikaan myös sen, että mitättömäksi julistamista ha-
keneen toimijan olisi vaikeampaa ennakoida mitättömäksi julistamisen todennäköisyyttä. 
Tämä toimija kykenee yleensä arvioimaan mitättömyysvaatimuksensa onnistumismahdolli-
suudet tämän vaatimuksen jättämisen yhteydessä, mutta mitätöintimenettelyn kesto ja sen 
vaikutus mitättömäksi julistamista koskevaan arviointiin ei ole enää hänen vaikutusmahdol-
lisuuksiensa rajoissa. Ks. Dauskardt 2017, s. 145. 

577 Tämä mainittu etuoikeuspäivämäärä tarkoittaa siis sitä, että tälle myöhemmälle tava-
ramerkille (X) on haettu etuoikeutta aiemman toisessa tavaramerkkijärjestelmässä jätetyn sa-
maa merkkiä koskevan tavaramerkkihakemuksen (Y) perusteella, minkä seurauksena X:n 
suoja eli ”etuoikeus” alkaa jo Y:n hakemispäivästä. 
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tai etuoikeuspäivämäärä)  omaavalle tavaramerkille. Yksistään tästä taas seu-
raa, että edellä esitettyyn kysymykseen tulisi vastata myöntävästi. Tästä lop-
putuloksesta voi kuitenkin tulla kohtuuton suhteessa muihin toimijoihin, 
jotka ovat hankkineet omat tavaramerkkioikeutensa aikana, jona aikaisempi 
EU-tavaramerkki ei ollut pätevä muuten kuin muodollisesti. C-vaihtoehto ei 
toki ole yksin tämän ongelman kanssa, sama ongelma voi koskea myös B- ja 
D-vaihtoehtoja. 

Näyttää siltä, että EU-lainsäätäjä on ollut tietoinen tästä ongelmasta. EU-
tavaramerkkiasetuksen johdantokappaleessa nimittäin todetaan loukkaus-
kontekstin osalta, että ”EU-tavaramerkkien haltijoiden ei pitäisi voida vastus-
taa myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos myöhempi tavaramerkki on saatu 
ajankohtana, jona aikaisempaa tavaramerkkiä ei voitu toimeenpanna vastoin 
myöhempää tavaramerkkiä”.578 Kyse on myöhemmälle tavaramerkille myön-
nettävästä nk. väliintulo-oikeudesta (engl. intervening right). 579  EU-
tavaramerkkiasetus ei kuitenkaan sisällä tätä täsmällisempää sääntelyä nyt 
käsiteltävän tilanteen osalta. Toisin on asian laita tavaramerkkidirektiivin 
osalta.  

Sen lisäksi, että myös tavaramerkkidirektiivissä on asiaa koskeva ja itse asi-
assa jopa asiasisällöltään laajempi ja yksityiskohtaisempi johdantokappale580, 
on tavaramerkkidirektiivissä nimenomaiset säännökset väliintulo-oikeudesta. 
Ensinnäkin direktiivin 8 artiklan a kohdan mukaan aikaisempi tavaramerkki 
ei voi toimia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamisen perus-
teena silloin, kun myöhemmän merkin hakemus- tai etuoikeuspäivä sijoittuu 
ajankohtaan, jona aikaisempi tavaramerkki olisi voitu julistaa mitättömäksi 
siksi, että se ei ollut vielä saavuttanut erottamiskykyä käytössä. Toiseksi direk-
tiivin 18 artiklan 1 kohdassa on säädetty väliintulo-oikeudesta loukkauskon-
tekstin osalta: tavaramerkin haltijalla ei ole loukkausta koskevassa menette-
lyssä oikeutta kieltää myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä, mikäli 
myöhemmän merkin hakemus- tai etuoikeuspäivä sijoittuu ajankohtaan, jona 
aikaisempi tavaramerkki ei ollut vielä saavuttanut erottamiskykyä käytössä. 
Tämä tavaramerkkidirektiivin sääntely koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa 
sekä aiempi että myöhempi tavaramerkki ovat kansallisia tavaramerkkejä.581  

 
578 EU-tavaramerkkiasetuksen 23. johdantokappale. 
579 Ks. termistä esim. Kur & Sentfleben 2017c, s. 479 et seq.; Tsoutsanis 2017, s. 156 ja 

George 2018, s. 459–60. Tämä tavaramerkkioikeudellinen väliintulo-oikeus on erotettava 
yleisestä prosessioikeudellisesta sivullisen väliintulo-oikeudesta oikeudenkäynnissä. Ks. jäl-
kimmäisestä esimerkiksi kotimaisen oikeudenkäymiskaaren (1.1.1734/4) 18 luku. 

580 Tavaramerkkidirektiivin 30. johdantokappale. Tässä direktiivin johdantokappaleessa 
nimenomaisesti mainitaan käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskeva tilanne (”– – 
aikaisempien tavaramerkkien haltijoilla ei saisi olla oikeutta saada myöhempää tavaramerk-
kiä hylätyksi tai mitätöidyksi eikä vastustaa sen käyttöä, kun myöhempi tavaramerkki saatiin 
ajankohtana, jona aikaisempi tavaramerkki olisi voitu julistaa mitättömäksi tai menettää esi-
merkiksi siksi, että se ei ollut vielä saavuttanut erottamiskykyä käytössä – –”). 

581 Ks. esim. Keeling 2017, s. 566.  
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On vaikeaa ymmärtää, miksi asiasta on täsmällistä sääntelyä tavaramerk-
kidirektiivissä, muttei EU-tavaramerkkiasetuksessa.582 On esitetty, että vas-
taavan täsmällisen sääntelyn puuttuminen EU-tavaramerkkiasetuksesta joh-
tuu lainsäätäjän huolimattomuudesta. 583  Oikeuskirjallisuudessa onkin to-
dettu, että kyseinen aukko voitaisiin korjata tulkinnan avulla.584 Tämä tarkoit-
taa, että täsmällisen sääntelyn puuttuminen ei estäisi myöntämästä väliintulo-
oikeuteen perustuvaa suojaa myöhemmälle merkille.585  

Toisaalta joidenkin kirjoittajien mielestä täsmällisen sääntelyn puuttumi-
nen EU-tavaramerkkiasetuksesta tarkoittaa, että myöhempi tavaramerkki ei 
voisi saada väliintulo-oikeuteen perustuvaa suojaa suhteessa aikaisempaan 
EU-tavaramerkkiin, joka on saavuttanut erottamiskyvyn vasta myöhemmän 
merkin hakemus- tai etuoikeuspäivämäärän jälkeen. Tätä on perusteltu sillä, 
että on todennäköisempää, että lainsäätäjä on tietoisesti päätynyt tähän rat-
kaisuun, koska EU-tavaramerkkiasetus sisältää muilta osin täsmällistä sään-
telyä väliintulo-oikeudesta (16 artikla). Näin ollen mainitun säännöksen puut-
tuminen ei näyttäisi johtuvan lainsäätäjän huolimattomuudesta.586 Mikäli täl-
lainen tulkinta tehdään, on oikeuskirjallisuudessa kuitenkin esitetty, että nuo-
remman tavaramerkin käytöstä aikana ennen aikaisemman tavaramerkin 
erottamiskykyiseksi tulemista ei pitäisi aiheutua vahingonkorvausvastuuta.587 

Olisi erikoista, mikäli tilannetta arvioitaisiin eri tavoin sen mukaan, onko 
kyseessä EU-tavaramerkki vai tavaramerkkidirektiiviin perustuva kansallinen 
tavaramerkki. Tälle ei näyttäisi olevan mitään loogista perustetta. Ottaen vielä 
huomioon myös EU-tavaramerkkiasetuksen johdantokappaleen on syste-
maattisen tulkinnan näkökulmasta perusteltua, että väliintulo-oikeus myön-
nettäisiin myöhemmän tavaramerkin haltijalle myös silloin, kun kyse on EU-
tavaramerkistä.  

Väliintulo-oikeuden myöntämättä jättäminen olisi ongelmallista myös 
tässä tutkimuksessa omaksutun teleologisen tulkinnan näkökulmasta. Väliin-
tulo-oikeuden myöntämättä jättäminen olisi sangen kohtuutonta muiden toi-
mijoiden näkökulmasta, jos he ovat hankkineet päteviä tavaramerkkejä sinä 
aikana, kun aikaisempi EU-tavaramerkki oli tosiasiallisesti mitätöintikelpoi-
nen. Tämä tulkinta tavallaan rankaisisi muita toimijoita siitä, etteivät ne ole 

 
582 EU-tavaramerkkiasetuksen väliintulo-oikeuksia koskevan 16 artiklan 2 kohta sisältää 

kylläkin viittauksen edellä kuvattuun tavaramerkkidirektiivin 8a artiklaan, mutta tämän viit-
tauksen syy jää hämäräksi, koska jälkimmäinen säännös koskee edellä todetulla tavalla vain 
kansallisia tavaramerkkejä. Ks. Tsoutsanis 2017, s. 157. 

583 Grüger 2017, s. 1660. Ks. myös George 2018, s. 462. 
584 Tsoutsanis 2017, s. 157 ja Pres 2021, Rn 20. 
585  Ks. Kur & Sentfleben 2017c, s. 483 et seq. Näin myös Brecht 2020, Rn 30 ja 

Bohaczewski 2022, s. 30. 
586 Ks. esim. Dauskardt 2017, s. 378 (”Da der Verordnungsgeber Zwischenrechte geregelt 

hat, z. B. für den Tatbestand der Verwirkung, ist davon auszugehen, dass er sich der 
Problematik der Zwischenrechte allgemein gewahr war und sich bewusst gegen die 
Anerkennung eines Zwischenrechts bei nachträglicher Verkehrsdurchsetzung entschieden 
hat”). 

587 Brecht 2020, Rn 30. 
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oikea-aikaisesti hakeneet tällaisen aikaisemman merkin mitättömäksi julista-
mista.588 On toki selvää, että kaikkien toimijoiden on syytä aktiivisesti valvoa 
muita markkinoilla olevia tavaramerkkioikeuksia. Silti väliintulo-oikeuden 
myöntämättä jättäminen tällaisessa tilanteessa vaikuttaa kovin ankaralta lop-
putulemalta.589 On vaikeaa perustella sitä, miksi aikaisemman tavaramerkin 
haltijalla tulisi olla tällaisessa tapauksessa esimerkiksi oikeus hakea myöhem-
män tavaramerkin mitättömäksi julistamista ja kohdistaa siihen tavaramerk-
kiloukkaukseen perustuvia vaatimuksia. 

EU-tavaramerkkejä koskevissa tapauksissa väliintulo-oikeus tulisi siten 
voida myöntää tulkinnan avulla, vaikka tätä koskeva täsmällinen säännös 
puuttuukin EU-tavaramerkkiasetuksesta. On tietysti toivottavaa, että EU-
lainsäätäjä aikanaan korjaisi ristiriidan ja ongelman lainsäädäntöteitse ja si-
sällyttäisi tavaramerkkidirektiiviä vastaavan sääntelyn myös EU-
tavaramerkkiasetukseen.590 Vaihtoehtoisesti EU-lainsäätäjä voisi päättää, että 
sekä EU-tavaramerkkiasetukseen että tavaramerkkidirektiiviin otettaisiin 
säännös, jonka mukaan tällaisen aikaisemman, mutta vasta myöhemmin erot-
tamiskykyiseksi tulleen tavaramerkin oikeusvaikutukset siirtyvät alkaneeksi 
siitä hetkestä, jona erottamiskyky on todistetusti syntynyt. 591  Molemmissa 
vaihtoehdoissa lopputulos on sinänsä sama, mutta ensimmäinen vaihtoehto 
lienee tässä tilanteessa parempi, koska se edellyttää lainsäädännön muutosta 
ainoastaan EU-tavaramerkkiasetuksen osalta.  

Kun kerran mitätöintimenettelyn osalta ratkaisevaksi ajankohdaksi käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn syntymisen suhteen on valikoitunut edellä 
mainittu C-vaihtoehto, tulisi EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 2 kohdan 
sanamuotoa selkeyttää väärinymmärrysten ehkäisemiseksi. Säännökseen voi-
taisiin omaksua tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan toista lausetta 
muistuttava muotoilu. Näin ollen sen sijaan, että EU-tavaramerkkiasetuksen 
59 artiklan 2 kohdassa mahdollistetaan erottamiskyvyn syntyminen ”rekiste-
röinnin jälkeen”, tulisi tämä ilmaisu vaihtaa ilmaisuun ”ennen mitättömyys-
vaatimuksen tekopäivää”.  

Tätä samaa C-vaihtoehdon mukaista ajankohtaa tulisi soveltaa myös siihen 
sangen poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa EU-tavaramerkki on rekisteröity 

 
588 Ks. tähän suuntaan vanhemmasta saksalaisesta oikeuskirjallisuudesta von Mühlendahl 

ym. 1998, § 19, Rn 78. 
589 Ks. tältä osin myös Dauskardt 2017, s. 378–379. 
590 On hyvä huomata, että tavaramerkkidirektiivi sisältää nimenomaista sääntelyä väliin-

tulo-oikeudesta vain mitätöintimenettelyn ja loukkauskontekstin osalta, vaikka direktiivin 30. 
johdantokappaleessa mainitaan tältä osin myös rekisteröintimenettely (”– – aikaisempien ta-
varamerkkien haltijoilla ei saisi olla oikeutta saada myöhempää tavaramerkkiä hylätyksi – 
–, kun myöhempi tavaramerkki saatiin ajankohtana, jona aikaisempi tavaramerkki olisi voitu 
julistaa mitättömäksi tai menettää esimerkiksi siksi, että se ei ollut vielä saavuttanut erotta-
miskykyä käytössä – –”), korostus lisätty. Olisikin ehkä syytä pohtia sitä, pitäisikö sekä tava-
ramerkkidirektiiviin että EU-tavaramerkkiasetukseen sisällyttää väliintulo-oikeutta koskevaa 
sääntelyä myös rekisteröintimenettelyn ja erityisesti siis suhteellisia rekisteröintiesteitä kos-
kevan väitemenettelyn osalta. 

591 Tämä muistuttaisi sitä säännöstä, joka on Saksassa omaksuttu rekisteröintimenettelyn 
yhteydessä (§ 37 Abs. 2 MarkenG). 
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käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella, mutta toinen toimija 
hakee kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista siitä syystä, että rekis-
teriviranomainen on arvioinut käytön kautta saavutettua erottamiskykyä tai 
sitä koskevia todisteita tai molempia väärin. Jos tässä tilanteessa katsotaan, 
että merkki tuli rekisteröidyksi väärin perustein, voi rekisteröinninhaltija yrit-
tää pitää rekisteröinnin voimassa osoittamalla, että kyseinen tavaramerkki on 
joka tapauksessa tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi ennen mitättömyys-
vaatimuksen tekopäivää.592 
 

4.4 KOHDEYLEISÖ 
 

4.4.1 JOHDANTO 
 
Käytön kautta saavutettu erottamiskyky edellyttää, että merkki on tullut 

erottamiskykyiseksi kohdeyleisön keskuudessa. Tämä edellytys ei käy ilmi 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevista säännöksistä (EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta, 59 artiklan 2 kohta). Sitä ei myös-
kään mainita Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdassa 
eikä TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa. Tämä edellytys kuitenkin il-
menee EUT:n ratkaisukäytännöstä.593 Asia on myös vahvistettu EUIPO:n tut-
kintaohjeissa.594  

Tässä osiossa käsitellään sitä, kuinka tämä kohdeyleisö määritellään. Asi-
anmukaisen kohdeyleisön määrittäminen on tärkeää, koska tämä asettaa raa-
mit käytön kautta saavutettua erottamiskykyä osoittaville todisteille. Esimer-
kiksi markkinatutkimuksen todistusarvo riippuu muun muassa siitä, miten 
edustavasti se kuvaa kohdeyleisöä.595 Asianmukaisen kohdeyleisön määrittä-
minen ei ole aina yksinkertaista.  

Seuraavassa tarkastellaan ensiksi kohdeyleisön määräytymisen yleisiä ja 
monilta osin vakiintuneita arviointikriteerejä (4.4.2). Tämän jälkeen tarkaste-
lun kohteena on kaksi kohdeyleisön määräytymiseen liittyvää erityiskysy-
mystä. Ensimmäinen koskee sitä, missä määrin arvioinnissa tulee ottaa huo-
mioon asianomaisia tavaroita ja palveluja tosiasiassa kuluttavien ja käyttävien 

 
592 Ks. myös esim. R 500/2004-4, MANPOWER, 19–24 kohdat, jossa EUIPO:n neljäs va-

lituslautakunta päätyi vastaavassa tilanteessa arvioimaan käytön kautta saavutettua erotta-
miskykyä juuri mitättömyysvaatimuksen tekopäivän tilanteen mukaan. Mitättömäksi julista-
mista hakenut taho esitti, että erottamiskyky olisi tullut osoittaa vain ja ainoastaan tavara-
merkkihakemuksen jättöhetken (A-vaihtoehto) mukaisesti. Tämä olisi kovin kohtuutonta ot-
taen huomioon ne samat argumentit, jotka on esitetty edellä tässä alaluvussa ja jotka puhuvat 
yleisesti tämän ajankohdan valintaa vastaan. 

593 Ks. esim. Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 52 kohta.  
594 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 4 Consumers, s. 665–666. 

595  Ks. tästä vaatimuksesta esim. T-25/11 Cortadora de cerámica, 88 kohta ja EUIPO 
Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Re-
fusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 8 Assessment 
of the Evidence, 8.1 Opinion polls and surveys, s. 673. Ks. myös esim. Levin 2010, s. 82. 

 



 

120 
 

tahojen lisäksi myös niiden mahdolliset kuluttajat ja käyttäjät (4.4.3). Toinen 
erityiskysymys koskee sitä, missä määrin rekisteröitäväksi haettujen tavaroi-
den ja palvelujen luetteloon tehtävillä rajauksilla voidaan tehokkaasti rajata 
kohdeyleisön piiriä (4.4.4). 

 
4.4.2 KOHDEYLEISÖ: KEITÄ HE OVAT? 

 
Ratkaisukäytännön mukaan kohdeyleisöön kuuluvat ennen kaikkea rekis-

teröitäväksi haettavien tavaroiden tai palvelujen loppukäyttäjät, jotka voivat 
olla joko yksityisiä kuluttajia tai kaupallisia toimijoita.596 Lisäksi kohdeylei-
söön voidaan katsoa kuuluvaksi myös tuotteen myyntiin mahdollisesti osallis-
tuvat jakeluketjun varrella olevat välikädet, kuten jälleenmyyjät, koska tavara-
merkin kyvyllä osoittaa tuotteiden kaupallinen alkuperä on merkitystä myös 
niiden toimintaan markkinoilla.597 Myös markkinoilla olevat kilpailijat on toi-
sinaan luettu kuuluvaksi kohdeyleisöön.598  

On kuitenkin korostettava, että tavaroiden ja palvelujen loppukäyttäjät 
ovat usein arvioinnissa keskeisessä roolissa. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, 
että koko myyntiin liittyvän tapahtumaketjun tavoitteena on se, että kyseiset 
tahot ostaisivat tuotteita. 599  Toiseksi mikäli merkki on tullut erottamisky-
kyiseksi loppukäyttäjien keskuudessa, on tällöin erittäin todennäköistä, että 
merkki on erottamiskykyinen myös jakeluketjun varrella olevien välikäsien 
sekä markkinoilla olevien kilpailijoiden keskuudessa, koska niillä on yleensä 
loppukäyttäjiä paremmat tiedot kyseisillä markkinoilla olevista eri tuot-
teista.600 Näin ollen käytännössä onkin yleensä riittävää keskittyä arvioimaan 
sitä, minkälainen käsitys tavaroiden tai palvelujen loppukäyttäjillä on kysei-
sestä merkistä. Tästä on tosin erotettava tilanteet, joissa merkki voi olla lop-

 
596 Ks. esim. T-378/07 CNH Global, 38 kohta. Ks. samaan suuntaan myös oikeuskirjalli-

suudesta Schneider 2021, Rn 1029. Ks. myös vastaavasti vakiintumisen osalta Drockila 1977, 
s. 150, 156–157.  

597 Ks. analogisesti C-371/02 Bostongurka, 23 kohta. Tämä ratkaisu liittyi jo rekisteröidyn 
tavaramerkin menetetyksi julistamiseen siitä syystä, että siitä oli tullut geneerinen eli sen koh-
teena olevien tuotteiden yleisnimi. Ks. EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan b ala-
kohta ja tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan a kohta. Kyse on siis jokseenkin päinvastaisesta 
ilmiöstä kuin merkin rekisteröimisestä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn joh-
dosta. On loogista, että kohdeyleisöä arvioidaan molempien tilanteiden osalta samalla tavoin. 
Ks. aiheesta myös Schneider 2021, Rn 1029 sekä Mellor ym. 2018, s. 52. Ks. vastaavasti va-
kiintumisen osalta HE 201/2018 vp, s. 82 ja Drockila 1977, s. 150, 156–157.  

598 Ks. esim. julkisasiamies Cosmaksen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja 
C-109/97 Chiemsee, 72 kohta. Ks. myös Schneider 2021, Rn 1029. 

599 Ks. analogisesti C-371/02 Bostongurka, 24 kohta. Ks. myös T-378/07 CNH Global, 38 
kohta. Ks. myös R 40/2014-5, Mosaic, 56 kohta, jossa siinäkin korostetaan loppukäyttäjien 
tietoisuutta. 

600 Ks. Saksan kansallista tavaramerkkioikeutta koskevasta oikeuskirjallisuudesta Ingerl 
& Rohnke 2010, § 8, Rn 332. 
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pukäyttäjien keskuudessa lähtökohtaisesti erottamiskykyinen, mutta esimer-
kiksi jakeluketjun varrella olevien välikäsien keskuudessa erottamiskyvy-
tön.601 

Se, mikä kohdeyleisö on merkityksellinen kussakin yksittäistapauksessa, 
määräytyy objektiivisin kriteerein, kuten rekisteröitäväksi haettujen tavaroi-
den ja palvelujen yleisen käyttötarkoituksen mukaan.602 Jos kyse on esimer-
kiksi jokapäiväisistä kulutustavaroista, kuten makeistuotteista, on ratkaisu-
käytännössä katsottu arvioinnin kannalta ratkaisevan kohdeyleisön koostuvan 
tuotteiden loppukäyttäjistä, josta on tässä yhteydessä käytetty nimitystä suuri 
yleisö (engl. general public).603 Kohdeyleisön on katsottu koostuvan suuresta 
yleisöstä myös silloin, kun rekisteröintiä on haettu yleisesti vaatteille.604 Eri-
tyislaatuisempien tuotteiden kohdeyleisö on yleensä rajatumpi ja mahdolli-
sesti myös erikoistuneempi. Esimerkiksi öljyn ja kaasun poraukseen liittyvien 
palvelujen kohdeyleisön katsottiin koostuvan öljy- ja kaasualalla toimivista 
ammattilaisista ja yrityksistä.605  

Asianomaisista tavaroista ja palveluista riippuen kohdeyleisö voi samanai-
kaisesti muodostua eri tahoista. Esimerkiksi kuvien skannausohjelmistojen ja 
-palvelujen kohdeyleisön katsottiin koostuvan paitsi suuresta yleisöstä myös 
erikoistuneesta, IT-alan ammattilaisista koostuvasta, yleisöstä.606 Astmaa tai 
muita hengityselinsairauksia koskevien inhalaattorien osalta kohdeyleisön 
katsottiin koostuvan sekä tällaisia sairauksia sairastavista henkilöistä että 
myös tällaisten sairauksien parissa työskentelevistä ammattilaisista (lääkärit 
ym.).607 Tapauksissa, joissa kohdeyleisö koostuu eri tahoista, on loogista, että 
käytön kautta saavutettu erottamiskyky täytyy osoittaa kaikkien näiden taho-
jen osalta.608 

Kohdeyleisön koostumus voi vaikuttaa siihen, kuinka vakuuttavaa ja katta-
vaa näyttöä käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä tulee osoittaa. Rat-
kaisukäytännössä on nimittäin katsottu, että mikäli asianomaiset tavarat tai 
palvelut ovat esimerkiksi kalliita erityistuotteita, joiden kohdeyleisö koostuu 
ainoastaan hyvin tarkkaavaisesta ja erikoistuneesta yleisöstä, ovat erottamis-
kyvyn toteennäyttämiselle asetetut kriteerit saattaneet olla vähemmän vaati-

 
601 Ks. tästä EUT:n ratkaisu C-421/04 Matratzen sekä Kur 2017b, s. 201 (”– – terms – –, 

if they are known in relevant trade circles (eg importers of such goods) as being plainly de-
scriptive or generic – –, it follows that such terms can be registered only if they have come to 
be recognized as specific signs indicating commercial origin within those same circles that are 
aware of the sign’s generic or specific connotation”). Ks. myös Dauskardt 2017, s. 187–188.   

602 T-378/07 CNH Global, 38 kohta. Ks. myös Schneider 2021, Rn 1029. 
603 T‑112/13 KitKat, 24–25 kohdat. Ks. vastaavasti vakiintumisen osalta SOU 1958:10, s. 

222 ja Drockila 1977, s. 157.  
604 R 1232/2017-2, Hummel, 11 ja 44 kohdat. 
605 R 1609/2016-5, SECURE DRILLING, 26 kohta. Ks. yleisemmin ja vastaavasti vakiin-

tumisen osalta Drockila 1977, s. 157.  
606  T-492/18 Scanner Pro, 24 kohta. Ks. myös kyseistä EUYT:n ratkaisua edeltänyt 

EUIPO:n toisen valituslautakunnan ratkaisu R 1812/2017-2, Scanner Pro, 19 kohta. 
607  T-187/19 Glaxo, 88–90 kohdat. Ks. myös kyseistä EUYT:n ratkaisua edeltänyt 

EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan ratkaisu R 1870/2017-1, Glaxo, 55–59 kohdat. 
608 Ks. esim. T-611/17 All Star, 148 kohta ja T-187/19 Glaxo, 90 kohta. 
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via kuin tilanteessa, jossa kyse on esimerkiksi jokapäiväisistä kulutustava-
roista, joiden kohteena on suuri yleisö, jonka tarkkaavaisuusaste on yleensä 
matalampi.609 Tulkinta on järkeenkäypä, mutta sen soveltumista on syytä har-
kita tapauskohtaisesti.610 

Kuten sanottua, edellä kuvatut kohdeyleisön määräytymiseen liittyvät ar-
viointikriteerit ovat monilta osin vakiintuneita. Kaiken kaikkiaan niiden suh-
teen ei ole tunnistettavissa erityisiä tulkintaongelmia. On tietysti selvää, että 
yksittäisessä asiassa relevantin kohdeyleisön määrittäminen voi tästä huoli-
matta olla hankalaa.   
 
4.4.3 TAVAROIDEN JA PALVELUJEN MAHDOLLISIA 

KULUTTAJIA JA KÄYTTÄJIÄ KOSKEVA ERITYISKYSYMYS 
 
Kohdeyleisön määrittämisen osalta ongelmaksi voi toisinaan nousta kysy-

mys siitä, missä määrin merkin kohteena olevia tavaroita ja palveluja tosiasi-
allisesti kuluttavien ja käyttävien tahojen lisäksi huomioon tulee ottaa myös 
nk. mahdolliset kuluttajat ja käyttäjät. Mikäli vastaus on myöntävä, pitäisikö 
(ja miten) tätä mahdollisten kuluttajien ja käyttäjien piiriä rajata? Kuuluvatko 
tähän piiriin kaikki teoriassa mahdolliset kuluttajat ja käyttäjät? Havainnol-
listan näitä kysymyksiä seuraavilla esimerkeillä. Edellä todettiin, että jokapäi-
väisten kulutustavaroiden, kuten makeistuotteiden, kohdeyleisö koostuu suu-
resta yleisöstä eli käytännössä kaikista kuluttajista. Jos henkilö ei kuitenkaan 
syö suklaata, tuleeko hänet kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa merkin 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä suklaatuotteille? Entä kuka tarkal-
leen ottaen kuuluu kohdeyleisöön esimerkiksi alkoholituotteille tai vedon-
lyöntipalveluille? Nämä kysymykset tulevat eteen erityisesti silloin, kun arvi-
oitavana on erottamiskyvystä todisteena esitetyn markkinatutkimuksen pai-
noarvo ja tältä osin erityisesti se, miten edustavasti markkinatutkimus kuvaa 
kohdeyleisöä. Kun kohdeyleisön käsitystä selvitetään markkinatutkimuksin, 
käytetään usein aluksi niin kutsuttua kontrollikysymystä, jonka tarkoituksena 

 
609 Ks. esim. T‑137/08 Deere, 43–44 kohdat (”Siitä väitteestä, jonka mukaan väliintulijan 

hallussa olevat markkinaosuudet olivat liian pieniä, jotta ne voisivat osoittaa laajaa ja kestävää 
levinneisyyttä markkinoilla, on todettava, että kyseiset tavarat [traktorit ym., TM] ovat tuo-
tantotavaroita, joiden hinta on korkea ja joiden hankintaa edeltää menettely, jossa kuluttaja 
hankkii tarkkaavaisesti tietoja tarjolla olevasta valikoimasta ja vertailee ja tutkii erilaisia kil-
pailevia malleja. Tällaisilla markkinoilla ei ole välttämätöntä, että tavaramerkki saavuttaa 
huomattavan markkinaosuuden, jotta voidaan todeta, että se on jäänyt kohdeyleisön mieleen. 
Tältä osin on riittävää, että voidaan osoittaa, että riidanalainen tavaramerkki on ollut mark-
kinoilla jatkuvasti ja pitkään”). Ks. myös esim. R 2244/2010-2, ROXTEC, 40 kohta.  

610 Ks. myös Lunell 2007, s. 216 sekä Dauskardt 2017, s. 189 (”Je größer der Kreis der 
beteiligten Verkehrskreise zu ziehen ist, desto mehr Markenadressaten müssen ein Zeichen 
herkunftshinweisend wahrnehmen und des to höher sind die Anforderungen an die 
vorzulegenden Durchsetzungsnachweise. Umgekehrt kann ein enger zu ziehender Kreis der 
beteiligten Verkehrskreise die Eintragung einer durchgesetzten Marke vereinfachen. Ist 
beispielsweise, wie soeben erörtert, für eine beschreibende Angabe aus der Fachsprache nur 
das Verständnis des Zeichens als Marke in den Fachkreisen maßgeblich, so können allein 
darauf bezogene Belege, z. B. Erklärungen von Industrie- und Handelskammern, genügen, um 
eine Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen”). 
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on rajata kohdeyleisöstä pois täysin merkityksettömät tahot, joiden käsityk-
sellä merkistä ei ole merkitystä.611  

EUT ei ole nimenomaisesti lausunut siitä, tulisiko arvioinnissa ottaa huo-
mioon myös tavaroiden ja palvelujen mahdolliset kuluttajat ja käyttäjät ja 
missä määrin. Sen sijaan EUYT on ottanut asiaan kantaa vuonna 2010 anne-
tussa CNH Global -ratkaisussa612, joka koski punaisen, mustan ja harmaan vä-
rin yhdistelmää esittävän merkin rekisteröintiä traktoreille. Rekisteröinninha-
kijan mukaan kohdeyleisö muodostui traktoreiden nykyisistä omistajista sekä 
niiden tulevista ostajista, mutta ei sellaisista henkilöistä, joilla on pelkkä mah-
dollinen intressi näitä tavaroita kohtaan, koska ainoastaan ensiksi mainituilla 
on todellinen intressi siihen, että tavaramerkki täyttää keskeisen tehtävänsä 
tavaroiden kaupallisen alkuperän osoittajana.613 Tavaramerkin hakija kiisti 
EUIPO:n tekemän päätelmän, jonka mukaan kohdeyleisö koostui yleisesti 
maanviljelijöistä, koska tämä käsite oli epätäsmällinen ja sisälsi määrittelyn 
kannalta merkityksettömiä henkilöitä, kuten pienviljelijät ja maanviljelijät, 
joilla ei ole taloudellisia resursseja traktorin ostamiseen.614 EUYT hylkäsi ha-
kijan tekemän kohdeyleisöä koskevan rajauksen keinotekoisena. EUYT katsoi, 
että kohdeyleisön määrittäminen liittyy arviointiin siitä, kenelle kyseiset tava-
rat on tarkoitettu, koska tavaramerkin keskeisen tehtävän on täytyttävä suh-
teessa näihin tahoihin. Maanviljelijät ovat maataloutta harjoittavina yrittäjinä 
traktoreiden kohdeyleisö. Se, että on olemassa pienviljelijöitä tai maanviljeli-
jöitä, joilla ei ole varaa ostaa traktoreita, ei ollut relevantti tekijä, koska on ole-
massa myös pienille tiloille sopivia pienimoottorisia traktoreita ja maanvilje-
lijän taloudelliset mahdollisuudet ostaa traktori voivat aina muuttua tai trak-
tori voidaan myös hankkia erilaisten rahoitusmahdollisuuksien avulla.615 Näin 
ollen EUYT katsoi, että kohdeyleisö koostui yleisesti maanviljelijöistä, teke-
mättä eroa siinä, onko heidän intressinsä hankkia traktori todellinen vai po-
tentiaalinen.616 Kohdeyleisön ulkopuolelle jäivät sen sijaan traktoreista muista 
kuin ostamiseen liittyvistä syistä ”kiinnostuneet” tahot, esimerkiksi mekaani-
kot, historioitsijat, sosiologit ja politologit, joille tavaramerkin keskeisellä teh-
tävällä, eli kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperän osoittamisella ostopää-
töksen tekemiseksi, ei ole mitään merkitystä.617 

Edellä kuvattuun CNH Global -ratkaisuun viitataan myös EUIPO:n tutkin-
taohjeissa. Niissä todetaan, että kohdeyleisöön kuuluu tavaroita ja palveluja 
tosiasiallisesti ostaneiden henkilöiden lisäksi myös potentiaalisesti kiinnostu-
neet henkilöt kapeassa tulevien ostajien merkityksessä.618  

 
611 Ks. oikeuskirjallisuudesta esim. Pflüger 2014, s. 426. 
612 T-378/07 CNH Global. 
613 T-378/07 CNH Global, 12 kohta. 
614 T-378/07 CNH Global, 13–14 kohdat. 
615 T-378/07 CNH Global, 40 kohta. 
616 T-378/07 CNH Global, 43 kohta. EUYT siis vahvisti tältä osin EUIPO:n ensimmäisen 

valituslautakunnan ratkaisun. Ks. R 1642/2006‑1, CNH Global, 13 kohta. 
617 T-378/07 CNH Global, 41 kohta. 
618 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 4 Consumers, s. 665–666. 
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EUYT:n ratkaisukäytännöstä voidaan mainita myös vuodelta 2016 peräisin 
oleva Kit Kat -ratkaisu.619 Asia koski suklaavohvelikeksin ulkoasua koskevan 
merkin rekisteröintiä muun muassa makeisille ja kekseille. Tapauksessa esi-
tettiin todisteena useita markkinatutkimuksia. Yhdessä markkinatutkimuk-
sessa vastaajina olivat henkilöt, jotka identifioivat itsensä makeisten tai kek-
sien ostajiksi tai kuluttajiksi.620 Toisessa markkinatutkimuksessa vastaajina 
olivat ne, jotka eivät vastustaneet makeisten ja keksien ostamista ja kulutta-
mista. 621  Kolmannessa markkinatutkimuksessa vastaajina olivat ne, jotka 
identifioivat itsensä ainakin satunnaisiksi suklaapohjaisten tuotteiden osta-
jiksi tai kuluttajiksi.622 Kaikissa näissä tapauksissa EUYT näyttää hyväksyneen 
kritiikittä kyseiset markkinatutkimukset ja niissä käytetyn kohdeyleisörajauk-
sen.623 Vaikuttaa kuitenkin siltä, että näistä markkinatutkimuksista ainoas-
taan toiseksi mainittu on sopusoinnussa edellä kuvatun CNH Global -ratkai-
sun kanssa. Sen sijaan ensimmäisessä ja kolmannessa markkinatutkimuk-
sessa käytetyt kohdeyleisömääritelmät näyttäytyvät CNH Global -ratkaisun 
tulkintaohjeeseen vertailtuna kapeammilta. 

Käsiteltävään kysymykseen on otettu kantaa myös EUIPO:n valituslauta-
kuntien ratkaisukäytännössä. EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan vuo-
den 2006 Bacardi-ratkaisussa 624  oli kyse pullon ulkoasun rekisteröinnistä 
vermuteille (maustetut väkevät viinit). Rekisteröinninhakijan mukaan koh-
deyleisöksi tuli rajata ne, jotka säännöllisesti hankkivat näitä viinejä. Valitus-
lautakunnan mukaan tällainen rajaus oli keinotekoinen. Valituslautakunnan 
mukaan kohdeyleisöä ei voitu rajata vain niihin, jotka hankkivat ja kuluttavat 
asianomaisia tavaroita, vaan kohdeyleisöön kuuluivat myös kaikki mahdolli-
set hankkijat ja kuluttajat. Rajoituksia tähän voidaan tehdä iän perusteella. 
Kohdeyleisön jäsenten täytyy luonnollisesti olla iältään sellaisia, että he saavat 
hankkia ja nauttia asianomaisia alkoholituotteita.625 EUIPO:n toisen valitus-
lautakunnan vuonna 2008 antamassa KEEPALL-ratkaisussa626 oli kyse mer-
kin ”KEEPALL” rekisteröinnistä muun muassa käsilaukuille, lompakoille ja 
luottokorttikoteloille. EUIPO:n valituslautakunta totesi, että kohdeyleisöä ei 
voitu rajata koskemaan vain ”varakkaita, pääasiassa naisia”, kuten EUIPO:n 
tutkija oli esittänyt. Valituslautakunnan mukaan kohdeyleisön katsottiin 
koostuvan tavanomaisesta suuresta yleisöstä. Se, että rekisteröinninhakijan 
tuotteet sattuivat olemaan hintavia, ei voinut rajata kohdeyleisön koostu-
musta. Lisäksi rajausta pääasiallisesti naisasiakkaisiin ei voitu hyväksyä, 
koska myös miehet hankkivat ainakin osaa näistä tuotteista ja on mahdollista, 

 
619 T-112/13 KitKat. 
620 T-112/13 KitKat, 147 kohta. 
621 T-112/13 KitKat, 149 kohta. 
622 T-112/13 KitKat, 154 kohta. 
623 T-112/13 KitKat, 148, 151 ja 155 kohdat. 
624 R 666/2005-1, Bacardi. 
625 R 666/2005-1, Bacardi, 14 kohta. 
626 R 999/2008-2, KEEPALL. 
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että he antavat niitä lahjaksi.627 EUIPO:n neljäs valituslautakunta totesi vuo-
den 2020 Oktoberfest-ratkaisussaan628, että kohdeyleisöä voidaan rajata vain, 
jos on olemassa tätä tukevia objektiivisia perusteita tai asianomaisia tavaroita 
ja palveluja koskevia rajoituksia (iän, sukupuolen, tupakan tai alkoholin 
osalta). Kyseisessä tapauksessa tällaisia ei kuitenkaan ollut, koska merkin re-
kisteröintiä haettiin yleisesti festivaalien järjestämiselle ajanvietetarkoituksiin 
(saks. ”Veranstaltung von Volksfesten (Unterhaltung)”, luokka 41) ja näiden 
kohdeyleisöön kuuluvat kaikki kuluttajat, mukaan lukien esimerkiksi lapsi-
perheet. Kohdeyleisöä ei voitu rajata esimerkiksi niihin, jotka (jo) vierailevat 
joukkotapahtumissa. EUIPO:n neljäs valituslautakunta toteaakin ratkaisus-
saan, että tavaramerkki on pohjimmiltaan suunnattu kaikille, ei vain niille, 
jotka jo kuluttavat ja käyttävät asianomaisia tavaroita ja palveluja.629  

Edellä kuvatusta EU-tavaramerkkioikeudellisesta ratkaisukäytännöstä 
voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset.  

Kohdeyleisöön kuuluu tavaroita ja palveluja tosiasiallisesti kuluttavien ja 
käyttävien henkilöiden lisäksi myös tavaroiden ja palvelujen hankinnasta joko 
tosiasiallisesti tai potentiaalisesti kiinnostuneet henkilöt.  

Tätä EUYT:n CNH Global -ratkaisusta saatavaa tulkintaa ei 
nähdäkseni horjuta EUYT:n myöhempi Kit Kat -ratkaisu, jossa 
osa markkinatutkimuksista edusti kapeampaa tulkintaa koh-
deyleisöstä. Perustelen tätä näkemystä seuraavasti. Ensinnäkin 
EUYT ei Kit Kat -ratkaisussa viitannut aiempaan CNH Global -
ratkaisuunsa. Voisi kuvitella, että se olisi näin tehnyt ainakin joil-
takin osin, mikäli se olisi halunnut poiketa omasta aiemmasta tul-
kinnastaan. Toiseksi kohdeyleisön koostumus nyt käsiteltävässä 
merkityksessä ei ollut Kit Kat -ratkaisun keskiössä samalla tavalla 
kuin CNH Global -ratkaisussa. Kolmanneksi EUIPO:n valituslau-
takunnan vuoden 2020 Oktoberfest-ratkaisussa kohdeyleisön 
koostumusta arvioitiin yhtenevällä tavalla CNH Global -ratkaisun 
kanssa. Toisin sanoen vuonna 2016 annettu EUYT:n Kit Kat -rat-
kaisu ei nyt mainituilta osin vaikuttanut valituslautakunnan ta-
paan tulkita kohdeyleisön määritelmää. On toisaalta huomautet-
tava, että valituslautakunta ei kyseisessä ratkaisussa viitannut 
myöskään CNH Global -ratkaisuun. Neljänneksi myöskään 
EUIPO ei ole tutkintaohjeissaan nähnyt tarpeelliseksi muuttaa 
CNH Global -ratkaisuun perustuvaa ohjeistustaan kohdeyleisön 
määritelmästä. Ottaen huomioon nämä seikat EUYT:n Kit 
Kat -ratkaisua ei voitane pitää tarkoituksellisena poikkeamana 
CNH Global -ratkaisusta ilmenevään tulkintaohjeeseen.   

 

 
627 R 999/2008-2, KEEPALL, 29 kohta. Ks. tältä osin myös esim. R 159/2018-2, Nordic 

transport group, 27 kohta, jossa EUIPO:n toinen valituslautakunta katsoi, että kohdeyleisön 
rajaamista vain rekisteröinninhakijan nykyisiin asiakkaisiin ei voida sallia. 

628 R 1840/2019-4, OKTOBERFEST. 
629 R 1840/2019-4, OKTOBERFEST, 66 kohta. 
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Lisäksi EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytännöstä nousee esille se, 
että kohdeyleisöä voidaan rajata vain, jos on olemassa tätä tukevia objektiivi-
sia perusteita tai asianomaisia tavaroita ja palveluja koskevia rajoituksia 
(esim. iän, sukupuolen, tupakan tai alkoholin osalta).  

Tämä nykyinen EU-tavaramerkkioikeudellinen tulkinta näyttäisi olevan 
sopusoinnussa tässä tutkimuksessa huomioitavien eri maiden kansallisessa 
tavaramerkkioikeudessa tehtyjen tulkintojen kanssa. Nyt tarkasteltavaa asiaa 
on arvioitu näkyvimmin Saksan tavaramerkkioikeudessa. BPatG on, arvioi-
dessaan merkin ”LOTTO” erottamiskykyä vedonlyöntipalveluille, antanut 
kohdeyleisölle sangen laajan määritelmän. Tuomioistuimen mukaan kohde-
yleisö koostuu suuresta yleisöstä. Tätä voidaan kuitenkin rajata joiltakin osin. 
Tuomioistuimen mukaan huomioon tulee ottaa se, ketkä kyseisiä palveluja 
käyttävät ja keihin merkillä pyritään vaikuttamaan. Tästä seuraa, että koh-
deyleisöön kuuluvien tulee olla vähintään 18-vuotiaita (ottaen huomioon Sak-
san vedonlyöntipelejä koskevan lainsäädännön). Lisäksi kohdeyleisöstä voi-
tiin myös rajata pois ne, jotka suhtautuvat kategorisen kieltävästi vedonlyön-
tipalveluihin, vaikka he olisivat mahdollisesti nähneet tai olisivat voineet 
nähdä kyseisiä tuotteita koskevaa mainontaa.630 BGH ei ole omassa ratkaisu-
käytännössään nimenomaisesti toistanut tätä tulkintaa, muttei se ole myös-
kään hylännyt sitä.631 Saksassa kansallista tavaramerkkioikeutta koskevassa 
oikeuskirjallisuudessa niin kutsuttu hallitseva mielipide on samalla kannalla 
BPatG:n ratkaisukäytännön kanssa.632  

Myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa huomioidaan kohdeyleisön osalta 
paitsi tavaroiden ja palvelujen tosiasialliset kuluttajat ja käyttäjät myös niiden 
mahdolliset kuluttajat ja käyttäjät.633 Näin on myös Yhdysvalloissa.634 Myös 

 
630 BPatG 31.3.2004 - 32 W (pat) 309/02 (LOTTO). Ks. vastaavasta käytännöstä myös 

esim. BPatG 9.5.2007 - 32 W (pat) 156/04 (ROCHER-Kugel). 
631  Ks. esim. BGH 19.1.2006 - I ZB 11/04 (LOTTO) ja BGH 9.7.2009 - I ZB 88/07 

(ROCHER-Kugel). Ks. myös Dauskardt 2017, s. 193 (”Der BGH lässt bisher ausdrücklich offen, 
ob innerhalb der Gesamtbevölkerung zumindest diejenigen Personen unberücksichtigt 
bleiben können, die den Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
kategorisch ablehnen oder überhaupt keinen Bezug dazu haben”). Mainittu tulkinta on vah-
vistettu myös DPMA:n tutkintaohjeistuksessa. Ks. DPMA Richtlinie Markenanmeldungen 
2020, Teil 2 XVII 3. 

632 Ks. kokoavasti Dauskardt 2017, s. 195 ja 200. Ks. myös vastaavasti Saksan kansalliseen 
tavaramerkkioikeuteen perustuvasta rekisteröimättömien, mutta käytössä erottamisky-
kyiseksi tulleiden merkkien suojaa (Verkehrsgeltung) koskevasta ratkaisukäytännöstä kokoa-
vasti Hacker 2020, Rn 37–38. 

633 UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcom-
ing objections, 5.19 Survey evidence (”The ‘relevant public’ is comprised of actual or potential 
customers of the kind of goods or services in general in respect of which registration is 
sought”). Ks. myös Bently ym. 2018, s. 1010 (”On general principles, distinctiveness needs to 
be – – established for both actual and prospective purchasers of the goods or services”). 

634 Ks. esim. Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817, 820 (9th Cir. 1980) (”The 
basic element of secondary meaning is a mental recognition in buyers' and potential buyers' 
minds that products connected with the symbol or device emanate from or are associated with 
the same source” [korostus lisätty]). Ks. myös esim. Sheetz of Delaware, Inc. v. Doctors Asso-
ciates Inc., 2013 WL 5315963, 16 (TTAB 2013); In re Lululemon Athletica Canada Inc., 2017 
WL 3034054, 4 (TTAB 2017) ja In re Starbucks Corporation, 2019 WL 646085, 20–21 (TTAB 
2019). Ks. myös Barber 2012, s. 46–47. 
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tavaramerkin vakiintumista koskevissa kannanotoissa suositellaan vastaavaa 
tulkintaa.635  

Vallitseva EU-tavaramerkkioikeudellinen tulkinta voidaan hyväksyä. Koh-
deyleisöön tulee lukea tavaroita ja palveluja jo kuluttavien ja käyttävien lisäksi 
myös kaikki muut, joihin merkillä pyritään vaikuttamaan ja joihin merkillä voi 
olla vaikutusta. Merkkiä käyttävän tahon intressissä on kohdentaa tuotteitaan 
mahdollisimman laajalle piirille. Kohdeyleisön rajaaminen vain asianomaisia 
tavaroita ja palveluja jo kuluttaviin ja käyttäviin ei ole yhdenmukaista tämän 
kanssa. Merkillä voi olla ja yleensä onkin vaikutusta myös muihin. Myös näille 
muille merkin kyvyllä osoittaa tavaroiden ja palvelujen kaupallinen alkuperä 
voi olla merkitystä. Kohdeyleisön rajaaminen vain asianomaisia tavaroita ja 
palveluja jo kuluttaviin ja käyttäviin voisi myös tuoda rekisteröinninhakijalle 
kohtuutonta etua suhteessa muihin toimijoihin. Samalla olisi kuitenkin rekis-
teröinninhakijan näkökulmasta kohtuutonta, mikäli kaikki kohdeyleisöön teo-
riassa mukaan luettavat tahot otettaisiin aina huomioon. Näin ollen koh-
deyleisöön tulee tehdä joitakin rajauksia.  

Ne, jotka eivät ole kiinnostuneita kyseisistä tavaroista ja palveluista, jäävät 
kohdeyleisön ulkopuolelle. Tällaiset tahot eivät yleensä tule kosketuksiin mer-
kin kanssa, koska he eivät etsi kyseisiä tavaroita ja palveluja. Ja jos he sattuvat 
kohtaamaan merkin mainonnan kautta, tapahtuu tämä yleensä ohikiitävästi 
ja he eivät todennäköisesti pohdi merkin merkitystä juurikaan kiinnostuksen 
puutteen vuoksi. Heidän käsityksellään merkistä ei tule olla mitään merkitystä 
merkin suojattavuuden (rekisteröinnin) arvioinnissa, koska heidän kuluttaja-
käyttäytymisensä ei vaikuta eikä tule vaikuttamaan kilpailuun näillä markki-
noilla.636 Kiinnostuksen puutteessa pitäisi kuitenkin olla tiettyä pysyvyyttä, 
eikä se saa johtua pelkästään tällaisen mahdollisen kuluttajan ja käyttäjän ny-
kyisestä, mutta esimerkiksi mainonnan tai elämäntilanteen muutoksen takia 
helposti muuttuvasta asenteesta.637 Tätä voidaan selvittää markkinatutkimuk-
sen kontrollikysymyksillä.638  

Lisäksi EUYT:n ratkaisukäytäntö on perusteltua siltä osin, että kohdeylei-
sön ulkopuolelle jäävät ne, jotka ovat kiinnostuneita asianomaisista tavaroista 
ja palveluista muista kuin niiden hankintaan liittyvistä syistä. CNH Global -
ratkaisussa mainittiin traktoreiden osalta tällaisiksi tahoiksi esimerkiksi me-
kaanikot, historioitsijat, sosiologit ja politologit. Myöskään näiden kuluttaja-
käyttäytymisellä ei ole vaikutusta kilpailuun näillä markkinoilla. 

 
635 Ks. esim. Holmqvist 1975, s. 268 ja Pehrson 1981, s. 157. Ks. myös Pehrson 1981, s. 158 

(”Alla personer som teoretiskt kan tänkas komma att köpa en produkt av det aktuella slaget 
ingår dock inte i omsättningskretsen, utan det måste utåt framstå som någorlunda sannolikt 
att ett inköp kommer att ske inom en viss tidsrymd”). 

636 Dauskardt 2017, s. 196–197. Ks. myös tältä osin Saksan kansalliseen tavaramerkkioi-
keuteen perustuvasta rekisteröimättömien, mutta käytössä erottamiskykyiseksi tulleiden 
merkkien suojaa (Verkehrsgeltung) koskevasta kirjallisuudesta Schricker 1980, s. 467. 
Schrickerin kirjoituksen aikana tätä suojaa koskeva säännös oli (nyt jo kumottu) § 25 Waren-
zeichengesetz (WZG). 

637 Dauskardt 2017, s. 197–198.  
638 Ks. esim. BPatG 31.3.2004 - 32 W (pat) 309/02 (LOTTO). 
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Lisäksi eräisiin tavaroihin ja palveluihin liittyy lainsäädäntöön perustuvia 
rajoituksia sen suhteen, kuka niitä voi hankkia sekä kuluttaa ja käyttää (kuten 
alkoholi, tupakka ja vedonlyöntipalvelut). Lisäksi tällaisten tavaroiden ja pal-
velujen mainontaan voi liittyä rajoituksia alaikäisten suojelemiseksi.639 Vaikka 
jotkut näillä rajoituksilla pois rajatuista henkilöistä saattavatkin olla kiinnos-
tuneita kyseisistä tavaroista ja palveluista, on heidät näiden rajoitusten joh-
dosta perusteltua rajata kohdeyleisön ulkopuolelle. Rekisteröinninhakijaa ei 
voida vaatia osoittamaan erottamiskykyä esimerkiksi sellaisten henkilöiden 
osalta, joihin se ei voi lain mukaan kohdentaa mainontaa tai jotka eivät voi 
hankkia kyseisiä tuotteita. 

Ne, jotka eivät itse käytä kyseisiä tavaroita ja palveluja, mutta saattavat os-
taa niitä lahjaksi muille, luetaan kuitenkin osaksi kohdeyleisöä. Esimerkiksi 
suklaatuotteita voivat ostaa lahjaksi ne, jotka eivät itse näitä tuotteita kuluta. 
Myös näille henkilöille merkin kyvyllä osoittaa tavaroiden ja palvelujen kau-
pallinen alkuperä on merkitystä. Mikäli tällaisessa tapauksessa laaditaan 
markkinatutkimus, on tutkimukseen kuuluva kontrollikysymys (tai -kysymyk-
set) muotoiltava siten, että myös tällaisten henkilöiden käsitys merkistä ote-
taan huomioon.640 
 
4.4.4 TAVARA- JA PALVELULUETTELOON TEHTÄVÄT 

RAJAUKSET KOHDEYLEISÖÄ RAJAAVANA KEINONA 
 
Joissakin tapauksissa merkkiä on saatettu käyttää siten, että kohdeyleisö 

on ollut paljon rajatumpi kuin rekisteröitäväksi haettu tavara- ja palveluluet-
telon termi antaa ymmärtää. Näissä tapauksissa rekisteröinninhakijalle voi 
olla vaikeaa osoittaa erottamiskykyä kaikissa relevanteissa kohdeyleisöön 
kuuluvissa piireissä. Mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan on tavara- ja pal-
veluluetteloon tehtävissä rajauksissa. Niiden avulla voi yrittää rajata koh-
deyleisön piiriä. Mutta missä määrin tällaiset rajaukset voidaan hyväksyä? 
Voidaanko näillä rajauksilla kohdeyleisöä rajata esimerkiksi vain alan ammat-
tilaisiin tai luksustuotteita hankkiviin ”korkean profiilin” kuluttajiin taikka 
pelkästään naisiin? 

EU-tavaramerkkiasetuksen 49 artiklan 1 kohta mahdollistaa tavara- ja pal-
veluluettelon sisältämien termien rajaamisen. 641  Tämän säännöksen sana-

 
639 Ks. esim. tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden la-

kien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskeva direktiivi (2003/33/EY) 
sekä audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen la-
kien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu direktiivi 
(2010/13/EU). 

640 Ks. Saksan tavaramerkkioikeudesta BPatG 9.5.2007 - 32 W (pat) 156/04 (ROCHER-
Kugel) ja aiheesta yleisemmin oikeuskirjallisuudesta esim. Risthaus 2007, s. 8 sekä Dauskardt 
2017, s. 199. 

641 EU-tavaramerkkiasetuksen 49 artiklan 1 kohta: ”Hakija voi milloin tahansa peruuttaa 
EU-tavaramerkkihakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luette-
loa. Jos hakemus on jo julkaistu, myös peruutus tai rajoittaminen julkaistaan.” 
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muodosta ei kuitenkaan saada muuta ohjeistusta sallittuihin rajauksiin nyt kä-
siteltävää kysymystä silmällä pitäen. Apua löytyy jossain määrin tavaroiden ja 
palvelujen nimeämistä koskevasta EU-tavaramerkkiasetuksen 33 artiklan 2 
kohdasta, joka edellyttää rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden ja palvelujen 
yksilöimistä riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomai-
set ja talouden toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun 
suojan laajuuden.642 Tästä säännöksestä seuraa, että tavaramerkkihakemuk-
sessa nimettyjen tavara- ja palvelutermien tulee olla sekä lähtökohtaisesti että 
mahdollisten rajaustenkin jälkeen edellä mainitulla tavoin selkeitä ja täsmäl-
lisiä.643 

EUT on arvioinut tavara- ja palvelutermien sallittuja rajauksia vuoden 
2004 Postkantoor-ratkaisussa.644 Ratkaisu perustui silloisen tavaramerkkidi-
rektiivin tulkintaan. Tapauksessa EUT:lta tiedusteltiin, onko hollannin kielen 
sanalle ”Postkantoor” (”postitoimisto”) rekisteröitäväksi haettua palveluter-
miä ”suorapostituskampanjoiden toteuttaminen ja frankeerausmerkkien liik-
keelle laskeminen” mahdollista rajata muotoon ”suorapostituskampanjoiden 
toteuttaminen ja frankeerausmerkkien liikkeelle laskeminen siltä osin kuin ne 
eivät liity postitoimistoon” (korostus lisätty).645 Tapaus ei sinänsä liittynyt sii-
hen, olisiko tällä tavoin rajattu termi koskenut alkuperäiseen termiin verrat-
tuna rajatumpaa kohdeyleisöä ja olisiko kyseinen merkki voitu lopulta rekis-
teröidä merkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla. EUT:n asi-
assa tekemä arviointi näyttäisi kuitenkin tarjoavan tulkinta-apua myös tässä 
suhteessa. EUT:n mukaan rajausten hyväksyttävyysarvioinnissa on otettava 
huomioon muiden toimijoiden intressit. EUT:n mukaan ehdotettu rajaus oli 
sellainen, että se aiheuttaisi markkinoilla oleville kilpailijoille vaikeuksia ym-
märtää tavaramerkin suojan ulottuvuutta.646 Toisin sanoen ehdotettu rajaus 
ei mahdollistanut jäljelle jäävien ja suojan piiriin kuuluvien tavaroiden ja pal-
veluiden ymmärtämistä selvästi ja täsmällisesti.  

Rajausten käyttö nimenomaan kohdeyleisöä rajaavassa merkityksessä 
nousi esille EUYT:n vuoden 2016 Brauwelt-ratkaisussa647, vaikkakaan ratkai-
sussa ei otettu kantaa rajauksen asialliseen hyväksyttävyyteen. Tapauksessa 
rekisteröinninhakija haki saksan kielen sanan ”Brauwelt” (”panimomaailma” 
tai ”oluen panemisen maailma”) rekisteröintiä muun muassa lehdille (luokka 
16). Hakija joutui merkin kuvailevuuden ja erottamiskyvyttömyyden takia 
osoittamaan, että merkki oli tullut erottamiskykyiseksi näille tavaroille. Haki-
jan esittämä näyttö koski kuitenkin vain panimoalan erikoislehtiä, jotka oli 
suunnattu yksinomaan erikoistuneelle kohdeyleisölle eli käytännössä panimo-
alan ammattilaisille. EUYT totesi tässä asiassa, että käytön kautta hankittu 

 
642 Ks. vastaavasti tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan 2 kohta. 
643 Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 3, 

Classification, 5 Examination Procedure, 5.3 Restriction and amendment of a list of goods and 
services, 5.3.1 Rules governing restrictions and amendments, s. 296–297. 

644 C-363/99 Postkantoor. 
645 C-363/99 Postkantoor, 18 kohta. 
646 C-363/99 Postkantoor, 114–115 kohdat. 
647 T‑56/15 Brauwelt. 
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erottamiskyky on osoitettava niiden tavaroiden tai palvelujen osalta sellaisena 
kuin ne esitetään haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen lu-
ettelossa. Koska haettu tavararyhmä ”lehdet” on lähtökohtaisesti suunnattu 
sekä ammattilaisille että (etenkin) suurelle yleisölle, ei hakijan esittämä eri-
koistunutta kohdeyleisöä koskeva näyttö ollut riittävää.648 Tapauksessa hakija 
esitti tavaratermin ”lehdet” rajaamista muotoon ”panimoalan erikoislehdet”. 
EUYT ei ottanut asiassa kantaa rajauksen asialliseen hyväksyttävyyteen, koska 
rajauspyyntö tuli hylätä EUYT:n toimivaltaan liittyvistä prosessuaalisista 
syistä.649  

EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytännössä on esimerkkejä tapauk-
sista, joissa tavara- ja palvelutermien rajaamispyyntö on hylätty. EUIPO:n toi-
sen valituslautakunnan vuoden 2010 VALEXTRA-ratkaisussa650 oli kyse lom-
pakon sisustaa muistuttavan ulkoasumerkin rekisteröinnistä muun muassa 
nahasta tai nahan jäljitelmästä tehdyille tavaroille (luokka 18). Koska rekiste-
röinninhakija toimi luksusnahkatuotteiden parissa, pyrki se rajaamaan edellä 
mainitun tavaratermin koskemaan vain nahasta tai nahan jäljitelmästä tehtyjä 
luksustavaroita.651 Ajatuksena tässä oli se, että tällöin kohdeyleisöksi voitaisiin 
rajata vain ”korkean profiilin” kuluttajat koko suuren yleisön eli käytännössä 
kaikkien tavallisten kuluttajien sijaan.652 Tämä rajauspyyntö kuitenkin hylät-
tiin kahdesta syystä. Ensinnäkin rajausta pidettiin epätäsmällisenä. Toinen 
syy oli se, että valituslautakunnan mukaan rajauksia, jotka perustuvat merkin 
tietynlaiseen käyttöön, merkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen hin-
taan, käyttöehtoihin tai markkinointiin, ei voida hyväksyä. EUIPO:n valitus-
lautakunta viittasi kantansa tueksi EUT:n Postkantoor-ratkaisuun.653  

EUIPO:n neljännen valituslautakunnan vuoden 2017 Clean All -ratkai-
sussa654 sanamerkin ”Clean All” rekisteröintiä haettiin muun muassa sham-
poolle ja hoitoaineille. Koska käytön kautta syntynyttä erottamiskykyä osoit-
tava näyttö koski pääasiassa hiusalan ammattilaisia, pyrki hakija rajaamaan 
tavarat tarkoitetuiksi vain ammattilaiskäyttöön. Rajaamispyyntöä ei hyväk-
sytty. Valituslautakunnan mukaan näitä tavaroita eivät käytä vain ammattilai-
set parturikampaamoissa vaan myös tavanomaiset suureen yleisöön kuuluvat 
kuluttajat. Se, että rekisteröinninhakija on päättänyt kohdentaa tuotteitaan 
vain ammattilaisille, on pelkkä markkinointipäätös, jonka se voi muuttaa mil-
loin tahansa, eikä se vaikuta rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden luontee-
seen.655 

EUIPO:n tutkintaohjeissa on otettu kantaa sallittuihin tavara- ja palvelu-
termien rajauksiin. Tutkintaohjeista voidaan ensinnäkin saada ohjeistusta 

 
648 T‑56/15 Brauwelt, 108, 111–112 ja 138–139 kohta. 
649 T‑56/15 Brauwelt, 7 ja 11–14 kohdat.  
650 R 11/2010-2, VALEXTRA. 
651 R 11/2010-2, VALEXTRA, 6 kohta. 
652 Ks. tähän suuntaan R 11/2010-2, VALEXTRA, 23 kohta. 
653 R 11/2010-2, VALEXTRA, 6 kohta. Ks. vastaavasta ratkaisukäytännöstä R 937/2008-

1, WATCH GLASS, 15–21 kohdat. 
654 R 1708/2017-4, Clean All. 
655 R 1708/2017-4, Clean All, 12–14 kohdat. 
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edellä kuvatussa EUYT:n Brauwelt-ratkaisussa ehdotetun rajauksen arvioin-
tiin. Tapauksessa esitetty pyyntö tavaratermin ”lehdet” rajaamisesta muotoon 
”panimoalan erikoislehdet” näyttäisi olevan sallittua ottaen huomioon, että 
tutkintaohjeissa mainitaan esimerkkeinä hyväksyttävistä rajauksista tavara-
termin ”kirjat” rajaaminen muotoon ”keittokirjat”.656 

EUIPO:n tutkintaohjeissa on otettu kantaa myös sellaisiin tavara- ja palve-
lutermien rajauksiin, jotka koskevat kohdeyleisöä. Tutkintaohjeiden mukaan 
rajaukset, jotka määrittelevät tai sulkevat pois osan yleisöstä, voidaan hyväk-
syä vain, jos ne ovat relevantteja kyseisten tavaroiden ja palvelujen kannalta 
ja jos suojan laajuus pysyy selkeänä ja täsmällisenä.657 Tämän ohjenuoran li-
säksi tutkintaohjeet antavat esimerkkejä sallituista ja kielletyistä rajauksista. 
On kuitenkin todettava, että seuraavassa kuvatut esimerkit kielletyistä rajauk-
sista ovat sangen absurdeja eivätkä ne siten juurikaan havainnollista sallittu-
jen ja kiellettyjen rajausten rajapintaa. 

 
 Sallitut rajaukset: 

Luokka 25: Vaatteet, pois lukien vaatteet lapsille 
Luokka 41: Koulutus näkövammaisille 

 
Kielletyt rajaukset: 

 Luokka 28: Rullaluistimet, vain surffaajille 
 Luokka 45: Oikeudelliset palvelut, ei kuitenkaan kampaajille658 

 
Nyt käsiteltävän aiheen kannalta merkityksellinen on myös EUIPO:n tut-

kintaohjeistuksen kohta subjektiivisluonteisista rajauksista. Siinä todetaan, 
että rajauksia, joihin liittyy subjektiivisia ominaisuuksia, ei hyväksytä.659 Esi-
merkkeinä tällaisista rajauksista ovat esimerkiksi seuraavat: 

 
Luokka 12: Luksusautot 

 Luokka 33: Kalliit viinit660 
 

 
656 Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 3, Classifi-

cation, 5 Examination Procedure, 5.3 Restriction and amendment of a list of goods and ser-
vices, 5.3.2 Wording of restrictions, s. 297.  

657 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 3, Classifica-
tion, 5 Examination Procedure, 5.3 Restriction and amendment of a list of goods and services, 
5.3.2 Wording of restrictions, 5.3.2.6 Targeted public, s. 301. 

658 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 3, Classifica-
tion, 5 Examination Procedure, 5.3 Restriction and amendment of a list of goods and services, 
5.3.2 Wording of restrictions, 5.3.2.6 Targeted public, s. 301. 

659 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 3, Classifica-
tion, 5 Examination Procedure, 5.3 Restriction and amendment of a list of goods and services, 
5.3.2 Wording of restrictions, 5.3.2.5 Subjectivity, s. 300. 

660 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 3, Classifica-
tion, 5 Examination Procedure, 5.3 Restriction and amendment of a list of goods and services, 
5.3.2 Wording of restrictions, 5.3.2.5 Subjectivity, s. 300. 
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Nykyisestä oikeustilasta voi tehdä seuraavia johtopäätöksiä. Tavara- ja pal-
velutermien rajauksilla voidaan joissakin tapauksissa tehokkaasti rajata koh-
deyleisön piiriä. Rajattujen tavara- ja palvelutermien tulee kuitenkin olla sel-
keitä ja täsmällisiä, jotta esimerkiksi muut toimijat voivat ymmärtää tavara-
merkin suojan laajuuden. EUYT:n Brauwelt-ratkaisussa ehdotettu tavarater-
min ”lehdet” rajaaminen muotoon ”panimoalan erikoislehdet” näyttäisi ole-
van EU-tavaramerkkioikeuden mukaan sallittua. Kiellettyjä rajauksia ovat sen 
sijaan esimerkiksi rajaukset, jotka eivät ole perusteltuja objektiivisesta näkö-
kulmasta ottaen huomioon asianomaiset tavarat ja palvelut. Esimerkkinä tästä 
on edellä kuvattu Clean All -ratkaisu, jossa pyrittiin rajaamaan shampoo ja 
hoitoaineet vain ammattilaiskäyttöön. Lisäksi kiellettyjä rajauksia ovat esi-
merkiksi rajaukset, jotka ovat subjektiivisluonteisia. Tästä taasen toimii esi-
merkkinä edellä kuvattu VALEXTRA-ratkaisu, jossa asianomaiset nahasta tai 
nahan jäljitelmästä tehdyt tavarat pyrittiin rajaamaan vain luksustavaroihin. 
Luksus on käsitteenä suhteellinen ja subjektiivinen.   

Vertailevan tulkinnan näkökulmasta voidaan todeta, että nyt käsiteltävää 
erityiskysymystä on tarkasteltu kaikista näkyvimmin Saksassa. Saksassa har-
joitettu arviointi on sopusoinnussa edellä kuvatun EU-
tavaramerkkioikeudellisen lähestymistavan kanssa. Saksan tavaramerkkilain 
§ 39 Abs. 1 MarkenG säätelee tavara- ja palveluluettelon rajaamista. Säännös 
vastaa EU-tavaramerkkiasetuksen 49 artiklan 1 kohtaa. Lisäksi § 20 Abs. 3 
MarkenV toimii yleissäännöksenä tavaroiden ja palvelujen nimeämisen 
osalta. Tämä säännös taasen vastaa EU-tavaramerkkiasetuksen 33 artiklan 2 
kohtaa. Saksan tavaramerkkioikeudessa on katsottu, että tavara- ja palveluter-
mien rajauksilla voidaan rajata kohdeyleisön piiriä vain, jos rajaukset koske-
vat tavaroiden ja palvelujen yleisiä ja objektiivisia ominaisuuksia ja käyttötar-
koitusta kaupallisesti ymmärrettävällä tavalla. Huomiota on kiinnitettävä ta-
varoiden ja palvelujen pysyviin ominaisuuksiin.661 Rekisteröinninhakijan sub-
jektiiviseen ja milloin tahansa muutettavissa olevaan myyntistrategiaan liitty-
vät seikat, joiden mukaan kyseiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu vain rajoi-
tetulle kohdeyleisölle, eivät ole merkityksellisiä, jos ne eivät välttämättä seuraa 
tavaroiden ja palvelujen objektiivisesta luonteesta.662 Esimerkiksi tavarater-
miä ”saippua” tai ”kosmetiikka” ei voida näin tehokkaasti rajata ”vain naisille”, 
vaikka rekisteröinninhakija olisikin markkinoinut ja myynyt tuotteitaan yk-
sinomaan naisille.663 Saksassa on lisäksi todettu nimenomaisesti, että koska 
rekisteröinninhakija on yksin vastuussa siitä, mitä tavaroita ja palveluja varten 
hän hakee tavaramerkkisuojaa, ei rekisteröintiviranomaisella tai tuomioistui-
milla ole velvollisuutta tiedottaa hakijalle etukäteen mahdollisuudesta rajata 
tavaroita ja palveluja (hänen kannaltaan suotuisalla) tavalla.664  

 
661 Ströbele 2020, Rn 755. Ströbele viittaa näkemyksensä tueksi BGH:n ratkaisukäytän-

töön, joka koskee yleisemmin kohdeyleisön määrittämistä. Ks. BGH 12.7.2001 - I ZR 100/99 
(Fabergé); BGH 5.12.2012 - I ZR 135/11 (Duff Beer) sekä BGH 17.11.2014 - I ZR 114/13 
(PINAR). 

662 BGH 21.2.2008 - I ZB 24/05 (Visage). Ks. myös Ströbele 2020, Rn 755. 
663 BGH 21.2.2008 - I ZB 24/05 (Visage).  
664 BGH 21.2.2008 - I ZB 24/05 (Visage). Ks. myös Ströbele 2020, Rn 756. 
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Nyt käsiteltävä asia on ollut vähemmän esillä Yhdistyneessä kuningaskun-
nassa ja Yhdysvalloissa. Todettakoon, että esimerkiksi UKIPO:n tai USPTO:n 
tutkintaohjeista ei ilmene mitään sellaista, mikä antaisi ymmärtää, että arvi-
ointi olisi ainakaan kovin poikkeavaa verrattuna edellä kuvattuun.665 

Edellä kuvattu EU-tavaramerkkioikeudessa harjoitettu arviointitapa voi-
daan hyväksyä. Ehdotettujen rajauksien hyväksyttävyyttä arvioitaessa on otet-
tava huomioon myös muiden toimijoiden intressit. Tavara- ja palvelutermien 
rajaaminen tiettyihin kohdeyleisön jäseniin on hyväksyttävää vain, jos rajaus 
on johdettavissa objektiivisesti kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden 
luonteesta, käyttötarkoituksesta ja tavanomaisesta käytöstä. Vain tällöin raja-
tut tavara- ja palvelutermit ovat yleisesti ymmärrettävissä muiden toimijoi-
den, erityisesti kilpailijoiden, keskuudessa ja tavaramerkin antaman suojan 
laajuus paremmin ennustettavissa.666    

 

4.5 TAVARAT JA PALVELUT 
 

4.5.1 JOHDANTO 
 

Käytön kautta saavutettu erottamiskyky tulee osoittaa niiden tavaroiden tai 
palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan ja joiden osalta merkki tulisi 
muuten hylätyksi lähtökohtaisen erottamiskyvyttömyyden takia. Tämä edelly-
tys käy ilmi EU-tavaramerkkiasetuksen sisältämien käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskevien säännösten sanamuodosta. 667  Todettakoon, että 
tämä edellytys käy ilmi myös TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdasta.668 
Sitä ei sen sijaan mainita Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 
1 kohdassa. 

Edellytys mainitaan myös EUT:n ratkaisukäytännössä. EUT on ratkaisu-
käytännössään todennut, että ”[t]avaramerkin erottamiskykyä eli myös tava-
ramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin 

 
665 Ks. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta UKIPO Manual of trade marks practice 2022, 

Classification information sekä Yhdysvaltojen osalta USPTO TMEP 2022, § 1402. 
666 Ks. myös Dauskardt 2017, s. 201. 
667 EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta: ”Edellä olevan 1 kohdan b, c ja d alakoh-

taa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai 
palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.” Ks. vastaavasti EU-tavaramerkkiasetuksen 59 
artiklan 2 kohta. Tavaramerkkidirektiivi on tältä osin muotoiltu suppeammin, eikä siinä ni-
menomaisesti mainita tätä edellytystä. Ks. tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4–5 kohdat. On 
kuitenkin selvää, että myös tavaramerkkidirektiivi edellyttää, että käytön kautta saavutettu 
erottamiskyky tulee osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä hae-
taan ja joiden osalta merkki tulisi muuten hylätyksi lähtökohtaisen erottamiskyvyttömyyden 
takia. 

668 TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa mainitaan, että ”[m]illoin merkit eivät luon-
nostaan kykene erottamaan asianomaisia tavaroita tai palveluja, jäsen voi asettaa rekisteröin-
nin edellytykseksi, että erottamiskykyisyys on hankittu käytön avulla”.  
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tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on ha-
ettu”.669 Sama ilmenee myös EUIPO:n tutkintaohjeista.670  

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään kahta esiin nousevaa erityiskysymystä: 
1) Voiko, ja missä määrin, jonkin tavaran tai palvelun osalta osoitettu erotta-
miskyky olla merkityksellistä arvioitaessa erottamiskyvyn syntymistä muille 
rekisteröitäväksi haetuille tavaroille ja palveluille? 2) Miten tavaramerkkiha-
kemuksen sisältämät yleispiirteiset tavara- tai palvelumääritelmät vaikuttavat 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointiin? 
 
4.5.2 JOLLEKIN TAVARALLE TAI PALVELULLE 

OSOITETUN EROTTAMISKYVYN MERKITYKSELLISYYS 
ARVIOITAESSA MUIDEN TAVAROIDEN JA PALVELUJEN 
EROTTAMISKYKYÄ 

 
EU-tavaramerkin rekisteröintihakemukset sisältävät toisinaan runsaasti 

eri tavaroita ja palveluja. Mikäli näissä tilanteissa joudutaan osoittamaan erot-
tamiskykyä hyvin monelle eri tavaralle ja palvelulle, herää seuraava kysymys: 
voiko, ja missä määrin, jonkin tavaran tai palvelun osalta osoitettu erottamis-
kyky olla merkityksellistä arvioitaessa erottamiskyvyn syntymistä muille re-
kisteröitäväksi haetuille tavaroille ja palveluille?  

EU-tavaramerkkioikeudellisessa ratkaisukäytännössä on katsottu, että 
tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta osoitettu erottamiskyky ei automaat-
tisesti tarkoita, että sama merkki on tullut erottamiskykyiseksi myös muille 
tavaroille ja palveluille – ei edes silloin, kun jälkimmäiset ovat ensimmäiseksi 
mainittuihin nähden samankaltaisia. Esimerkkinä tästä toimii EUYT:n 
vuonna 2017 antama bet365-ratkaisu.671 Tapauksessa vedonlyönti- ja rahape-
liliiketoimintaa harjoittava hakija oli hakenut merkin ”bet365” rekisteröintiä 
laajalle tavara- ja palveluvalikoimalle, joka sisälsi luokat 9, 28, 35, 36, 38, 41 
ja 42. Moni nimetyistä tavaroista ja palveluista oli sellainen, jonka voitiin kat-
soa liittyvän jollakin tavoin vedonlyönti- ja rahapeleihin. Tapauksessa oli toi-
mitettu todisteita merkin erottamiskykyiseksi tulemisesta vain uhka- ja ve-
donlyöntipalvelujen tarjoamisen (luokka 41) osalta. Muiden tavaroiden ja pal-
velujen osalta ei ollut siis lainkaan todisteita merkin käytöstä. EUYT:n mu-
kaan näyttö ei oikeuttanut merkin rekisteröintiä esimerkiksi vedonlyönti- ja 
rahapeleihin liittyville tietokoneohjelmistoille (luokka 9), fyysisille uhkapeli-
tarvikkeille (luokka 28) taikka vedonlyöntiin, peleihin, uhkapeleihin, arpajai-
siin tai vedonvälitykseen liittyville rahoituspalveluille (luokka 36), vaikka 

 
669 Ks. esim. C-299/99 Phillips, 59 kohta ja C‑353/03 HAVE A BREAK, 25 kohta. Ks. myös 

alempitasoisesta ratkaisukäytännöstä esim. R 2252/2014-4, DIRTY DANCING, 26 kohta 
(”Moreover, the acquired distinctiveness has not to be proven in the abstract but in relation to 
specific goods and services”).  

670 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 5 Goods and Services, s. 666. 

671 T‑304/16 bet365. 
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näillä kaikilla onkin jonkinlainen yhteys luokan 41 vedonlyönti- ja rahapeli-
palveluihin. Merkin rekisteröinti tulikin lopulta arvioitavaksi vain luokan 41 
vedonlyönti- ja rahapelipalvelujen osalta.672  

Toisena esimerkkinä voidaan mainita samaten vuonna 2017 annettu 
EUIPO:n toisen valituslautakunnan ratkaisu, joka koski merkin ”ADVANCES 
IN OPTICS AND PHOTONICS” rekisteröintiä.673 Tapauksessa rekisteröintiä 
haettiin ladattaville elektronisille tieteellisille lehdille (luokka 9), tavanomai-
sille tieteellisille lehdille (luokka 16) ja ei-ladattaville elektronisille tieteellisille 
lehdille (luokka 41). Hakijan toimittama näyttö merkin erottamiskyvystä koski 
vain luokkien 9 ja 16 tavaroita. EUIPO:n toinen valituslautakunta totesi asi-
assa, että merkille mahdollisesti hankittu erottamiskyky luokkien 9 ja 16 tava-
roille ei tarkoita, että erottamiskyky olisi tällöin olemassa myös luokan 41 pal-
veluille, vaikka ne ovatkin läheisessä yhteydessä edellä mainittuihin tavaroi-
hin.674 Merkin rekisteröinti tulikin lopulta arvioitavaksi vain edellä mainittu-
jen luokkien 9 ja 16 tavaroiden osalta. 

Tälle EU-tavaramerkkioikeudessa harjoitetulle tulkinnalle löytyy myös 
vertailevaa tukea Saksan 675 , Yhdistyneen kuningaskunnan 676  sekä jossain 
määrin myös Yhdysvaltojen677 kansallisesta tavaramerkkioikeudesta. 

 
672 T‑304/16 bet365, 3 ja 36 kohta. Ks. myös oikeuskirjallisuudesta Smith 2018, s. 93 (”The 

case – – serves as a reminder of the difficulties of demonstrating acquired distinctiveness in 
respect of an applicant’s non-core services”). 

673 R 1980/2016-2, ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS. 
674 R 1980/2016-2, ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS, 25–27 kohdat. 
675 BGH 1.3.2001 - I ZB 54/98 (REICH UND SCHOEN) ja BPatG 7.5.1996 - 29 W (pat) 

38/93 (PREMIERE I). Ks. myös oikeuskirjallisuudesta esim. Ströbele 1987, s. 77; Ingerl & 
Rohnke 2010, Rn 327; Dauskardt 2017, s. 153–155 ja Schneider 2021, Rn 1025. 

676 UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcom-
ing objections, 5.8 Goods/services claimed. Ks. samaan suuntaan myös UKIPO Manual of 
trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcoming objections, 6.5 Same 
mark for goods/services which are similar to those listed in the new application. 

677 Ks. esim. Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 778 F.2d 1352, 1356–1359 (9th Cir. 1985), 
joka koski rekisteröimättömien, mutta tosiasiassa käytettyjen merkkien (Lanham Act § 43(a), 
15 USC § 1125(a)) yhteydessä arvioitavaa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä. Ks. myös 
oikeuskirjallisuudesta Altman & Pollack 2022, § 20:14. Ks. kuitenkin Yhdysvaltojen sääntely, 
joka koskee sitä, että samaa merkkiä koskeva aikaisempi rekisteröinti voi oikeuttaa kyseisen 
merkin rekisteröinnin riittävän samankaltaisille tavaroille tai palveluille ilman mitään lisäto-
disteita haetuille tavaroille tai palveluille syntyneestä erottamiskyvystä (37 CFR § 2.41(a)(1)). 
Ks. tästä myös USPTO TMEP 2022, § 1212.04(c) (”The examining attorney must determine 
whether the goods or services identified in the application are "sufficiently similar" to the 
goods or services identified in the active prior registration(s). – – If the similarity or related-
ness is self-evident, the examining attorney may generally accept the §2(f) claim without ad-
ditional evidence”). Ks. tästä ratkaisukäytännöstä esim. In re Owens-Illinois Glass Company, 
143 USPQ 431, 432, 1964 WL 8015, 1 (TTAB 1964) (rekisteröinninhakijalle jo aiemmin myön-
netty tavaramerkkirekisteröinti lasiastioille riitti sellaisenaan osoittamaan käytön kautta saa-
vutettua erottamiskykyä myöhemmin rekisteröitäväksi haetulle samalle merkille muoviasti-
oita varten). Myöhemmässä ratkaisukäytännössä on kuitenkin tapauksia, joissa tällaiset yri-
tykset ovat epäonnistuneet. Ks. esim. In re Loew's Theaters, Inc., 769 F.2d 764, 769–770 (Fed. 
Cir. 1985) (rekisteröinninhakijalle jo aiemmin myönnetty tavaramerkkirekisteröinti sikareille 
ei sellaisenaan riittänyt osoittamaan käytön kautta saavutettua erottamiskykyä myöhemmin 
rekisteröitäväksi haetulle samalle merkille purutupakkaa varten). 
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Edellä kuvattu EU-tavaramerkkioikeudessa vallitseva tulkinta on perus-
teltu. Toisenlainen tulkinta, jonka mukaan tiettyjen tavaroiden tai palvelujen 
osalta osoitettu erottamiskyky johtaisi sellaisenaan ja automaattisesti myös 
samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen erottamiskykyiseksi katsomiseen, on 
liian antelias rekisteröinninhakijan suuntaan. Se, että jotkin arvioitavana ole-
vista tavaroista ja palveluista ovat samankaltaisia kuin ne, joille merkin on 
näytetty tulleen erottamiskykyiseksi, ei vielä kerro ratkaisevalla tavalla mitään 
siitä, ovatko kohdeyleisön jäsenet oppineet tuntemaan merkin kaupallisen al-
kuperän osoittajana myös näille ensimmäiseksi mainituille tavaroille ja palve-
luille. 

Vaikka tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta osoitettu erottamiskyky ei 
sellaisenaan ja automaattisesti voikaan johtaa siihen, että sama merkki on tul-
lut erottamiskykyiseksi myös muille tavaroille ja palveluille – ei edes, vaikka 
ne olisivat ensimmäiseksi mainittuihin nähden samankaltaisia – on kuitenkin 
mahdollista, että joissakin tapauksissa tämä tiettyjen tavaroiden tai palvelujen 
osalta osoitettu merkin erottamiskyky voi ainakin jossain määrin auttaa osoi-
tettaessa erottamiskykyä muillekin tavaroille ja palveluille. Tästä on esimerk-
kinä EUYT:n vuonna 2008 antama MANPOWER-ratkaisu.678 Tapauksessa ta-
varamerkin ”MANPOWER” rekisteröintiä oli haettu laajalle tavara- ja palve-
luluettelolle, joka käsitti luokat 9, 16, 35, 41 ja 42. Tavaramerkki rekisteröitiin 
käytön kautta erottamiskykyisenä näille kaikille, mutta hieman myöhemmin 
toinen toimija riitautti syntyneen erottamiskyvyn ja pyysi tavaramerkin mität-
tömäksi julistamista. Käytön kautta saavutettu erottamiskyky tuli siten uudel-
leen arvioitavaksi. Rekisteröinnin haltijan toimittama näyttö katsottiin va-
kuuttavaksi haltijan ydinliiketoimintaan kuuluvien luokan 35 palvelujen 
osalta (”työvoimatoimistot” ja ”palvelut väliaikaisen henkilöstön alalla”). 
EUYT vahvisti tämän jälkeen EUIPO:n neljännen valituslautakunnan teke-
män päätöksen, jonka mukaan näiden luokan 35 palvelujen osalta osoitettu 
erottamiskyky voitiin ottaa huomioon myös luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien 
tavaroiden ja palvelujen käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioita-
essa. Tätä perusteltiin sillä, että rekisteröinninhaltija oli osoittanut käyttä-
vänsä suurta osaa näistä jälkimmäisenä mainituista tavaroista ja palveluista 
sen ydinliiketoiminnan yhteydessä. Tästä seurasi EUYT:n mukaan se, että 
koska merkillä oli osoitettu olevan erottamiskyky tavaramerkin haltijan ydin-
liiketoimintaan kuuluvien työvoimatoimistopalvelujen ja väliaikaisen henki-
löstön alan palvelujen osalta, kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt mieltävät myös 
esimerkiksi kirjan (luokka 16) tai konferenssin (luokka 41), jonka yhteydessä 
sana MANPOWER esiintyy, viittaukseksi tavaramerkin haltijaan.679 Rekiste-
röinti pysyi lopulta voimassa myös kaikkien näiden luokkien 9, 16, 41 ja 42 

 
678 T‑405/05 MANPOWER. 
679 T‑405/05 MANPOWER, 143–145 kohdat. Ks. vastaavasti myös EUIPO:n neljännen va-

lituslautakunnan päätös R 500/2004-4, MANPOWER, 34 kohta. 
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tavaroiden ja palvelujen osalta, vaikka todisteet yksinomaan niiden käytöstä 
eivät olleetkaan kovin vakuuttavia.680 

MANPOWER-ratkaisu on pääosin ihan perusteltu. Se, että merkki on tullut 
erottamiskykyiseksi tietylle ydinliiketoiminnalle, tarkoittaa todennäköisesti 
samalla myös sitä, että merkki on alettu ymmärtämään samoin tavoin tämän 
ydinliiketoiminnan yhteydessä käytettyjen liitännäisten tavaroiden ja palvelu-
jen osalta. Niiden erottamiskykyiseksi tulemisesta ei siten aina tarvitsisi tar-
jota yhtä kattavia todisteita kuin ydinliiketoiminnan osalta. Kaikki riippuu toki 
yksittäistapauksen olosuhteista ja esimerkiksi siitä, miten paljon merkkiä on 
ehditty käyttää näille liitännäistuotteille. Tästä edellä mainitusta syystä 
EUYT:n MANPOWER-ratkaisu ei ole nähdäkseni täysin immuuni kritiikille. 
Ratkaisu vaikuttaa kovin anteliaalta tavaramerkin haltijan suuntaan siltä osin 
kuin siinä todetaan, että tavaramerkin haltija oli todistetusti käyttänyt sen 
ydinliiketoiminnan yhteydessä ”suurta osaa”, mutta ilmeisesti ei siis kuiten-
kaan kaikkia, arvioinnin kohteena olevista luokkien 9, 16, 41 ja 42 tavaroista 
ja palveluista, ja silti rekisteröinti pysyi voimassa niiden kaikkien osalta.681 
Ratkaisu jättää epäselväksi sen, oliko tavaramerkin haltija laisinkaan toimit-
tanut todisteita kaikkien rekisteröinnin piiriin kuuluvien tavaroiden ja palve-
lujen käytöstä. Ratkaisusta saakin sen kuvan, että osa tavaroista ja palveluista 
saattoi ikään kuin muiden vanavedessä jäädä rekisteröinnin piiriin ilman pi-
täviä perusteita siitä, että kohdeyleisö on tosiasiassa oppinut ymmärtämään 
merkin kaupallisen alkuperän osoittajana myös näille tavaroille ja palveluille. 

Jokaisessa tapauksessa tulisi siis olla esitettävissä pitävät perusteet sille, 
miksi joitakin tavaroita tai palveluja koskevat todisteet ja niiden perusteella 
tehty johtopäätös merkin erottamiskyvystä voitaisiin ottaa huomioon myös 
muiden tavaroiden ja palvelujen osalta. On mahdotonta tehdä etukäteen tyh-
jentävää listaa kaikista tällaisista perusteista. Jokaista yksittäistapausta tulee 
arvioida tuon tapauksen olosuhteiden valossa. Koska tavaramerkin rekiste-
röinninhakija tuntee parhaiten oman merkkinsä käytön ja siihen liittyvät olo-
suhteet, on hänen vastuullaan tuottaa nämä perustelut. Rekisteriviranomai-
sen tai tuomioistuimen tehtävänä ei ole yrittää keksiä tällaisia syitä.682 Sen jäl-
keen, kun rekisteröinninhakija on esittänyt nämä perusteet, on rekisteriviran-
omaisen ja tuomioistuimen tehtävänä arvioida ne ottaen samalla huomioon 
esitetyt todisteet merkin käytöstä eri tavaroiden ja palvelujen osalta ja päättää, 
mitkä ovat lopulta ne tavarat ja palvelut, joiden osalta on perusteltua katsoa 
merkin tulleen erottamiskykyiseksi sen käytön kautta. 

 
 

 
680 Ks. EUYT:n MANPOWER-ratkaisun jälkeisestä ratkaisukäytännöstä EUIPO:n ensim-

mäisen valituslautakunnan ratkaisu R 1884/2007-1, CFO EUROPE, jossa lopputulos oli sa-
mankaltainen (74–79 kohdat).  

681 T‑405/05 MANPOWER, 143 kohta. 
682 Tätä on korostettu viimeaikaisessa EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytännössä. 

Ks. esim. R 220/2018-2, Caterpillar, 31 kohta. 
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4.5.3 EU-TAVARAMERKKIHAKEMUKSEN SISÄLTÄMÄT 
YLEISPIIRTEISET TAVARA- TAI PALVELUTERMIT 

 
Jos tavaramerkkihakemus sisältää yleispiirteisiä tavara- tai palveluter-

mejä, herää kysymys, voidaanko merkki rekisteröidä tällaiselle yleispiirteiselle 
termille siinä tapauksessa, että merkki on tullut erottamiskykyiseksi vain jol-
lekin tällaisen tavara- tai palvelutermin alaryhmälle. Esimerkkinä voidaan 
mainita luokkaan 25 kuuluva termi ”vaatteet”. Mikäli rekisteröintiä haetaan 
tälle termille ja rekisteröitäväksi haettava merkki on lähtökohtaisesti erotta-
miskyvytön hyvin monenlaisille vaatteille,683 onko tällöin riittävää, että erot-
tamiskyky osoitetaan esimerkiksi vain housuille? 

Asiaa on arvioitu esimerkiksi vuoden 2014 EUIPO:n viidennen valituslau-
takunnan ratkaisussa, joka koski merkin ”CLOUD EXPO” rekisteröintiä kai-
kenlaisten liiketoiminta- ja koulutuskonferenssien järjestämiselle.684 Rekiste-
röinninhakijan todisteet koskivat vain konferenssien järjestämistä pilvipalve-
lujen alalla. EUIPO:n valituslautakunnan mukaan merkki oli kuitenkin kuvai-
leva kaikenlaisille konferensseille, joiden yhteydessä hyödynnetään pilvipal-
veluja. Rekisteröinninhakijan esittämät todisteet eivät siten kyenneet osoitta-
maan erottamiskykyä laajalle joukolle kaikenlaisia konferensseja.685 Rekiste-
röinninhakijan tuli rajata rekisteröitäväksi haettava palvelutermi muotoon 
”konferenssien järjestäminen pilvipalvelujen alalla”.686 

Toinen esimerkki tästä ratkaisukäytännöstä on vuonna 2016 annettu 
EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan ratkaisu, joka koski pulloa esittä-
vän ulkoasumerkin rekisteröintiä.687 Kyseisen merkin rekisteröintiä haettiin 
luokan 33 termille ”alkoholijuomat”, mutta hakijan toimittama näyttö merkin 
käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä koski ainoastaan skottiviskejä 
eikä tämä ollut edes väittänyt merkkiä käytetyn millekään muulle. EUIPO:n 
valituslautakunnan mukaan asiassa täytyikin tarkastella sitä, olisiko merkki 
rekisteröitävissä sen käytön perusteella tälle alkoholituotteita koskevalle ala-
ryhmälle eli siis skottiviskeille.688 Tällainen käyttö ei siis voisi oikeuttaa mer-
kin rekisteröintiä laajemmalle termille ”alkoholijuomat”. 

Vastaavaa käytäntöä kuvastaa myös EUIPO:n suuren lautakunnan vuonna 
2017 antama ratkaisu, joka koski suklaapupua esittävän ulkoasumerkin rekis-
teröintiä ”suklaalle ja suklaatuotteille” luokassa 30. Rekisteröinninhakijan 
esittämät todisteet merkin käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä kos-
kivat vain suklaapupuja. EUIPO:n suuri lautakunta totesi, että rekisteröitä-

 
683 Esimerkiksi sana ”KESTÄVÄ” voisi olla tällainen merkki, koska kaikenlaisten vaattei-

den yhteydessä käytettynä sen voidaan katsoa kuvaavan vaatteiden laatua. 
684 R 962/2014-5, CLOUD EXPO. 
685 R 962/2014-5, CLOUD EXPO, 43 kohta. 
686 R 962/2014-5, CLOUD EXPO, 44 kohta. Tämä rajaus ei kuitenkaan auttanut hakijaa, 

koska esitetyt todisteet eivät lopulta riittäneet erottamiskyvyn osoittamiseen näidenkään pal-
velujen osalta. 

687 R 2578/2015-1, William Grant & Sons. 
688 R 2578/2015-1, William Grant & Sons, 37–39 kohdat. 
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väksi haettu termi ”suklaa ja suklaatuotteet” kattaa laajan valikoiman eri muo-
dossa käytettäviä suklaatuotteita (mm. patukat). Se, että todisteet kattoivat 
vain yhden osan kaikista suklaatuotteista, ei voinut oikeuttaa rekisteröintiä 
yleistermille ”suklaa ja suklaatuotteet”.689 

Edellä kuvatun ratkaisukäytännön mukaan edellä esitettyyn kysymykseen 
on vastattava kieltävästi. Jos tavaramerkkihakemus sisältää yleispiirteisiä ta-
vara- tai palvelutermejä, ei merkkiä voida rekisteröidä tällaiselle yleispiirtei-
selle termille siinä tapauksessa, että merkki on tullut erottamiskykyiseksi vain 
jollekin tällaisen tavara- tai palvelutermin alaryhmälle.  

Tälle ratkaisukäytännölle ja siitä ilmenevälle tulkinnalle on löydettävissä 
kaikupohjaa erityisesti Saksan kansallisesta tavaramerkkioikeudesta. Sak-
sassa on nimittäin katsottu, että tavaramerkin rekisteröinti estyy siitä huoli-
matta, että merkki on tullut erottamiskykyiseksi jollekin tavara- tai palveluter-
min alaryhmälle, mikäli tällaiseen termiin sisältyy myös muita selväpiirteisiä 
alaryhmiä, joille merkki on myöskin lähtökohtaisesti erottamiskyvytön. Rekis-
teröintiä koko termille ei tässä tilanteessa voida hyväksyä, koska se toisi tava-
ramerkin haltijalle perusteettomasti suuremman suoja-alan kuin merkin 
käyttö oikeuttaisi.690 Tällaisissa tapauksissa rekisteröinninhakijan täytyy ra-
jata rekisteröitäväksi haettua yleispiirteistä termiä vastaamaan tarkemmin 
niitä tavaroita tai palveluja, joille merkki on tullut käytössä erottamisky-
kyiseksi.691 Vastaavanlainen tulkinta on vallalla ainakin myös Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa.692 

Tällainen tulkinta on järkevä ja kannatettava. Näin ollen edellä kuvatussa 
vaate-esimerkissäkään ei riitä, että erottamiskyky osoitetaan esimerkiksi vain 
housuille. Mikäli erottamiskykyä ei osoiteta muille kuin housuille, tulisi rekis-
teröinninhakijan rajata rekisteröitäväksi haettu tavaratermi ”vaatteet” muo-
toon ”housut”, jotta merkin rekisteröinti voitaisiin hyväksyä.  

Edellä kuvatuissa esimerkeissä kyseisten tavara- tai palvelutermien yleis-
piirteisyys on ollut ilmeistä. Aina näin ei kuitenkaan ole. Näin ollen jonkinlai-

 
689 R 2450/2011-G, Lindt, 24–26 kohdat. 
690 BGH 10.6.2010 - I ZB 39/09 (Buchstabe T mit Strich) ja BGH 9.7.2015 - I ZB 65/13 

(Nivea-Blau). Ensimmäiseksi mainittu ratkaisu koski yleispiirteistä palvelutermiä ”telekom-
munikaatio”, johon katsottiin kuuluvan useita alaryhmiä (BGH ei tosin täsmentänyt, mitä tar-
kalleen). BGH:n mukaan erottamiskyky tuli osoittaa kaikkien tällaisten alaryhmien osalta. 
Jälkimmäinen ratkaisu koski yleispiirteistä tavaratermiä ”ihon ja kehon hoitotuotteet”, johon 
sisältyi BGH:n mukaan monia alaryhmiä, kuten hiustenhoito, ihonhoito, hammas- ja suun-
hoito, kosmetiikka, suihku- ja kylpytuotteet, deodorantit, saippuat ja partavesi. BGH:n mu-
kaan erottamiskyky tuli osoittaa kaikkien tällaisten alaryhmien osalta eikä vain joidenkin yk-
sittäisten alaryhmien osalta. Ks. myös oikeuskirjallisuudesta Ströbele 2020, Rn 725; Utz 2011, 
s. 116 ja Dauskardt 2017, s. 155–156. 

691 Ks. DPMA Richtlinie Markenanmeldungen 2020, Teil 2 XVII 3. Ks. myös Ströbele 
2020, Rn 725 ja kokoavasti siinä viitatut esimerkit hyväksytyistä rajatuista termeistä ratkai-
sukäytännössä. 

692 UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcom-
ing objections, 5.8 Goods/services claimed. Ks. samaan suuntaan myös UKIPO Manual of 
trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcoming objections, 6.5 Same 
mark for goods/services which are similar to those listed in the new application. 
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nen tavara- tai palvelutermin yleispiirteisyys voitaisiin tapauskohtaisesti sal-
lia, jotta vältyttäisiin kohtuuttomilta lopputulemilta ja hankalilta termien ra-
jaamismuotoiluilta. Saksan kansallista tavaramerkkioikeutta koskeva BGH:n 
Milchschnitte-ratkaisu tarjoaa tästä esimerkin. Kyseisessä ratkaisussa katsot-
tiin, että erottamiskyvyn olemassaolo tuotteelle, joka koostuu kahdesta kak-
kumaisesta levystä, joiden välissä on pääosin maidosta valmistettua täytettä 
(”milchschnitten”), oikeutti rekisteröinnin termille ”valmiskakku” (”fertig-
kuchen”).693 Saksan kansallista tavaramerkkioikeutta koskevassa oikeuskir-
jallisuudessa on tämän ratkaisun myötä ehdotettu, että tietynlainen tavara- tai 
palvelutermin yleispiirteisyys voitaisiin sallia, mikäli yleispiirteistä termiä ja 
tosiasiassa erottamiskykyiseksi tullutta tuotetta voidaan pitää kaupallisesta 
näkökulmasta olennaisesti samana.694  

Vastaavanlainen tulkinta voitaisiin omaksua myös EU-
tavaramerkkioikeudessa. On kuitenkin korostettava, että kyseessä tulisi olla 
suppeasti tulkittava poikkeus. Edellä mainittua BGH:n Milchschnitte-ratkai-
sussa esiintynyttä tilannetta voidaan pitää sangen poikkeuksellisena. Lisäksi 
on huomattava, että kyseisen Milchschnitte-tavaramerkin suoja-ala, vaikka se 
onkin rekisteröity tosiasiassa käytettyihin tuotteisiin nähden jossain määrin 
yleispiirteiselle tavaratermille ”valmiskakku”, on suhteellisen kapea verrat-
tuna siihen, että ainoastaan housuille erottamiskykyiseksi tullut merkki rekis-
teröitäisiin kaikille luokan 25 vaatteille tai että ainoastaan skottiviskeille erot-
tamiskykyiseksi tullut merkki rekisteröitäisiin kaikille luokan 33 alkoholi-
juomille. Näissä jälkimmäisissä esimerkeissä rekisteröinninhaltija saisi koh-
tuutonta etua suhteessa muihin toimijoihin. Milchschnitte-tapauksessa hyöty 
yleispiirteisen tavaratermin käytöstä ja rekisteröinnistä on verrattain paljon 
pienempi ja näennäisempi eikä siten muodostune kohtuuttomaksi muihin toi-
mijoihin nähden. 

 

4.6 MERKIN SAAMA UUSI MERKITYS 
 
4.6.1 JOHDANTO 

 
On selvää, että merkin rekisteröiminen sen käytön kautta syntyneen erot-

tamiskyvyn nojalla edellyttää, että lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki 
on saanut sen käytön johdosta uuden merkityksen niin, että kohdeyleisö ym-
märtää merkin osoituksena tiettyjen tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta al-
kuperästä.695 Tästä lähtökohdasta seuraa kuitenkin eräitä kysymyksiä, joihin 
ei EU-tavaramerkkiasetus, tavaramerkkidirektiivi eikä liioin Pariisin yleisso-
pimus taikka TRIPS-sopimus tarjoa sanamuotonsa perusteella vastausta. 

 
693 BGH 25.10.2007 - I ZB 22/04 (Milchschnitte). 
694 Ingerl & Rohnke 2010, § 8, Rn 326 (”– – eine gewisse Erweiterung zulässig, soweit 

darin wirtschaftlich noch im Wesentlichen die gleichen Waren gesehen werden”). Ks. myös 
Dauskardt 2017, s. 156–157. 

695 Ks. Jacoby 2001 siitä, miten tämän uuden merkityksen syntymistä voidaan kuvata psy-
kologisesta näkökulmasta. Ks. myös Tushnet 2008, s. 512–513. 
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Ensiksikin mikä on tämän uuden merkityksen suhde merkin alkuperäiseen 
merkitykseen: onko uuden merkityksen esimerkiksi täytynyt korvata koko-
naan merkin alkuperäinen ja erottamiskyvytön merkitys? Tämä alkuperäinen 
merkitys on merkin kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin nähden useim-
miten kuvaileva, varsinkin jos kyse on sanamerkistä. Sen sijaan muun muassa 
väri -ja ulkoasumerkin osalta tämä alkuperäinen merkitys on harvemmin mer-
kin kohteena olevia tavaroita ja palveluja kuvaileva, vaan muuten erottamis-
kyvytön, kuten vaikkapa koristeellinen.696  

Toisena jatkokysymyksenä uuden merkityksen osalta on se, tuleeko tämän 
uuden merkityksen olla sellainen, että kohdeyleisö sen perusteella tietää, miltä 
nimenomaiselta toimijalta kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin. 
 
4.6.2 UUDEN MERKITYKSEN SUHDE MERKIN 

ALKUPERÄISEEN MERKITYKSEEN  
 
EUT:n Chiemsee-ratkaisusta on pääteltävissä, että merkki voidaan rekiste-

röidä sen käytön kautta syntyneen erottamiskyvyn nojalla, vaikka merkin al-
kuperäinen merkitys on yhä olemassa. Kyseisessä ratkaisussa, jossa oli kyse 
maantieteellistä alkuperää kuvaavan sanan ”Chiemsee” rekisteröinnistä, EUT 
nimittäin toteaa, että ”jos käyttönsä vuoksi tästä nimityksestä on tullut sellai-
nen, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavara voidaan sen perus-
teella tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja näin ollen erottaa muiden yritys-
ten tavaroista”, tämä ”maantieteellinen nimitys on saanut uuden ulottuvuu-
den ja koska sen merkitys ei ole enää pelkästään deskriptiivinen, sen rekiste-
röiminen tavaramerkiksi on perusteltua” (korostus lisätty).697 On huomattava, 
että ratkaisun virallisesta suomenkielisestä käännöksestä puuttuu edellä ko-
rostettu sana ”pelkästään”. Tuossa virallisessa käännöksessä todetaan vain, 
että merkistä saatu mielleyhtymä ”ei ole enää deskriptiivinen”. Virallisen 
käännösversion muotoilu antaa täten aiheen olettaa, että merkin saaman uu-
den merkityksen olisi tullut kokonaan korvata merkin alkuperäinen merkitys 
siten, että merkistä saatava mielleyhtymä viestii nyt vain ja ainoastaan tietystä 
kaupallisesta alkuperästä. Kuitenkin ratkaisun sekä saksan- että englannin-
kielinen versio mainitsevat sanan ”pelkästään” tässä yhteydessä (”nicht mehr 
nur beschreibend ist” ja ”no longer purely descriptive”, korostukset lisätty).698 
EUT:n tarkoituksena näyttää siis olleen se, että käytön kautta syntyneen mer-
kin uuden merkityksen ei ole täytynyt korvata kokonaan merkin alkuperäistä 
kuvailevaa tai muuten erottamiskyvytöntä merkitystä. Sanottua tulkintaa on 

 
696 Koristeellisen vaikutelman lisäksi väreillä on katsottu olevan myös kyky välittää tietoa 

ja tuntemuksia, jotka ovat ominaisia asianomaiselle värille. Ks. julkisasiamies Légerin ratkai-
suehdotus asiassa C-104/01 Libertel, 45 kohta (”Väri on myös kieli. Koska kyse on aistimuk-
sesta, joka ilmentää asioiden ulkoasua, väri voi herättää katsojassa tuntemuksia. Väri voi myös 
välittää tietoa. Kyseiset tuntemukset, kuten tiedotkin, ovat puhtaita kulttuuri-ilmiöitä. Ne pe-
rustuvat psykologisiin, symbolisiin, uskonnollisiin tai muun tyyppisiin käyttäytymissääntöi-
hin, jotka vaihtelevat ajan ja alueen mukaan”). Ks. aiheesta myös Kur 2018, s. 104. 

697 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 47 kohta (oma käännös). 
698 Ratkaisun oikeudenkäyntikielenä oli saksa. 
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myöhemmin noudatettu myös alempiasteisessa ratkaisukäytännössä.699 Se on 
myös toistettu EUIPO:n tutkintaohjeissa.700 

EUT:n Chiemsee-ratkaisuun nähden vaihtoehtoistakin tulkintaa on ehdo-
tettu eli että merkin uuden merkityksen on täytynyt korvata kokonaan tämän 
alkuperäinen merkitys. Tämä näyttää olevan se, mitä vaadittiin Chiemsee-rat-
kaisua edeltäneessä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1997 annetussa 
High Courtin Philips v. Remington -ratkaisussa, jossa tuomari Jacob J totesi 
seuraavasti: 

”[U]nless the word, when used for the goods concerned, has in 
practice displaced its ordinary meaning, it will not properly de-
note the trader’s goods and none other.”701 

 
Oikeuskirjallisuudessa monet ovat kuitenkin – EUT:n Chiemsee-ratkaisun 

tavoin – sillä kannalla, että merkin saaman uuden kaupallista alkuperää osoit-
tavan merkityksen ei täydy kokonaan korvata merkin alkuperäistä ja erotta-
miskyvytöntä merkitystä. Bently ym. mukaan tulkinta, jonka mukaan merkin 
saaman uuden merkityksen on tullut kokonaan korvata merkin alkuperäinen 
merkitys, on tarpeettoman pitkälle menevä.702 Bently ym. mukaan olennaista 
onkin sen sijaan se, että merkille on muodostunut uusi kaupallista alkuperää 
osoittava merkitys ja tämä ymmärretään selkeästi kohdeyleisön keskuudessa. 
Mikäli näin on, merkillä voi olla samaan aikaan tämän rinnalla myös kuvaileva 
tai muuten erottamiskyvytön merkitys.703 Mellor ym. ajattelevat samansuun-
taisesti. Heidän mukaansa tavaramerkki voi sekä olla erottamiskykyinen että 

 
699 Ks. esim. R 499/2004-4, MANPOWER, 26 kohta (”This evidence is more than sufficient to 
reach the conclusion that the trade mark is recognised not only as a descriptive word, but also 
as a trade mark – –”) ja R 339/2016-2, YouTube, 78 kohta (”When that is the case, the sign 
has gained a new significance and its connotation, no longer purely descriptive or non-distinc-
tive, justifies its registration as a trade mark”). Ks. myös tähän suuntaan lähtökohtaista erot-
tamiskykyä koskeva EUYT:n ratkaisu T-128/01 Calandre, 43 kohta (”se, että merkki täyttää 
samanaikaisesti useita tehtäviä, ei vaikuta siihen, onko se erottamiskykyinen [poistettu viit-
taus ratkaisukäytäntöön, TM], erityisesti, jos erottamistehtävä on merkittävämpi kuin muut 
tehtävät”). 

700 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 1 Introduction, s. 663. 
701 Philips Electronics BV v. Remington Consumer Products [1998] RPC 283 [303]. Ks. myös 
Bently ym. 2018, s. 1007. Siitä, että uuden merkityksen on täytynyt kokonaan korvata merkin 
alkuperäinen merkitys, on englanninkielisessä oikeuskirjallisuudessa käytetty nimitystä 
”displacement theory”. Ks. Suthersanen 2003, s. 280–281. Ks. aiheesta myös Watts 1998, s. 
152. Ks. toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan ratkaisukäytännöstä toista kantaa edustava 
ratkaisu Gander Music Ltd's Trade Mark Application [2000] RPC 44 [51] (Appointed Person 
S. Thorley QC) (”it is not necessary that the secondary meaning should have displaced the 
primary meaning, it is however necessary that it has gained a sufficient new significance as 
indicating origin to justify registration so as to leave third parties who wish to use the desig-
nation in its descriptive sense to rely upon the defence provided by section 11 of the Act”). 
Ratkaisussa mainittu Trade Marks Actin Section 11 koskee yksinoikeuden rajoituksia, ja se 
vastaa monilta osin EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklaa. 

702 Bently ym. 2018, s. 1007. Ks. myös Lunell 2007, s. 225.  
703 Bently ym. 2018, s. 1007 (”The critical displacement of meaning of meaning is only that 

which operates when the sign is used with the particular goods or services and the question is 
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välittää tietoa kuvaamalla tavaroita ja palveluita.704 He muistuttavat, että täl-
laisia merkkejä, jotka sekä ovat erottamiskykyisiä että välittävät myöskin ku-
vailevaa tietoa merkin kohteena olevista tavaroista ja palveluista, pidetään 
yleisesti ottaen kaikista arvokkaimpina tavaramerkkeinä.705  

Saksan kansallista tavaramerkkioikeutta koskeva ratkaisukäytäntö on sa-
malla linjalla: merkin saaman uuden kaupallista alkuperää osoittavan merki-
tyksen ei täydy kokonaan korvata merkin alkuperäistä ja erottamiskyvytöntä 
merkitystä.706 Vastaavaa tulkintaa noudatetaan myös tavaramerkin vakiintu-
misen arvioinnissa.707   

Myös Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeutta koskeva ratkaisukäytäntö on sa-
malla kannalla.708 Tässä yhteydessä voidaan myös nostaa esiin yhdysvaltalai-
sen tuomari Learned Handin kauan aikaa sitten eräässä ratkaisussa esittämä 
toteamus. Hänen mukaansa merkille sen käytön myötä syntynyt uusi merkitys 
on ikään kuin alue (”penumbra”), joka on muodostunut merkin alkuperäisen 
merkityksen (”umbra”) ympärille. Tavaramerkin haltijan yksinoikeus kohdis-
tuu ainoastaan tuohon umbraa ympäröivään alueeseen eli penumbraan.709 
Yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa McCarthy toteaa samansuuntai-
sesti, että kun merkki tulee erottamiskykyiseksi sen käytön kautta ja saa uuden 
kaupallista alkuperää osoittavan merkityksen, ei merkin alkuperäinen merki-
tys katoa minnekään. McCarthyn mukaan kuluttajat ovat kyllä kykeneviä pi-
tämään mielessään sekä merkin alkuperäisen että uuden merkityksen.710 Uusi 
kaupallista alkuperää koskeva merkitys vain lisää uuden merkityskerroksen 
kyseessä olevaan merkkiin. 711  Altman ja Pollack ajattelevat samansuuntai-
sesti.712  

Vallalla oleva näkemys siitä, että uuden merkityksen ei ole tarvinnut kor-
vata alkuperäistä merkitystä, on perusteltu. On tarpeettoman ankaraa vaatia, 

 
whether the average consumer of the product immediately understands the sign as referring 
to source”). 

704 Mellor ym. 2018, s. 316. Ks. Myös Kur 2018, s. 104. 
705 Mellor ym. 2018, s. 316. 

706  Ks. esim. BGH 9.7.2009 - I ZB 88/07 (ROCHER-Kugel)(”Entscheidend ist, dass ein 
erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende 
oder übliche Angabe, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht”). Ks. myös oi-
keuskirjallisuudesta esim. Levin 2010, s. 23 ja Ströbele 2020, Rn 778. 
707 Ks. esim. Holmqvist 1975, s. 256 ja Drockila 1977, s. 149–150. 

708 In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332, 1336 (Fed.Cir. 2015); Coach Servs., Inc. 
v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1379 (Fed.Cir. 2012); In re Dial-A-Mattress Oper-
ating Corp., 240 F.3d 1341, 1347 (Fed.Cir.2001); In re Guaranteed Rate, Inc., 2020 WL 
4383820, 3 (TTAB 2020). Ks. myös rekisteröimättömien, mutta tosiasiassa käytettyjen merk-
kien (Lanham Act § 43(a), 15 USC § 1125(a)) yhteydessä arvioitavasta käytön kautta saavutet-
tua erottamiskykyä koskevasta ratkaisukäytännöstä Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Labora-
tories, Inc., 456 U. S. 844, 851, n. 11 (1982) ja Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 
U.S. 205, 211 (2000). 
709 Ks. Landers, Frary & Clark v. Universal Cooler Corporation, 85 F.2d 46, 48 (CCA 2d Cir. 
1936). Vaikka ratkaisu onkin peräisin ajalta ennen Yhdysvaltojen nykyistä tavaramerkkioikeu-
dellista sääntelyä, viitataan siihen nykyistä oikeudentilaa koskevassa yhdysvaltalaisessa oi-
keuskirjallisuudessa. Ks. McCarthy 2022, § 15:5.   

710 McCarthy 2022, § 15:1. 
711 McCarthy 2022, § 15:1. 
712 Altman & Pollack 2022, § 20:14. Ks. myös Restatement (Third) of Unfair Competition 

1995, § 13, Comment (e). 
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että merkin saaman uuden ja kaupallista alkuperää ilmaisevan merkityksen 
olisi täytynyt jotenkin korvata kokonaan kohdeyleisön silmissä merkin alku-
peräinen kuvaileva tai muuten erottamiskyvytön merkitys. Näin ankara tul-
kinta ei täytä tavaramerkkioikeuden tarkoitusta saavuttaa tasapaino eri intres-
sien välillä. Tällainen tulkinta ei luonnollisestikaan ole tavaramerkin hakijan 
intressissä. Se, että merkki tulee kohdeyleisön silmissä niin vahvasti erotta-
miskykyiseksi, että se menettää kokonaan sen alkuperäisen ja kuvailevan tai 
muuten erottamiskyvyttömän merkityksen, lienee mahdollista vain hyvin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos edes silloinkaan. Tavaramerkin rekiste-
röinnistä sen käytön kautta tulisi käytännössä mahdotonta. Merkille tunnet-
tuutta rakentanut toimija ei saisi käytännössä milloinkaan tavaramerkkioi-
keudellisena suojana vastinetta merkin tunnetuksi tekemistä ja kuluttajiin 
nähden suotuisan kommunikaatiokanavan rakentamista varten tehdyille ta-
loudellisille panostuksilleen. Tavaramerkkioikeus ei antaisi näissä tilanteissa 
hänelle mitään keinoja puuttua toisten toimijoiden toimintaan, jolla pyritään 
johtamaan kuluttajia harhaan tuotteiden kaupallisen alkuperän suhteen.  

Mainittu tulkinta ei palvele myöskään kuluttajien intressiä. Kuten edellä on 
todettu, kuluttajat kykenevät kyllä liittämään yksittäiseen merkkiin eri merki-
tyksiä, joista yksi voi olla kaupallista alkuperää ilmaiseva ja toinen esimerkiksi 
merkin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia kuvaileva. 
Jos tavaramerkkioikeus ei kuitenkaan tässä tilanteessa anna suojaa merkin 
kaupallista alkuperää osoittavalle merkitykselle, voisivat kohdeyleisöön kuu-
luvat tahot tulla tavaramerkkioikeuden estämättä johdetuksi harhaan tavaroi-
den ja palvelujen kaupallisen alkuperän suhteen.  

Muiden toimijoiden intressissä on käyttää vapaasti kuvailevia ilmaisuja tai 
vaikkapa värien tai tavaran ulkoasun kaltaisia koristeellisia ominaisuuksia 
omissa tuotteissaan. Jos jostakin näistä koostuvan merkin rekisteröinti salli-
taan sen käytön kautta saadun erottamiskyvyn perusteella silloinkin, kun tämä 
merkin alkuperäinen ja erottamiskyvytön merkitys on edelleen olemassa, on 
tärkeää, että tämä muiden toimijoiden intressi hyödyntää asianomaista merk-
kiä tässä erottamiskyvyttömässä merkityksessä tulee riittävällä tavalla suoja-
tuksi. Edellyttäen, että tässä suojan tarjoamisessa onnistutaan, ei merkin al-
kuperäisen merkityksen rinnalle syntyneen uuden ja kaupallista alkuperää 
osoittavan merkityksen suojaamista voitane pitää kohtuuttomana näille 
muille toimijoille. Nykyjärjestelmässä tätä muille toimijoille myönnettävää 
suojaa käyttää merkkiä sen kuvailevassa tai muuten erottamiskyvyttömässä 
merkityksessä on pyritty toteuttamaan pääasiassa yksinoikeuden rajoituksia 
koskevan sääntelyn avulla.713 

Esitettyyn kysymykseen, mikä on uuden merkityksen suhde merkin alku-
peräiseen merkitykseen, on siten vastattava, että merkitykset voivat olla ole-
massa rinnakkain. Merkillä voi olla samaan aikaan sekä kaupallista alkuperää 
osoittava merkitys että kuvaileva tai muuten erottamiskyvytön merkitys. Olen-
naisempaa on, että tämä uusi kaupallista alkuperää osoittava merkitys on sel-

 
713 Ks. EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohta. 



 

145 
 

keänä kohdeyleisön mielessä. Se, että tällainen uusi merkitys voidaan synnyt-
tää kohdeyleisön keskuudessa, voi tosin olla sitä vaikeampaa, mitä vahvempi 
merkin alkuperäinen kuvaileva tai muuten lähtökohtaisesti erottamiskyvytön 
merkitys on. 

 

4.6.3 NIMENOMAINEN VAI ANONYYMI ALKUPERÄ? 
 
EU-tavaramerkkioikeudellisessa ratkaisukäytännössä on korostettu sitä, 

että kohdeyleisön ei tarvitse asianomaisen merkin perusteella tietää sitä, miltä 
nimenomaiselta toimijalta kyseisellä merkillä varustetut tavarat ja palvelut 
ovat peräisin. Riittää, että merkki kykenee viestimään kohdeyleisölle, että 
merkillä varustetut tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta tai toisiinsa liitty-
västä anonyymistä kaupallisesta alkuperästä.714 

Myös oikeuskirjallisuudessa moni on sillä kannalla, että kohdeyleisön ei 
tarvitse tietää merkin perusteella, miltä nimenomaiselta toimijalta asianomai-
set tuotteet ovat peräisin, vaan anonyymin kaupallisen alkuperän osoittami-
nen on riittävää.715  

Vertailevan tulkinnan näkökulmasta voidaan todeta, että Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa on pitkät perinteet siinä, että anonyymin alkuperän osoit-
taminen on tavaramerkkioikeudessa riittävää.716 Myös Saksassa717 ja Yhdys-
valloissa718 ollaan samalla kannalla. Vastaavaa tulkintaa noudatetaan myös 
vakiintumisen arvioinnissa.719  

 
714 Ks. esim. T-337/99 Henkel, 43 kohta. 
715 Ks. esim. von Kapff 2017a, s. 81; Ohly 2017, s. 4; Hasselblatt 2018, s. 213 ja Bently ym. 

2018, s. 1005 alav. 188.  
716 Ks. esim. The Birmingham Vinegar Brewery Co Ltd v. Powell [1897] AC 710 [715] sekä 

Re McDowell's Application [1926] 43 RPC 313 [337], [339]. Ks. myös esim. Wilkof & Burkitt 
2005, s. 26–29. 

717 BGH 2.4.2009 - I ZB 94/06 (Kinder III); BGH 26.10.2006 - I ZR 37/04 (Goldhase); 
BGH 25.10.2007 - I ZR 18/05 (TUC-Salzcracker); BGH 12.12.2019 - I ZR 173/16 (ÖKO-TEST 
I); BPatG 29.10.2010 - 26 W (pat) 27/06 (POST II) sekä BPatG 9.3.2010 - 27 W (pat) 211/09 
(GELBE SEITEN). Ks. myös Schneider 2021, Rn 1026 ja Ströbele 2020, Rn 731. 

718 Yhdysvalloissa tulkinta anonyymistä alkuperästä on kirjattu lainsäädäntöön. Ks. Lan-
ham Act § 45, 15 USC § 1127 (”The term ‘trademark’ includes any word, name, symbol, or 
device, or any combination thereof—(1) used by a person, or (2) which a person has a bona 
fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established 
by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from 
those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that 
source is unknown”, korostus lisätty). Ks. myös esim. Nextel Communications, Inc. v. 
Motorola, Inc., 91 USPQ2d 1393, 2009 WL 1741923, 11 (TTAB 2009)(”The anonymous source 
rule essentially states that a consumer need not know the identity of the manufacturer of goods 
or the provider of services, and that all that is necessary to establish secondary meaning is that 
the consumer associates the proposed mark with a single source”). Ks. myös Restatement 
(Third) of Unfair Competition 1995, § 9, Comment (c) ja § 13, Comment (e); McCarthy 2022, 
§ 15:8 sekä varhaisemmasta oikeuskirjallisuudesta Schechter 1927, s. 816. 

719 Ks. esim. SOU 1958:10, s. 223; Tengelin 1975, s. 373 ja Drockila 1977, s. 154. 
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Tämä voidaan hyväksyä. Kohdeyleisöltä ei tule edellyttää tietoa siitä, miltä 
nimenomaiselta toimijalta asianomaiset tuotteet ovat peräisin.720 Tämä nos-
taisi käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittamisen kynnyksen tar-
peettoman korkealle. Tavaramerkkien lopulliset omistussuhteet saattavat to-
siasiassa olla hyvin monimutkaiset ja ketjutetut merkkien lisensointijärjeste-
lyiden takia. Kohdeyleisönkään intressissä ei ole tietää tavaramerkillä varus-
tetun tuotteen tarkkaa nimenomaista alkuperää. Harvaa edes kiinnostaa täl-
lainen tieto.721 Kohdeyleisön kannalta tärkeämpää ja riittävää on sen sijaan se, 
että merkki kykenee saattamaan heidät haluamansa tuotteen äärelle ja auttaa 
heitä hankkimaan kyseisen tuotteen uudelleen, mikäli he olivat siihen tyyty-
väisiä, ja päinvastoin välttämään epätyydyttäväksi osoittautuneen tuotteen 
uudelleenhankintaa.  

Lopuksi on vielä todettava seuraava. Anonyymin alkuperän edellyttäminen 
voi eräissä hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa johtaa siihen, että rekiste-
röinti myönnetään väärälle taholle eli muulle kuin siihen oikeutetulle. Näissä 
tapauksissa rekisteröinninhakija ei siis oikeasti olekaan kyseisen merkin koh-
teena olevien tavaroiden ja palvelujen takana. Tällaisiin väärinkäytöksiin voi-
daan kuitenkin tarvittaessa puuttua esimerkiksi EU-tavaramerkkiasetuksen 
59 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Kyseisen säännöksen mukaan EU-
tavaramerkki julistetaan pyynnöstä mitättömäksi, mikäli rekisteröinninhakija 
on jättänyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä.722 
 

4.7 MERKIN KÄYTTÖTAPA 
 

4.7.1 JOHDANTO 
 
Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohta, luettuna yh-

dessä sitä koskevan ohjeistuksen kanssa, antaa ymmärtää, että lähtökohtai-
sesti erottamiskyvytön merkki muuttuu erottamiskykyiseksi sen käytön 

 
720 Toisaalta mikäli arvioitavana olevassa tapauksessa on todisteena markkinatutkimus ja 

sen tuloksista käy ilmi, että kohdeyleisö yhdistää merkin yhteen kaupalliseen alkuperään, 
mutta monet heistä nimeävät tämän alkuperän muuksi kuin rekisteröinninhakijaksi tai tähän 
yhteydessä olevaksi toimijaksi, on tämä luonnollisesti omiaan asettamaan epäilyksen erotta-
miskyvyn syntymiselle. Ks. esim. Saksasta BGH 20.9.2007 - I ZR 94/04 (Kinderzeit); BGH 
9.7.2009 - I ZB 88/07 (ROCHER-Kugel) sekä BPatG 9.3.2010 - 27 W (pat) 211/09 (GELBE 
SEITEN). Ks. myös oikeuskirjallisuudesta Schneider 2021, Rn 1026 ja Ströbele 2020, Rn 729. 
Ks. kuitenkin Ströbele 2020, Rn 730 ja 732, jossa esitetään, että merkityksettömiä ovat sellai-
set muiden toimijoiden nimeämiset, jotka koskevat muita kuin markkinoilla olevia kilpaili-
joita. Ks. myös Yhdysvalloista rekisteröimättömien, mutta tosiasiassa käytettyjen merkkien 
(Lanham Act § 43(a), 15 USC § 1125(a)) yhteydessä arvioitavasta käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskevasta ratkaisukäytännöstä I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 118 F. 
Supp. 2d 92, 107, 110 n. 31 (D. Mass. 2000) ja oikeuskirjallisuudesta Altman & Pollack 2022, 
§ 20:14 (”The anonymous source rule is not satisfied merely because a large fraction of the 
relevant public associates the mark with one source, where too many of them name that source 
as someone other than the plaintiff”). Ks. myös McCarthy 2022, § 15:27.  

721 Pickering 1998, s. 43–44; Pflüger 2004, s. 656; Lunsford 1970, s. 265 sekä McCarthy 
2022, § 15:8. 

722 Ks. myös esim. Dauskardt 2017, s. 150–151. 
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kautta (korostus lisätty).723 Myös TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohta mai-
nitsee merkin käytön.  

Myös EU-tavaramerkkiasetuksen säännökset käytön kautta saavutetusta 
erottamiskyvystä mainitsevat, että merkin erottamiskykyiseksi tuleminen ta-
pahtuu merkin käytön kautta (korostus lisätty).724 Tavaramerkkidirektiivin 
vastaava säännös sisältää tältä osin samankaltaisen muotoilun.725  

Tämä herättää kysymyksen siitä, mitä sanalla ”käyttö” oikeastaan tarkoite-
taan ja miten se pitäisi ymmärtää tässä yhteydessä. 

EUT totesi vuonna 2002 Philips-ratkaisussaan, että merkkiä on tullut 
”käyttää tavaramerkkinä”, jotta se on voinut saavuttaa erottamiskyvyn sen 
käytön kautta.726 Käsite ”käyttö tavaramerkkinä” antaa ymmärtää, että merk-
kiä on siis käytettävä kohdeyleisöön nähden tavaramerkin olennaisen tehtä-
vän mukaisesti eli tavaran ja palvelun kaupallisen alkuperän takaamiseksi, 
jotta kohdeyleisö voi erottaa tavaran ja palvelun muusta alkuperästä.727  

Tästä seuraa, että mikä tahansa merkin käyttö ei ole merkin käyttöä tava-
ramerkkinä. Mikäli käyttöä koskevat todisteet osoittavat merkkiä käytetyn esi-
merkiksi pelkästään kuvailevassa merkityksessä, ei tämä ole käyttöä tavara-
merkkinä eikä se voi johtaa erottamiskyvyn syntymiseen.728 Esitetyillä todis-
teilla ei ole merkitystä myöskään silloin, jos ne osoittavat, että merkkiä käyte-
tään yksinomaan tavaroiden koristeena.729 Merkin käyttö internetverkkotun-
nuksena tai toiminimenä ei välttämättä sulje pois käyttöä tavaramerkkinä.730 
Kun rekisteröinninhakija on tavaroiden ja palvelujen ainoa lähde (eli sillä on 
monopoliasema), ei tämä vielä automaattisesti tarkoita, että käyttö on ollut 

 
723 Ks. ohjeistuksen osalta Bodenhausen 1968, s. 118. 
724 EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta, 59 artiklan 2 kohta. 
725 Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohta: ”– – tavaramerkki on – – käytössä tullut 

erottamiskykyiseksi.” 
726 C-299/99 Philips, 64 kohta. Ks. samaan suuntaan myöhemmästä ratkaisukäytännöstä 

esim. T‑633/13 INFOSECURITY, 75 ja 87 kohdat. 
727 C‑353/03 HAVE A BREAK, 29 kohta. Ks. myös esim. T-72/11 ESPETEC, 51 kohta; 

T‑226/17 Rustproof system ADAPTA, 108 kohta; T‑532/19 Pantys, 50 kohta ja T‑809/19 El 
Clasico, 88 kohta. 

728 Ks. tähän suuntaan C-194/17 P CYSTUS, 91–93 kohdat (ratkaisussa oli kyse tavaramer-
kin tosiasiallisen käytön vaatimuksista, nykyinen EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 
kohdan a alakohta). Ks. myös esim. R 262/2010-1, ECOLITE, 64 kohta (”Use as a descriptive 
indication does not constitute use as a trade mark”). Tapauksessa katsottiin, että rekisteröitä-
väksi haetun merkin ”ECOLITE” käytön kautta saavutettua erottamiskykyä osoittavat todis-
teet osoittivat pikemminkin, että sanaa ECOLITE käytettiin rekisteröitäväksi haettuihin tava-
roihin nähden ainoastaan kuvailevassa merkityksessä eikä tarkoituksena osoittaa kyseisten 
tavaroiden kaupallinen alkuperä. Ks. vastaavasta käytännöstä myös esim. Yhdistetyt asiat R 
1871/2020-4 ja R 1891/2020-4, Bio-beauté, 67 kohta (”Acquired distinctiveness must be the 
result of the use of the mark as a trade mark, not as for instance a descriptive indication on 
packaging”) ja R 771/2020-1, VITA-MIN MULTIPLE SPORT, 46–53 kohdat. 

729 T-137/08 Deere, 37 kohta; T-53/13 Vans, 73–77 kohdat. 
730 T-304/16 bet365, 42–47, 49–50 kohdat. Ks. kuitenkin aikaisemmasta ja jossain mää-

rin tiukemmasta ratkaisukäytännöstä T‑633/13 INFOSECURITY, 75 ja 87 kohdat sekä T-
183/08 jello Schuhpark, 32 kohta. Ks. myös Phillips 2003, s. 111 sekä Folliard-Monguiral & 
Rogers 2018, s. 363. 
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käyttöä tavaramerkkinä. Käytön luonteeseen on tässäkin yhteydessä kiinnitet-
tävä huomiota.731  

Tästä merkin käyttötapaa koskevasta lähtökohdasta siirrytään seuraavaksi 
tiettyihin erityistapauksiin. Ensinnäkin on ollut epäselvää, täyttyykö edellä 
esitetty edellytys merkin käytöstä tavaramerkkinä silloin, jos rekisteröitäväksi 
haettua merkkiä on käytetty osana suurempaa kokonaisuutta, esimerkiksi 
osana muita merkkejä tai yhdessä muiden merkkien kanssa (4.7.2). Tämän 
jälkeen tarkastelun kohteena on edelliseen nähden jokseenkin päinvastainen 
tilanne, jossa tavaramerkin rekisteröintiä haetaan suuremmasta kokonai-
suudesta koostuvalle merkille, mutta käytön kautta saavutettua erottamisky-
kyä koskevat todisteet liittyvät vain merkin osan käyttöön ja tämän erottamis-
kykyiseksi tulemiseen (4.7.3). Kolmanneksi tarkasteltavana on se, miten pi-
täisi arvioida tilannetta, jossa merkkiä on käytetty rekisteröintihakemuksessa 
kuvattuun merkkiin nähden poikkeavassa muodossa (4.7.4). Tämä tilanne on 
edellä mainittuihin kahteen ensimmäiseen tilanteeseen nähden hieman sa-
mankaltainen, mutta kuitenkin siinä määrin erityispiirteinen, että sitä on 
luontevampaa käsitellä erikseen. Neljänneksi tarkastelun kohteena on se, ke-
nen toimesta tapahtunut käyttö voi toimia osoituksena merkin erottamisky-
vystä (4.7.5). Viidenneksi ja lopuksi tarkastelemme käytön kestoa (4.7.6). 

 

4.7.2 REKISTERÖITÄVÄKSI HAETUN MERKIN KÄYTTÖ 
OSANA SUUREMPAA KOKONAISUUTTA 

 
Koska lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki ei ainakaan elinkaarensa 

alussa kykene osoittamaan tavaran ja palvelun kaupallista alkuperää, käyte-
tään tällaista merkkiä monesti yhdessä vähintään yhden muun merkin kanssa, 
erityisesti sellaisen, joka on lähtökohtaisesti erottamiskykyinen ja ehkäpä jo 
rekisteröity tavaramerkki. Tällaista toisen ja yleensä paljon vahvemman mer-
kin kanssa käytettävää lähtökohtaisesti erottamiskyvytöntä merkkiä onkin 
kutsuttu nimellä ”ontuva merkki” (engl. limping mark)732, koska se saa kaina-
losauvan tavoin tukea toisesta, paljon vahvemmasta merkistä.733 Mikäli tällai-
nen ontuva merkki halutaan rekisteröidä, on haasteena osoittaa, että kyseinen 

 
731 C-299/99 Philips, 65 kohta ja T-489/20 Eos Products, 67 kohta. Itse asiassa rekiste-

röinninhakijalle voi olla yllättävänkin vaikeaa osoittaa käytön kautta saavutettua erottamis-
kykyä näissä tilanteissa. Epäselvyyttä voi nimittäin esiintyä siitä, liittääkö kohdeyleisö ky-
seessä olevan merkin rekisteröinninhakijaan ainoastaan vallitsevan monopolitilanteen vuoksi 
eikä niinkään sen vuoksi, että kyseinen merkki toimisi oikeasti tavaramerkkinä. Käytön kautta 
saavutetun erottamiskyvyn osoittaminen näissä tilanteissa saattaa edellyttää turvautumista 
hyvin laadittuun markkinatutkimukseen. Ks. Troussel & Van den Broecke 2003, 1094–1095; 
Dauskardt 2017, s. 174–186. Ks. myös Ströbele 2020, Rn 682, 738–745 ja 844.  

732 Termi on mitä ilmeisimmin mainittu ensimmäisen kerran ratkaisussa Philips Electron-
ics BV v. Remington Consumer Products [1998] RPC 283 (Jacob J) [312] (”– – what we have 
here is a kind of ‘limping mark’, always used with what is obviously a proper trade mark”). 
Tapauksessa oli ratkaistavana se, voitiinko hakijalle rekisteröidä sähkökäyttöisen partako-
neen yläosassa oleva kolmipäisen teräosan muoto. Hakijan muita ja vahvempia merkkejä oli-
vat sanamerkit ”Philips” ja ”Philishave”.  

733 Dinwoodie 2019, s. 27, alav. 124. Ks. termistä myös Kur 2018, s. 101. 
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merkki kykenee itsenäisesti toimimaan kaupallisen alkuperän osoittajana riip-
pumatta sellaisesta erottamiskykyisestä merkistä, joka on myös esillä.734 Käy-
tännön ratkaisutoiminnassa onkin vallinnut epäselvyyttä siitä, onko tällaista 
ontuvaa merkkiä täytynyt tarkoituksellisesti käyttää itsenäisesti tavaramer-
kinomaisesti, erillään mahdollisista muista (tavara)merkeistä, jotta se on voi-
nut saavuttaa erottamiskyvyn sen käytön kautta (tulkinta A) vai voiko erotta-
miskyky syntyä myös silloin, kun merkkiä on käytetty vain osana muita tai yh-
dessä muiden (tavara)merkkien kanssa (tulkinta B). Käytön kautta saavutet-
tua erottamiskykyä koskevien säännösten sanamuoto ei ota tähän nimenomai-
sesti kantaa. 

EUT:n Philips-ratkaisussa vuonna 2002 esittämä toteamus siitä, että 
merkkiä on tullut käyttää tavaramerkkinä, jätti oikeustilan epäselväksi.735 
Erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa on vanhastaan suhtauduttu san-
gen skeptisesti tulkintaan B.736 Valinta tulkintavaihtoehtojen A ja B välillä tuli 
kuitenkin nimenomaisesti arvioitavaksi vuonna 2005 EUT:n HAVE A BREAK 
-ratkaisussa.737  

Tapauksen keskiössä on Nestlén Yhdistyneessä kuningaskunnassa tekemä 
tavaramerkkihakemus merkille, joka koostuu sanayhdistelmästä ”HAVE A 
BREAK”. Tämä sanayhdistelmä muodostaa alkuosan iskulauseesta ”HAVE A 
BREAK…HAVE A KIT KAT”, joka on jo kauan aikaa ollut Nestlélle rekisteröity 
tavaramerkki.738 Kun Nestlé esitti näyttöä merkin HAVE A BREAK käytön 
kautta saavuttamasta erottamiskyvystä, kävi siitä ilmi, että yhtiö ei ollut käyt-
tänyt ilmaisua HAVE A BREAK juuri ollenkaan itsenäisesti, vaan sitä oli 
yleensä käytetty osana edellä mainittua iskulausetta tai yhdessä Nestlén toisen 
tavaramerkin (”KIT KAT”) kanssa.739 Kansallinen tuomioistuin (Court of Ap-
peal for England and Wales) pohtikin sitä, oliko kyseisessä tapauksessa mah-
dollista myöntää rekisteröinti vain kyseisen iskulauseen alkuosalle, ja esitti tä-
hän liittyvän ennakkoratkaisupyynnön EUT:lle.  

EUT:n ratkaisua edeltäneessä julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa jul-
kisasiamies Kokott esitti, että tuolloin voimassa olleen tavaramerkkidirektii-
vin (1988) sisältämän käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevan 
säännöksen (3 artiklan 3 kohta) mainitsema käsite ”käyttö” tulee ymmärtää 

 
734 Kur 2017b, s. 206. 
735 C-299/99 Philips, 64 kohta. Tosin Lunell (2007, s. 211) katsoo, että tämä EUT:n käyt-

tämä ilmaisu tarjoaa jossain määrin tukea tulkinnalle A.  
736 Ks. esim. Société des Produits Nestlé SA v. Unilever Plc [2003] RPC 35 (Jacob J) [32] 

(”There is a bit of sleight of hand going on here and in other cases of this sort. The trick works 
like this. The manufacturer sells and advertises his product widely and under a well-known 
trade mark. After some while the product appearance becomes well-known. He then says the 
appearance alone will serve as a trade mark, even though he himself never relied on the ap-
pearance alone to designate origin and would not dare to do so. He then gets registration of 
the shape alone. Now he is in a position to stop other parties, using their own word trade 
marks, from selling the product, even though no-one is deceived or misled”). 

737 C‑353/03 HAVE A BREAK. 
738 Ks. tavaramerkin ”HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT” historiasta Davis & Durant 

2015.  
739 Ks. Davis & Durant 2015, s. 141. 
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tuloksensa pohjalta. Jokainen käyttö, joka johtaa siihen, että kohdeyleisö ym-
märtää merkin osoituksena kaupallisesta alkuperästä, on katsottava relevan-
tiksi käytöksi. Muunlainen ratkaisu olisi julkisasiamiehen mukaan kestämä-
tön.740 Julkisasiamies päätyi siis tulkinnan B kannalle.  

EUT oli samaa mieltä. EUT totesi aluksi, että suojaa saadakseen lähtökoh-
taisesti erottamiskyvytön merkki tulee ymmärtää kohdeyleisön keskuudessa 
osoituksena siitä, että sillä varustettu tavara ja palvelu on peräisin tietystä yri-
tyksestä. Tämä ei kuitenkaan EUT:n mukaan ”välttämättä edellytä sitä, että 
rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä on käytetty itsenäi-
sesti”, vaan käytön kautta saavutettu erottamiskyky ”voi seurata sekä käytöstä 
rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen merkin 
käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa”.741 EUT totesi vielä lo-
puksi muistutuksena, että niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa merkin saaneen 
sellaisen luonteen, että sen perusteella voidaan tunnistaa tavaran ja palvelun 
kaupallinen alkuperä, on arvioitava kokonaisuutena.742 

Todettakoon tässä yhteydessä, että vastaavankaltaista tulkin-
taa noudatetaan myös Yhdysvalloissa. Mikäli rekisteröinninha-
kija yrittää rekisteröidä merkin, jota on tosiasiassa käytetty osana 
suurempaa kokonaisuutta, ratkeaa merkin rekisteröintikelpoi-
suus soveltamalla niin kutsuttua separate commercial impres-
sion -testiä: herättääkö rekisteröitäväksi haettu merkki, kun sitä 
tarkastellaan erillään kaikesta muusta, kohdeyleisössä kaupallista 
alkuperää koskevan vaikutelman?743   

 
Vaikka ei olekaan ratkaisevaa, käytetäänkö lähtökohtaisesti erottamiskyvy-

töntä merkkiä itsenäisesti vai osana muita merkkejä tai yhdessä muiden merk-
kien kanssa, on kuitenkin niin, että kohdeyleisön käsitykseen kyseisestä mer-
kistä vaikuttaa merkittävästi se konteksti, jossa kyseistä merkkiä käytetään.744 
Dominoivan ja erottamiskykyisen tavaramerkin yhteydessä käytetty kyseessä 
olevia tavaroita tai palveluja tai molempia kuvaava termi ymmärretään 
yleensä kohdeyleisön näkökulmasta kuvaavana, vaikka käyttö olisikin laa-
jaa.745 Vastaavasti silloin, kun tavaraan tai sen pakkaukseen on aina ollut lii-

 
740 Julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus asiassa C‑353/03 HAVE A BREAK, 32–33 

kohdat. 
741 C‑353/03 HAVE A BREAK, 26–30 kohdat. 
742 C‑353/03 HAVE A BREAK, 31 kohta. 
743 Ks. ratkaisukäytännöstä esim. In re Lorillard Licensing Company, LLC, 99 USPQ2d 

1312, 1316, 2011 WL 3212246, 3 (TTAB 2011) (”An applicant may seek to register any portion 
of a composite mark if that portion presents a separate and distinct commercial impression”). 
Ks. aiheesta kokoavasti Yhdysvaltojen osalta McCarthy 2022, § 7:27 & § 19:59. Termiä ”lim-
ping mark” on yritetty juurruttaa myös Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeuteen. Ks. Tushnet 
2017a, s. 921–925. 

744 Kur 2017b, s. 207. 
745 Ks. esim. T‑520/12 Gifflar. Kyseisessä tapauksessa rekisteröintiä haettiin ruotsin kielen 

sanalle ”GIFFLAR” (suom. ”[vehnä]sarvet”) muun muassa leivonnaisille. Hakijan esittämästä 
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tettynä erottamiskykyinen sana- tai kuviomerkki, kohdeyleisön huomio kiin-
nittyy yleensä ensisijaisesti tai jopa yksinomaan tuohon sana- tai kuviomerk-
kiin, varsinkin jos tavaran tai sen pakkauksen ulkoasu on tavallinen, minkä 
johdosta erottamiskyvyn synnyttäminen kyseisen tavaran tai sen pakkauksen 
paljaalle ulkoasulle on vaikeaa.746 Sanotusta seuraa, että niin kutsutut toissi-
jaiset todisteet, kuten merkin kohteena olevien tuotteiden myyntimäärät tai 
mainostamiseen käytetyt investoinnit, eivät yleensä kykene yksistään osoitta-
maan tällaisten ontuvien merkkien erottamiskykyiseksi tulemista.747 Näiden 
lisäksi tulisi siis esittää myös niin kutsuttuja suoria todisteita, kuten asianmu-
kaisesti laadittu markkinatutkimus ja/tai kohdeyleisöltä tai muilta riippumat-
tomilta tahoilta pyydetyt lausunnot. 

Erottamiskyvyn osoittaminen voi olla vieläkin vaikeampaa niissä tilan-
teissa, joissa rekisteröitäväksi haettava merkki ei ole edes ollut näkyvillä tuot-
teen ostohetkellä. Tämä koskee erityisesti merkkejä, jotka koostuvat tuotteen 
ulkoasusta tai muodosta, mutta tätä tuotetta myydään erillisessä läpinäkymät-
tömässä pakkauksessa. Tässä yhteydessä voidaan jopa kysyä, voiko tällä tavoin 
käytetty eli ostohetkellä piilossa oleva merkki saavuttaa koskaan erottamisky-
kyä sen käytön kautta. Kohdeyleisöhän ei kykene tukeutumaan siihen lainkaan 
tehdessään ostopäätöstä, vaan ostopäätös perustuu pakkaukseen painatettui-
hin elementteihin, esimerkiksi siinä olevaan rekisteröityyn sana- tai kuvio-
merkkiin.  

Ratkaisukäytännössä asia on tullut esille muun muassa EUT:n Werther’s 
Original -ratkaisussa vuodelta 2006. 748  Tapauksessa hakija haki EU-
tavaramerkin rekisteröintiä vaaleanruskealle makeiselle, jolle on tunnus-
omaista ellipsin muoto, tasainen alapuoli, kuperat reunat ja yläpuoli, jossa on 
pyöreä upotus keskellä. 

 

 
näytöstä ilmeni, että sanaa GIFFLAR oli käytetty hakijan tuotteiden pakkauksissa yhdessä sel-
laisen sanan kanssa, joka osoitti kyseisten leivonnaisten maun (esim. kaneli, vanilja tai suk-
laa), ja lisäksi pakkauksissa oli aina esillä myös hakijan ”varsinainen” tavaramerkki PÅGEN. 
Näyttö ei tukenut sitä, että kohdeyleisö ymmärtäisi sanan GIFFLAR tavaramerkkinä. Ks. 
T‑520/12 Gifflar, 44–45 kohdat. Ks. myös esim. T‑332/16 360°, 49–55 kohdat ja R 
2603/2014-1, TOUCH ID, 55 kohta. Ks. samaan suuntaan iskulauseiden osalta T-8/19 
INVENTEMOS EL FUTURO, 90 kohta. Tapauksessa rekisteröitäväksi haettua iskulausetta oli 
käytetty yhdessä tavaramerkin ”REPSOL” kanssa. Tapa, jolla tuo käyttö oli tapahtunut, ei sal-
linut johtopäätöstä, että kohdeyleisö ymmärtäisi kyseisen iskulauseen kaupallisen alkuperän 
osoittajana, vaan käyttö antoi pikemminkin olettaa, että iskulause ymmärretään vain yksin-
kertaisesti erottamiskyvyttömänä myynninedistämislauseena. 

746 Ks. esim. T‑474/12 Giorgis. Tapauksessa katsottiin, että haettua tavaran pakkauksen 
muotoa oli aina käytetty yhdistettynä kyseiseen pakkaukseen painettuun merkkiin LA 
GELATERIA DI PIAZZA NAVONA. Hakijan ei katsottu esittäneen konkreettisia todisteita 
väitteelle, jonka mukaan kyseessä olevien tavaroiden pakkauksen muoto oli jäänyt erityisesti 
kohdeyleisön mieleen kyseisen tavaran kaupallisen alkuperän osoittajana. T‑474/12 Giorgis, 
53–57 kohdat. Ks. myös T‑81/16 Pirelli, 80 kohta. 

747 Ks. esim. T-399/02 Botella Corona, 50–51 kohdat. 
748 C-24/05 P Werther’s Original. 



 

152 
 

 
KUVA 6. WERTHER’s ORIGINAL -makeinen -ulkoasu-
merkki. EU-tavaramerkki hak.nro 000784314. 

 
 

Merkillä ei katsottu olevan lähtökohtaista erottamiskykyä, joten asiassa 
tuli arvioitavaksi erottamiskyky merkin käytön kautta. Asiaa ennen EUT:ta ar-
vioinut EUYT katsoi, että merkin ei osoitettu saavuttaneen erottamiskykyä sen 
käytön kautta. EUYT:n mukaan tämän johtopäätöksen puolesta puhui se 
seikka, että kyseistä makeista ei myydä pakkaamattomana vaan säilytyspus-
sissa, jossa makeiset ovat myös yksittäin kääreessä. EUYT:n mukaan tästä seu-
raa, että ostopäätöstä tehtäessä kohdeyleisö ei voi suoraan havaita kyseisen 
makeisen muotoa, jotta tämä voisi sen avulla saada selville tuotteen kaupalli-
sen alkuperän.749 Tämä EUYT:n ratkaisun kohta näyttäisikin puhuvan sen 
puolesta, että ostohetkellä piilossa oleva merkki ei voi tulla erottamisky-
kyiseksi.750  

EUT näki asian toisin. EUT lausui, että käytön kautta saavutettua erotta-
miskykyä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki ne olosuhteet, joissa koh-
deyleisö kohtaa merkin. Tästä seuraa, että ostopäätöksen tekohetken lisäksi 
huomioon on otettava myös ostopäätöstä edeltävät hetket, joina kohdeyleisö 
kohtaa merkin esimerkiksi mainonnan kautta, ja lisäksi ostopäätöksen jälkei-
set hetket, kuten hetki, jolloin tuote kulutetaan.751 EUT kuitenkin korosti, että 
koska kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteen on katsottava olevan erityisen kor-
kea sillä hetkellä, jolloin se valmistautuu valitsemaan ja valitsee kyseisen tyyp-
pisten eri tavaroiden välillä, on käytön kautta saavutettua erottamiskykyä ar-
vioitaessa erityistä merkitystä sillä, kohtaako kohdeyleisö tavaramerkin osto-
hetkellä vai ei.752 Lopulta EUT katsoi, ettei asiassa esitetty näyttö ollut riittä-
vää osoittamaan merkin saavuttaneen erottamiskykyä kohdeyleisön silmissä. 

 
749 T-396/02 Werther’s Original, 65 kohta. 
750 Lunell 2007, s. 221–222; Kur 2017b, s. 207–208. Ks. kuitenkin C-24/05 P Werther’s 

Original, 73–75 kohdat, jossa EUT ei katso EUYT:n tulkinneen asiaa näin jyrkästi. 
751 C-24/05 P Werther’s Original, 71 kohta.  
752 C-24/05 P Werther’s Original, 72 kohta. 
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EUT:n Werther’s Original -ratkaisusta voidaan kuitenkin tehdä se johtopää-
tös, että käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemassaoloa ei sulje yksis-
tään pois se, ettei merkkiä ole käytetty näkyvästi tuotteen ostohetkellä.753

Sama problematiikka tuli esiin myös EUT:n Kit Kat -ratkaisussa vuonna 
2015.754 Tällä kertaa tapauksen keskiössä oli Nestlén Kit Kat -suklaavohveli-
keksin muoto. Nestlé oli hakenut Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavara-
merkkiä kyseisen suklaavohvelikeksin muodolle.

KUVA 7. KIT KAT -suklaavohvelikeksi-ulkoasumerkki. Trade 
mark number UK00002552692.

Koska kyseinen merkki katsottiin muun ohella755 lähtökohtaisesti erotta-
miskyvyttömäksi, oli Nestlén osoitettava suklaavohvelikeksin muodon tulleen 
erottamiskykyiseksi sen käytön kautta. Asiassa esitetystä näytöstä kävi ilmi, 
että suklaavohvelikeksiä oli tosiasiassa myyty läpinäkymättömässä pakkauk-
sessa, jossa oli sanat Kit Kat sisältävä logo. Kuluttajilla ei siis tosiasiallisessa 
ostotilanteessa ollut mahdollisuutta nähdä rekisteröitäväksi haetun suklaa-
vohvelikeksin muotoa. Kansallinen tuomioistuin (High Court) pohti asiassa 
sitä, saattoiko tällainen merkki tulla tavaramerkkioikeuden tarkoittamalla ta-
valla erottamiskykyiseksi, koska kohdeyleisö ei ole voinut tukeutua merkkiin 
tosiasiallisessa ostotilanteessa. High Court pyysikin asiassa ennakkoratkaisua 
EUT:lta.

753 Lunell 2007, s. 222 sekä Kunz-Hallstein & Loschelder 2014, s. 964. On huomattava, 
että Werther’s Original -tapauksessa makeisia sisältäneeseen säilytyspussiin oli painatettu 
kuva, jossa on noin viidentoista makeisen kasa. Kuvan makeiset muistuttavat rekisteröitä-
väksi haettavaa merkkiä. On siis mahdollista esittää (kuten hakija kyseisessä tapauksessa 
teki), että haettu merkki ei siis ollut ostohetkellä täysin piilossa sikäli kuin se ilmeni maini-
tusta kaksiulotteisesta kuvasta makeisten säilytyspussissa. EUT ei kuitenkaan antanut tälle 
säilytyspussissa olevalle kuvalle ratkaisevaa merkitystä, koska kyseinen kuva ei selkeästi esit-
tänyt rekisteröitäväksi haettavaa tavaramerkkiä. Ks. C-24/05 P Werther’s Original, 60–64 
kohdat.

754 C-215/14 KitKat.
755 Tapauksessa pohdittiin myös rekisteröinnin estymistä tuolloin voimassa olleen vuoden 

2008 tavaramerkkidirektiviin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja/tai ii alakohdan perusteella 
(ensimmäinen koskee tavaran luonteenomaisesta muodosta muodostuvia merkkejä ja jälkim-
mäinen teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuvia 
merkkejä).
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EUT:n asiassa antama Kit Kat -ratkaisu on tulkinnanvarainen, koska EUT 
ei suoraan vastannut sille esitettyyn kysymykseen.756 EUT näyttää kuitenkin 
ratkaisussaan olevan sitä mieltä, että riittää, jos kohdeyleisö ymmärtää merkin 
viittaavan tuotteen kaupalliseen alkuperään.757 Näin ollen edellytyksenä ei ole, 
että merkin olisi täytynyt olla esillä tuotteen ostotilanteessa. Lopputulos näyt-
tää siis vastaavan sitä, mitä EUT lausui aikaisemmassa Werther’s Original -
ratkaisussaan. On kylläkin erikoista, että EUT:n Kit Kat -ratkaisu ei lainkaan 
sisällä viittausta mainittuun Werther’s Original -ratkaisuun eikä siihen viitata 
myöskään Kit Kat -ratkaisua edeltäneessä julkisasiamiehen ratkaisuehdotuk-
sessa.758  

Saattaa kuulostaa oudolta, että tavaramerkiksi voitaisiin rekisteröidä 
merkki, joka ei ole edes ollut esillä tuotteen ostohetkellä. Jos kerran tavara-
merkkien tehtävänä on avustaa kohdeyleisöä ostopäätösten tekemisessä, onko 
tällöin mitään mieltä myöntää tavaramerkkirekisteröinti merkille, jota hakija 
ei tosiasiassa käytä tuotteiden ostohetkellä?759  

Rekisteröinnin ja sitä kautta suojan antaminen myös näissä tilanteissa 
näyttää kuitenkin olevan perusteltua seuraavasta syystä. Mikäli merkki on to-
siasiassa erottamiskykyinen (esim. mainonnan seurauksena), voi kohdeyleisö 
sekaantua tuotteiden kaupallisesta alkuperäistä, jos kolmas toimija käyttää sa-
manlaista merkkiä.760 Jos rekisteröintiä ei myönnetä, jää tällöin merkkiä tätä 
ennen käyttänyt ja sille erottamiskyvyn saavuttanut toimija vaille oikeussuo-
jakeinoja ainakin siltä osin, mitä tulee tavaramerkin rekisteröintiin ja sen pe-
rusteella saatavaan suojaan sekaannukselta.761 Rekisteröinnin myöntämättä 
jättämisestä aiheutuisi siten haittaa sekä kohdeyleisölle että tälle merkkiä en-
simmäiseksi käyttäneelle toimijalle. On vaikea löytää perusteluja sille, miksi 
tavaramerkkioikeuden pitäisi tällaisessa tilanteessa sallia sekaannusta aiheut-
tava kolmannen tahon toiminta.762 Tästä syystä on perusteltua, että painoar-
voa annetaan lopulta enemmän sille, miten kohdeyleisö mieltää merkin, kuin 

 
756 Ennakkoratkaisupyynnössä tiedusteltiin EUT:lta sitä, riittääkö erottamiskyvyn totea-

miseksi se, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa muodon ja yhdistää sen hakijaan, 
vai onko osoitettava, että yleisö tukeutuu muotoon eikä mihinkään muuhun yhtä läsnä ole-
vaan tavaramerkkiin (korostus lisätty). Ks. muotoilusta ja sen mielekkyydestä Dinwoodie 
2019, s. 14–15. Ks. ennakkoratkaisupyynnön lähettäneen kansallisen tuomioistuimen tuoma-
rin reaktiosta EUT:n tulkinnanvaraiseen vastaukseen Société des Produits Nestlé SA v. Cad-
bury UK Ltd [2016] EWHC 50 [46]. 

757 C-215/14 KitKat, 67 kohta. 
758 Julkisasiamies Watheletin ratkaisuehdotus asiassa C‑215/14 KitKat. 
759 Ks. tältä osin myös Lunell 2007, s. 222. 
760 Ks. Dinwoodie 2019, s. 15 (”assume that – – hypothetical rival manufacturer sells its 

four fingered biscuits in transparent wrappers, with no prominent distinguishing marks. In 
such a context – – it is at least possible that some consumers might believe those goods to be 
KIT KATs (not just the same shape as KIT KATs); this is source confusion, a core harm sought 
to be remedied by trade mark protection”). 

761 Dinwoodie 2019, s. 16. 
762 Ks. tähän suuntaan myös Jacob 2015, s. 611 ja Dinwoodie 2019, s. 3. On tietysti myös 

mahdollista, että kolmas käyttää merkkiä tavalla, joka ei aiheuta sekaannusta. Ks. esimerkistä 
Dinwoodie 2019, s. 15 (”– – a rival chocolate manufacturer – – follows the strategy of Nestle 
and markets a competitive four-fingered chocolate biscuit in an opaque wrapper with its own 
trade mark (say, ‘Cadbury’) prominently displayed on the exterior packaging, and does not 
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sille, miten merkkiä on tosiasiassa käytetty ja onko se ollut esillä tuotteiden 
ostohetkellä. 

Vaikka käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn toteaminen ei ole, eikä 
sen pitäisi olla, ehdottoman riippuvainen merkin kyvystä osoittaa kaupallinen 
alkuperä tuotteen ostohetkellä, väitettä siitä, että tällaisesta merkistä on tullut 
erottamiskykyinen sen käytön vuoksi, on viheliäisen vaikeaa osoittaa to-
teen.763 Tästä on hyvänä osoituksena se, miten Kit Kat -suklaavohvelikeksin 
rekisteröintikelpoisuutta arvioitiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa EUT:n 
antaman ennakkoratkaisun jälkeen.  

Nestlé oli vedonnut asiassa kahteen markkinatutkimukseen. Näistä jälkim-
mäisessä markkinatutkimukseen vastanneille oli näytetty kuva haetusta mer-
kistä, ja yli 50 prosenttia kohdeyleisöstä oli joko suoraan tai heille esitetyn jat-
kokysymyksen jälkeen tunnistanut muodon Kit Katiksi. Asia päätyi lopulta 
Court of Appealin arvioitavaksi, ja ratkaisu asiassa annettiin vuonna 2017. 
Court of Appeal katsoi lopulta, että rekisteriviranomainen oli ollut oikeassa 
todetessaan, että merkille ei ollut syntynyt erottamiskykyä sen käytön perus-
teella. Tuomioistuimen mukaan Nestlé ei ollut kokonaisuutena arvioiden ja 
tapauksen olosuhteet huomioon ottaen osoittanut riittävällä tavalla, että koh-
deyleisössä mielletään pelkästään tämän suklaavohvelikeksin muodon perus-
teella, että kyseinen suklaavohvelikeksi on peräisin tietystä yrityksestä. Court 
of Appeal erityisesti korosti, että koska käytön kautta saavutetun erottamisky-
vyn arviointi on kokonaisarviointia, on markkinatutkimus vain yksi huomioon 
otettavista tekijöistä eikä siten yksistään ratkaiseva.764 Lisäksi Court of Ap-
pealin ratkaisusta on luettavissa se, että tuomioistuimen mukaan markkina-
tutkimus ei aukottomasti osoittanut, että yleisö ymmärtää muodon alkuperän 
ilmaisijaksi siten, että he voisivat tukeutua yksinomaan siihen tietäen, että 
tuote tulee tietystä kaupallisesta lähteestä eikä mistään muualta.765 Court of 
Appealin perustelut antavatkin ymmärtää, että se kaipasi lisäksi näyttöä, joka 
olisi osoittanut Nestlén pyrkineen kouluttamaan kohdeyleisöä siinä, että ky-
seinen muoto toimii tavaramerkkinä eli osoituksena kaupallisesta alkupe-
rästä.766 Vaikka Nestlé olikin käyttänyt runsaasti varoja tuotteen markkinoin-
tiin, ei markkinointia kuvaavista todisteista käynyt ilmi, että suklaavohveli-

 
emphasise the shape of its rival chocolate in its advertising. There would likely be no confusion 
created by such use, and little reason to enjoin the later use”). 

763 Ks. myös Kur 2017b, s. 208. 
764 Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 [90], [109] & 

[123]. 
765 Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 [89] (Kitchin 

LJ) (”at least half the people surveyed thought that the picture shown to them was a Kit Kat. 
But in giving their responses they might have had in mind a product coming from the same 
source as Kit Kat or a product of the Kit Kat type or a product which looked like a Kit Kat”). 
Ks. kuitenkin kritiikistä tälle Dinwoodie 2019, s. 17–18.  

766 Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 [109] & [123–
124]. Ks. myös myöhemmästä Yhdistyneen kuningaskunnan ratkaisukäytännöstä London 
Taxi Corporation Limited v. Frazer-Nash Research Limited and Ecotive Limited [2017] EWCA 
Civ 1729 [51]-[69]. 
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keksin muotoa olisi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käytetty tuottei-
den mainostamisen yhteydessä.767 Mikäli tällaista näyttöä olisi ollut, olisi lop-
putulos voinut olla erilainen.768  

On myös ehdotettu, että Nestlé olisi voinut hyödyntää asiassa ”parempaa” 
markkinatutkimusta, esimerkiksi sellaista, jossa haastateltaville olisi esitetty 
kyseinen suklaavohvelikeksi läpinäkyvässä pakkauksessa, johon on kiinnitetty 
jokin muu kuin Nestléen ja Kit Katiin viittaava sanamerkki (esimerkiksi kil-
pailijan sanamerkki), ja haastateltavilta olisi tämän jälkeen kysytty, mitä he 
tästä ajattelevat.769 Jos kohdeyleisön jäsenet tällöin vastaavat, että kyseessä on 
uusi nimi Kit Katille, tai esimerkiksi, että kyseessä on varmaankin Kit Katin 
omistajien myöntämä lisenssi eli käyttölupa kyseiseen suklaavohvelikeksiin, 
tukisivat tällaiset vastaukset väitettä suklaavohvelikeksin muodon erottamis-
kyvystä.770 Tässä tilanteessa on kyse hypoteettisesta sekaannuksesta ja sen 
olemassaolon osoittamisesta. Vastaavalla tavalla myös tosiasiassa syntynyt se-
kaannus – eli että toinen toimija on tosiasiassa käyttänyt kyseistä suklaavoh-
velikeksiä tai sitä läheisesti muistuttavaa suklaavohvelikeksiä tavalla, joka on 
saanut kuluttajat luulemaan, että kyse on Kit Katin omistajien kontrolloimasta 
käytöstä – voisi olla vahva näyttö kyseisen suklaavohvelikeksin erottamisky-
vystä.771 Erityisesti Yhdysvalloissa näyttö tosiasiallisen sekaannuksen olemas-
saolosta on merkittävä toissijainen todiste siitä, että kyseessä oleva merkki on 
erottamiskykyinen.772 Vastaavaa näyttöä voisi ottaa huomioon myös EU:n ta-
varamerkkioikeudessa.  

Tehdäänpä tässä vaiheessa yhteenvetoa edellä todetusta. EUT:n mukaan 
siis se, että rekisteröitäväksi haettavaa merkkiä ei ole käytetty itsenäisesti, ei 
itsessään sulje pois erottamiskyvyn olemassaoloa. Erottamiskyvyn olemassa-
oloa ei myöskään sulje pois yksistään se seikka, että kyseessä on esimerkiksi 
tuotteen ulkomuodosta koostuva merkki, joka ei ole ollut esillä tuotteen osto-
hetkellä. Olennaisinta ei ole siis se, miten merkkiä on käytetty, vaan mikä on 
se reaktio, jonka käyttö on saanut aikaan kohdeyleisössä. Kohdeyleisön täytyy 
ymmärtää tämä merkki kaupallisen alkuperän osoittajana. Vastaavasti on 

 
767 Ks. asiaa koskeva rekisteriviranomaisen 20.6.2013 antama päätös O-257-13, Trade 

Mark Application No. 2552692 by Société des Produits Nestlé S.A. [109]. Ks. myös Jones 2017, 
s. 785. Vrt. EUIPO:n neljännen valituslautakunnan ratkaisu eräässä värimerkkiä koskevassa 
asiassa, jossa rekisteröinninhakija oli esittänyt todisteita sellaisesta merkin käytöstä markki-
noinnissa, jossa nimenomaisesti korostettiin kyseistä väriä kaupallisen alkuperän osoittajana. 
R 1206/2014-4, RUD, 34 kohta. Kyseisessä tapauksessa tämä tuki merkin tulemista erotta-
miskykyiseksi sen käytön kautta. 

768 Tritton ym. 2018, 3-239-40 ja Dinwoodie 2019, s. 18, alav. 83. Ks. huomattavasti kiel-
teisemmästä suhtautumisesta Nestlén pyrkimyksiin rekisteröidä kyseessä ollut suklaavohve-
likeksin muoto Johnson 2015, s. 130–131. 

769 Tritton ym. 2018, 3–239. 
770 Tritton ym. 2018, 3–239. Ks. myös Stone 2018, s. 26. 
771 Tällaista tosiasiallista sekaannusta ei kuitenkaan näyttäisi olleen tässä tapauksessa Kit 

Kat -vohvelikeksin ja muiden vastaavien tuotteiden välillä. 
772 Ks. esim. Restatement (Third) of Unfair Competition 1995, § 13, Comment (e) (”Proof 

of actual consumer confusion caused by another’s use of the designation is also evidence of 
secondary meaning, since if the designation is not distinctive, use by another will not result in 
confusion…”); USPTO TMEP 2022, § 1212.06(e)(vi) sekä Dinwoodie 2019, s. 15. 
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merkityksetöntä, jos merkkiä on markkinoitu yksinään tavaramerkinomai-
sesti, mikäli asiassa ei kuitenkaan voida lopulta katsoa osoitetun, että kohde-
yleisö kykenee ymmärtämään merkkiä osoituksena kaupallisesta alkupe-
rästä.773   

Nykyinen EU-tavaramerkkioikeudellinen tulkinta on perusteltu, ja se voi-
daan hyväksyä. Pääpainon arvioinnissa täytyy olla siinä, miten kohdeyleisö 
ymmärtää merkin.774 Mikäli kohdeyleisö ymmärtää tietyn merkin kaupallisen 
alkuperän osoittajana, ei väliä ole sillä, minkälaisessa yhteydessä merkkiä on 
käytetty. Voidaan katsoa, että suojan myöntäminen on kaikissa tällaisissa ti-
lanteissa kohdeyleisön intressissä. Vastaavasti rekisteröinninhakijan intres-
sissä on saada suojaa tälle kommunikaatiokanavalle suhteessa kohdeyleisöön. 

On kuitenkin selvää, että kohdeyleisön tapaan ymmärtää merkki vaikuttaa 
merkittävästi merkin käyttötapa. Tästä syystä arvioinnissa on usein luonte-
vinta ja tärkeääkin kiinnittää huomiota siihen, miten merkkiä on käytetty. Mi-
käli käyttötapa tukee ennemminkin sitä, että rekisteröitäväksi haettu merkki 
esiintyy ainoastaan esimerkiksi kuvailevassa tai koristeellisessa merkityk-
sessä, jää rekisteröinninhakijan ainoaksi keinoksi toimittaa suoria todisteita 
siitä, miten kohdeyleisö tosiasiassa ymmärtää rekisteröitäväksi haetun mer-
kin. Käyttökelpoisin näistä on erityisesti markkinatutkimus.775 Markkinatut-
kimuksen luotettavuuteen ja metodologiaan täytyy kuitenkin kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Vaarana on, että markkinatutkimuksen tulokset tai niistä teh-
tävät johtopäätökset eivät vastaa kohdeyleisön todellisia päätöksentekopro-
sesseja. 776  Markkinatutkimuksen tuloksia voisi ehkäpä yrittää tukea koh-
deyleisöltä tai alan riippumattomilta toimijoilta pyydetyillä lausunnoilla, 
joista käy ilmi se, miten juuri rekisteröitäväksi haettu merkki ymmärretään. 
Myös edellä mainitun kaltainen näyttö todellisen sekaannuksen olemassa-
olosta voi auttaa erottamiskyvyn osoittamisessa. Mikäli kohdeyleisö on tosi-
asiassa sekoittanut toisen toimijan käyttämän merkin rekisteröitäväksi haet-
tavaan merkkiin, on tämä omiaan osoittamaan kyseisen merkin erottamisky-
kyä.  

On kuitenkin niin, että parasta, mitä rekisteröinninhakija voi tehdä paran-
taakseen mahdollisuuksiaan merkin rekisteröimiseksi, on kyseisen merkin 
käyttäminen tavaramerkinomaisesti. Tällä tavoin hän edesauttaa paitsi sitä, 
että kohdeyleisö voi ymmärtää kyseisen merkin kaupallisen alkuperän osoit-
tajana, myös sitä, että rekisteriviranomainen voi havaita tällaisen ymmärryk-
sen olevan olemassa. Rekisteröinninhakijan näkökulmasta on tietenkin niin, 
että on riskialtista alkaa yhtäkkiä käyttää kyseistä merkkiä itsenäisesti tuottei-
den yhteydessä, koska tällöin kohdeyleisö ei välttämättä enää tunnista tuot-
teen kaupallista alkuperää. Toisaalta kyseisen toimijan tulee jotenkin kyetä 

 
773 Folliard-Monguiral 2005, s. 62; Lunell 2007, s. 212 sekä Tritton ym. 2018, 3–246. 
774 Ks. tähän suuntaan myös Stone & Smyth 2005, s. 223–224. 
775 Ks. tähän suuntaan esim. Saksasta BGH 10.6.2010 - I ZB 39/09 (Buchstabe T mit 

Strich). 
776 Kur 2017b, s. 197 sekä myös Viken 2011, s. 238–239. 
 



 

158 
 

vahvistamaan tämän lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän merkin kykyä toi-
mia kaupallisen alkuperän osoittajana. Oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu, 
että tällaisessa tilanteessa lienee tehokkainta tehdä niin, että markkinoinnissa 
ryhdytään yhä enemmän korostamaan tätä lähtökohtaisesti erottamiskyvy-
töntä merkkiä.777 Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että markkinoin-
nissa ovat edelleen esillä kyseinen lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki 
ja niin sanottu päämerkki, joka on yleensä hoitanut alkuperän osoittamisen, 
mutta tällä kertaa markkinoinnissa nostetaan tämä lähtökohtaisesti erotta-
miskyvytön merkki näkyvämpään asemaan.778 Jonkin ajan kuluttua markki-
noinnissa voidaan jopa pudottaa kokonaan pois edellä mainittu päämerkki.779 
Parhaimmassa tapauksessa kohdeyleisö on alkanut tämän toiminnan myötä 
mieltämään kyseisen lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän merkin kaupalli-
sen alkuperän osoittajana. Tällöin alkuaan ontuva, kainalosauvan tavoin tukea 
toisesta ja vahvemmasta merkistä saanut merkki on noussut vertauskuvalli-
sesti omille jaloilleen ja päässyt eroon kainalosauvasta780 – siitä on siis tullut 
erottamiskykyinen ja rekisteröintikelpoinen.  

 

4.7.3 REKISTERÖITÄVÄKSI HAETTU MERKKI KOOSTUU 
SUUREMMASTA KOKONAISUUDESTA 

 
Edellä käsiteltyyn tilanteeseen nähden jokseenkin päinvastainen, ja käy-

tännössä harvemmin esiin tuleva, on tilanne, jossa tavaramerkin rekisteröin-
tiä haetaan suuremmasta kokonaisuudesta koostuvalle merkille, mutta käytön 
kautta saavutettua erottamiskykyä koskevat todisteet liittyvät vain merkin 
osan käyttöön ja tämän erottamiskykyiseksi tulemiseen. Tässä tilanteessa he-
rää kysymys siitä, voiko tällainen käyttö osoittaa erottamiskykyä rekisteröitä-
väksi haetun suuremman kokonaisuuden osalta.781  

EU-tavaramerkkioikeudellisesta ratkaisukäytännöstä voidaan nostaa esiin 
vuodelta 2009 peräisin oleva EUYT:n ratkaisu, jossa kyse oli seuraavan kuvio-
merkin rekisteröinnistä (mm. maksamiseen tarkoitetuille laitteille ja palve-
luille)782: 

 
777 Mellor ym. 2018, s. 312. Ks. esimerkkinä myös R 2027/2020-2, Stahls, 47 ja 67 kohdat; 

R 2028/2020-2, Stahls, 47 ja 66 kohdat sekä R 2030/2020-2, Stahls, 47 ja 67 kohdat. Ks. 
myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta O-072-18, Trade Mark Registration No. 3070652 by 
Birkenstock Sales GmbH [31] & [44]. 

778 Yhdysvalloissa käytetään tästä termiä ”Look For” -mainonta ja sitä pidetään Yhdysval-
loissa tärkeänä, muttei aina välttämättömänä todisteena käytön kautta saavutetusta erotta-
miskyvystä merkeille, joita käytetään osana suurempaa kokonaisuutta. Ks. tästä kokoavasti 
Restatement (Third) of Unfair Competition 1995, § 13, Comment (e) ja McCarthy 2022, § 7:30 
ja § 15:30 sekä etenkin jälkimmäisessä mainittu ratkaisukäytäntö. 

779 Mellor ym. 2018, s. 312. 
780 Ks. vertauskuvasta Dinwoodie 2019, s. 27. 
781 Edellytyksenä koko kysymyksen asettamiselle on tietysti se, että myös tämä suurem-

masta kokonaisuudesta koostuva merkki on lähtökohtaisesti erottamiskyvytön. Mikäli se kat-
sottaisiin lähtökohtaisesti erottamiskykyiseksi, ei käytön kautta saavutettua erottamiskykyä 
tarvitse tutkia. 

782 T‑414/07 Euro-Information. 
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KUVA 8. Korttia pitelevää kättä ja kolmea kolmiota esittävä 
kuviomerkki. EU-tavaramerkki hak.nro 005225776. 

 
Tässä tapauksessa rekisteröinninhakija esitti todisteita käytön kautta saa-

vutetusta erottamiskyvystä vain edellä olevasta kuvasta 8 ilmenevien kolmen 
kolmion osalta. EUYT oli asiassa samaa mieltä kuin EUIPO:n ensimmäinen 
valituslautakunta ja totesi, että vaikka oletettaisiinkin, että kyseessä olevat 
kolme kolmiota olisivat saavuttaneet erottamiskyvyn käyttönsä perusteella, 
mainittu erottamiskyky ei osoita rekisteröitäväksi haetun merkin erottamisky-
kyä, koska kyseinen merkki koostuu muistakin osatekijöistä, jotka ovat mää-
rääviä merkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa.783 EUIPO:n valituslauta-
kunta täsmensi omassa ratkaisussaan, että kolmen kolmion erottamiskyky 
(jos tällainen on siis erillisessä käytössä syntynyt) häviää rekisteröitäväksi 
haetussa merkissä, koska on todennäköistä, että kolmiot ymmärretään tässä 
kontekstissa ennemminkin toiminnallisessa merkityksessä, koska ne osoitta-
vat, kuinka korttia käytetään, ja erityisesti sitä, minne kortti tulee asettaa. Li-
säksi EUIPO:n valituslautakunnan mielestä kohdeyleisö ei miellä kyseisiä kol-
mioita rekisteröitäväksi haetun merkin pääasiallisena elementtinä.784   

Lopputulos on hyvin perusteltu. Kyseisessä tapauksessa jäi liiaksi arvailu-
jen varaan se, voidaanko kolmelle kolmiolle väitetysti syntyneen erottamisky-
vyn perusteella tehdä se johtopäätös, että myös rekisteröitäväksi haettu koko-
naisuus ymmärretään erottamiskykyisenä. Rekisteröinninhakijan olisi pitänyt 
toimittaa enemmän todisteita rekisteröitäväksi haetulle kokonaisuudelle syn-
tyneestä erottamiskyvystä. On kuitenkin hyvä huomata, että EUYT:n ja 
EUIPO:n valituslautakunnan esittämät perustelut antavat ymmärtää, että tie-
tyissä tapauksissa rekisteröitäväksi haetun merkin osaa koskevat todisteet 
käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä voisivat mahdollistaa johtopää-
töksen tekemisen myös koko rekisteröitäväksi haetun merkin käytön kautta 
saavutetun erottamiskyvyn osalta.  

Näissä tämän alaluvun kattamissa tilanteissa lienee tarkoituksenmukaista 
ottaa arvioinnille hyvin samankaltainen lähtökohta, joka kävi ilmi edellisestä 
alaluvusta. Näin ollen käyttö, joka koskee vain osaa rekisteröitäväksi haetusta 
merkistä, ei siis vielä sellaisenaan sulje pois sitä, että kohdeyleisö voi ymmär-
tää koko rekisteröitäväksi haetun merkkikokonaisuuden erottamiskykyi-
senä. 785  Erottamiskykyiseksi tulleen osan täytyy kuitenkin selvästi erottua 
siitä suuremmasta kokonaisuudesta, jolle rekisteröintiä haetaan, ja tämän on 

 
783 T‑414/07 Euro-Information, 48 kohta ja R 290/2007-1, Euro-Information, 27 kohta. 
784 R 290/2007-1, Euro-Information, 27 kohta. 
785 Vrt. C‑353/03 HAVE A BREAK, 26–30 kohdat. Ks. myös Ströbele 2020, Rn 699. 
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tapahduttava siten, että on todennäköistä, että kohdeyleisö voi ymmärtää 
myös tämän kokonaisuuden kaupallisen alkuperän osoittajana.786 Tällöin tä-
män suuremman kokonaisuuden rekisteröiminen tavaramerkiksi on perustel-
tua tällaisen yksittäistä osaa koskevan käytön perusteella. Tällaiselle tulkin-
nalle voidaan löytää tukea myös esimerkiksi Saksan tavaramerkkioikeu-
desta.787  

Sen sijaan mitä enemmän rekisteröitäväksi haetussa merkissä on muitakin 
lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömiä elementtejä ja mitä marginaalisempaan 
rooliin käytön kautta erottamiskykyiseksi väitetty osa jää tässä kokonaisuu-
dessa, sitä vaikeampaa on tehdä sellaista johtopäätöstä, että myös rekisteröi-
täväksi haettu kokonaisuus ymmärretään erottamiskykyisenä. Epäselvissä ti-
lanteissa rekisteröintiä ei tule myöntää suurempaan kokonaisuuteen, koska 
tällöin on riski siitä, että rekisteröinti antaa rekisteröinninhakijalle paljon laa-
jemman suojan kuin minkä tämä tosiasiassa ansaitsee ja mikä on tarpeen koh-
deyleisön suojelemiseksi muiden toimijoiden toimilta.788 Näissä tilanteissa ei 
ole kohtuutonta, että rekisteröinninhakijan on esitettävä enemmän todisteita 
nimenomaan rekisteröitäväksi haetulle kokonaisuudelle syntyneestä erotta-
miskyvystä. 

 

4.7.4 KÄYTETTY MERKKI POIKKEAA 
REKISTERÖITÄVÄKSI HAETUSTA MERKISTÄ 

 
Kun rekisteröinninhakija esittää näyttöä merkin käytön kautta saavute-

tusta erottamiskyvystä, on syystä tai toisesta mahdollista, että esitetyissä to-
disteissa näkyvä merkki ei ole aivan sama kuin rekisteröintihakemuksessa 
oleva, vaan jonkinlainen muunnelma siitä. Hyvin pelkistettynä esimerkkinä 
voisi toimia tilanne, jossa rekisteröintiä haetaan ympyrän muodolle, mutta 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä esittävistä todisteista ei ilmene täl-
laista ympyrää, vaan esimerkiksi hieman kokoon puristunut ympyrä eli soi-
kiota muistuttava muoto. 

Voidaan ajatella, että tällaisia tilanteita on mahdollista arvioida kahdella 
tavalla: A) koska todisteista ilmenevä merkki ei ole sama kuin se, jonka rekis-
teröintiä on haettu, jätetään nämä todisteet kokonaan huomiotta, tai B) jon-
kinasteinen poikkeama rekisteröitäväksi haetun ja tosiasiassa käytetyn mer-

 
786 Kuten edellä kuvattu EUYT:n ja EUIPO:n valituslautakunnan ratkaisu antaa ymmär-

tää.  
787 Ks. vanhemmasta ratkaisukäytännöstä BGH 11.11.1982 - I ZB 15/81 (BEKA Robusta). 

Tapauksessa rekisteröintiä haettiin lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömälle kuviomerkille 
BEKA Robusta. Tapauksessa BGH katsoi, että vaikka vain osan BEKA osoitettiin tulleen erot-
tamiskykyiseksi sen käytön kautta, oikeutti tämä rekisteröinnin merkille BEKA Robusta. Tä-
män ratkaisun aikaan käytön kautta erottamiskykyiseksi tulleiden merkkien rekisteröinnistä 
säädettiin säännöksessä § 4 Abs. 3 WZG. Ks. samaan suuntaan uudemmasta ratkaisukäytän-
nöstä esim. BPatG 11.2.2010 - 26 W (pat) 6/09 (freenet iPhone) Ks. myös oikeuskirjallisuu-
desta Ströbele 2020, Rn 699; Ingerl & Rohnke 2010, Rn 323 sekä Dauskardt 2017, s. 168–170. 

788 Ks. samaan suuntaan Dauskardt 2017, s. 170–171. 
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kin välillä sallitaan, jolloin todisteet käytöstä voidaan ottaa arvioinnissa huo-
mioon. Mikäli valinta näiden vaihtoehtojen välillä kohdistuu B-kohtaan, herää 
vielä jatkokysymys, miten suuri poikkeama on sallittua, jotta käyttö toimii 
osoituksena rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskyvystä. Käytön kautta 
saavutettua erottamiskykyä koskevien säännösten sanamuoto ei ota myöskään 
tähän nimenomaisesti kantaa. 

Tätä kysymystä sivuttiin edellä käsitellyssä EUT:n Werther’s Original -rat-
kaisussa. 789  Tapauksessa makeisia sisältäneeseen säilytyspussiin oli paina-
tettu kuva, jossa on noin viidentoista makeisen kasa. Kuvan makeiset muistut-
tivat rekisteröitäväksi haettua merkkiä, joka siis koostui yhden makeisen muo-
dosta. Rekisteröinninhakija esitti, että rekisteröitäväksi haettu merkki ilmeni 
siten kaksiulotteisena tästä säilytyspussiin painatetusta kuvasta. EUT totesi, 
että ei ole pois suljettua, etteikö tällaisen tavaramerkin kaksiulotteinen kuva 
voisi mahdollisesti helpottaa tavaramerkin tunnettuutta kohdeyleisön kes-
kuudessa silloin, kun siitä voidaan havaita tuotteen kolmiulotteisen muodon 
olennaiset osat.790 EUT kuitenkin korosti sitä, että mikä tahansa tavaramerkin 
käyttö, erityisesti kolmiulotteisen merkin kaksiulotteisen kuvan käyttö, ei vält-
tämättä ole käyttöä tavaramerkkinä eli käyttöä, jonka tarkoituksena on osoit-
taa kohdeyleisölle tuotteiden kaupallinen alkuperä.791 Tässä tapauksessa sen, 
että pakkaukseen painatettu kuva esitti realistista kuvaa kasasta makeisia, kat-
sottiin puhuvan sitä vastaan, että muotoa käytettiin kyseisessä kuvassa tava-
ramerkkinä. Makeisia esittävää kuvaa ei siten voitu pitää kuvana tavaramer-
kistä, vaan ainoastaan tapana havainnollistaa pussin sisältöä.792 Ratkaisusta 
on mahdollista päätellä, että merkin käyttö poikkeavassa muodossa voidaan 
tietyissä olosuhteissa sallia, mutta tähän suhtaudutaan lähtökohtaisesti va-
rauksella.793  

Poikkeavan käytön sallittavuutta arvioitiin nimenomaisesti ja tiukasti 
vuonna 2014 annetussa EUYT:n ratkaisussa, joka koski seuraavassa kuvatun 
ilman uurteita olevan kurvikkaan pullon rekisteröintiä (useille eri tavaroille, 
muun muassa luokan 32 juomille).794 

 
789 C-24/05 P Werther’s Original. 
790 C-24/05 P Werther’s Original, 60 kohta. 
791 C-24/05 P Werther’s Original, 61–62 kohdat. 
792 C-24/05 P Werther’s Original, 63–64 kohdat. 
793 Ks. myös Lunell 2007, s. 224. 
794 T‑411/14 Coca-Cola. 
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KUVA 9. Coca-Cola-ulkoasumerkki. EU-tavaramerkki hak.nro 

010532687. 
 

Rekisteröinninhakija esitti runsaasti eri todisteita haetun merkin erotta-
miskykyiseksi tulemisesta. Osa todisteista koski kurvikasta pulloa, jossa on 
uurteita. Nämä todisteet eivät siis tarkalleen ottaen koskeneet rekisteröitä-
väksi haettua merkkiä eli kurvikasta pulloa, jossa ei ole uurteita. EUYT:n mu-
kaan näiden todisteiden perusteella ei ollut mahdollista tehdä minkäänlaisia 
päätelmiä siitä, kuinka kohdeyleisö mieltää rekisteröitäväksi haetun mer-
kin.795 

Poikkeavan käytön sallittavuutta on arvioitu tiukasti myös vuonna 2018 
annetussa EUYT:n ratkaisussa, joka koski seuraavassa kuvatun kuviomerkin 
deluxe rekisteröintiä (useille eri tavaroille ja palveluille).796 

 
KUVA 10. DELUXE-kuviomerkki. EU-tavaramerkki hak.nro 

011253044. 

 
Rekisteröinninhakija toimitti asiassa todisteita myös sellaisesta käytöstä, 

joka ei koskenut edellä kuvattua merkkiä, vaan kahta siitä poikkeavaa merk-
kiä. Valitettavasti mistään asiaa koskevasta ratkaisusta, EUYT:n, EUIPO:n va-
lituslautakunnan797 taikka EUIPO:n ensimmäisen instanssin798 ratkaisuista, 

 
795 T‑411/14 Coca-Cola, 86–88 kohdat. 
796 T-222/14 DELUXE. 
797 R 1250/2013-2, DELUXE. 
798 EUIPO:n tutkijan 13.6.2013 tekemä päätös asiassa 011253044 DELUXE. 
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ei käy ilmi sitä, miltä nämä käytetyt ja poikkeavat merkit tarkalleen ottaen 
näyttivät. EUYT:n ratkaisussa kuitenkin kuvaillaan yhden näistä merkeistä si-
sältävän ainakin sanaelementin ”deluxe 142” ja toisen koostuvan jonkinlai-
sesta punaisesta ympyrästä.799 Tapauksessa EUYT katsoi, että nämä olivat täy-
sin eri merkkejä verrattuna rekisteröitäväksi haettuun merkkiin, eivätkä ne si-
ten voi toimia tukena sen osoittamiseksi, että kohdeyleisö ymmärtää rekiste-
röitäväksi haetun merkin kaupallisen alkuperän osoittajana haetuille tava-
roille ja palveluille.800  

Kaikista huomionarvoisin nyt pohdittavaa kysymystä koskeva tapaus on 
EUYT:n kesällä vuonna 2019 antama Adidas-ratkaisu, joka koski seuraavaa 
vuonna 2014 rekisteröityä EU-tavaramerkkiä (luokka 25: vaatteet, jalkineet, 
päähineet).801 
 

 
KUVA 11. ADIDAS kolme raitaa -kuviomerkki. EU-tavaramerkki hak.nro 
012442166. 
 
Tavaramerkkiä kuvataan tavaramerkkihakemuksessa siten, että se ”muo-

dostuu kolmesta tasavälein olevasta samansuuntaisesta ja samanlevyisestä 
raidasta, jotka voidaan sijoittaa tuotteeseen minkä suuntaisesti tahansa”.  

Tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen toinen toimija vaati tavaramerkin mi-
tättömäksi julistamista erottamiskyvyn puuttumisen takia.802 Kun tavaramer-
kin haltija päätyi esittämään näyttöä merkin käytön kautta saavutetusta erot-
tamiskyvystä, kävi ilmi, että osa todisteista ei esittänyt merkkiä siinä muo-
dossa kuin sitä oli haettu. Osassa näistä todisteista edellä kuvattu mustan ja 
valkoisen yhdistelmä oli nimittäin käänteinen eli sisälsi valkoisia (tai vaaleita) 

 
799 T-222/14 DELUXE, 89 kohta (”la marca figurativa deluxe 142 y la marca del círculo 

rojo”). EUYT:n ratkaisusta on saatavilla vain espanjan- ja ranskankielinen versio (asian rat-
kaisukielenä oli espanja). 

800 T-222/14 DELUXE, 97–98 kohdat. Ratkaisussa ei viitattu edellä mainittuun EUT:n 
Werther’s Original -ratkaisuun. 

801 T‑307/17 Adidas. 
802 Tavaramerkki oli alun perin rekisteröity lähtökohtaisesti erottamiskykyisenä. 
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raitoja mustalla (tai tummalla) pohjalla.803 Osassa näistä todisteista raidat oli-
vat myös viistoja eivätkä suoria kuten rekisteröitäväksi haetussa merkissä.  

Tapauksesta tekee mielenkiintoisen se, että tavaramerkin haltija vetosi 
analogisesti sallittujen muutosten periaatteeseen, jota käytetään osana tava-
ramerkin tosiasiallisen käytön arviointia.  

Muistutuksena todettakoon, että tavaramerkin tosiasiallisessa 
käytössä on siis kyse vaatimuksesta, jonka mukaan jo rekisteröity 
EU-tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos tavaramerkin 
haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut ta-
varamerkkiä tosiasialliseen käyttöön tai jos tällainen käyttö on ol-
lut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jät-
tämiseen ole pätevää syytä.804 Lainsäädännössä on tämän tosiasi-
allisen käytön käsitteen osalta nimenomaisesti todettu, että tosi-
asialliseksi käytöksi luetaan myös ”käyttö muodossa, joka poik-
keaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poik-
keaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn”. 805 Tuo säännös 
siis toisin sanoen ilmaisee tosiasialliseen käyttöön liittyvän sallit-
tujen muutosten periaatteen.  

 
Koska tavaramerkin haltijan mielestä tätä periaatetta oli sovellettava ana-

logisesti myös käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointiin, liittyivät 
kaikki sen toimittamat asiakirjat kyseessä olevan tavaramerkin sellaisiin käyt-
tömuotoihin, joiden osalta tämän tavaramerkin erottamiskyky ei muutu, ja 
näillä käyttömuodoilla on siten sen mukaan merkitystä arvioitaessa, onko ky-
seinen tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi. 

EUIPO oli eri mieltä tämän periaatteen soveltumisesta. Se katsoi, että käy-
tön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa käsite ”käyttö” on suppe-
ampi kuin tosiasiallisen käytön arvioinnissa. EUIPO:n mukaan rekisteröin-
ninhakija voi merkin erottamiskykyiseksi tulon osoittamiseksi vedota pää-
sääntöisesti vain merkin käyttöön siinä muodossa kuin merkkiä on haettu re-
kisteröitäväksi. Vain vähäiset muutokset voidaan hyväksyä.806 EUIPO:n vali-
tuslautakunta olikin aiemmin hylännyt edellä mainitut tavaramerkin haltijan 
todisteet, joissa väriyhdistelmä oli käänteinen, koska tätä ei voitu pitää vähäi-
senä muutoksena rekisteröityyn merkkiin.807 

Sen sijaan EUYT vahvisti tavaramerkin haltijan esittämän näkemyksen 
siltä osin kuin kyse on sallittujen muutosten periaatteen soveltumisesta ana-
logisesti käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointiin. EUYT perusteli 

 
803 Vaihtoehtoisesti nämä todisteet oli mahdollista käsittää niin, että ne esittivät merkkejä, 

joissa oli kolmen raidan sijasta tosiasiallisesti vain kaksi mustaa (tai tummaa) raitaa valkoi-
sella (tai vaalealla) pohjalla. Ks. T‑307/17 Adidas, 89–90 kohdat. 

804 EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohta. 
805 EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta (aiem-

man yhteisön tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta). 
806 T‑307/17 Adidas, 51 kohta. 
807 R 1515/2016-2, Adidas. 
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tätä seuraavasti. EUYT ensinnäkin muistutti siitä, että kyseistä periaatetta so-
velletaan tosiasiallisen käytön arvioinnissa siitä syystä, että tavaramerkin hal-
tijalle annetaan mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettä-
essä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta so-
peuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin 
edistämistä koskeviin vaatimuksiin.808 Tämän todettuaan EUYT totesi, että 
mainittu tarve tehdä tavaramerkkiin tiettyjä muutoksia sen kaupallista hyö-
dyntämistä varten on voimassa myös ajanjaksolla, jonka kuluessa kyseinen ta-
varamerkki mahdollisesti tulee erottamiskykyiseksi käytön seurauksena. 809 
Näin ollen, aivan kuten on asian laita tosiasiallisen käytön yhteydessä, myös 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioitaessa käytön käsitteen on tul-
kittava viittaavan paitsi tavaramerkin käyttöön siinä muodossa, jossa sille ha-
ettiin rekisteröintiä, myös tavaramerkin käyttöön muodoissa, jotka ”poikkea-
vat vain vähäisin osin kyseisestä muodosta ja joiden voidaan siis katsoa ko-
konaisuutena vastaavan mainittua muotoa” (korostus lisätty). 810  Nyt kun 
EUYT oli katsonut, että sallittujen muutosten periaate soveltuu analogisesti 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointiin, oli seuraavaksi vuorossa 
sen tarkastelu, kuinka tätä periaatetta oli sovellettava käsillä olevaan tapauk-
seen. 

Asiassa katsottiin, että tavaramerkin haltijalle rekisteröity merkki oli hyvin 
yksinkertainen. EUYT:n mukaan tästä seuraa, että jopa pienet siihen tehdyt 
muutokset voivat aiheuttaa muutoksia, joita ei voida pitää vähäisinä, jolloin 
tavaramerkin muutetun muodon ei voida katsoa kokonaisuutena vastaavan 
sen rekisteröityä muotoa.811 Rekisteröidyssä tavaramerkissä oli hyvin vähän 
ominaispiirteitä, yksi näistä on kolmen mustan raidan käyttäminen valkoisella 
pohjalla ja tästä syntyvä erityinen kontrasti. EUYT katsoi, että väriyhdistelmän 
muuttamista käänteiseksi – vaikka säilytettäisiin kolmen raidan ja taustan vä-
linen voimakas kontrasti – ei voida pitää vähäisenä muutoksena kyseessä ole-
van tavaramerkin rekisteröityyn muotoon nähden. 812  Tästä syystä arvioin-
nissa tuli hylätä todisteet, jotka esittivät merkkejä, jotka muodostuvat kol-
mesta valkoisesta (tai vaaleasta) raidasta mustalla (tai tummalla) pohjalla.813  

Jos palaamme nyt tämän luvun alussa esitettyihin tulkintavaihtoehtoihin 
(A: muutoksia ei sallita, B: jonkinasteiset muutokset sallitaan), on edellä esi-
tetyn perusteella syytä todeta seuraava. Näyttää siltä, että EU-
tavaramerkkioikeudellisessa ratkaisukäytännössä ei ole asetettu sellaista eh-
dotonta sääntöä, että merkkiä olisi tullut käyttää tismalleen siinä muodossa 
kuin missä sitä on haettu rekisteröitäväksi (A-vaihtoehto). Ratkaisukäytän-

 
808 T‑307/17 Adidas, 54 kohta ja siinä viitattu ratkaisukäytäntö. 
809 T‑307/17 Adidas, 57 kohta. 
810 T‑307/17 Adidas, 61–62 kohdat. 
811 T‑307/17 Adidas, 70–72 kohdat. 
812 T‑307/17 Adidas, 76–77 kohdat 
813 T‑307/17 Adidas, 78 ja 103 kohdat. Ks. EUYT:n Adidas-ratkaisun jälkeisestä vastaa-

vasta ratkaisukäytännöstä myös T-13/18 Crédit Mutuel, 109 ja 113 kohdat. 
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nössä on toisin sanoen asetuttu B-vaihtoehdon kannalle. B-vaihtoehdon kan-
nalla ollaan ainakin myös Yhdistyneen kuningaskunnan814 ja Yhdysvaltojen815 
kansallisissa tavaramerkkijärjestelmissä. Saksan kansallisen tavaramerkkioi-
keuden osalta tilanne on epäselvempi. Useat oikeuskirjallisuudessa esitetyt 
kannanotot näyttäisivät edellyttävän A-vaihtoehdon soveltamista.816 

Nykyinen EU-tavaramerkkioikeudellinen tulkinta on perusteltua. Kuten 
edellä kuvatussa EUYT:n Adidas-ratkaisussa todettiin, on tavanomaista, että 
merkkiin saatetaan tehdä pieniä muutoksia esimerkiksi markkinointistrategi-
sista syistä. On selvää, että nämä ja muistakin syistä tehdyt muutokset voivat 
olla niin vähäpätöisiä, ettei niillä ole merkitystä erottamiskyvyn arvioinnin 
osalta. Otetaan esimerkiksi seuraava tilanne. Rekisteröintiä haetaan kuvio-
merkille, joka koostuu kuvailevasta sanasta sekä tavanomaisesta ja jonkin vä-
risestä kuvioelementistä. Tämä kuviomerkki katsotaan kokonaisuutena arvi-
oiden lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömäksi. Rekisteröinninhakija esittää 
todisteita merkin käytöstä. Suuressa osassa todisteista esiintyy kuviomerkki, 
jossa mainitun kuvioelementin värisävy on tummempi kuin tavaramerkkiha-
kemuksessa esitetyn kuviomerkin. Vaikka näissä todisteissa esiintyvä merkki 
ei näin tarkkaan ottaen olekaan sama kuin rekisteröitäväksi haettu merkki, on 
ero niin vähäinen, ettei sillä ole mitään merkitystä. Jos tässä tapauksessa koh-
deyleisö ymmärtää merkin kaupallisen alkuperän osoittajana siinä muodossa 
kuin sitä on käytetty, voidaan tämä käyttö ja sen johdosta syntynyt käsitys 
kohdeyleisön keskuudessa lukea myös rekisteröitäväksi haetun merkin 
eduksi. Olisi kohtuutonta tavaramerkin hakijan kannalta, jos mainitunkaltai-
nen käyttö jäisi huomiotta. Tällaisen käytön huomioon ottamisesta ei myös-
kään voine aiheutua merkittävää haittaa muille toimijoille. Muutoksella ei esi-
merkiksi ole merkittävää vaikutusta lopulta rekisteröitäväksi tulevan tavara-
merkin suoja-alaan.  

Lisäksi erityisesti tiettyjä epätavanomaisia merkkejä käytetään käytännöl-
lisistä syistä hieman eri muodossa kuin pelkästään rekisteröitäväksi haetussa 
muodossa. Esimerkiksi tavaran tai pakkauksen ulkoasusta muodostuva 
merkki saattaa esiintyä markkinoinnissa kaksiulotteisena ”jäljennöksenä” 
haetusta ulkoasusta.817 Jos todisteiden täytyisi koskea vain merkin käyttöä tis-
malleen siinä muodossa kuin sitä on haettu eli kolmiulotteisena, olisi tällaisten 

 
814 Ks. esim. O-682-21, Trade Mark Application No. 3361324 by Tefal S.A.S. [23]-[24]. Ks. 

myös UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcom-
ing objections, 5.11 Use as part of another mark. 

815 Ks. esim. Altman & Pollack 2022, § 20:14. 
816  Ströbele 2020, Rn 690 (”Die Verkehrsdurchsetzung muss sich auf die konkret 

angemeldete Marke beziehen, nicht auf ein davon abweichendes, lediglich ähnliches 
Zeichen”). Ströbele viittaa tässä yhteydessä BGH:n ratkaisuun BGH 22.4.2010 - I ZR 17/05 
(Pralinenform II). Ratkaisu ei kuitenkaan koskenut käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
arviointia, vaan tavaramerkin loukkausarviointia. Ks. myös Schneider 2021, Rn 1024 (”Gerade 
für dieses Zeichen in seiner konkret angemeldeten Form und nicht lediglich für ein nur 
ähnliches Zeichen muss auch die Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werden”); Ingerl & 
Rohnke 2010, Rn 319 (”Die Verkehrsdurchsetzung muß immer im Hinblick auf das konkrete 
Zeichen in der Form, in der es angemeldet ist, also die graphische Darstellung, nachgewiesen 
sein”) sekä von Schultz 2012, Rn 232 (”Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung muss für das 
konkret angemeldete Zeichen er bracht werden”). 

817 Ks. myös Lunell 2007, s. 223. 
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merkkien erottamiskyvyn todistaminen tarpeettoman vaikeaa. Ei ole nimit-
täin pois suljettua, etteikö tällainen kaksiulotteinen ”jäljennös” voisi olla sel-
lainen, joka on tarpeeksi samankaltainen kuin rekisteröitäväksi haettava 
merkki, jolloin se, että kohdeyleisö on toistuvasti kohdannut merkin tässä kak-
siulotteisessa muodossa ja muodostanut sen myötä käsityksen merkistä tava-
ramerkkinä, tarkoittaa, että kohdeyleisö todennäköisesti mieltää myös rekis-
teröitäväksi haetun kolmiulotteisen muodon samalla tavoin. 

Entä sitten tämän luvun alussa esitetty kysymys siitä, miten B-vaihtoehdon 
soveltamisala tarkalleen ottaen määräytyy: miten suuri poikkeama on sallit-
tua, jotta käyttö toimii osoituksena rekisteröitäväksi haetun merkin erottamis-
kyvystä? EUYT:n Adidas-ratkaisu on tässä mielessä tärkeä, koska se on en-
simmäinen EUT:n tai EUYT:n ratkaisu, jossa määritellään täsmällisemmin 
sallittujen muutosten arviointikriteeristö. Kuten edellä kävi ilmi, EUYT lausui 
kyseisessä ratkaisussa, että käytetty muoto voi poiketa vain vähäisin osin re-
kisteröitäväksi haetusta tai rekisteröidystä muodosta siten, että sen voidaan 
kokonaisuutena katsoa vastaavan tätä muotoa.818 

Vertailevan tulkinnan näkökulmasta voidaan todeta, että tämä ohjenuora 
vastaa pitkälti sitä arviointitapaa, jota käytetään sekä Yhdistyneen kuningas-
kunnan819 että myös Yhdysvaltojen820 kansallisessa tavaramerkkioikeudessa.  

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että EUYT:n omaksuma tapa 
soveltaa sallittujen muutosten periaatetta analogisesti käytön kautta saavutet-
tua erottamiskykyä koskeviin tapauksiin herättää kysymyksiä muun muassa 
kyseisen testin soveltamisalasta ja seurauksista. Yhden kirjoittajan mukaan 
uhkana on, että se johtaa heikkojen merkkien ylisuojaamiseen.821 Mielestäni 

 
818 T‑307/17 Adidas, 61–62 kohdat. 

819 Ks. esim. O-682-21, Trade Mark Application No. 3361324 by Tefal S.A.S. [23]-[24]. Ks. 
myös UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcom-
ing objections, 5.11 Use as part of another mark (”Small differences between the mark applied 
for and the mark which has been used may be ignored so long as they do not alter the distinc-
tive character of the mark”). 

820 Altman & Pollack 2022, § 20:14 (”secondary meaning is mark specific; therefore, sec-
ondary meaning for one version of a mark does not by itself prove that another version also 
has secondary meaning. However, in some circumstances, minor modification of a mark 
might be presumed not to have affected the mark's acquired distinctiveness”). Ks. myös Yh-
dysvaltojen sääntely, joka koskee sitä, että rekisteröitäväksi haettuun merkkiin nähden ”sa-
maa” merkkiä koskeva aikaisempi rekisteröinti voi oikeuttaa haetun merkin rekisteröinnin 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella (37 CFR § 2.41(a)(1)). Ks. tästä myös 
USPTO TMEP 2022, § 1212.04(b) (”A proposed mark is the ‘same mark’ as a previously regis-
tered mark for the purpose of 37 CFR §2.41(a)(1) if it is the ‘legal equivalent’ of such a mark”). 
Ks. ratkaisukäytännöstä esim. In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 1347 
(Fed. Cir. 2001)(”A mark is the legal equivalent of another if it creates the same, continuing 
commercial impression such that the consumer would consider them both the same mark”). 
Ks. myös esim. In re Flex-O-Glass, Inc., 194 USPQ 203, 205–206, 1977 WL 22504, 2 (TTAB 
1977)(”persons exposed to applicant’s registered mark – – would, upon encountering [appli-
cant’s yellow rectangle and red circle design] – –, be likely to accept it as the same mark or as 
an inconsequential modification or modernization thereof – –. [A]pplicant may ‘tack on’ to its 
use of the mark in question, the use of the registered mark – – and therefore may properly 
rely upon its registration in support of its claim of distinctiveness herein”) sekä In re UKW 
Holding Company, 2020 WL 6589678, 9-10 (TTAB 2020). 

821 Basire 2020, s. 908–909. 
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tähän huoleen ei ole syytä. EUYT:n asettama testi siitä, että käytetty muoto voi 
poiketa vain vähäisin osin rekisteröitäväksi haetusta tai rekisteröidystä muo-
dosta siten, että sen voidaan kokonaisuutena katsoa vastaavan tätä muotoa, 
jättää kovin vähän liikkumavaraa sallituille muutoksille. Näin on erityisesti 
sitä todennäköisemmin, mitä yksinkertaisempi (eli voitaneen sanoa ”hei-
kompi”) rekisteröitäväksi haettava merkki on.822 On vielä korostettava sitä, 
että kyseisessä tapauksessa EUYT päätyi lopulta samaan lopputulokseen kuin 
mihin EUIPO:n valituslautakunta oli päätynyt. On siis vaikea nähdä, että 
EUYT:n Adidas-ratkaisu olisi muuttanut harjoitettavaa tulkintatapaa joiltakin 
osin liian sallivaan suuntaan.823  

Nähdäkseni EUYT:n asettama testi tavoittaa hyvin sen, mistä sallituissa 
muutoksissa tulisikin olla kyse.  Vähäiset ja kokonaisuuden kannalta merki-
tyksettömät muutokset ovat sallittuja.824 Kovin paljon tätä tarkempia suunta-
viivoja on vaikeaa – ellei täysin mahdotonta – antaa, vaan arviointi tehdään 
kunkin yksittäistapauksen osalta ottaen huomioon tuon tapauksen ominais-
piirteet.825 Tavoitteena on lopulta sen varmistaminen, että rekisteröinninha-
kija ei saa suojaa muulle kuin mihin se ansaitsee eli sille, minkä kohdeyleisö 
todella mieltää kaupallisen alkuperän osoittajana.  

 

4.7.5 KENEN TOIMESTA TAPAHTUNUT KÄYTTÖ VOI 
TOIMIA OSOITUKSENA MERKIN EROTTAMISKYVYSTÄ? 

 
Kun arvioitavana on rekisteröitäväksi haetun merkin käytön kautta saavu-

tettu erottamiskyky, kiinnittyy huomio luonnollisesti siihen, miten rekiste-
röinninhakija on käyttänyt kyseistä merkkiä. Mutta tämä ei kuitenkaan vielä 
itsessään tarkoita, että kaikki muut käyttötavat olisivat täysin merkityksettö-
miä käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnin kannalta.  

EU-tavaramerkkiasetuksen käytön kautta saavutettua erottamiskykyä kos-
keva sääntely ei ainakaan nimenomaisesti aseta mitään rajoituksia sille, kenen 
toimesta tapahtunut merkin käyttö on merkityksellistä ja voi toimia osoituk-
sena käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä.826 Sama pätee myös tava-
ramerkkidirektiivin, Pariisin yleissopimuksen ja TRIPS-sopimuksen vastaa-
vien säännösten osalta. 

 
822 Ks. myös Mancinella 2020, s. 427–428. 
823 Ks. myöhemmästä ratkaisukäytännöstä esim. R 1763/2021-5, 24 ORE business school, 

41 kohta ja R 1764/2021-5, 24 ORE business school, 41 kohta.  
824 Tähän hieman liitännäisenä seikkana on syytä tuoda esiin, että sallittujen muutosten 

periaatteen ei tulisi estää lyhenteenä tapahtuvan käytön huomioimista rekisteröitäväksi hae-
tun merkin hyväksi. Ks. aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä esim. T‑590/14 ULTIMATE 
FIGHTING CHAMPIONSHIP, 81, 85–86, 88, 90, 93–95, 97, 99 kohdat, jossa rekisteröitä-
väksi haetun merkin ”ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP” käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä arvioitaessa voitiin ottaa huomioon myös käyttö, joka koski lyhennettä ”UFC”. 
EUYT piti asiassa todennäköisenä, että kohdeyleisö yhdisti nämä merkit toisiinsa.   

825 Ks. myös arvioinnin apuna soveltuvin osin CP8 - Use of a mark in a form differing from 
the one registered 2020.   

826 Mielenkiintoisena historiallisena yksityiskohtana voidaan mainita, että vuonna 1986 
käydyissä yhteisön tavaramerkkiasetusta (EU-tavaramerkkiasetuksen edeltäjä) koskevissa 
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Asiaa on kuitenkin pohdittu ratkaisukäytännössä. Tavaramerkin rekiste-
röinninhakijan itsensä harjoittaman käyttämisen lisäksi tämän valtuuttamien 
kolmansien osapuolten, kuten lisenssinsaajien tai muiden taloudellisesti si-
doksissa olevien yritysten, käyttö on myös katsottu merkitykselliseksi, jos ne 
tarjoavat merkin kohteena olevia tavaroita ja palveluja tavaramerkin hakijan 
valvonnan alla.827 On järkeenkäypää, että myös tällainen käyttö voi olla tava-
ramerkin hakijalle hyödyksi osoitettaessa käytön kautta saavutettua erotta-
miskykyä. 

Tästä ratkaisukäytännöstä on mahdollista tehdä seuraava käänteinen joh-
topäätös. Jos merkkiä on käyttänyt sellainenkin taho, joka ei ole tavaramerkin 
rekisteröinninhakijan valtuuttama eikä käyttö tapahdu hakijan valvonnan 
alla, on tällainen käyttö päinvastoin omiaan asettamaan epäilyksen erottamis-
kyvyn olemassaololle eli että merkillä tarjottavat tavarat ja palvelut voitaisiin 
yhdistää hakijaan.828  

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin nähdäkseni ihan perustellusti esitetty, 
että tällainen tavaramerkin hakijan kontrollin ulkopuolella tapahtuva kolman-
nen toimijan käyttö voisi kuitenkin poikkeuksellisesti toimia osoituksena mer-
kin erottamiskykyiseksi tulosta, mikäli käyttö on aiheuttanut sekaannusta 
kohdeyleisön keskuudessa ja kohdeyleisö on luullut, että kolmannen tarjoa-
mat tuotteet tulevat tavaramerkin hakijalta tai ovat muuten tämän valvonnan 
alla. Sekaannushan on tällöin mahdollinen vain, mikäli rekisteröitäväksi ha-
ettu merkki on erottamiskykyinen. 829  Vertailevan tulkinnan näkökulmasta 
voidaan todeta, että tällainen näyttö on merkityksellistä erityisesti Yhdysval-
tojen kansallisessa tavaramerkkioikeudessa.830 

 
neuvotteluissa Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksesta lisättiin yhteisön tavaramerkin 
mitättömyysperusteiden yhteyteen nimenomainen maininta siitä, kenen toimien seurauk-
sena merkille on täytynyt syntyä erottamiskyky sen käytön myötä, jotta alun perin väärin pe-
rusteiden rekisteröidyn lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän merkin rekisteröinti voidaan 
pitää voimassa. Ks. Council Working Party on Intellectual Property (Trade Mark) 1986b, s. 41 
(”– – use which has been made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent”). 
Ks. myös Council Working Party on Intellectual Property (Trade Mark) 1986a, s. 71. On epä-
selvää, miksi kyseinen lisäys katsottiin tarpeelliseksi ja miksi vastaavaa mainintaa ei ollut eh-
dottomien hylkäysperusteiden yhteydessä olevassa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä 
koskevassa säännöksessä. Lisäyksestä sittemmin luovuttiin eikä sitä enää ollut, kun yhteisön 
tavaramerkkiasetuksesta annettiin sen lopullinen versio vuonna 1993. 

827 T-13/18 Crédit Mutuel, 145, 153, 158 ja 166–168 kohdat sekä R 10/2015-2, DOG GPS, 
39 kohta. Ks. myös Hanf 2021, Rn 193. 

828 Ks. myös Hanf 2021, Rn 193, jossa tällainen päätelmä tehdään EUT:n Philips-ratkaisun 
perusteella (C-299/99 Philips, 65 kohta). Nähdäkseni kyseinen ratkaisu ei ainakaan kovin 
suoraan ja selkeästi mahdollista sanottua tulkintaa. 

829 Phillips 2003, s. 113 (”In European law there is nothing to prevent the unauthorized 
use of a sign by a competitor from accruing to the applicant's benefit. In fact logic dictates that, 
since the unauthorized use of the sign assumes that relevant consumers will recognize it and 
draw their own conclusions as to the merits of the contrasted goods or services, such use of 
the sign is quite strong evidence of factual distinctiveness”). 

830 Ks. esim. Restatement (Third) of Unfair Competition 1995, § 13, Comment (e) (”Proof 
of actual consumer confusion caused by another’s use of the designation is also evidence of 
secondary meaning, since if the designation is not distinctive, use by another will not result in 
confusion…”); USPTO TMEP 2022, § 1212.06(e)(vi) sekä Dinwoodie 2019, s. 15. 
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Lisäksi myös itse kohdeyleisön toimesta tapahtunut käyttö voisi toimia 
osoituksena tavaramerkin hakijan merkin erottamiskyvystä. On nimittäin 
mahdollista, että kuluttajat alkavat esimerkiksi omasta aloitteestaan käyttä-
mään vaikkapa jotakin sanaa tai muuta tunnusta osoituksena juuri tavaramer-
kin hakijan tavaroista ja palveluista erotuksena muiden toimijoiden vastaa-
vista. Nykypäivänä esimerkiksi internetissä tapahtuva kommunikaatio, kuten 
vaikkapa sosiaalisen median alustat tai eri keskustelupalstat, voivat mahdolli-
sesti osoittaa tällaista kohdeyleisön toimesta tapahtuneen käytön olemassa-
oloa.831  

Lisäksi merkin käyttö taiteessa voisi ehkä toimia osoituksena sen erotta-
miskyvystä.832 Myös merkistä tehdyt parodiat voivat toimia osoituksena käy-
tön kautta saavutetusta erottamiskyvystä.833 

On siis katsottava, että myös muiden kuin tavaramerkin hakijan toimesta 
tapahtunut käyttö voi olla merkityksellistä arvioitaessa kyseisen merkin erot-
tamiskykyä. Tämä on perusteltua, koska lopulta merkityksellistä on se, miten 
kohdeyleisö ymmärtää merkin. Monenlaiset käyttötilanteet voivat toimia osoi-
tuksena tästä ymmärryksestä.  

 

4.7.6 KÄYTÖN KESTO 
 
Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdan mukaan eri-

tyisesti merkin käytön kesto(n pituus) on sellainen tosiseikka, joka on otettava 
huomioon merkin suojaamiskelpoisuutta arvioitaessa. 834  EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta eivät sen si-
jaan sisällä mainintaa käytön kestosta. Tällaista mainintaa ei myöskään ole ta-
varamerkkidirektiivin tai TRIPS-sopimuksen vastaavissa säännöksissä. 

 
831 Ks. tästä yhdysvaltalaisesta oikeuskirjallisuudesta esim. Coleman 2016, Mrohs 2017 ja 

Roberts 2021, joissa katsotaan tällaisen todistusaineiston olevan erityisen hyödyllistä osoitet-
taessa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä.  

832 Ks. tähän suuntaan esim. T‑411/14 Coca-Cola, 64 kohta (”kantaja vetoaa siihen tapaan, 
jolla kolmannet ovat käyttäneet haettua tavaramerkkiä [joka koostui kurvikkaan pullon muo-
dosta] erilaisissa kulttuurin ilmaisumuodoissa. Se väittää, että jos yleisö ei katsoisi haetun ta-
varamerkin olevan tunnusomainen Coca-Cola-yhtiölle, voidaan kysyä, mitä tietyt taiteilijat ta-
voittelevat töillään, koska heidän teoksissaan viitataan kantajan mukaan selvästi Coca-Cola-
pulloon”). EUYT ei kuitenkaan kyseisessä tapauksessa nimenomaisesti kommentoinut tätä 
käyttöä ja sen merkitystä todisteena haetun merkin erottamiskyvystä. 

833  Ks. esim. Yhdysvalloista In re Serial Podcast, LLC, 126 USPQ2d 1061, 2018 WL 
1522217, 15 (TTAB 2018)(”Saturday Night Live has parodied the – – mark. – – We find that 
the fact that such a long-running, famous, national weekly television show has parodied Ap-
plicant’s service using an almost identical graphical display is highly probative of acquired 
distinctiveness. Indeed, even Sesame Street has created such a parody. Together, we think the 
parodies in the record in this case constitute highly unusual and highly significant evidence”). 
Ks. myös USPTO TMEP 2022, § 1212.06(e)(vi). 

834 Myös Pariisin yleissopimusta koskeva ohjeistus mainitsee käytön keston. Ks. Boden-
hausen 1968, s. 118 (”circumstances may show that a trademark which originally was not dis-
tinctive has, in the long run, through use, acquired a ‘secondary meaning’ which makes it dis-
tinctive”, korostus lisätty). 
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EUT on kuitenkin todennut Chiemsee-ratkaisussa käytön keston olevan 
yksi merkityksellisistä tekijöistä arvioitaessa käytön kautta saavutettua erot-
tamiskykyä.835 Tässä yhteydessä herää erityisesti seuraava kysymys: onko käy-
tön kestolle mahdollista asettaa jokin vähimmäisaika, jotta käytön kesto voi 
toimia osoituksena käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä? 

EU-tavaramerkkioikeutta koskevan ratkaisukäytännön mukaan lähtökoh-
taisesti erottamiskyvytöntä merkkiä tulee aina käyttää tietyn aikaa, jotta se voi 
saavuttaa erottamiskyvyn.836 Tässä ratkaisukäytännössä on edelleen katsottu, 
että erottamiskykyä ei yleensä saavuteta äkillisesti, vaan vasta merkin pitkä-
kestoisen käytön jälkeen. Merkki, jota on käytetty markkinoilla yhtäjaksoisesti 
useita vuosikymmeniä, on todennäköisemmin saavuttanut erottamiskyvyn 
verrattuna sellaiseen merkkiin, jonka käyttö alkoi vasta vähän aikaa ennen 
merkkiä koskevan hakemuksen jättämisajankohtaa. Mitä kauemmin merkki 
on ollut esillä, sitä todennäköisempää on, että kohdeyleisön jäsenet ovat alka-
neet tunnistamaan sen tietyn kaupallisen alkuperän osoittajana.837 Esimer-
kiksi sanamerkkiä ”KEEPALL” koskevassa tapauksessa merkin yli 70 vuotta 
kestänyt laaja-alainen käyttö oli yksi ratkaiseva tekijä sille, että merkin katsot-
tiin saavuttaneen erottamiskyvyn sen käytön kautta.838 Sen sijaan Nature Re-
search -kuviomerkkiä koskevassa tapauksessa katsottiin, että merkki ei ollut 
voinut saavuttaa erottamiskykyä, kun sen käyttö oli alkanut vasta puolitoista 
kuukautta ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä.839  

Ratkaisukäytännössä on myös katsottu, että merkkityypillä voi olla vaiku-
tusta siihen, missä ajassa erottamiskyky voidaan saavuttaa. Etenkin epätavan-
omaisten merkkien osalta käytön kautta saavutettu erottamiskyky voi viedä 
aikaa, koska kuluttajat eivät ole tottuneet mieltämään esimerkiksi yksinomaan 

 
835 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 51 kohta. Ks. myös C-363/99 Post-

kantoor, 30 kohta. Ks. myös alemmantasoisesta ratkaisukäytännöstä esim. R 2971/2014-5, 
GET READY - GET YOUR OWN STYLE!, 42 kohta (”long term use in business transactions is 
an important factor for proving acquired distinctiveness”). 

836 Ks. esim. R 1844/2015-4, Imaging MS Solution, 24 kohta (”given the lack of any use, it 
is impossible that the EUTM applied for acquired distinctive character through said use – –
”). Ks. myös Tritton 2012, s. 232 (”use of the mark is a necessary condition for Art. 7(3) to 
apply – –”).  

837 Pitkäaikaisen käytön merkitystä on korostettu esim. EUYT:n ratkaisussa T-137/08 
Deere, 34 ja 44–45 kohdat. Ks. samaan suuntaan myös T‑465/18 EUROLAMP pioneers in 
new technology, 64 kohta. Ks. myös esim. R 787/2018-5, Área Metropolitana De Barcelona, 
59 kohta (”The longer the customers and potential customers have seen the brand, the more 
likely it is that the brand with a single source in the market will have to be linked with a single 
source”). Ks. myös R 631/2016-4, DIGITAL CROWN, 27 kohta (”Acquired distinctiveness re-
quires that the public be exposed to the mark over a prolonged period of time”). Ks. myös 
EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds 
for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 8 As-
sessment of the Evidence, 8.6 Length of use, s. 678. 

838 R 999/2008-2, KEEPALL, 28 kohta. Ks. vastaavasti R 2168/2016-5, ÖKO-TEST, 133 
kohta (merkkiä oli käytetty yhtäjaksoisesti yli 30 vuoden ajan). 

839 R 711/2017-2, nature research, 45 kohta. Ks. vastaavista tapauksista esim. R 631/2016-
4, DIGITAL CROWN, 27 kohta (käyttö oli alkanut kuusi kuukautta ennen rekisteröintihake-
muksen jättämispäivää) tai R 1435/2017-1, IWATCH, 25–26 kohdat (käyttö ei ollut edes ehti-
nyt alkaa ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä). 
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tavaran ulkoasua tai tavaran tai palvelun yhteydessä käytettävää väriä kaupal-
lisen alkuperän osoittajana. Esimerkiksi eräässä värimerkkiä koskevassa ta-
pauksessa on todettu, että kolme vuotta kestänyt käyttö oli liian lyhytaikainen 
osoittamaan käytössä hankittua erottamiskykyä. 840  Myös eräässä sijainti-
merkkiä koskevassa tapauksessa kolmen vuoden mittainen käyttö oli seikka, 
joka puhui käytön kautta saavutettua erottamiskykyä vastaan.841 

Ei ole kuitenkaan pois suljettua, etteikö mikä tahansa merkki voisi tulla 
käytössä erottamiskykyiseksi suhteellisen lyhyessäkin ajassa. EUIPO:n tutkin-
taohjeistuksen mukaan erottamiskyky voidaan saavuttaa hyvinkin nopeasti 
(engl. rapid acquired distinctiveness), mikäli merkin kohteena olevista tava-
roista ja palveluista tehdään suuri mainoskampanja 842  ja/tai hakemuksen 
kohteena oleva merkki on vain muunnelma843 pitkään käytössä olleesta mer-
kistä.844  EUIPO:n tutkintaohjeistuksen mukaan tästä jälkimmäisestä tilan-
teesta on kyse esimerkiksi silloin, jos olemassa olevan ja laajasti käytetyn tie-
tokoneen käyttöjärjestelmän uusi versio lanseerataan merkillä, jossa käytän-
nössä vain toistetaan tuotteen edelliselle versiolle haetun tavaramerkin ra-
kenne tai sisältö tai molemmat. Tällaisen tuotteen tavaramerkki pystyy saa-
maan käytössä syntyneen erottamiskyvyn suhteellisen nopeasti, koska kaikki 
nykyiset käyttäjät ymmärtävät heti, että hakemuksen kohteena oleva merkki 
viittaa uuden version päivittämiseen.845 EUIPO:n tutkintaohjeistuksen mu-

 
840 R 317/2010-2, SNCF, 4 ja 52 kohta.  
841 R 1753/2008-1, DAKO-Werk, 32 kohta. 
842 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.6 Length of use, s. 678. Ks. myös rat-
kaisukäytännöstä esim. R 290/2017-5, TV TELEWIZJA ŚWIATŁOWODOWA, 32 kohta (”It is 
extremely difficult to demonstrate that distinctiveness was acquired in the course of only a few 
months. This would require a huge advertising campaign and a ubiquitous media presence”, 
korostus lisätty). 

843 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.6 Length of use, s. 678 sekä R 711/2017-2, nature 
research, 45 kohta (”the use of other marks with the same component ‘nature’ may reduce the 
length of time that the new mark needs to acquire a distinctive character”).  

844 EUIPO:n tutkintaohjeissa myös korostetaan, että näissä nopeasti syntyneen erottamis-
kyvyn tilanteissa noudatetaan kuitenkin muuten yleisiä käytön kautta saavutetun erottamis-
kyvyn arviointikriteereitä (esim. mitä tulee kohdeyleisöön ja alueeseen, jolla erottamiskyky on 
osoitettava). Ks. EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, 
Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.6 Length of use, s. 678–679. 

845 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.6 Length of use, s. 678. Vaikuttaa siltä, että 
EUIPO:lla on tältä osin ollut mielessä ennen kaikkea Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmä. 
Englanninkielinen ikkunaa tarkoittava sana ”windows” voidaan ymmärtää käyttöjärjestelmiä 
lähtökohtaisesti kuvaavaksi sanaksi, koska käyttöjärjestelmässä voidaan avata asioita erillisiin 
”ikkunoihin”. Kyseinen sana on kuitenkin käyttöjärjestelmien yhteydessä tullut tunnetuksi 
viittauksena juuri Microsoftin käyttöjärjestelmiin. Näin ollen mikäli Microsoft haluaisi rekis-
teröidä tavaramerkkinä sen uuden Windows-käyttöjärjestelmän esimerkiksi muodossa 
WINDOWS + jokin numero, on tuo yhdistelmä todennäköisesti saavuttanut hyvin nopeasti 
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kaan vastaava ilmiö koskee myös eräitä suuria urheilu-, musiikki- tai kulttuu-
ritapahtumia, jotka järjestetään säännöllisesti ja joiden tiedetään olevan erit-
täin houkuttelevia. Miljoonat ihmiset odottavat näitä tapahtumia, ja tieto siitä, 
että tapahtuma on määrä järjestää, edeltää virallista ilmoitusta sen järjestämi-
sestä. Tällaiset olosuhteet luovat valtavaa kiinnostusta kyseisille tapahtumille 
nimettävää paikkaa ja siitä ilmoittamista kohtaan (kaupunki/maa + vuosi -
merkit846). Siksi on kohtuullista olettaa, että kun ilmoitetaan, että tietty tapah-
tuma on myönnetty tietylle kaupungille tai maalle, kaikki kohdekuluttajat, 
jotka ovat kiinnostuneita kyseisestä alasta tai toimivat alalla, saavat sen toden-
näköisesti heti tietoonsa. Tämä voi saada aikaan sen, että tuleva tapahtuma 
saa erittäin nopeasti käytössä syntyneen erottamiskyvyn, erityisesti silloin, 
kun merkissä toistetaan aikaisemmin käytettyjen tavaramerkkien rakenne si-
ten, että yleisö mieltää välittömästi uuden tapahtuman jatkumoksi vakiintu-
neille tapahtumille.847 

On myös katsottu, että merkin lähtökohtaisen erottamiskyvyttömyyden 
taso voi vaikuttaa siihen, missä ajassa merkki voi tulla erottamiskykyiseksi sen 
käytön kautta. Jos merkki on vaikkapa erittäin kuvaileva suhteessa rekisteröi-
täväksi haettuihin tavaroihin tai palveluihin tai molempiin, voidaan merkkiä 
joutua käyttämään pidempään, jotta kohdeyleisö alkaa ymmärtämään merkin 

 
erottamiskyvyn kohdeyleisön keskuudessa sen jälkeen, kun tieto tällaisesta uudesta käyttöjär-
jestelmästä on tullut julkiseksi.  

846 Jos tällaisille tapahtumille haetaan tavaramerkkisuojaa käyttämällä ainoastaan kau-
punki tai maa + vuosi -yhdistelmää, kuten on ollut asian laita vaikkapa suurten urheilutapah-
tumien osalta, katsotaan tällaiset merkit yleensä lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömiksi. Ks. 
esim. R 1467/2005-1, GERMANY 2006. Esimerkiksi kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n 
osalta on nähtävissä hienoinen muutos siinä tavassa, jolla se on pyrkinyt saamaan tavara-
merkkisuojaa järjestämilleen jalkapallon maailmanmestaruuskisoille. Esimerkiksi Ranskassa 
vuonna 1998 ja yhteisesti Etelä-Koreassa ja Japanissa vuonna 2002 järjestettyjen kisojen 
osalta FIFA haki rekisteröintiä kuviomerkeille, jotka ovat maa + vuosi -yhdistelmän lisäksi 
sisältäneet erityisiä kuvioelementtejä ja joskus myös tunnuksen ”FIFA” (ks. Ranskan kisojen 
osalta esimerkiksi ranskalainen tavaramerkkirekisteröinti 96640827 ja Etelä-Korean ja Japa-
nin kisojen osalta eteläkorealainen tavaramerkkirekisteröinti 4004845570000). FIFA on kui-
tenkin nähtävästi tämän jälkeen halunnut laajempaa suojaa kisoilleen, ja esimerkiksi Saksassa 
vuonna 2006 järjestettyjen kisojen osalta se haki myös pelkän sanamerkin ”GERMANY 2006” 
rekisteröintiä muun muassa EU-tavaramerkkinä (ks. EU-tavaramerkkihakemus 002153005). 
On selvää, että mielikuvituksellisten kuvioelementtien ja/tai sanaelementin ”FIFA” lisäämi-
nen tällaisten maa + vuosi -yhdistelmien yhteyteen tekee niiden tavaramerkkirekisteröinnistä 
helpompaa, koska tällainen merkki voidaan lähes poikkeuksetta rekisteröidä lähtökohtaisesti 
erottamiskykyisenä. Ks. kuitenkin FIFA:lle myönnetty EU-tavaramerkkirekisteröinti 
009569732 sanamerkille ”QATAR 2022”, joka on – ehkä hieman yllättäen – rekisteröity ilman 
EU-tavaramerkkitietokannasta ilmenevää merkintää käytön kautta saavutetusta erottamisky-
vystä. Rekisteröinti on sittemmin menetetty, koska tavaramerkkiä ei ollut osoitettu käytetyn 
tosiasiallisesti (EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) . 

847 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.6 Length of use, s. 678. Nopeasti saavutetun erot-
tamiskyvyn hyväksyminen mahdollistaa ennen kaikkea tavaramerkin hakijan (tapahtumien 
järjestäjien) ja mahdollisten lisenssinsaajien (sidosryhmien) intressien riittävän huomioimi-
sen. Esimerkiksi suuret urheilutapahtumat tuottavat valtavia summia lisensseillä ja kauppa-
tavaroilla, ja siksi on ilmeistä, että tapahtumien järjestäjillä ja niiden sidosryhmillä on suuri 
intressi suojata näiden tapahtumien kaupallinen hyödyntäminen. Ks. Fischer 2015. Ks. aihee-
seen liittyvästä väijytysmarkkinoinnista yleisemmin esim. Louw 2012. 
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myös kaupallisen alkuperän osoittajana eikä vain tässä erittäin kuvailevassa 
merkityksessä. Vastaavasti jos taas kyseessä on kuvaileva merkki, joka on kui-
tenkin lähellä suggestiivisuutta ja siten lähtökohtaista erottamiskykyä, voi-
daan olettaa, että tällainen merkki kykenee saavuttamaan ainakin jossain 
määrin helpommin ja nopeammin erottamiskyvyn sen käytön kautta.848 

Käytön keston osalta huomiota on kiinnitetty myös siihen, onko käyttö ol-
lut yhtäjaksoista. Katkos merkin käytössä, erityisesti pitkähkö sellainen, voi 
aiheuttaa epäilyjä merkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemassa-
olosta.849 

EU-tavaramerkkioikeudessa rekisteröinninhakijan tulee osoittaa käytön 
alkamisajankohta ja käytön ajallinen kesto konkreettisten todisteiden avulla. 
Pelkkä hakijan oma lausunto siitä, että merkin käyttö on alkanut tiettynä ajan-
kohtana ja että käyttö on ollut jatkuvaa, ei ole riittävää. Esimerkiksi eräässä 
värimerkkiä koskevassa tapauksessa hakija kertoi, että merkkiä oli käytetty ai-
nakin 35 vuoden ajan. Väitteen paikkansapitävyydestä jäi epäilys, koska näin 
pitkäaikaisesta käytöstä ei ollut mitään konkreettisia todisteita, esimerkiksi 
päivättyinä valokuvina tai muuna materiaalina.850 

Vertailevan tulkinnan näkökulmasta voidaan todeta, että edellä kuvattuun 
nähden samoja seikkoja on nostettu esille myös Saksan851 ja Yhdistyneen ku-
ningaskunnan852 kansallisissa tavaramerkkijärjestelmissä. Esimerkiksi Yhdis-
tyneessä kuningaskunnassa UKIPO:n tutkintaohjeet korostavat, että mikäli 
merkin käytössä on ollut katkoksia, on tutkittava tarkkaan niiden vaikutus 

 
848 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 50 kohta. Ks. samaan suuntaan myös 

Lunell 2007, s. 217 sekä Tritton 2012, s. 232 (”Obviously, some signs are incapable of acquir-
ing distinctive character however much used – e.g. the colour white for shirts”).  

849  Julkisasiamies Cosmaksen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-
109/97 Chiemsee, 71 kohta. Ks. myös R 771/2010-1, Cortadora de cerámica, 41 kohta ja R 
1176/2017-5, TRADITII, 39 ja 45 kohta. Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, 
Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinc-
tiveness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.6 Length of use, 
s. 678. 

850  R 2205/2017-4, JLG, 33 kohta. Ks. vastaavista ratkaisuista esim. R 1374/2010-2, 
SANTOS, 36 kohta (rekisteröinninhakijan mukaan merkkiä oli käytetty 50 vuotta, mutta esi-
merkiksi merkillä varustettujen tuotteiden myyntiä koskevat todisteet alkoivat vasta vuodesta 
2000 eli kahdeksan vuotta ennen hakemuksen jättämispäivää) sekä R 1952/2013-1, Birkens-
tock, 40 kohta (rekisteröinninhakijan mukaan merkkiä oli käytetty 40 vuotta, mutta tästä ei 
ollut mitään todisteita). Ks. myös EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examina-
tion, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through 
Use (Article 7(3) EUTMR), 8 Assessment of the Evidence, 8.6 Length of use, s. 678. 

851 Saksassa ei ole asetettu mitään vähimmäisvaatimusta merkin käytön kestolle. Esimerk-
kinä nopeasta erottamiskyvyn syntymisestä on BGH:n Porsche Boxster -ratkaisu, jossa oli 
kyse auton muodon rekisteröinnistä ulkoasumerkkinä autoille ja niiden osille. BGH totesi, että 
esimerkiksi autojen muodot tulevat yleensä erottamiskykyiseksi hyvin pian (vaikka ne olisi-
vatkin lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömiä), koska ennen ja välittömästi julkaisun jälkeen 
niitä mainostetaan paljon, ja kohdeyleisö on tottunut erottamaan autot ulkonäöltään. BGH 
15.12.2005 - I ZB 33/04 (Porsche Boxster). Ks. myös oikeuskirjallisuudesta esim. Ingerl & 
Rohnke 2010, Rn 333 sekä Ströbele 2020, Rn 798. 

852 Ks. esim. O-433-18, Trade Mark Application No. 3173211 by G & M Safe Deck Limited 
[54]-[55]. Ks. myös UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination guide. Part 
D Overcoming objections, 5.2 Turnover and period of use.  
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merkin tunnettuuteen. Tutkintaohjeissa käytetään muun ohella sangen ha-
vainnollistavaa mansikkamyyjäesimerkkiä. Mansikkamyyjä ei välttämättä 
pysty osoittamaan myyntiä (eli merkin käyttöä) koko vuoden ajalta. Kuitenkin 
jos tämä myy mansikoita kahden kuukauden ajan joka vuosi esimerkiksi kym-
menen vuoden ajan, ei vuoden aikana tapahtuvalle pidemmällekään katkok-
selle tuotteiden myynnissä tule antaa ratkaisevaa merkitystä ottaen huomioon 
kyseessä olevien tuotteiden kausiluonteisuus.853     

Yhdysvalloissa käytön kestoa koskeva tilanne on sääntelytasolla erilainen. 
Yhdysvaltojen tavaramerkkilainsäädännössä on nimittäin erityissäännös käy-
tön keston huomioon ottamisesta. Tämän erityissäännöksen mukaan yksi tapa 
osoittaa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä on osoittaa merkin olen-
naisesti yksinomaista kaupallista käyttöä viiden vuoden ajalta.854 Jos tämä 
osoitetaan, voi rekisteriviranomaisena toimiva USPTO pelkästään tämän sei-
kan perusteella rekisteröidä merkin. Viisi vuotta kestänyt olennaisesti yksin-
omainen kaupallinen käyttö luo siis olettaman merkille syntyneestä erottamis-
kyvystä. On kuitenkin korostettava, että USPTO voi harkintansa mukaan vaa-
tia lisätodisteita käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä. Erityisesti re-
kisteröitäväksi haetun merkin luonne vaikuttaa siihen, voiko tällainen viiden 
vuoden ajan jatkunut käyttö oikeuttaa merkin rekisteröinnin.855 Yhdysvalta-
laisessa oikeuskirjallisuudessa McCarthy huomauttaa, että sääntelyn mainit-
sema viiden vuoden aikamääre on lopulta sangen sattumanvaraisesti valittu 
eikä se siis sovellu erotuksetta joka tapaukseen.856 Myös Yhdysvalloissa on 
katsottu, että käytön kautta saavutettu erottamiskyky voi nykypäivänä syntyä 
tietyissä olosuhteissa hyvinkin nopeasti.857 Yhdysvalloissa harjoitettava arvi-
ointi käytön keston suhteen ei siten näytä loppujen lopuksi eroavan kovinkaan 
paljoa EU-tavaramerkkioikeudessa harjoitettavasta arvioinnista. 

 
853 UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination guide. Part D Overcom-

ing objections, 5.2 Turnover and period of use. 
854 Ks. Lanham Act § 2(f), 15 USC § 1052(f) sekä 37 CFR § 2.41(a)(2). 
855 Ks. esim. In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332, 1336–1337 (Fed.Cir. 2015) ja In 

re Sausser Summers, PC, 2021 WL 2392480, 5–6 (TTAB 2021). Ks. myös USPTO TMEP 2022, 
§ 1212.05 (”Whether a claim of five years’ use will be deemed sufficient to establish that the 
mark has acquired distinctiveness depends largely on the nature of the mark in relation to the 
specified goods/services/classes”). Ks. yleisemmin ja kokoavasti keston vaikutuksesta arvi-
oinnissa USPTO TMEP 2022, § 1212.06(a). Ks. myös Restatement (Third) of Unfair Competi-
tion 1995, § 13, Comment (e). 

856 McCarthy 2022, § 15:54 (”But the five-year use presumption of the Lanham Act is ob-
viously a purely arbitrary measure. It apparently was selected on the assumption that after 
five years' use, many marks would become distinctive for federal registration purposes”). Ks. 
myös Derenberg 1948, s. 836–838; Derenberg 1972, s. 190 ja Schloss 1996, s. 729–730.  

857 Ks. esim. L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1130 (Fed. Cir. 
1993)(”The effect of mass exposure achievable with today's communications media can not be 
ignored in determination of secondary meaning. Fashion items take readily to development of 
secondary meaning upon mass media promotion, for the fashion status of the source is often 
part of the commercial value of fashion items. L.A. Gear's advertising and promotion were 
extensive, and public demand for this design was shown, by sales figures, to have been rapidly 
achieved”). Federal Circuit hylkäsi näin väitteen, jonka mukaan viisi kuukautta oli liian lyhyt 
aika saavuttaa käytön kautta saavutettu erottamiskyky uuden urheilukengän muodosta koos-
tuvalle ulkoasumerkille. Ratkaisu koski rekisteröimättömien, mutta tosiasiassa käytettyjen 
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Samankaltaista arviointia harjoitetaan myös tavaramerkin vakiintumisen 
arvioinnissa.858 Vakiintumisopissa on myös korostettu kohdeyleisön tarkkaa-
vaisuusasteen merkitystä arvioitaessa sitä, missä ajassa merkki voi saavuttaa 
erottamiskyvyn sen käytön kautta.859 Merkit, joita käytetään kalliiden ja ar-
vostettujen tuotteiden yhteydessä, saattavat tulla nopeammin erottamiskykyi-
siksi kuin merkit, jotka koskevat halpoja massakulutustavaroita.860 Tämä jär-
keenkäypä oletus perustuu siihen, että kohdeyleisö suhtautuu lähtökohtaisesti 
tarkkaavaisemmin tällaisten tuotteiden hankintaan ja näin ollen kykenee ehkä 
nopeammin painamaan mieleensä jonkin merkin osoituksena tuotteen kau-
pallisesta alkuperästä. 

EU-tavaramerkkioikeudessa vallitseva tulkinta voidaan hyväksyä. Erotta-
miskyvyn syntymisen esiedellytyksenä on, että kohdeyleisön täytyy ensin tu-
tustua kyseiseen merkkiin, esimerkiksi ostotilanteessa tai tuotteiden mainos-
tamisen myötä. Vasta tämän jälkeen, ajan myötä, kohdeyleisö voi alkaa liittä-
mään kyseisen merkin tiettyyn tuotteeseen siten, että se toimii heille osoituk-
sena tuotteiden tietystä (usein nimettömästä) kaupallisesta alkuperästä. 861 
Käytön kestolle ei ole mahdollista asettaa mitään vähimmäisaikaa, joka auto-
maattisesti toimisi osoituksena erottamiskyvyn saavuttamisesta. Se, kuinka 
pitkäaikaista kestoa merkin käytöltä vaaditaan, riippuu useasta eri tekijästä. 
Edellä on kuvattu tällaisia tekijöitä. Ei ole pois suljettua, etteikö mikä tahansa 
merkki voisi tulla käytössä erottamiskykyiseksi suhteellisen lyhyessäkin 
ajassa, esimerkiksi juuri sen intensiivisen käytön myötä tai mikäli kyseessä on 
vaikkapa tunnetun urheilutapahtuman merkki, joka noudattaa aikaisempien 
vastaavien merkkien rakennetta.862 Vastaavasti pitkäänkin jatkunut käyttö voi 
olla riittämätöntä erottamiskyvyn saavuttamiseksi merkin käytön kautta, jos 
käyttö on esimerkiksi ollut vaatimatonta. Lisäksi merkin käytön luonteella on 
muutenkin merkitystä. Käytön on täytynyt ennen kaikkea olla luonteeltaan 
sellaista, minkä johdosta kohdeyleisö voi käsittää juuri kyseisen merkin tava-
ramerkkinä eli osoituksena tavaran ja palvelun tietystä kaupallisesta alkupe-
rästä. Pitkäkestoinenkaan merkin käyttö ei ole hyödyksi erottamiskykyä osoi-
tettaessa, mikäli käyttö on esimerkiksi ollut vain tuotteita kuvailevaa tai vain 
koristeellista. Myös merkin lähtökohtaisen erottamiskyvyttömyyden tasolla, 
käytössä tapahtuneilla katkoksilla ja kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteella voi 
olla merkitystä arvioinnissa, kuten edellä on käynyt ilmi. Käytön kesto on 
myös todistettava konkreettisten todisteiden avulla. 

 
 

merkkien (Lanham Act § 43(a), 15 USC § 1125(a)) yhteydessä arvioitavaa käytön kautta saa-
vutettua erottamiskykyä. Ks. aiheesta myös McCarthy 2022, § 15:55–56. 

858 Ks. SOU 1958:10, s. 224; Holmqvist 1975, s. 267 et seq. sekä Drockila 1977, s. 152 et seq. 
859 Ks. esim. Holmqvist 1975, s. 277 et seq. 
860 Ks. tähän suuntaan Lunell 2007, s. 216. 
861 Lunell 2007, s. 216. 
862 Oikeuskirjallisuudessa on todettu hyvin, että mitä lyhyempikestoista merkin käyttö on 

ollut, sitä vakuuttavampia todisteiden täytyy olla, jotta rekisteriviranomainen tai tuomioistuin 
saadaan vakuutetuksi tavaramerkin rekisteröinnistä. Ks. Carboni 2005, s. 77. Näin ollen mer-
kin hyvin lyhytaikainen käyttö puhuu ainakin lähtökohtaisesti sitä vastaan, että erottamiskyky 
on voitu saavuttaa merkin käytön kautta. Tämä lähtökohta voidaan kumota vakuuttavien 
todisteiden avulla. 
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4.8 VAADITTAVA TUNNISTAMISASTE JA MERKIN 
VAPAANAPITOTARVE 

 
4.8.1 JOHDANTO 

 
Koska käytön kautta saavutettu erottamiskyky edellyttää kohdeyleisön kes-

kuudessa olevaa ymmärrystä merkistä tavaramerkkinä eli kaupallisen alkupe-
rän osoittajana, on tärkeää selvittää, kuinka korkeaa tällaisen tunnistamisas-
teen täytyy olla. Toisin sanoen kuinka suuren osan kohdeyleisöstä tulee ym-
märtää merkki osoituksena kaupallisesta alkuperästä, jotta merkin rekiste-
röinti on oikeutettua? Onko tämä tunnistamisaste pelkistettävissä ennalta 
määrättävään numeeriseen kynnysarvoon, kuten vaikkapa 30, 50 tai 100 pro-
senttiin kohdeyleisöstä? Tärkeä kysymys tässä yhteydessä on myös se, pitäi-
sikö tässä tunnistamisasteen määräytymisessä myös ottaa huomioon rekiste-
röitäväksi haettavaan merkkiin mahdollisesti kohdistuva vapaanapitotarve 
sen varmistamiseksi, etteivät yksittäiset toimijat saa kohtuutonta hallintaa 
merkkeihin, joilla on toivottavia ominaisuuksia myös muiden kannalta. Erityi-
sesti tämä viimeinen kysymys on jo kauan aikaa ollut ongelmallinen. 

Käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevien säännösten sana-
muoto ei ota näihin kysymyksiin nimenomaisesti kantaa. Tämänhetkinen oi-
keustila perustuukin pitkälti siihen, mitä EUT on todennut vuonna 1999 anta-
massaan Chiemsee-ratkaisussa. Seuraavassa tehtävä tarkastelu aloitetaan kui-
tenkin poikkeuksellisesti tutustumalla ensin aihetta koskevaan aiempaan 
kansalliseen ratkaisukäytäntöön (4.8.2). Näistä ratkaisuista suurin osa on 
ajalta ennen EU:n tavaramerkkilainsäädäntöä ja loputkin ajalta ennen EUT:n 
Chiemsee-ratkaisua. Vasta tämän jälkeen tarkastellaan EUT:n Chiemsee-rat-
kaisua (4.8.3). Tämä käsittelyjärjestys on valittu siitä syystä, että EUT:n 
Chiemsee-ratkaisu koski kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä harmonisoivan 
tavaramerkkidirektiivin tulkintaa ja se oli erityisen käänteentekevä juuri tä-
hän aiempaan kansalliseen ratkaisukäytäntöön nähden. Tämän kansallisen 
ratkaisukäytännön tuntemus myös edesauttaa ymmärtämään EUT:n Chiem-
see-ratkaisussa todettua. Kansallisista ratkaisuista on tähän yhteyteen valittu 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan ratkaisukäytäntö siitä syystä, että eri-
tyisesti juuri niihin nähden EUT:n Chiemsee-ratkaisua voidaan pitää kään-
teentekevänä.  

EUT:n Chiemsee-ratkaisua koskevassa alaluvussa kuvataan myös ratkai-
sun jälkeistä aiheeseen liittyvää EUT:n muuta ratkaisukäytäntöä. Tuon jäl-
keen esitellään lyhyesti EUYT:n ja EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäy-
täntöä tunnistamisasteen arvioinnista (4.8.4). Lopuksi pohditaan nykytilan 
tarkoituksenmukaisuutta ja esitellään ratkaisuehdotus tämän johdannon 
alussa esitettyihin kysymyksiin (4.8.5). 
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4.8.2 AIKAISEMPI KANSALLINEN RATKAISUKÄYTÄNTÖ: 
VAADITTU TUNNISTAMISASTE RIIPPUI MERKKIÄ 
KOSKEVAN VAPAANAPITOTARPEEN PAINAVUUDESTA 

 
4.8.2.1 Yhdistynyt kuningaskunta 

 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei muotoutunut ennen EU:n tavaramerk-

kilainsäädäntöä mitään ennalta määritettyä tarkkaa sääntöä siitä, kuinka suu-
ren osan kohdeyleisöstä tuli tarkalleen ottaen ymmärtää merkki erottamisky-
kyisenä, jotta merkki voitiin rekisteröidä sen käytön kautta syntyneen erotta-
miskyvyn nojalla. Arviointi tehtiin tapauskohtaisesti. Tarkkojen tunnistamis-
asteiden asettamatta jättäminen perustunee siihen, että tarkkaa tunnistamis-
astetta osoittavien markkinatutkimusten käyttöön on aina suhtauduttu Yhdis-
tyneessä kuningaskunnassa suurella varauksella.863 

Merkittävää tässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetussa ratkaisu-
käytännössä oli se, että rekisteröitäväksi haettuun merkkiin kohdistuvalla va-
paanapitotarpeella oli usein ratkaiseva rooli arvioinnissa. Tämä tarkoitti käy-
tännössä sitä, että tietyt lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömät merkit eivät 
voineet niihin liittyvän vapaanapitotarpeen takia tulla koskaan rekisteröinti-
kelpoisiksi, eivät edes niiden huomattavan käytössä syntyneen erottamisky-
vyn johdosta. Ensimmäiset tätä koskevat ratkaisut annettiin jo 1910-luvun 
vaihteessa.864  

Yksi tätä ratkaisulinjaa edustava ratkaisu on vuonna 1954 annettu House 
of Lordsin ratkaisu maantieteellisen nimityksen ”Yorkshire” rekisteröinnistä 
tavaramerkkinä. 865  Tapauksessa hakija oli vuonna 1950 hakenut kyseisen 
merkin rekisteröintiä erilaisille kuparituotteille. Yorkshire on alue ja entinen 
kreivikunta Yhdistyneen kuningaskunnan pohjoisosassa, joka on ollut pitkään 
tunnettu teollisuudestaan. Haettu merkki oli maantieteellistä alkuperää osoit-
tavana ilmaisuna lähtökohtaisesti erottamiskyvytön ja saattoi tuon aikaisen 
tavaramerkkilainsäädännön mukaan olla rekisteröintikelpoinen vain, mikäli 
se oli tullut sen käytön johdosta erottamiskykyiseksi.866 Hakijayhtiö oli kotoi-

 
863 Ks. esim. Philips Electronics BV v. Remington Consumer Products [1998] RPC 283 (Ja-

cob J) [293] (”the experience of detailed examination of opinion polls (including questioning 
of interviewees) conducted for the purpose of litigation in the English courts has shown that 
such polls may not be reliable. They certainly require detailed scrutiny. For instance leading 
and non-leading questions often produce quite different answers. And sometimes it turns out 
that the public were just guessing at matters which had never, in their ordinary shopping, 
bothered them at all”). Ks. myös Lea 1999; Jacob 2016 ja Mellor ym. 2018, s. 995. 

864 Ks. ensimmäisistä ratkaisuista In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & 
Sons Ld. to Register a Trade Mark ("Perfection"). In the Matter of an Application of the Cali-
fornia Fig Syrup Company for the Reqistration of a Trade Mark. In the Matter of Trade Marks 
No, 224,722, No. 280,405. No. 230,406, and No. 230,407 ("Orlwoola") [1909] 26 RPC 859 
sekä Registrar of Trade Marks v. W&G Du Cros Ltd [1913] AC 624. Näissä ratkaisuissa tulkit-
tavana ollut säännös oli Trade Marks Act 1905, S. 9.  

865 Yorkshire Copper Works Ltd.’s Application for a Trade Mark [1954] 71 RPC 150. 
866 Ks. 1938 Trade Marks Act, 9–10 §.  
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sin alueella sijaitsevasta Leedsin kaupungista ja valmistanut alueella kupari-
tuotteita jo kauan aikaa. Sen asiakkaita olivat muut alan yritykset. Hakija toi-
mittikin mittavan määrän todistusaineistoa siitä, että merkki oli tullut erotta-
miskykyiseksi sen käytön kautta. Hakemus hylättiin, ja tapaus päätyi lopulta 
House of Lordsin ratkaistavaksi. House of Lords katsoi asiassa näytetyksi, että 
kohdeyleisö ymmärsi merkin Yorkshire osoituksena kaupallisesta alkuperästä 
niiden tavaroiden osalta, joille rekisteröintiä haettiin. House of Lords jopa to-
tesi, että kyseisen merkin katsottiin tulleen sataprosenttisesti (!) erottamisky-
kyiseksi sen käytön kautta.867 House of Lords kuitenkin katsoi, että tuomiois-
tuimilla oli lainsäädännön nojalla harkintavaltaa kieltäytyä rekisteröimästä 
tosiasiallisesti erottamiskykyisiä merkkejä, jos muilla elinkeinonharjoittajilla 
olisi tarve käyttää niitä. Näin oli tässä tapauksessa.868 Merkin rekisteröinti tuli 
siten hylätyksi. 

Valittu ratkaisulinja näkyy hyvin vielä 1980-luvulla annetuissa ratkai-
suissa. Vuonna 1981 House of Lords eväsi rekisteröinnin maantieteellisestä ni-
mityksestä ja myös sukunimeksi käsitettävästä sanasta ”YORK” pääasiallisesti 
koostuvalta merkiltä, jonka rekisteröintiä haettiin muun ohella rahtikonteille 
ja perävaunuille. Vaikka House of Lords katsoi, että merkki oli tullut näihin 
tavaroihin nähden sataprosenttisesti erottamiskykyiseksi, oli kyse kuitenkin 
ilmaisusta, jota myös muut kauppiaat saattavat haluta käyttää.869 Vielä saman 
vuosikymmenen aikana tämä oppi merkkien vapaanapitotarpeesta laajeni 
koskemaan myös tavaran ulkoasusta koostuvia merkkejä. Vuonna 1986 House 
of Lords hylkäsi hakemuksen Coca-Cola-pullon paljaan muodon rekisteröimi-
sestä tavaramerkkinä. House of Lords totesi, että tällaisen rekisteröinnin sal-
liminen loisi yleisen edun vastaisen yksinoikeuden yhdelle toimijalle, vaikka 
kyseisen muodon voitiinkin katsoa tulleen käytön kautta täysin erottamisky-
kyiseksi.870  

Kun EU:n tavaramerkkilainsäädäntöä ja nimenomaan tavaramerkkidirek-
tiiviä saatettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimaan vuoden 1994 Tra-
demarks Actilla, joutuivat tuomioistuimet arvioimaan uudelleen edellä kuva-
tun käytännön pätevyyttä. Vuonna 1996 annetussa High Courtin Treat-ratkai-
sun alkusanoissa tuomari katsoi, että aiempi käytäntö oli osin vanhentunut 
uuden lain myötä. Hän piti aiemmasta käytännöstä etenkin Yorkshire-ratkai-
sua liian pitkälle menevänä ja totesi, että lähtökohtaisesti erottamiskyvytön 
merkki, joka on tullut sataprosenttisesti erottamiskykyiseksi, olisi uuden lain 
myötä lähes varmasti rekisteröintikelpoinen.871 Treat-ratkaisussa ei kuiten-
kaan ollut kyse tällaisesta merkistä. Kyseisessä ratkaisussa oli kyse merkin 

 
867 Yorkshire Copper Works Ltd.’s Application for a Trade Mark [1954] 71 RPC 150 (Lord 

Simonds LC) [153]. 
868 Yorkshire Copper Works Ltd.’s Application for a Trade Mark [1954] 71 RPC 150 (Lord 

Simonds LC) [154]. Ks. myös Ladas 1975, s. 980. 
869 York TM [1984] RPC 231. 
870 Coca Cola Trade Marks [1986] RPC 421. Tällaiset merkit saattoivat kuitenkin saada 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa suojaa tapaoikeuteen perustuvan merkkioikeuden louk-
kauskanteen eli nk. passing off -kanteen nojalla. Ks. esim. Reckitt & Colman Ltd v. Borden 
Inc [1990] RPC 341 sekä oikeuskirjallisuudesta Dinwoodie 2019, s. 2, alav. 6.  

871 British Sugar PLC v. James Robertson & Sons [1996] RPC 281 (Jacob J) [285]. 
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”Treat” käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä jälkiruokakastikkeille ja 
siirapeille. Tapauksessa esitettiin, että 60 prosenttia kohdeyleisöstä ymmärsi 
riidanalaisen merkin tavaramerkiksi kyseisten tavaroiden osalta. Kyseessä 
oleva merkki oli kuitenkin tuomarin mukaan liian kuvaileva ja tavanomainen, 
jotta tuo tunnistamisaste olisi riittävä. Hän totesi, että tällaisessa tapauksessa 
merkittävän enemmistön (”substantial majority”) kohdeyleisöstä olisi tullut 
käsittää merkki erottamiskykyiseksi. Se, missä tuon merkittävän enemmistön 
raja tarkalleen ottaen meni tässä tapauksessa, jäi ratkaisun perusteella epäsel-
väksi. Tuomari olisi ollut valmis hyväksymään esimerkiksi 90 prosentin tun-
nistamisasteen.872 Nähdäkseni hän ei kuitenkaan tarkoittanut tuolla, että tun-
nistamisasteen olisi täytynyt olla tässä tapauksessa vähintään tuon verran, 
vaan kyse oli ennemminkin esimerkinomaisesta lukemasta, joka nyt ainakin 
olisi riittänyt hänelle.873  
 

4.8.2.2 Saksa 
 

Saksassa markkinatutkimuksia on pidetty jo pitkään yhtenä luotettavim-
mista tavoista arvioida merkin käytön kautta syntynyttä erottamiskykyä. Tä-
män johdosta käytön kautta saavutetulta erottamiskyvyltä edellytettävien tun-
nistamisasteiden arviointi on ollut tavanomaista. Saksassa BGH on kylläkin 
vuosien mittaan todennut, ettei tiettyjen etukäteen määriteltyjen tunnistamis-
asteiden asettaminen ole mahdollista käytön kautta saavutetun erottamisky-
vyn olemassaolon toteamiseksi, vaan kunkin tapauksen ominaispiirteet tulee 
ottaa huomioon.874 Tästä huolimatta ratkaisukäytännössä on katsottu, että 
tunnistamisasteen tulisi pääsääntöisesti olla – elleivät erityiset olosuhteet 
poikkeuksellisesti oikeuta erilaista arviointia – vähintään 50 prosenttia koh-
deyleisön keskuudessa. 875  Korkeampaa tunnistamisastetta on vaadittu sen 
mukaan, miten painava tarve on ollut pitää kyseinen merkki vapaasti kaikkien 
käytettävissä (Freihaltebedürfnis)876. Mitä vähemmän muilla toimijoilla on 

 
872 British Sugar PLC v. James Robertson & Sons [1996] RPC 281 (Jacob J) [306]. 
873 Ks. kuitenkin Inglis 1997, s. 139. 
874 Ks. esim. BGH 13.5.1969 - I ZB 1/68 (Ovalumrandung). Tämän ja myös muiden tässä 

alaluvussa viitattavien saksalaisten ratkaisujen aikaan käytön kautta erottamiskykyiseksi tul-
leiden merkkien rekisteröinnistä säädettiin säännöksessä § 4 Abs. 3 WZG. 

875 BGH 30.11.1989 - I ZB 20/88 (Apropos Film).  
876 Ks. tästä periaatteesta esim. Louw 2012, s. 308–309 (”This doctrine relates to an ob-

jection against providing a right of exclusive use over something that it would be against the 
public interest to monopolise. In practice, it could be applied in cases of terms which do not 
satisfy the distinctiveness requirement for a trademark but have been consistently used to 
such an extent and for such a long period by a certain firm that it acquires distinctiveness in 
respect of such firm’s product or service (i.e. it would normally become capable of registra-
tion), but where registration would serve to monopolise the use of such term against the public 
interest (the interest of other traders in commerce). In such cases, a court may refuse to allow 
the firm to obtain exclusive rights to use the term, or a registering authority could refuse to 
register the mark and thus to grant a monopoly in the use of the term which would be against 
the public interest”). Ks. periaatteen kuvauksesta myös julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 
ratkaisuehdotus asiassa C‑102/07 Adidas, 41–55 kohdat sekä yleisemmin Frisch 2007.  
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käytössään vaihtoehtoisia merkkejä omiin tuotteisiinsa, sitä enemmän he ovat 
riippuvaisia kyseisen merkin käytöstä ja vapaana pitämisestä.877 Kun tällainen 
vapaanapitotarve on ollut erittäin painava, on tällöin saatettu edellyttää 70–
80 prosentin tai jopa tämän ylittävää tunnistamisastetta.878 Kun vapaanapito-
tarve on ollut vähäinen, on 50–60 prosentin tunnistamisaste ollut riittävää.879 

Yhdistyneen kuningaskunnan ohella siis myös esimerkiksi Saksassa merk-
kiin kohdistuvalla vapaanapitotarpeella oli ratkaiseva merkitys arvioitaessa 
merkin rekisteröintiä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perus-
teella. Juuri tämän saksalaisen opin sovellettavuus tuli arvioitavaksi EUT:n 
vuonna 1999 antamassa Chiemsee-ratkaisussa.  
 
4.8.3 EUT:N CHIEMSEE-RATKAISU: VAATIMUKSENA 

TUNNETTUUS MERKITTÄVÄSSÄ OSASSA 
KOHDEYLEISÖÄ, VAPAANAPITOTARVE EI OLE SALLITTU 
ARVIOINTIPERUSTE 

 
EUT:n Chiemsee-ratkaisun keskiössä oli siis merkki ”Chiemsee”, joka on 

samalla Baijerin osavaltion suurimman järven nimi. Kyse oli tämän maantie-
teellistä alkuperää koskevan ilmaisun rekisteröimisestä tavaramerkkinä vaat-
teille. Asiassa kansallinen tuomioistuin esitti EUT:lle muun ohella seuraavan 
kysymyksen: ovatko tavaramerkkidirektiiviin sisältyvän käytön kautta saavu-
tettua erottamiskykyä koskevan rekisteröintiedellytyksen vaatimukset aina sa-
mat, vai ovatko ne erilaisia sen mukaan, miten vahva on tarve säilyttää tällaiset 
merkinnät vapaassa käytössä (Freihaltebedürfnis)? Saksalainen tuomioistuin 
halusi näin tietää, oliko edellä kuvattu saksalainen ratkaisukäytäntö yhteenso-
piva uuden tavaramerkkidirektiivissä olevan säännöksen kanssa, joka koskee 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä. 

EUT:n vastaus voidaan jakaa seuraavaan neljään toisiinsa liitännäiseen 
seikkaan:  

i) EUT:n mukaan käytön kautta saavutettu erottamiskyky on ole-
massa, kun ainakin ”merkittävä osa” asianomaisesta kohdeyleisöstä 
käsittää merkin osoituksena haettujen tavaroiden ja palvelujen kau-
pallisesta alkuperästä.880 EUT ei määritellyt sitä, minkä suuruista 
osaa kohdeyleisöstä voidaan pitää merkittävänä. EUT ei siten 

 
877 BGH 13.5.1969 - I ZB 1/68 (Ovalumrandung). 
878 BGH 13.5.1969 - I ZB 1/68 (Ovalumrandung). Ks. myös Saksan kansalliseen tavara-

merkkioikeuteen perustuvaa rekisteröimättömien, mutta käytössä erottamiskykyiseksi tullei-
den merkkien suojaa (Verkehrsgeltung) koskevasta ratkaisukäytännöstä esim. BGH 13.7.1973 
- I ZR 30/72 (Stonsdorfer). Tapauksen aikaan tätä suojaa koskeva säännös oli (nyt jo kumottu) 
§ 25 WZG. Tapauksessa oli kyse käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn syntymisestä maan-
tieteelliselle nimitykselle ”Stonsdorfer”, ja merkin kohteena olevat tavarat olivat yrttiliköörejä. 
BGH:n mukaan n. 70 prosentin tunnistamisaste ei ollut tässä tapauksessa riittävää. Ks. ai-
heesta myös Ströbele 1987, s. 80–81; Frisch 2007, s. 222; Dauskardt 2017, s. 223 sekä Ströbele 
2020, Rn 757. 

879 Ks. esim. BPatG 23.3.1994 - 26 W (pat) 17/91 (Erdinger). Ks. myös Ströbele 1987, s. 75 
ja 80 sekä Ströbele 2020, Rn 757. 

880 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 52 kohta. 
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omassa ratkaisussaan toistanut julkisasiamies Cosmaksen ehdo-
tusta siitä, että kohtuullisena tunnistamisasteena olisi pidettävä vä-
hintään 50:tä prosenttia, jonka alittuessa merkkiä ei voida pitää 
markkinoilla erottamiskykyisenä sen käytön johdosta.881 

ii) Sen toteaminen, että merkille on syntynyt erottamiskyky sen käytön 
kautta, täytyy EUT:n mukaan perustua asiaa koskevaan kokonaisar-
vioon.882 Lisäksi esimerkiksi markkinatutkimus on sallittu – muttei 
välttämätön – keino osoittaa käytön kautta saavutettua erottamis-
kykyä.883 

iii) Merkkiä koskeva vapaanapitotarve ei kuitenkaan salli suurempien 
vaatimusten, esimerkiksi suurempia prosenttiosuuksia koskevien 
vaatimusten, asettamista. 884  EUT ei näin hyväksynyt esimerkiksi 
Saksassa aiemmin muodostunutta käytäntöä, jossa vapaanapito-
tarve saattoi vaikuttaa korottavasti vaadittuun tunnistamisastee-
seen. 

iv) EUT kuitenkin totesi, että tässä nimenomaisessa tapauksessa hae-
tun maantieteellisen nimen erityisluonne tuli ottaa huomioon, ja 
tämä saattaa saada aikaan sen, että käytön kautta saavutetun erot-
tamiskyvyn saavuttaminen on vaikeampaa. Mikäli nimittäin ”maan-
tieteellinen nimi on erittäin tunnettu [siis nimenomaan maantie-
teellisenä nimenä, ei tavaramerkkinä, TM], se voi tulla erottamisky-
kyiseksi vain, jos tavaramerkin rekisteröintiä hakenut yritys on 
käyttänyt sitä kauan ja intensiivisesti. Jos nimi puolestaan tunne-
taan jo tietyn tyyppisten tavaroiden maantieteellistä alkuperää kos-
kevana kuvailevana ilmauksena, yrityksen, joka haluaa rekisteröidä 
tämän nimen tavaramerkikseen tämän tyyppistä tavaraa varten, on 
osoitettava, että se on käyttänyt tätä nimeä erityisen kauan ja inten-
siivisesti.”885 

 
EUT on Chiemsee-ratkaisua seuranneissa ratkaisuissaan vahvistanut, että 

käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn toteaminen edellyttää tunnettuutta 
ainakin merkittävässä osassa kohdeyleisöä.886 Kolme vuotta Chiemsee-ratkai-
sun jälkeen annetussa Philips-ratkaisussa EUT myös antoi lopullisen kuolin-
iskun edellä kuvatulle Yhdistyneen kuningaskunnan ratkaisukäytännölle, 
jonka mukaan hyvinkin erottamiskykyiseksi muodostuneen merkin rekiste-
röinti saatettiin evätä, mikäli merkin vapaanapitoon liittyvä yleinen etu tätä 

 
881  Julkisasiamies Cosmaksen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-

109/97 Chiemsee, 72 kohta. Huomaa, että suomenkielisessä versiossa on tältä osin olennainen 
virhe. Suomenkielisen version mukaan kohtuullisena tunnistamisasteena olisi julkisasiamie-
hen mukaan pidettävä vähintään ”viittä” prosenttia. Sen sijaan esimerkiksi alkuperäisessä 
kreikaksi kirjoitetussa ratkaisuehdotuksessa prosenttiosuuden mainitaan olevan ”50 %”. 

882 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 49 kohta. 
883 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 52–53 kohdat. 
884 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 48 kohta.  
885 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 Chiemsee, 50 kohta. 
886 Ks. esim. C-299/99 Phillips, 61 kohta ja Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkas-

sen-Rot, 42 kohta. 
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vaati. EUT:n mukaan tällainen käytäntö olisi EU:n tavaramerkkilainsäädän-
nön vastaista.887 

EUT on myös jatkossa jättänyt määrittelemättä sen, minkä suuruista osaa 
kohdeyleisöstä voidaan pitää merkittävänä. Tässä yhteydessä voidaan mainita 
erityisesti EUT:n vuonna 2014 antama Sparkassen-Rot-ratkaisu.888 Tapauk-
sessa oli kyse muun ohella siitä, edellyttikö värimerkkien rekisteröinti niiden 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella jok’ikisessä tapauksessa 
sitä, että markkinatutkimuksella tuli osoittaa vähintään 70 prosentin koh-
deyleisöstä ymmärtävän merkin osoituksena kaupallisesta alkuperästä. 889 
EUT ei hyväksynyt tällaisten etukäteen määriteltyjen kynnysarvojen asetta-
mista, vaan korosti tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin tärkeyttä. Se myös 
korosti, että markkinatutkimus on vain yksi mahdollisista huomioon otetta-
vista todisteista.890 Mikäli kuitenkin erottamiskykyä on osoitettu markkina-
tutkimuksen avulla, on EUT:n mukaan toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä 
”määrittää se kuluttajien prosentuaalinen osuus, jota on pidettävä [kyseisessä 
tapauksessa, TM] riittävän merkittävänä”.891  
 
4.8.4 ESIMERKKEJÄ EUYT:N JA EUIPO:N 

VALITUSLAUTAKUNTIEN RATKAISUKÄYTÄNNÖSTÄ: 
ALLE 50 PROSENTIN TUNNISTAMISASTE EI OLE 
RIITTÄVÄ 

 
EUT:n mukaan käytön kautta syntynyt erottamiskyky edellyttää siis tun-

nettuutta ainakin merkittävässä osassa kohdeyleisöä. Vaikka EUT ei olekaan 
määritellyt sitä, minkä suuruista osaa kohdeyleisöstä voidaan pitää merkittä-
vänä, on tähän kysymykseen otettu monesti kantaa EUYT:n ja EUIPO:n vali-
tuslautakuntien ratkaisukäytännössä. Näin on ollut niissä tapauksissa, joissa 
rekisteröinninhakija on pyrkinyt osoittamaan käytön kautta saavutettua erot-
tamiskykyä merkin tunnettuutta mittaavan markkinatutkimuksen avulla. 
Näissä tapauksissa EUYT:n ja EUIPO:n valituslautakuntien on täytynyt ottaa 
kantaa markkinatutkimuksen osoittamien tulosten riittävyyteen. 

Katsaus tähän ratkaisukäytäntöön antaa ymmärtää, että alle 50 prosentin 
tunnistamisastetta ei ole ainakaan yleisesti ottaen pidetty riittävänä, jotta 
merkin on voitu katsoa tulleen erottamiskykyiseksi merkittävässä osassa koh-
deyleisöä. Esimerkiksi sanamerkkiä ”Deutsche BKK” koskevassa tapauksessa 
EUYT katsoi, että esitetty markkinatutkimus osoitti tunnistamisastetta, joka 
jäi todennäköisesti jonkin verran 50 prosentin alapuolelle. Tämä yhdistettynä 
erinäisiin markkinatutkimusta koskeviin metodologisiin ongelmiin ei antanut 
aihetta katsoa, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi sen käytön 

 
887 C-299/99 Phillips, 39 kohta. Ks. aiheesta myös Burrell & Beverley-Smith 2000, s. 576–

579; Davis 2005a ja Davis 2008. 
888 Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkassen-Rot. 
889 Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkassen-Rot, 33 kohta. 
890 Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkassen-Rot, 48–49 kohdat. 
891 Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkassen-Rot, 43 kohta. 
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kautta.892 Samoin EUIPO:n neljäs valituslautakunta katsoi eräässä ulkoasu-
merkkiä koskevassa tapauksessa, että markkinatutkimuksen osoittama 19,9 
prosentin tunnistamisaste oli riittämätön osoittamaan merkin erottamiskykyä 
kohdeyleisön keskuudessa.893 Eräässä toisessa tapauksessa, joka koski sana-
merkkiä ”ROMANTIK”, samainen valituslautakunta piti 24 prosentin tunnis-
tamisastetta aivan liian alhaisena.894 Myös 40 prosentin ylittävät, mutta 50 
prosentin alle jääneet tulokset on katsottu EUIPO:n valituslautakuntien rat-
kaisukäytännössä riittämättömiksi.895 

Sen sijaan tapauksessa, joka koski värimerkkiä, EUYT näyttää hyväksy-
neen EUIPO:n toisen valituslautakunnan kannan siitä, että Saksan osalta tee-
tetyssä markkinatutkimuksessa osoitettu 55 prosentin tunnistamisaste yh-
dessä muun näytön kanssa oli riittävää osoittamaan erottamiskykyä Saksan 
osalta.896 Vastaavalla tavalla EUIPO:n neljäs valituslautakunta katsoi eräässä 
työkalusalkun ulkoasun rekisteröintiä koskevassa tapauksessa, että osoitetut 
59 prosentin ja 66 prosentin tunnistamisasteet olivat riittäviä.897 Tässä sa-
massa ratkaisussa EUIPO:n valituslautakunnan perustelut antavat ymmärtää, 
että juuri 50 prosenttia on kynnysarvo riittävälle tunnistamisasteelle.898 Li-
säksi eräässä värimerkkiä koskevassa tapauksessa rekisteröinninhakija 
osoitti, että jopa yli 80 prosenttia ymmärsi kyseisen värimerkin kaupallisen 
alkuperän osoittajana katkaisusahoille. EUIPO:n neljäs valituslautakunta piti 
tätä tunnistamisastetta riittävänä ja totesi sen olevan paitsi vakuuttava myös 
lähellä maksimiarvoa, joka voidaan kohtuudella saada markkinatutkimuk-
sesta.899  

 
892 T-289/08 Deutsche BKK, 93 ja 94 kohdat.  
893 R 1811/2008-4, Rimowa, 35 kohta. 
894 R 1257/2016-4, ROMANTIK, 49 kohta (the trade mark proprietor only scores 24%, 

which – – is well below the recognition level required to demonstrate acquisition of distinctive 
character”). 

895 R 799/2004-1, Ikea, 31 kohta (”the rate of people who recognise the blue and yellow 
combination as being connected with stores of furniture and interior decoration, only accounts 
for 42% in the Netherlands and 45% in Sweden, which is too low to comply with the require-
ments of Article 7(3) CTMR”); R 318/2008-4, Deutsche BKK, 41 kohta; R 927/2009-1, 
GRŪDĖTA, 28–30 kohta (sen lisäksi, että tässä tapauksessa rekisteröinninhakijan esit-
tämässä markkinatutkimuksessa oli metodologisia puutteita, katsottiin 47 prosentin tunnis-
tamisaste riittämättömäksi) sekä R 2647/2014-2, ONEPIECE, 41 kohta (jossa EUIPO:n toisen 
valituslautakunnan perustelut antavat ymmärtää, että 48 prosentin tunnistamisastetta 
pidettiin liian matalana). 

896  T-137/08 Deere. Ks. asiaa koskenut EUIPO:n valituslautakunnan ratkaisu R 
222/2007‑2, Deere, 5, 32 ja 41 kohdat. 

897 R 1/2005-4, Hilti Case, 33–37 kohdat. 
898 R 1/2005-4, Hilti Case, 37 kohta (”Es ist daher ohne weiteres zulässig und sachgerecht, 

bei Nachweis von Durchsetzungsgraden von 59 bzw. 66 % für Deutschland und Österreich bei 
annähernd vergleichbaren Umsätzen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen in den 
anderen EGMitgliedstaaten auf dort ungefähr gleich hohe, jedenfalls über der 50 %-Marke 
liegende Durchsetzungsgrade zu schließen”). Ks. myös R 1257/2016-4, ROMANTIK, 49 kohta 
(”in opinion polls conducted lege artis a brand awareness of 50% is generally required”). Va-
lituslautakunta perustelee tätä viittaamalla edellä kuvattuun EUYT:n Deutsche BKK -ratkai-
suun. Ks. myös vielä R 1840/2019-4, OKTOBERFEST, 94 kohta, jossa myöskin mainitaan 50 
prosentin tunnistamisaste edellytyksenä. 

899 R 355/2007-4, Andreas Stihl, 41–42 kohdat. 
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Lopuksi on vielä korostettava, että tiettyä tunnistamisastetta osoittava 
markkinatutkimus ei siis ole pakollinen todiste osoitettaessa käytön kautta 
saavutettua erottamiskykyä. EUYT ja EUIPO:n valituslautakunnat ovat hyväk-
syneet rekisteriin myös sellaisia merkkejä, joiden käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä on osoitettu ainoastaan muiden todisteiden avulla, jos niiden 
perusteella on voitu katsoa merkin tulleen erottamiskykyiseksi merkittävässä 
osassa kohdeyleisöä. Esimerkiksi sanamerkkiä ”MANPOWER” koskevassa 
ratkaisussa erinäiset merkin käytön intensiivisyyttä, kestoa ja laajaa maantie-
teellistä kattavuutta koskevat todisteet olivat EUYT:n mukaan kokonaisuu-
tena riittäviä osoittamaan erottamiskykyä merkittävässä osassa kohdeylei-
söä. 900  Vastaavasti sanamerkkiä ”NETCRACKER” koskevassa tapauksessa 
EUIPO:n toinen valituslautakunta katsoi muun muassa markkinaosuuksista, 
myyntimääristä, asiakaslausunnoista ja merkin markkinointiin tehdyistä in-
vestoinneista koostuvan näytön osoittavan, että merkki oli saavuttanut erit-
täin suuren tunnettuuden kohdeyleisön keskuudessa ja oli siten tullut erotta-
miskykyiseksi ainakin merkittävässä osassa kohdeyleisöä.901 
 
4.8.5 NYKYTILANTEEN ARVIOINTIA: 

TUNNISTAMISASTETTA SELKEYTETTÄVÄ JA 
VAPAANAPITOTARPEEN HUOMIOIMISEN 
ONGELMALLISUUS 

 
Se, kuinka suuren osan kohdeyleisöstä tulee ymmärtää merkki osoituksena 

kaupallisesta alkuperästä, jotta merkin rekisteröinti on oikeutettua, on aivan 
olennainen kysymys arvioitaessa merkin rekisteröintiä sen käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn nojalla. Aikojen saatossa tähän kysymykseen on vas-
tattu hieman eri tavoin. Tässä yhteydessä voidaankin kysyä: onko nykykäy-
täntö kaikista toimivin?   

Pohtikaamme ensiksi sitä, millä tavalla vaadittava tunnistamisaste – eli se, 
kuinka suuren osan kohdeyleisöstä tulee ymmärtää merkki tavaramerkkinä – 
tulisi määritellä. Vaihtoehtoja on kaksi:  

a) abstraktimmalla tasolla operoiva sanallinen määre 
b) selväpiirteisempi, esimerkiksi myös numeerisesti ilmaistava, määre. 

 
EUT on Chiemsee-ratkaisussa valinnut ainoastaan ensimmäisen tavan: se 

on todennut, että ainakin merkittävän osan kohdeyleisöstä tulee ymmärtää 
merkki kaupallisen alkuperän osoittajana, jotta merkki voidaan rekisteröidä 

 
900 T-405/05 MANPOWER, 134–137 kohdat. Ks. myös T-137/08 Deere, jossa väriyhdis-

telmän osalta erottamiskyvyn katsottiin olevan olemassa koko EU:ssa, vaikka vain Saksan 
osalta oli teetetty markkinatutkimus. 

901 R 466/2016-2, NETCRACKER, 50–57 kohdat. 
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sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla. EUT on kieltäytynyt täs-
mentämästä tätä sangen abstraktiksi jäävää edellytystä.902  

Todettakoon, että kansainvälisessä katsannossa tämä ei ole mitenkään 
poikkeuksellinen ratkaisu. Myös Yhdysvalloissa on vallalla vastaavanlainen 
arviointitapa. Sen mukaan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn katso-
taan olevan olemassa, mikäli huomattava osa (”substantial portion”) koh-
deyleisöstä ymmärtää merkin osoituksena kaupallisesta alkuperästä.903 Yh-
dysvalloissa on tässä yhteydessä käytetty myös termiä merkittävä osa (”signi-
ficant part”).904 USPTO:n tutkintaohjeissa nämä kaksi edellytystä (”huomat-
tava osa” ja ”merkittävä osa”) näyttävät rinnastuvan toisiinsa siten, ettei niillä 
ole tässä yhteydessä juurikaan eroa.905 Myös Yhdysvalloissa markkinatutki-
muksen laatiminen on vapaaehtoista eikä sitä pidetä välttämättömänä todis-
teena osoitettaessa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä. Mikäli tällainen 
tutkimus on kuitenkin teetetty, tuomioistuimet ja rekisteriviranomaiset ovat 
olleet epämääräisiä määritellessään, mikä on niiden henkilöiden vähimmäis-
prosenttiosuus, joiden mielessä merkin tulee toimia kaupallisen alkuperän 
osoittajana. Tämä johtuu pitkälti siitä, että myös Yhdysvalloissa arviointi on 
ollut tapauskohtaista kokonaisarviointia. Yleisesti ottaen yli 50 prosentin tun-
nistamisastetta on kuitenkin pidetty riittävänä.906 Lisäksi on todettava, että 
myös Yhdysvalloissa korkeaakin tunnistamisastetta osoittavan markkinatut-
kimuksen todistusarvo heikentyy merkittävästi, mikäli sen toteutustavassa on 
ollut puutteita.907 

Kun pohdimme sitä, tulisiko vaadittavaa vähimmäistunnistamisastetta ku-
vata (myös) jollakin selväpiirteisemmällä määreellä, voimme yrittää hyödyn-
tää teleologista tulkintaa. Kuten edellä on todettu, käytön kautta saavutettua 
erottamiskykyä koskevan doktriinin tulisi toteuttaa mahdollisimman hyvin ta-
varamerkkijärjestelmän tarkoitusta: valittujen ratkaisujen tulisi mahdollisim-
man hyvin saavuttaa tasapaino tavaramerkin hakijan, kohdeyleisön ja muiden 

 
902 Ks. myös Tritton 2012, s. 233 (”Like many statements of legal principle, it is easier to 

state the above than to apply it. For instance, what is a ‘significant proportion’ of the public? 
The Court of Justice has carefully avoided elucidating what is meant by this phrase – –”). 

903 USPTO TMEP 2022, § 1212.06(d). Ks. myös rekisteröimättömien, mutta tosiasiassa 
käytettyjen merkkien (Lanham Act § 43(a), 15 USC § 1125(a)) yhteydessä arvioitavan käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn osalta Centaur Communications, Ltd. v. A/S/M Communi-
cations, Inc., 830 F.2d 1217, 1222 (2d Cir. 1987) sekä Perini Corp. v. Perini Constr., Inc., 915 
F.2d 121, 125 (4th Cir. 1990). 

904 Ks. esim. In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1127 (Fed. Cir. 1985). Ks. 
myös Restatement (Third) of Unfair Competition 1995, § 13, Comment (e), jossa käytetään 
termiä ”significant number”. 

905 TMEP § 1212.06(d). Ks. myös McCarthy 2022, § 15:45 ja 32:190. 
906 Ks. esim. Application of Hehr Mfg. Co., 279 F.2d 526, 528 (CCPA 1960) sekä Roselux 

Chem. Co. v. Parsons Ammonia Co., 299 F.2d 855, 862 (CCPA 1962). Ks. myös rekisteröimät-
tömien, mutta tosiasiassa käytettyjen merkkien (Lanham Act § 43(a), 15 USC § 1125(a)) yh-
teydessä arvioitavan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osalta esim. T-Mobile US, Inc. 
v. AIO Wireless LLC, 991 F. Supp. 2d 888, 906–908 (SDTex 2014) sekä AMID, Inc. v. Medic 
Alert Foundation United States, Inc., 241 F. Supp. 3d 788, 814–818 (SDTex 2017). 

907 Ks. esim. Stuart Spector Designs Ltd. v. Fender Musical Instruments Corp., 94 USPQ2d 
1549, 1569–1571, 2009 WL 1017284, 19–21 (TTAB 2009). 
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toimijoiden intressien välillä. Nähdäkseni on katsottava, että tämä teleologi-
nen näkökulma lähtökohtaisesti tukee nykyistä selväpiirteisemmän tunnista-
misasteen asettamista. Ensinnäkin, kuten Dauskardt on oikeuskirjallisuu-
dessa todennut, nykyinen edellytys merkittävästä osasta kohdeyleisöä jättää 
kovin paljon tulkinnanvaraa ja se näyttäytyy erityisesti tavaramerkin hakijalle 
vaikeasti ennustettavana.908 Tavaramerkin hakijalle olisikin hyödyllistä, että 
olemassa olisi jokin konkreettisempi tavoiteltava tunnistamisaste. Se auttaisi 
häntä kokoamaan näyttöä käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä, eten-
kin kun kyse on markkinatutkimuksesta, ja arvioimaan, milloin jättää hake-
mus merkin rekisteröimiseksi.909 Toiseksi voidaan katsoa, että myös muut toi-
mijat, sekä nykyiset että tulevat, joiden toimintaan mahdollisesti myönnettävä 
rekisteröinti tulee vaikuttamaan, odottavat, että järjestelmän asettama tunnis-
tamisaste on niin selkeä ja ymmärrettävä kuin on vain mahdollista. Tällöin he 
voivat paremmin myös haastaa jo myönnetyn rekisteröinnin, mikäli he katso-
vat, että näyttö ei kokonaisuutena arvioiden sittenkään saavuta tuota tunnis-
tamisastetta. Kolmanneksi on vaikea nähdä, että kohdeyleisöllä olisi, ainakaan 
lähtökohtaisesti, minkäänlaista intressiä, joka puhuisi selväpiirteisemmän 
tunnistamisasteen asettamista vastaan. Viimeiseksi selkeämpi tunnistamis-
aste auttaisi myös rekisteröintiviranomaisia, kun nämä arvioivat tapauksia, 
joissa merkin rekisteröintiä haetaan käytön kautta saavutettuun erottamisky-
kyyn vedoten. 

Selväpiirteisemmän tunnistamisasteen asettamiselle olisi siis tilausta. On-
gelmana on kuitenkin tällaisen tunnistamisasteen määrittäminen. Tätä selvi-
tettäessä täytyy myös pystyä ratkaisemaan perustellulla tavalla se, tulisiko 
vaaditun tunnistamisasteen muuttua sen mukaan, miten kuvaileva tai muuten 
erottamiskyvytön rekisteröitäväksi haettava merkki on ja/tai miten painava 
vapaanapitotarve siihen kohdistuu. Nähdäkseni tämä tarkastelu on tarkoituk-
senmukaisinta aloittaa siitä, voidaanko tunnistamisasteelle asettaa jokin eh-
doton minimi, johon rekisteröitäväksi haetun merkin tulee ainakin yltää ja 
jonka alittuessa merkkiä ei voida milloinkaan pitää erottamiskykyisenä sen 
käytön johdosta. Jos tällainen minimiarvo löydetään, voidaan tämän jälkeen 
pohtia sitä, onko perusteltua, että joissakin tapauksissa vaadittu tunnistamis-
aste olisi tätä korkeampi.  

Kuten edellä kävi ilmi, julkisasiamies Cosmas ehdotti EUT:n Chiemsee-rat-
kaisua edeltäneessä ratkaisuehdotuksessaan, että kohtuullisena tunnistamis-
asteena olisi pidettävä vähintään 50:tä prosenttia, jonka alittuessa merkkiä ei 
voida pitää markkinoilla erottamiskykyisenä sen käytön johdosta. 910  Sitä, 
miksi juuri 50:tä prosenttia voidaan pitää kohtuullisena, ei kuitenkaan perus-
tella ratkaisuehdotuksessa. Lisäksi, kuten edellä näimme, sekä EUYT:n että 

 
908 Dauskardt 2017, s. 241 ja 243. 
909 Kuten edellä on käynyt ilmi, rekisteröintihakemuksen jättämisajankohta on useimmi-

ten se kriittinen arviointiajankohta, johon mennessä erottamiskyky merkin käytön kautta on 
täytynyt saavuttaa (ks. alaluku 4.3). 

910  Julkisasiamies Cosmaksen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-
109/97 Chiemsee, 72 kohta. 
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EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytännössä hyväksyttävä tunnistamis-
aste on liikkunut 50 prosentin kohdalla, kun tässä ratkaisukäytännössä on ar-
vioitu esitettyjen markkinatutkimusten ja niiden tulosten riittävyyttä yksittäi-
sessä tapauksessa.911 Sitä, miksi monissa tapauksissa 50 prosenttia on katsottu 
sopivaksi vähimmäistunnistamisasteeksi, ei kuitenkaan nimenomaisesti pe-
rustella. 

Mikäli tarkastelemme asiaa jälleen tässä tutkimuksessa omaksutun tele-
ologisen tulkinnan avulla, voimme huomata tämän tulkinnan kykenevän an-
tamaan tukea sille, että 50 prosenttia olisi looginen vähimmäistunnistamis-
aste käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittamiseksi. Ensinnäkin, ja 
kuten on tullut aiemmin ilmi, tavaramerkkien avulla kuluttajien on helpom-
paa ja nopeampaa jäljittää tarjottavien tavaroiden tai palvelujen lähde ja siten 
ostaa toistamiseen tuotteita, jotka olivat heistä tyydyttäviä, ja välttää päinvas-
taisia tuotteita. Mikäli enemmistö kuluttajista ei kykene merkin avulla teke-
mään valintoja eri tuotteiden välillä ja jäljittämään haluamaansa tuotetta, voi-
daan perustellusti kysyä, pitääkö tällaisessa tilanteessa tavaramerkkirekiste-
röintiä myöntää lainkaan.912 Ottaen myös huomioon, että rekisteröinninhaki-
jan ja muiden toimijoiden intressit vetävät tältä osin vastakkaisiin suuntiin – 
ensimmäiseksi mainittu kannattaa mahdollisimman matalan tai vähintäänkin 
saavutettavissa olevan tunnistamisasteen omaksumista, ja jälkimmäisenä 
mainittu, ainakin osassa tapauksista, mahdollisimman korkeaa tunnistamis-
astetta, jotta estetään lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömien merkkien (liian 
helppo) rekisteröinti – näyttäytyy 50 prosentin vähimmäistunnistamisaste so-
pivana kynnysarvona, jonka alle tunnistamisaste ei saisi jäädä missään ta-
pauksessa. Esitetty 50 prosentin vähimmäistunnistamisaste saa tukea myös 
tavaramerkin vakiintumista koskevasta doktriinista.913 

Tätä 50 prosentin tunnistamisastetta tulisi voida osoittaa paitsi markkina-
tutkimuksen avulla myös ilman sitä. Tässä tutkimuksessa ei siis ehdoteta, että 
markkinatutkimuksen tulisi olla pakollinen todiste osoitettaessa käytön 

 
911 Ks. alaluku 4.8.4. 
912 Ks. esim. saksalaisesta oikeuskirjallisuudesta Ströbele 2008, s. 571 (”dass weiterhin 

grundsätzlich von 50% als unterer Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung 
ausgegangen werden muss. Ein bei weniger als 50% der beteiligten Verkehrskreise 
festgestellter Zuordnungsgrad belegt nämlich im Gegenteil, dass das fragliche Zeichen von der 
Mehrheit desmaßgeblichen Publikums nicht als Marke des Anmelders aufgefasst wird, sich 
also für diesen gerade nicht in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat”). Ks. myös 
Dauskardt 2017, s. 245–246 ja 248; Levin 2010, s. 75–76 mutta myös 77; von Mühlendahl 
2013, s. 778 sekä Ströbele 2020, Rn 762, 764 ja 767. Ks. myös yhdysvaltalaisesta oikeuskirjal-
lisuudesta Azzopardi 2019, s. 849. Azzopardi katsoo, että vaaditun tunnistamisasteen tulisi 
olla 50 prosenttia, koska olisi epäloogista väittää kohdeyleisön tunnistavan merkin osoituk-
sena kaupallisesta alkuperästä, mikäli kohdeyleisön enemmistö ei näin tee. 

913  Esim. teoksessa Levin & Hellstadius 2019, s. 418 todetaan lähtökohtaisesti 
erottamiskyvyttömien merkkien vakiintumisesta seuraava: ”det kan naturligtvis aldrig vara så 
att det är fler som uppfattar märket som en beskrivande beteckning än som ett kännetecken.”  
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kautta saavutettua erottamiskykyä.914 Jokaisessa tapauksessa tehtävän ja esi-
tettyyn näyttöön perustuvan kokonaisarvioinnin tulisi kuitenkin johtaa siihen 
päätelmään, että todennäköisesti vähintään puolet kohdeyleisöstä ymmärtää 
merkin osoituksena tuotteiden kaupallisesta alkuperästä.915  

Jos kerran 50 prosenttia valitaan sopivaksi vähimmäistunnistamisasteeksi, 
täytyy seuraavaksi ratkaista se, onko perusteltua, että joissakin tapauksissa 
vaadittu tunnistamisaste olisi tätä korkeampi sen mukaan, miten kuvaileva tai 
muuten erottamiskyvytön rekisteröitäväksi haettava merkki on ja/tai miten 
suuri vapaanapitotarve siihen kohdistuu. Nähdäkseni nämä näkökulmat ovat 
siinä määrin päällekkäisiä, että tarkastelu on tarkoituksenmukaisinta kohdis-
taa ainoastaan siihen, pitäisikö vapaanapitotarvetta huomioida arvioitaessa 
merkin käytön kautta saavutettua erottamiskykyä.916 

Kuten olemme edellä nähneet, vapaanapitotarpeen rooli käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn arvioinnissa on ollut vaihtelevaa. On ollut aikakausi, 
jolloin se on saanut aivan ratkaisevan roolin arvioitaessa sitä, voidaanko yk-
sittäinen merkki rekisteröidä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 

 
914 Asianmukaisen markkinatutkimuksen valmistelu ja laatiminen on (yleensä) kallista ja 

aikaa vievää. Jos tällaista vaadittaisiin jokaisessa tapauksessa, voisi se koitua sellaisten rekis-
teröinninhakijoiden vahingoksi, joilla ei ole taloudellisia resursseja kyseisten tutkimusten 
hankkimiseen. Toisaalta, kuten yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa Linford (2021, s. 
226) kuvaa, kehittymässä on edullisempiakin tapoja toteuttaa markkinatutkimuksen kaltaisia 
selvityksiä, ja näiden hyödyntämistä todisteena tulisi harkita: ”For example, Amazon's Mecha-
nical Turk (MTurk) provides access to a constantly rotating panel of potential survey respon-
dents. Psychology and marketing professors are utilizing MTurk with increasing frequency, in 
large part due to the platform's convenience and affordability. But trademark litigants are not 
taking advantage of the platform. This chapter argues that litigants could use MTurk to gen-
erate consumer surveys at significant cost savings, and that U.S. courts and the United States 
Patent and Trademark Office (USPTO) should admit properly conducted MTurk surveys into 
evidence.” Ks. aiheesta lisää Linford 2021. Ainakin Dijkman pitää ehdotusta mielenkiintoi-
sena EU:n tavaramerkkijärjestelmän näkökulmasta. Dijkman 2021. 

915 Ks. myös Dauskardt 2017, s. 248–249. Lisäksi vaikka erottamiskykyä osoitettaisiinkin 
markkinatutkimuksella, on muistettava, että rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen ei tule 
markkinatutkimusta arvioidessaan sokeasti tuijottaa sen osoittamiin tuloksiin. Esimerkiksi 
markkinatutkimuksen metodologiaan liittyvät ongelmat voivat verottaa tutkimuksen todis-
tusarvoa. Myös esitetyt muut todisteet voivat, mikäli ne näyttävät olevan ristiriidassa markki-
natutkimuksen tulosten kanssa, asettaa epäilyksen riittävän tunnistamisasteen olemassa-
ololle, vaikka markkinatutkimus tällaista tunnistamisastetta sinänsä osoittaakin. Merkin käy-
tön vaatimattomuus, kuten esimerkiksi merkillä varustettujen tuotteiden pienet myyntimää-
rät ja markkinoilla olon lyhyt kesto, voivat olla tällaisia seikkoja. Toisaalta mikäli markkina-
tutkimuksen osoittama tunnistamisaste jää hieman alle vaaditun 50 prosentin rajan, voivat 
muut seikat ja todisteet tukea sitä päätelmää, että vähintään puolet kohdeyleisöstä ymmärtää 
merkin kaupallisen alkuperän osoittajana. Ks. tässä yhteydessä esimerkiksi saksalaisesta rat-
kaisukäytännöstä BGH 21.7.2016 - I ZB 52/15 (Sparkassen-Rot) sekä BPatG 24.1.2007 - 32 W 
(pat) 134/04 (Ristorante). Jälkimmäisessä tapauksessa 25 prosentin markkinaosuus, 20 vuo-
den kesto merkin käytössä ja suuri liikevaihto kompensoivat markkinatutkimuksella osoite-
tun tunnistamisasteen, joka oli vain hieman alle 50 prosenttia. Ks. myös Ingerl & Rohnke 
2010, Rn 338 sekä Ströbele 2020, Rn 766. Ks. samaan suuntaan myös yhdysvaltalaisesta oi-
keuskirjallisuudesta Azzopardi 2019, s. 849–850. 

916 Ainakin pääsääntöisesti on niin, että mitä kuvailevampi tai muuten erottamiskyvyttö-
mämpi kyseessä oleva merkki on, sitä suurempi vapaanapitotarve siihen kohdistuu. 
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nojalla.917 Nyt viimeiset vuosikymmenet se on jäänyt taustalle EUT:n Chiem-
see-ratkaisun myötä. Onko tämä EUT:n tekemä ratkaisu kestävä? 

EUT:n Chiemsee-ratkaisussa esittämä toteamus, jonka mukaan merkkiä 
koskevaa vapaanapitotarvetta ei tule ottaa huomioon arvioitaessa merkin käy-
tön kautta saavutettua erottamiskykyä, on herättänyt runsaasti kommentoin-
tia oikeuskirjallisuudessa. Tämä ei ole yllättävää ottaen huomioon sen, miten 
suorasukaisesti EUT torppasi niin Saksassa kuin myös Yhdistyneessä kunin-
gaskunnassa sovelletun käytännön. Itse asiassa jo ennen EUT:n Chiemsee-rat-
kaisua ja ennen kuin koko EU:n tavaramerkkijärjestelmä oli edes tullut voi-
maan, brittiläinen juristi Blanco White odotti mielenkiinnolla, kuinka EU:n 
tavaramerkkijärjestelmässä suhtauduttaisiin sellaisiin tapauksiin, joiden 
osalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa muotoutunut oppi merkin vapaanapi-
totarpeesta nousi ratkaisevaan asemaan arvioitaessa merkin rekisteröintiä sen 
käytön perusteella.918 On myös niin, että esimerkiksi Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa syntynyttä aiempaa käytäntöä jo jotkut aikalaiskirjoittajat pitivät 
liian ankarana siltä osin kuin se esti niin sanottujen sataprosenttisesti erotta-
miskykyiseksi tulleiden merkkien rekisteröinnin.919  

Oikeuskirjallisuudessa on ensinnäkin pohdittu sitä, miksi EUT päätyi kan-
nalle, jonka mukaan vapaanapitotarpeella ei ole merkitystä käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn arvioinnissa.  

Davisin mukaan EUT:n toimintamahdollisuudet olivat tässä suhteessa itse 
asiassa hyvin rajalliset ottaen huomioon se tapa, jolla tavaramerkkidirektiivi 
ja EU-tavaramerkkiasetus on muotoiltu. Molemmat lainsäädäntöinstrumentit 
nimittäin toteavat, että tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä lähtökohtai-
sen erottamiskyvyttömyyden takia, jos merkki on tullut käytössä erottamisky-
kyiseksi.920 Näin ollen jos kohdeyleisö tosiasiassa ymmärtää merkin osoituk-
sena kaupallisesta alkuperästä, on merkki rekisteröitävä.921 Davisin mukaan 
direktiivin ja asetuksen muotoilu tällä tavoin ei ole sattumaa, vaan se on seu-
rausta lainsäädännön valmisteluajankohtana vallalla olleesta yleisemmästä il-
mapiiristä, jossa vahva immateriaalioikeudellinen suoja nähtiin pikemminkin 
kilpailua edistävänä kuin estävänä tekijänä.922  

 
917 Ks. alaluku 4.8.2 aiemmasta kansallisesta ratkaisukäytännöstä. 
918 Blanco White 1988, s. 230 (”What is going to be interesting is to see what the Europeans 

make of such questions as the registrability of the word York”). Blanco White viittaa tällä 
House of Lordsin York-ratkaisuun, jota on kuvattu edellä alaluvussa 4.8.2.1. Ks. myös Inglis 
1997, s. 140 ja Kur 1997, s. 247. 

919 Ks. esim. Blanco White & Jacob 1986, s. 230 ja Franzosi 1987. 
920 Davis 2005a, s. 42. 
921 Tämä näyttää olevan myös se, mitä Chiemsee-ratkaisussa Italian hallitus ja Euroopan 

komissio esittivät kirjallisissa huomautuksissaan. Ks. yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 
Chiemsee, 42–43 kohdat. 

922 Davis 2005a, s. 41. Davisin (2005a, s. 42) mielestä sekä tämä tapa, jolla käytön kautta 
saavutettua erottamiskykyä koskevat säännökset on muotoiltu, että se, miten EUT oli velvol-
linen näitä säännöksiä tulkitsemaan, edustavat hyvin markkinalähtöistä lähestymistapaa ta-
varamerkin rekisteröintiin. Ks. markkinalähtöisen lähestymistavan rantautumisesta EU:n ta-
varamerkkilainsäädäntöön myös esim. Handler 2005, s. 312. 
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Tämä Davisin tekemä huomio säännösten sanamuodon vaikutuksesta on 
mielenkiintoinen. Se ei kuitenkaan vielä yksistään vakuuta, koska nähdäkseni 
siinä jossain määrin aliarvioidaan EUT:n kykyä tulkita EU:n lainsäädäntöä.923 
EUT on nimittäin osoittanut vuosien aikana, että se kykenee halutessaan tul-
kitsemaan esimerkiksi juuri EU:n tavaramerkkilainsäädäntöön kuuluvia sään-
nöksiä hyvinkin joustavasti, jopa sanamuodon vastaisesti. Esimerkkinä toimii 
nyt jo kumottu yhteisön tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohta 
ja sitä vastannut silloisen tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohta. Säännök-
set tarjosivat sanamuotonsa mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa 
sellaista myöhempää merkkiä vastaan, jota käytetään tavaroille tai palveluille, 
jotka ovat erilaisia kuin ne, joille laajalti tunnettu tavaramerkki on rekiste-
röity. EUT kuitenkin totesi vuonna 2003 Davidoff-ratkaisussaan, että sään-
nöksen on katsottava tarjoavan suojaa myös niissä tilanteissa, joissa myöhem-
pää merkkiä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat ”sa-
moja tai samankaltaisia tämän [laajalti tunnetun, TM] tavaramerkin suojaa-
mien tavaroiden tai palvelujen kanssa” (korostus lisätty).924  

Kur esittää toisenlaisen syyn EUT:n tekemälle ratkaisulle. Kenties EUT:n 
päätöstä torjua vapaanapitotarpeen huomioon ottaminen voidaan, nyt jälki-
käteen, perustella sillä systemaattisella näkökohdalla, että koska EUT:n rat-
kaisukäytäntö kieltää vapaanapitotarpeen huomioon ottamisen merkin erot-
tamiskyvyttömyyttä koskevan hylkäysperusteen (7 artiklan 1 kohdan b ala-
kohta) arvioinnissa (värimerkkien ollessa ainakin jonkinasteinen poikkeus 
tästä)925, olisi logiikan vastaista pohtia tätä tarvetta silloin, kun arvioidaan tä-
män hylkäysperusteen alaan kuuluvien merkkien rekisteröitävyyttä niiden 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla.926 Toisaalta, ja kuten Kur 
huomauttaa, käytön kautta saavutettu erottamiskyky oikeuttaa rekisteröi-
mään myös merkkejä, jotka tulisivat lähtökohtaisesti hylätyiksi niiden kuvai-
levuuden takia (7 artiklan 1 kohdan c alakohta). EUT:n mukaan tämän hyl-
käysperusteen taustalla on nimenomaan yleiseen etuun perustuva tarve pitää 
kuvailevat merkit vapaasti kaikkien käytettävissä. Systemaattiset näkökohdat 
eivät siten kykene riittävästi perustelemaan EUT:n tekemää päätöstä vapaa-
napitotarpeen huomioimisen tarpeettomuudesta, vaan itse asiassa puhuvat 
EUT:n tekemää päätöstä vastaan.927  

EUT:n ratkaisua torjua vapaanapitotarpeen huomioiminen on myös vaikea 
ymmärtää, kun näkökulmana on tässä tutkimuksessa omaksuttu teleologinen 
tulkinta, jonka mukaan valittujen ratkaisujen tulisi mahdollisimman hyvin 
saavuttaa tasapaino tavaramerkin hakijan, kuluttajien ja muiden toimijoiden 

 
923 Ks. myös Ramírez-Montes 2020, s. 339. 
924 C-292/00 Davidoff, 30 kohta. Tämä tulkinta on nyttemmin kirjattu nykyiseen lainsää-

däntöön. Ks. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohta ja tavaramerkkidirek-
tiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohta. Ks. aiheesta myös esim. Dinwoodie 2013, s. 84. 

925 Ks. esim. C-329/02 P SAT.2, 36 kohta ja C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke, 60–63 koh-
dat. Ks. värimerkkien osalta C-104/01 Libertel, 60 kohta. Ks. aihetta koskevasta käsittelystä 
alaluku 3.4.6.2 ja osio A1. 

926 Kur 2017b, s. 208. 
927 Kur 2017b, s. 208–209. Ks. myös Kur 2004, s. 761 sekä Dauskardt 2017, s. 249–251. 
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intressien välillä. Tasapainoa on vaikeaa saavuttaa, mikäli yhden tahon intres-
sit jätetään täysin vaille huomiota.928 Valittu teleologinen tulkinta siis toisin 
sanoen tukee muiden toimijoiden intresseihin perustuvan vapaanapitotar-
peen huomioon ottamista käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioin-
nin yhteydessä.  

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olemassa on pikemminkin syitä 
sille, miksi vapaanapitotarve tulisi huomioida arvioitaessa merkin rekisteröin-
tiä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn takia. Tämä ei kuitenkaan 
vielä itsessään perustele sitä, että vapaanapitotarve tulisi sisällyttää arviointiin 
erillisenä ja itsenäisenä elementtinä siten, että se toimisi joissakin tapauksissa 
korottavana tekijänä vaaditulle tunnistamisasteelle. Tämä näyttäisi olevan pe-
rusteltua vain, mikäli koemme jostakin syystä, että edellä esitetty edellytys 50 
prosentin vähimmäistunnistamisasteesta olisi näissä tapauksissa liian vähäi-
nen.  

Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että 50 prosentin tunnistamisasteen 
saavuttaminen ei ole yhtä haastavaa (tai näkökulmasta riippuen yhtä helppoa) 
kaikissa tapauksissa. Päinvastoin 50 prosentin saavuttamisen haastavuus on 
riippuvainen rekisteröitäväksi haettavasta merkistä. Frisch on kuvannut tätä 
hyvin. Hän katsoo, että mikäli kyse on merkistä, joka täytyy pitää vapaana 
kaikkien käytössä, on kohdeyleisö yleensä tietoinen siitä merkin alkuperäi-
sestä merkityksestä (kuvaileva, koristeellinen jne.), joka johtaa tähän vapaa-
napitotarpeen olemassaoloon.929 Jotta tällaiseen merkkiin kyetään luomaan 
uusi kaupallista alkuperää osoittava merkitys, edellyttää tämä tosiasiassa mit-
tavaa ja intensiivistä tavaramerkinomaista käyttöä. Vapaanapitotarpeen suu-
ruus on siten itse asiassa vuorovaikutussuhteessa niihin ponnisteluihin, joita 
tarvitaan kaupallisen merkityksen luomiseksi kyseiseen merkkiin. Samalla tie-
tyn kohdeyleisön keskuudessa vallitsevan tietoisuuden tason saavuttamiseen 
vapaanapitotarpeella on epäsuora vaikutus: niiden kohdeyleisön jäsenten 
osuus, jotka tunnistavat merkin kaupallisen alkuperän osoittajana, kasvaa 
pääsääntöisesti hitaammin ja tietty taso saavutetaan vaikeammin, kun kyse on 
esimerkiksi hyvin kuvailevasta tai jopa tavaran tai palvelun lajia osoittavasta 
merkistä eli merkeistä, joihin kohdistuu painava vapaanapitotarve.930 Näyt-

 
928 Ks. vastaavasti Dauskardt 2017, s. 251–253. Ks. myös samaan suuntaan Roncaglia & 

Sironi 2011, s. 179–180 ja 184.  
929 Frisch 2007, s. 226–227. 
930 Frisch 2007, s. 227. Kuten EUT itsekin toteaa Chiemsee-ratkaisussa: jos maantieteelli-

nen nimi on erittäin tunnettu (nimenomaan maantieteellisenä nimenä eikä tavaramerkkinä), 
se voi tulla erottamiskykyiseksi vain, jos tavaramerkin rekisteröintiä hakenut yritys on käyt-
tänyt sitä kauan ja intensiivisesti, ja jos nimi puolestaan tunnetaan jo tietyn tyyppisten tava-
roiden maantieteellistä alkuperää koskevana ilmauksena, yrityksen, joka haluaa rekisteröidä 
tämän nimen tavaramerkikseen tämän tyyppistä tavaraa varten, on osoitettava, että se on 
käyttänyt tätä nimeä erityisen kauan ja intensiivisesti. Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 
Chiemsee, 50 kohta. Ks. tältä osin myös Kur 2007, s. 27 (”where the reasons for non-distinc-
tiveness of a sign and its descriptive properties giving rise to a ‘need to keep free’ coincide, the 
ECJ opines that there is no necessity for requiring a two-pronged analysis to be undertaken 
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tääkin siis siltä, että vaikka nykyinen Chiemsee-ratkaisussa asetettu arviointi-
tapa keskittyykin vain ja ainoastaan merkin erottamiskyvyn asteeseen eli sii-
hen, kuinka moni kohdeyleisöstä käsittää merkin erottamiskykyisenä, hyödyt-
tää se kuitenkin samalla myös markkinoilla olevia muita toimijoita, jotka ha-
luavat pitää tällaisen merkin vapaana ja välttää tilanteen, jossa merkki tulisi 
(liian helposti) rekisteröidyksi.931 Näin ollen vapaanapitotarvetta ei tarvitsisi 
enää sisällyttää arviointiin erillisenä ja itsenäisenä elementtinä siten, että se 
toimisi joissakin tapauksissa korottavana tekijänä vaaditulle tunnistamisas-
teelle.  

Kuitenkin esimerkiksi Dauskardt on tästä eri mieltä. Vaikka rekisteröin-
ninhakijalle voikin olla vaikeampaa osoittaa, että kohdeyleisö ymmärtää jon-
kin hyvin kuvailevan tai muuten täysin erottamiskyvyttömän merkin osoituk-
sena kaupallisesta alkuperästä, ei tämä vielä oikeuta hänen mielestään unoh-
tamaan muiden toimijoiden perusteltua intressiä pitää tietyt merkit vapaana 
kaikkien käytössä.932 Dauskardt esittää, että käyttöön tulisi ottaa vastaavan-
lainen arviointitapa kuin Saksassa oli voimassa aikana ennen Chiemsee-rat-
kaisua eli että vapaanapitotarpeen olemassaolo voisi vaikuttaa korottavasti 
vaadittuun tunnistamisasteeseen.933 Vaadittuun 50 prosentin vähimmäistun-

 
for the purpose of showing acquired distinctiveness”). Ks. myös Sosnitza 2013, s. 106 sekä Fox 
2000, s. 3. 

931 Kur 2007, s. 26–27. Kur kuitenkin toteaa, että tässä mielessä ongelmallisia ovat ta-
paukset, joissa rekisteröitäväksi haettu merkki sisältää erityisiä toiminnallisia ominaisuuksia, 
joita ei voida ilmeisen selvästi havaita. Ks. Kur 2017b, s. 209–10. Nämä ovat tosin sangen 
poikkeuksellisia tapauksia. Esimerkkinä toimii väri magenta. Kuten Kur (2007, s. 26) toteaa: 
”Magenta is unique in so far as it combines two special features: It is the only one of the five 
basic printing colours – white, black, yellow, cyan, magenta – which has genuine signalling 
qualities. Black and white are generally not perceived as ‘colours’, cyan (a slightly greenish 
blue) does not stand out from black print, and a text printed in yellow on a neutral (white) 
background would hardly be legible. In practice, this means that printing material like adver-
tisements and brochures with elements in magenta etc. can be produced at conspicuously 
lower costs than with a ‘mixed’ colour like (other shades of) red, yellow, green etc., while at 
the same time, it has an optimal capacity to catch the attention of viewers.” Kur jatkaa totea-
malla, että syyt, jotka johtuvat siitä, että kuluttajat eivät yleensä näe väriä kuten magenta kau-
pallista alkuperää osoittavana merkkinä, eivät ole samat eivätkä kata sitä toiminnallista 
puolta, joka luo erityisen kilpailuedun, jonka tämä väri antaa tavaramerkin omistajalle. 
Vaikka kuluttajat voivat ”nähdä”, että tällainen väri on joko kuvaileva tai, kuten yleensä lienee 
asian laita, että väri on tavallinen, he eivät ”näe”, että tällä värillä on myös toiminnallisia omi-
naisuuksia, jotka johtavat huomattaviin kustannusetuihin painotuotteiden valmistuksessa. 
Tämänkaltaisessa tapauksessa Chiemsee-ratkaisu ei Kurin mukaan aseta (lopputulokseen 
nähden) erityisen korkeaa kynnystä suojan saamiselle. Kur (2007, s. 27) päätyykin kritisoi-
maan EUT:n Chiemsee-ratkaisua ja esittää, että kilpailulliset näkökohdat (eli vapaanapito-
tarve) tulisi ottaa käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa nykyistä avoimem-
min ja kattavammin huomioon. Tältä osin jää kuitenkin epäselväksi se, onko Kurin mielestä 
edellä esitetty 50 prosentin tunnistamisaste näissä tapauksissa liian matala ja jos on, miten 
tätä korkeampi tunnistamisaste määräytyisi. 

932 Dauskardt 2017, s. 253 (”Zurückzuweisen ist das Argument von Teilen der Literatur, 
wonach es für ein freihaltebedürftiges Zeichen schon tatsächlich schwieriger sei, sich im 
Verkehr als Herkunftshinweis durchzusetzen und deshalb eine nochmalige normative 
Erhöhung der Durchsetzungsanforderungen nicht gerechtfertigt sei”). 

933 Dauskardt 2017, s. 254. On hyvä huomata, että itse asiassa vielä EUT:n Chiemsee-rat-
kaisun jälkeenkin Saksassa annettiin tämänkaltaista ratkaisukäytäntöä. Ks. kokoavasti esim. 
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nistamisasteeseen voitaisiin siis Dauskardtin mukaan tehdä korotus vapaa-
napitotarpeen painavuuden mukaan. Tämä vapaanapitotarpeen painavuus tu-
lisi määritellä hänen mukaansa tapauskohtaisesti ottaen ensinnäkin huomi-
oon sen, missä määrin kilpailijat ovat riippuvaisia rekisteröitäväksi haetun 
merkin käytöstä.934 Mikäli rekisteröintiä haetaan esimerkiksi merkille, joka 
kuvailee sen kohteena olevia tuotteita, ja muilla toimijoilla ei ole lainkaan tai 
heillä on vain muutama vaihtoehtoinen tapa kuvata heidän markkinoimiaan 
vastaavia tuotteita, on vaaditun tunnistamisasteen oltava Dauskardtin mu-
kaan selkeästi yli 50 prosenttia.935 Tällainen korkean tunnistamisasteen oi-
keuttava erittäin painava vapaanapitotarve kohdistuu Dauskardtin mukaan 
esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen lajia osoittaviin ilmaisuihin, kuten on 
asian laita, jos joku vaikkapa hakee rekisteröintiä sanalle ”AUTO” ajoneuvoja 
varten.936 Lisäksi mikäli rekisteröintiä haetaan yksittäisestä väristä koostu-
valle värimerkille, voi myös tällaiseen merkkiin kohdistua painava vapaanapi-
totarve, mikäli muiden toimijoiden mahdollisuudet käyttää vaihtoehtoisia vä-
rejä ovat jostakin syystä rajatut.937 Dauskardtin mukaan vaaditun tunnista-
misasteen määräytymisessä tulisi ottaa myös huomioon se, minkälainen tun-
nistamisaste on ylipäätään realistista saavuttaa asianomaisilla markkinoilla. 
Esimerkiksi markkinoilla, joilla on vain muutama toimija, yhden toimijan on 
yleensä mahdollista saavuttaa vahvakin markkina-asema ja tunnettuus omille 
tuotteilleen, kun taas useampia toimijoita sisältävillä markkinoilla tämä vaatii 
suurempia ponnistuksia. Käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn perus-
tuvan suojan saavuttamisesta ei saisikaan tulla käytännössä mahdoton rekis-
teröinninhakijalle. Dauskardt pitää vaatimusta 80 prosentin tunnistamisas-
teesta ehdottomana maksimina. Näin korkean tunnistamisasteen vaatiminen 
on Dauskardtin mukaan perusteltua silloin, kun rekisteröitäväksi haettavaan 
merkkiin kohdistuu erityisen painava vapaanapitotarve ja asianomaisilla 
markkinoilla yhden toimijan on mahdollista saavuttaa hyvinkin vahva mark-
kina-asema ja tunnettuus omille tuotteilleen.938  

Nähdäkseni tämä Dauskardtin ehdottama malli ei ole kannatettava. En-
sinnäkin Dauskardtin esittämät perustelut korkeamman tunnistamisasteen 
vaatimisesta eivät täysin vakuuta. Dauskardt ei perustele selkeästi sitä, miksi 
edellytys 50 prosentin vähimmäistunnistamisasteesta olisi joissakin tapauk-

 
Ströbele 2020, Rn 769. Vasta EUT:n vuonna 2014 antama Sparkassen-Rot-ratkaisu laittoi 
tälle pisteen. Ks. Yhdistetyt asiat C‑217/13 ja C‑218/13 Sparkassen-Rot, 46–49 kohdat sekä 
esim. Ströbele 2020, Rn 770–776. 

934 Dauskardt 2017, s. 254–255. Dauskardt ei hyväksy, että vapaanapitotarpeen suhteen 
tehtäisiin erottelu sen mukaan, mistä tavaramerkkityypistä on kyse. Toisin sanoen epätavalli-
siin merkkeihin ei hänen mukaansa kohdistu mitään automaattista vapaanapitotarvetta, josta 
seuraisi jokin tietty automaattinen korotus vaadittuun tunnistamisasteeseen. Dauskardt 2017, 
s. 256. 

935 Dauskardt 2017, s. 255 (”Bestehen für die Mitbewerber nur wenige und/oder nicht 
gleichwertige Ausweichmöglichkeiten zur Beschreibung der Ware oder Dienstleistung, muss 
der Durchsetzungsgrad deutlich über 50% liegen”). 

936 Dauskardt 2017, s. 252. 
937 Dauskardt 2017, s. 252. 
938 Dauskardt 2017, s. 255. 
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sissa liian vähäinen ottaen huomioon edellä kuvatun seikan siitä, että tuon ra-
jan saavuttaminen on yleensä sitä haastavampaa, mitä suurempi vapaanapi-
totarve tällaiseen merkkiin kohdistuu. Dauskardtin perustelut antavat ym-
märtää, että esimerkiksi sanan ”AUTO” rekisteröinti ajoneuvoille on nykyään 
liian helppoa. Jos näin olisi, voisi luulla, että tavaramerkkirekisterissä olisi ny-
kyisin useita esimerkkejä sellaisista rekisteröinneistä, joissa jokin tavaroiden 
tai palvelujen yleisnimitys on rekisteröity tällaisille tavaroille tai palveluille ta-
varamerkkinä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn johdosta. Tällai-
sia rekisteröintejä ei kuitenkaan näyttäisi olevan ongelmaksi asti. Toiseksi 
Dauskardtin ehdottama malli tiettyjä tapauksia koskevasta korkeammasta ja 
aina tarvittaessa 80 prosenttiin kipuavasta tunnistamisasteesta on käytännön 
näkökulmasta ongelmallinen. Dauskardt näyttäisi aliarvioivan sitä, miten 
monimutkaista tällaisen mallin soveltaminen käytännössä on. Se vaatii hyvin 
paljon rekisteröintiviranomaisilta, koska Dauskardtin mukaan heidän tehtä-
vänään on ensinnäkin tehdä selvitys siitä, missä määrin kilpailijat ovat riippu-
vaisia rekisteröitäväksi haetun merkin käytöstä.939 Jos tällainen riippuvuus ja 
näin ollen vapaanapitotarve on olemassa, tulee seuraavaksi selvittää se, min-
kälainen tunnistamisaste on ylipäätään realistista saavuttaa asianomaisilla 
markkinoilla.940 Nämä ovat käytännössä vaikeasti toteutettavissa olevia selvi-
tyksiä. Kenties Dauskardtin ajatuksena on ollut, että rekisteriviranomainen 
voi näiden osalta pyytää selvitystä myös hakijalta sekä ottaa huomioon myös 
mahdolliset kolmansien osapuolten asiassa tekemät huomautukset. Tämä-
kään ei kuitenkaan tee arvioinnista kovinkaan helppoa. Dauskardtin esittämä 
malli näyttäisi myös olevan omiaan heikentämään rekisteröintijärjestelmän 
ennustettavuutta. Osapuolten voi olla vaikeaa ennustaa, onko vaadittu tunnis-
tamisaste yksittäisessä tapauksessa 50, 60 vai esimerkiksi 80 prosenttia. 
Viime kädessä rekisteröintiviranomainen tai tarvittaessa tuomioistuin määrit-
tää asianmukaisen tunnistamisasteen. Tällöin olisi aina vaarana se, että va-
paanapitotarpeesta tulee ainakin jossain määrin mielivaltainen rekisteröinnin 
este.941 

Lisäksi huolta siitä, että tavaramerkkirekisteriin päätyy merkkejä, joihin 
kohdistuu suuri vapaanapitotarve, voidaan ensisijaisesti torjua toisella ja te-
hokkaammalla tavalla kuin vaaditun tunnistamisasteen korottamisella. Kyse 
on siitä, että tässä tutkimuksessa edellä esitettyä vaatimusta merkin käytöstä 
tavaramerkkinä942 arvioidaan tiukasti. Käytön kautta saavutettua erottamis-

 
939 Voidaan tietysti ajatella, että sanamerkkien osalta on esimerkiksi aina mahdollista tar-

kistaa sanakirjasta, onko kyseiselle sanalle synonyymejä (joita muut toimijat voisivat edelleen 
vapaasti käyttää). Vapaanapitotarpeen painavuuden arviointi on kuitenkin paljon monimut-
kaisempaa epätavallisempien merkkityyppien, esimerkiksi ulkoasumerkkien, osalta. Ks. Ohly 
2018, s. 121.   

940 Dauskardt 2017, s. 254–255. 
941 Esimerkiksi Kur (2008, s. 165) on korostanut sitä, että mikäli vapaanapitotarpeelle an-

netaan arvioinnissa itsenäinen rooli, tulisi sen toimintaperiaatteet määritellä huolellisesti, jot-
tei siitä tule mielivaltaista rekisteröinnin estettä. 

942 Ks. alaluku 4.7.1. 
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kykyä osoittavien todisteiden tulee siis vakuuttavasti osoittaa, että rekisteröi-
täväksi haettua merkkiä on käytetty kaupallisen alkuperän osoittajana eli ta-
valla, joka on saattanut johtaa merkin erottamiskykyiseksi tulemiseen. Mikäli 
merkkiä on enimmäkseen käytetty muulla tavoin, ei merkki ole voinut tulla 
erottamiskykyiseksi.943 

On myös muistettava, että merkin rekisteröinti ei vaikuta merkin vapaa-
napitotarpeeseen eli muiden toimijoiden mahdollisuuteen käyttää kyseistä 
merkkiä siltä osin kuin kyse on merkin kuvailevasta tai muuten erottamisky-
vyttömästä käytöstä. EU-tavaramerkkiasetuksessa on tätä koskeva nimen-
omainen yksinoikeuden rajoitus (14 artiklan 1 kohdan b alakohta).   

 Muut toimijat voivat tämän yksinoikeuden rajoituksen nojalla käyttää 
edelleen esimerkiksi sanaa ”AUTO” hyvän liiketavan mukaisesti tämän sanan 
kuvailevassa merkityksessä markkinoidessaan autoja tai niihin liittyviä palve-
luja, vaikka tällainen sana olisikin jotenkin voinut tulla erottamiskykyiseksi 
vähintään 50 prosentissa kohdeyleisöä ja se olisi tämän nojalla rekisteröity ta-
varamerkkinä, mikä on siis hyvin epätodennäköistä, ellei käytännössä mahdo-
tonta.944 Rekisteröidyksi tultuaan tällaisen merkin suoja-ala on siis kapea ja 
käsittää ainoastaan kyseisen merkin tavaramerkinomaisen käytön. On epäsel-
vää, miksi myös tällaiseen käyttöön kohdistuisi niin painava vapaanapito-
tarve, että se voisi tapauskohtaisesti oikeuttaa korkeamman tunnistamisas-
teen vaatimisen.945 

On siis vaikeaa perustella sitä, miksi vapaanapitotarpeen tulisi toimia jois-
sakin tapauksissa korottavana tekijänä vaadittavalle tunnistamisasteelle. Ken-
ties ainoa varteenotettava perustelu tälle löytyy muun muassa Anemaetin oi-
keuskirjallisuudessa esille nostamasta seikasta. Anemaet toteaa, että edellä 

 
943 Ks. Ströbele 2020, Rn 777 (”Diesem Anliegen kann aber in der Praxis nicht nur mit der 

unhaltbaren Forderung nach ’nahezu einhelliger’ Verkehrsdurchsetzung, sondern wesentlich 
überzeugender mit einer konsequenten Prüfung der für eine Verkehrsdurchsetzung 
erforderlichen Benutzung der Marke ’als Marke’ Rechnung getragen werden. So wird bei der 
Verwendung eines Gattungsbegriffs, der allein den jeweils in Betracht kommenden 
Gegenstand zutreffend beschreibt, eine kaum widerlegbare Vermutung dafür sprechen, dass 
der Verkehr diesen Begriff stets nur als solchen in seiner beschreibenden Bedeutung und nie 
als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst. Entsprechendes kann möglicher weise auch bei 
einem Einsatz branchenbedingter Prototypen von Warenformen oder alternativloser 
warenspezifischer Farben gelten”). Ks. tästä myös Ströbele 2008, s. 573. 

944 Nähdäkseni sama pätee soveltuvin osin myös edellä alaviitteessä 931 esitettyyn skenaa-
rioon rekisteröitäväksi haetuista merkeistä, jotka sisältävät erityisiä toiminnallisia ominai-
suuksia, joita ei voida ilmeisen selvästi havaita. Esimerkkinä mainittiin väri magenta. Se, että 
tämä väri olisikin jotenkin tullut erottamiskykyiseksi vähintään 50 prosentissa kohdeyleisöä 
ja se olisi tämän nojalla rekisteröity tavaramerkkinä, ei estä muita toimijoita käyttämästä tätä 
väriä sen kuvailevassa tai erottamiskyvyttömässä merkityksessä, hyvää liiketapaa noudattaen. 
On myös huomattava, että väri saattaa toiminnallisten ominaisuuksiensa takia kohdata jois-
sakin tapauksissa myös EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetel-
makohdan tarkoittaman ehdottoman hylkäysperusteen. Sitä ei voi ohittaa edes käytön kautta 
saavutetun erottamiskyvyn nojalla. Ks. Manning 2021a. 

945 Ks. tähän suuntaan myös yhdysvaltalaisesta oikeuskirjallisuudesta Levy 2005, s. 1214–
1215. Epäselvyys työnjaosta ja vuorovaikutuksesta rekisteröintiedellytysten ja saavutetun yk-
sinoikeuden laajuuden määrittämisen ja valvonnan välillä on yksi esimerkki siitä, että tavara-
merkkioikeus rekisteröintijärjestelmineen ei ole vielä kasvanut isoksi. Ei se toisaalta enää lap-
sikaan ole. Ehkä jotain tältä väliltä. Jotakin, joka vielä hiukan hämmentyneenä etsii itseään. 
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mainittu yksinoikeuden rajoitus ei välttämättä riitä, koska on olemassa vaara, 
että sitä ei todellisuudessa käytetä niin usein kuin pitäisi.946 Näin on etenkin 
silloin, kun tavaramerkkioikeuteensa vetoava taho ja kolmas osapuoli eivät ole 
toisiinsa nähden tasavertaisia. Kun merkittävässä markkina-asemassa oleva 
isompi toimija uhkaa tavaramerkkioikeudella toista ja pienempää toimijaa, on 
pienemmän toimijan usein helpompaa antaa periksi kuin ryhtyä kalliiseen oi-
keustaisteluun, vaikka tällä olisikin käytettävissään pätevä puolustus.947 Tämä 
uhkakuva ei ole uusi, vaan se on ollut esillä jo käytön kautta saavutettua erot-
tamiskykyä koskevan doktriinin alusta asti. Se mainittiin jo vuonna 1909 Yh-
distyneessä kuningaskunnassa annetussa Court of Appealin Perfection-ratkai-
sussa.948  

Tämäkään huolenaihe – mikäli oletetaan, että se on perusteltu – ei kuiten-
kaan nähdäkseni perustele riittävässä määrin tarvetta korkeamman tunnista-
misasteen edellyttämiselle.949 Se, että rekisteröinnin jälkeiseen aikaan suun-

 
946 Anemaet 2016, s. 331. 
947 Ks. esim. tuomari Jacob J:n toteamus Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetussa rat-

kaisussa Nichols Plc’s Trade Mark Application [2003] RPC 16 [305]: ”in the practical world 
powerful traders will naturally assert their rights even in marginal cases…[i]n any marginal 
case defendants, SMEs particularly, are likely to back off when they receive a letter before 
action. It is cheaper and more certain to do that than stand and fight, even if in principle they 
have a defence.” Ks. myös Phillips 2003, s. 666–668 ja Jacob ym. 2013, s. 95. 

948 In the Matter of an Application by Joseph Crosfield &: Sons Ld. to Register a Trade 
Mark ("Perfection"). In the Matter of an Application of the California Fig Syrup Company for 
the Reqistration of a Trade Mark. In the Matter of Trade Marks No, 224,722, No. 280,405. 
No. 230,406, and No. 230,407 ("Orlwoola") [1909] 26 RPC 861 (”the large and wealthy firms 
with whom the smaller folk are unwilling to litigate, could – – divide amongst themselves all 
the ordinary words of description and laudation in the English language”). 

949 Tässä yhteydessä on myös mainittava, että esimerkiksi Anemaetille ei kelpaa edes täl-
lainen tunnistamisasteen korottaminen. Hänellä on tätä paljon radikaalimpi ehdotus 
vapaanapitotarpeen turvaamiseksi: ”In order to guarantee that these signs remain in the pub-
lic domain, adopting an outright exclusion is necessary for descriptive, cultural and non-tra-
ditional signs that cannot be overcome through acquiring distinctiveness in consequence of 
use in trade.” Ks. Anemaet 2016, s. 303 ja 332. Ks. myös Anemaet 2021b, s. 184. Anemaetin 
ajatukset ovat saaneet jossain määrin vaikutteita yhdysvaltalaisen Ramseyn esittämistä näke-
myksistä. Ks. Ramsey 2003. Tulkitsen tätä Anemaetin ehdotusta niin, että merkin rekiste-
röinti käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla olisi mahdollista vain hyvin marginaa-
lisissa tapauksissa, joissa merkkiin ei voida katsoa kohdistuvan minkäänlaista vapaanapito-
tarvetta. Toteutuessaan tämä ehdotus muuntaisi EU:n tavaramerkkioikeudessa olevan käytön 
kautta saavutettua erottamiskykyä koskevan doktriinin lähelle sitä doktriinia, joka oli aiem-
min käytössä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joka sai osakseen kritiikkiä. Ehdotuksen voi 
jopa katsoa olevan tiukempi ja ankarampi kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytössä ol-
lut doktriini – edes siellä ei omaksuttu samankaltaista kategorista kieltoa esimerkiksi juuri 
kuvailevien merkkien yhteydessä. Ehdotettu ratkaisu näyttäytyykin liian ankarana ja ylimitoi-
tettuna ottaen huomioon tässä tutkimuksessa omaksutun teleologisen näkökulman tavara-
merkkioikeuteen. On eittämättä olemassa tilanteita, joissa tavaramerkki on perusteltua 
myöntää merkkiin, joka on lähtökohtaisilta ominaisuuksiltaan esimerkiksi kuvaileva. Mikäli 
tällaiselle merkille on syntynyt käytössä uusi kaupallista alkuperää osoittava merkitys ja suo-
tuisa kommunikaatiokanava suhteessa kuluttajiin, saattaisivat muut toimijat hyväksikäyttää 
tätä ja pyrkiä johtamaan kuluttajia harhaan tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän 
suhteen. Tällaisessa tilanteessa on perusteltua, että suotuisan kommunikaatiokanavan ensiksi 
luoneelle toimijalle annetaan tavaramerkkirekisteröinti ja siten oikeus torjua tällaisia väärin-
käytöksiä, koska tällä suojataan myös kuluttajia. Mikäli näin ei toimittaisi, saisi Anemaetin 
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nattuun yksinoikeuden rajoitukseen ei tosiasiassa vedota niin usein kuin pi-
täisi, ei ratkea kovin hyvin sillä, että fokus pidetään rekisteröinnin myöntämi-
sen edellytyksissä. Vertauskuvallisesti todeten: reikä veneen takaosassa ei hä-
viä sillä, että pohjaa vahvistetaan veneen etuosassa. Tarkoituksenmukaisem-
paa olisikin yrittää ratkaista tämä huolenaihe rekisteröinnin jälkeisessä vai-
heessa.950  

Näin ollen olemassa ei ole kovin vakuuttavia perusteita sille, että käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa olisi otettava huomioon mer-
kin vapaanapitotarve vaadittua vähimmäistunnistamisastetta korottavana te-
kijänä. Meidän olisi siis parempi olla ilman sitä. 

Johtopäätöksenä on siis todettava seuraava. EUT:n näkemys vaaditusta 
tunnistamisasteesta ja sen arviointiin liittyvistä tekijöistä ei ole kaikilta osin 
tyydyttävä. Edellä todetun perusteella ehdotuksena on, että vaadittu tunnista-
misaste ja sen arviointia koskevat tekijät määritettäisiin seuraavasti:  

 
Merkin rekisteröinti sen käytön kautta saavutetun erottamis-

kyvyn perusteella edellyttää, että kohdeyleisö tai vähintään puo-
let siitä ymmärtää merkin osoituksena tuotteiden kaupallisesta 
alkuperästä.  

Käytön kautta saavutettua erottamiskykyä voidaan osoittaa 
markkinatutkimuksen avulla, mutta myös muilla tavoin. Olen-
naista on, että rekisteröintiviranomaisen tai tarvittaessa tuomio-
istuimen on pystyttävä päättelemään esitetyn näytön perusteella, 
että vähintään puolet kohdeyleisöstä käsittää merkin kaupallisen 
alkuperän osoittajana. 

Merkkiin kohdistuva vapaanapitotarve ei vaikuta korottavasti 
vaadittuun tunnistamisasteeseen.  

 

 
ehdotus hyvin todennäköisesti aikaan sen, että tavaramerkkijärjestelmän olemassaolo ei tältä 
osin vähentäisi vaan olisi päinvastoin omiaan lisäämään haitallisella tavalla kuluttajien se-
kaannusta markkinoilla. Anemaetin ehdotuksen toteutuminen lienee kaiken lisäksi epärealis-
tista tai ainakin hyvin vaivalloista, koska se hyvin todennäköisesti edellyttäisi paitsi EU:n ta-
varamerkkilainsäädännön muuttamista myös ennen kaikkea kansainvälisten sopimustekstien 
(esim. Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdan ja TRIPS 15 artiklan 1 
kohdan)  muuttamista. On vaikea nähdä, että näiden jäljempänä mainittujen sopimustekstien 
sanamuoto on nykyisellään riittävän joustava mahduttamaan sisäänsä edellä mainitun ehdo-
tuksen kaltaisen käytännön. Mikäli katsotaan, että on yleisen edun mukaista rajoittaa nykyistä 
vahvemmin mahdollisuutta rekisteröidä esimerkiksi merkkejä, joilla on kulttuurista merki-
tystä, voisi olla toimivampaa, että tällaisten merkkien suhteen hyödynnetään EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa (yleisen järjestyksen tai hyvän tavan 
vastaisia merkkejä koskeva hylkäysperuste), jota ei voida jättää soveltamatta edes käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla. Ks. ehdotuksesta Sentfleben 2021 ja Sentfleben 
2022. Ks. myös mahdollisuudesta soveltaa kulttuurisesti merkityksellisiin merkkeihin EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii luetelmakohtaa Ramírez-Montes 
2020, s. 336–337. Ramírez-Montes käyttää esimerkkinä EUIPO:n suuren lautakunnan rat-
kaisua R 2450/2011-G, Lindt. 

950 Tähän palataan tämän tutkimuksen viimeisessä luvussa 6. 
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4.9 ALUE, JOLLA MERKIN ON TULTAVA 
EROTTAMISKYKYISEKSI  

 
4.9.1 JOHDANTO 
 

Tässä osiossa käsitellään sitä, millä maantieteellisellä alueella merkin on 
täytynyt tulla erottamiskykyiseksi, jotta se voidaan rekisteröidä EU-
tavaramerkkinä. EU-tavaramerkkiasetuksen sisältämien käytön kautta saavu-
tettua erottamiskykyä koskevien säännösten sanamuoto ei anna vastausta tä-
hän. Tämä kysymys on kuitenkin usein ratkaisevassa roolissa siinä, voidaanko 
jokin merkki lopulta rekisteröidä sen käytön kautta saavutetun erottamisky-
vyn nojalla vai ei. Mitä isompi on se EU:ssa oleva maantieteellinen alue, missä 
rekisteröitäväksi haetun EU-tavaramerkin on täytynyt tulla erottamisky-
kyiseksi, sitä haastavampaa rekisteröinninhakijalle on osoittaa tuon erotta-
miskyvyn olemassaolo ja sitä useammin rekisteröinninhakija epäonnistuu 
tässä tehtävässä. Suuri ja monenkirjava on niiden merkkien joukko, joiden re-
kisteröinti EU-tavaramerkiksi on kaatunut nyt käsiteltävään edellytykseen. 

Loogisena lähtökohtana on, että merkin on täytynyt tulla erottamisky-
kyiseksi siinä osassa unionia, jossa merkillä ei ole katsottava olevan lähtökoh-
taista erottamiskykyä. Tästä sangen luontevasta lähtökohdasta huolimatta ky-
symys käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn maantieteellisestä laajuu-
desta on ollut omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia.  

Aiheen tarkastelu aloitetaan nykyisen oikeustilan esittelystä. Esittely aloi-
tetaan sanallisia elementtejä sisältävistä merkeistä (4.9.2). Niiden osalta se 
alue, jossa näiden merkkien on täytynyt tulla erottamiskykyisiksi, on yleensä 
rajattu tiettyyn osaan EU:n alueesta, mikä johtuu EU:n sisällä olevista kielel-
lisistä eroista. Tämän jälkeen tarkasteltavana ovat sanallisia elementtejä sisäl-
tämättömät merkit (4.9.3). Niiden osalta on vakiintuneesti katsottu, että nii-
den lähtökohtainen erottamiskyvyttömyys koskee pääsääntöisesti koko EU:n 
aluetta, kaikkia jäsenvaltioita. Kolmantena ja ehkäpä kaikista mielenkiintoi-
simpana tarkastelun kohteena on se, tuleeko käytön kautta saavutettu erotta-
miskyky osoittaa aina jokaisen jäsenvaltion osalta, kun lähtökohtaisen erotta-
miskyvyn puute koskee koko EU:n aluetta, vai olisiko näissä tilanteissa riittä-
vää, että merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi huomattavassa osassa 
EU:n aluetta (4.9.4). Tämä kysymys on tärkeä, koska jos erottamiskykyä jou-
dutaan osoittamaan koko EU:n alueelta, on kyseessä rekisteröinninhakijan 
näkökulmasta erittäin raskas operaatio. On esimerkiksi arvioitu, että koko 
EU:n laajuisen markkinatutkimusselvityksen laatiminen maksaa noin 
300 000–500 000 euroa.951 Useimmille toimijoille tämä on investointi, joka 
ylittää heidän taloudellisen kapasiteettinsa.952 Nykyisen oikeustilan esittelyn 
jälkeen arvioidaan sen toimivuutta (4.9.5).  

 
951 Martin & Beslier 2019, s. 535. Ks. myös Hasselblatt 2018, s. 215–216 (”a public poll 

covering all – – Member States can cost – metaphorically speaking – a fortune”). Ks. kuitenkin 
tältä osin edellä viitattu Linford 2021. 

952 Martin & Beslier 2019, s. 535. 
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Ennen eteenpäin siirtymistä on hyvä muistuttaa yhdestä asiasta. Kuten 
edellä on kerrottu, EU-tavaramerkkiasetus sisältää erityisen säännöksen eh-
dottomien hylkäysperusteiden sovellettavuudesta unionin laajentumisen yh-
teydessä. Tuon säännöksen mukaan EU-jäsenvaltion liittymispäivänä jo vi-
reillä ollutta EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta ei voida hy-
lätä minkään 7 artiklan 1 kohdassa luetellun ehdottoman hylkäysperusteen 
nojalla, jos näitä perusteita olisi sovellettava pelkästään uuden jäsenvaltion 
liittymisen johdosta (EU-tavaramerkkiasetuksen 209 artiklan 2 kohta). Tästä 
seuraa tässä yhteydessä loogisesti myös se, että näiden maiden osalta ei ole 
myöskään tarvetta arvioida merkin käytön kautta saavutettua erottamisky-
kyä.953  

 
4.9.2 SANALLISIA ELEMENTTEJÄ SISÄLTÄVÄT MERKIT 

 
Vakiintuneessa ratkaisukäytännössä on katsottu, että kun kyse on sanaele-

menttejä sisältävistä merkeistä, joiden rekisteröinti on alun perin hylätty niiltä 
puuttuvan erottamiskyvyn takia, koska merkillä on tietty merkitys tietyllä kie-
lellä, täytyy merkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky osoittaa siinä 
osassa unionia, jossa merkillä markkinoitujen tavaroiden ja palvelujen kohde-
yleisö ymmärtää tuon merkityksen.954  

EUIPO on omiin tutkintaohjeisiinsa kerännyt erilaisia vaihtoehtoisia tilan-
teita, joiden tarkoituksena on havainnollistaa käytön kautta saavutetulta erot-
tamiskyvyltä vaadittavan maantieteellisen alueen määräytymistä. EUIPO:n 
kuvaamat tilanteet perustuvat ratkaisukäytäntöön. Seuraava esittely etenee 
suurelta osin näitä EUIPO:n tutkintaohjeissa kuvaamia tilanteita apuna käyt-
täen, minkä lisäksi eri tilanteiden yhteydessä viitataan niitä koskevaan ratkai-
sukäytäntöön.  

Jos EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus tulee hylätyksi erottamiskyvyn 
puutteen takia, koska merkillä on tietty merkitys jollakin EU:n virallisella kie-
lellä, täytyy käytön kautta syntynyt erottamiskyky osoittaa vähintään niissä 
jäsenvaltioissa, joissa kyseinen kieli on virallisena kielenä.955 On huomat-
tava, että kyseinen kieli voi olla virallisena kielenä useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa. Tällöin merkin tulee olla käytön kautta erottamiskykyinen kai-
kissa niissä jäsenvaltioissa, joissa kieli on virallisena kielenä. Seuraavassa tau-
lukossa ovat listattuina ne EU:n viralliset kielet, jotka ovat virallisena kielenä 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa956: 

 
953  Ks. myös T-7/09 Schunk, 46 kohta; T‑304/16 bet365, 32–35 kohdat sekä EUIPO 

Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Re-
fusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 6 Territorial 
Aspects, 6.1 Special provisions with respect to the accession of new Member States, s. 667. 

954 Ks. esim. T-304/16 bet365, 33 kohta. 
955 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.2 Language area, s. 667–668. 

956 Taulukko kuvataan myös EUIPO:n tutkintaohjeissa: EUIPO Guidelines for Examina-
tion 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired 
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TAULUKKO. EU:n viralliset kielet, jotka ovat virallisena kielenä use-
ammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. 

 

Kieli Virallinen kieli seuraavissa jäsenvalti-
oissa 

englanti Irlanti ja Malta (aikaisemmin tähän kuului 
myös Yhdistynyt kuningaskunta ennen sen 
EU-eroa) 

hollanti Alankomaat ja Belgia 

kreikka Kreikka ja Kypros 

ranska Ranska, Belgia ja Luxemburg 

ruotsi Ruotsi ja Suomi 

saksa Saksa, Belgia, Itävalta ja Luxemburg 

 

Esimerkkinä toimii tapaus, jossa hakija haki rekisteröintiä kreikan kielen 
sanalle ”υγεία” (suom. ”terveys”) terveyspalveluja varten. Hakemus hylättiin 
merkin kuvailevuuden ja erottamiskyvyttömyyden johdosta. Tässä tilanteessa 
hakijan tuli osoittaa merkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky sekä Krei-
kan että Kyproksen osalta.957 Toisessa tapauksessa, jossa hakija haki rekiste-
röintiä ruotsin kielen sanalle ”GIFFLAR” (suom. ”[vehnä]sarvet”) muun mu-
assa leivonnaisille ja hakemus hylättiin näiltä osin merkin kuvailevuuden ja 
erottamiskyvyttömyyden johdosta, tuli hakijan osoittaa merkin käytön kautta 
saavutettu erottamiskyky sekä Ruotsin että Suomen osalta.958 

Merkistä saatava merkitys voi olla samanaikaisesti erottamiskyvytön use-
ammalla kuin yhdellä EU:n virallisella kielellä. Tällöin käytön kautta synty-
nyt erottamiskyky täytyy osoittaa vähintään kaikissa niissä jäsenvaltioissa, 
joissa kyseiset kielet ovat virallisia kieliä. Esimerkkinä toimii merkkiä 
”OPTIONS” koskeva tapaus. Tapauksessa hakija haki sanan OPTIONS rekis-
teröintiä muun muassa rahoitus- ja vakuutuspalveluille. Hakemus hylättiin 
näiden palvelujen osalta, koska merkki oli kuvaileva ja erottamiskyvytön eng-
lannin ja ranskan kielellä. Hakijan tuli tässä tapauksessa osoittaa käytön 
kautta saavutettu erottamiskyky kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa nämä 
kielet ovat virallisia kieliä.959   

 
Distinctiveness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.2 Language area, 
s. 668. 

957 T-7/10 Ygeia, 49 ja 54 kohdat.  
958 T‑520/12 Gifflar, 19–20 kohdat. Ks. myös R 46/2012-2, Gifflar, 9 kohta. Ks. myös R 

1126/2015-5, BAKAR MED KÄRLEK, 16 ja 31 kohdat. 
959 T-91/99 OPTIONS. Koska hakija ei ollut edes väittänyt, että merkkiä olisi käytetty 

Ranskan osalta, ei tapauksessa ollut tarvetta tutkia muiden jäsenvaltioiden osalta toimitettuja 
todisteita – hakemus hylättiin. Ks. myös esim. R 620/2016-5, EXCELLENCE, 41 kohta (”In 
the context of the present proceedings, the existence of grounds for refusal was established for 
English-speaking and French-speaking consumers. In this context, the contested decision 
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Niiden jäsenvaltioiden lisäksi, joissa merkillä on jokin ymmärrettävä ja on-
gelmallinen merkitys kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä, on asiassa arvi-
oitava myös sitä, ymmärretäänkö kyseistä kieltä muissa jäsenvaltioissa eli 
sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa kyseinen kieli ei ole virallinen kieli.960  

Sanottu koskee erityisesti merkkejä, joilla on englanninkieli-
nen merkitys. Ratkaisukäytännöstä nimittäin seuraa, että asian-
omaisista tavaroista ja palveluista riippuen merkillä, joka koostuu 
englanninkielisistä sanoista, voi olla merkitystä paitsi yleisölle, 
jonka äidinkielenä on englanti, myös sellaiselle yleisölle, jolla on 
riittävä englannin kielen taito. EUYT on esimerkiksi merkkiä 
”NATURALLY ACTIVE” – jonka rekisteröintiä haettiin muun mu-
assa kosmetiikkatuotteille – koskevassa ratkaisussaan (2010) to-
dennut, että on hyvin tunnettu tosiasia, että englannin kielen pe-
rustietämys on Irlannin, Maltan ja tuolloin vielä unioniin kuulu-
neen Yhdistyneen kuningaskunnan ohella ainakin Alanko-
maissa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Kyproksella.961 Toi-
saalta eräässä aiemmassa tapauksessa (2008), joka koski sanasta 
”MANPOWER” koostuvaa merkkiä, jonka rekisteröintiä haettiin 
muun ohella työvoimatoimistopalveluille ja palveluille väliaikai-
sen henkilöstön alalla, EUYT katsoi, että kyseinen merkki ymmär-
rettiin kuvailevaksi Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan li-
säksi myös Saksassa ja Itävallassa, mutta ei kuitenkaan Alanko-
maissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa, kuten EUIPO:n neljäs 
valituslautakunta oli esittänyt.962 Muista edellä kuvatun EUYT:n 
NATURALLY ACTIVE -ratkaisun maista Kypros ja Malta eivät ol-
leet hakemuksen tekoajankohtana vielä liittyneet unioniin.  

Joissakin tapauksissa englanninkielisen merkityksen omaava 
merkki on katsottu lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömäksi koko 
unionin alueella, kaikissa jäsenvaltioissa. Näin on ollut ainakin ta-
pauksissa, joissa rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroi-
den tai palvelujen tai molempien kohdeyleisö on erikoistunut ja 
englantia käytetään yleisesti siinä toimintaympäristössä, jossa 

 
took account of consumers in the United Kingdom, Ireland and Malta on the one hand and 
France, Belgium and Luxembourg on the other”). Ks. myös Kur 2017b, s. 203 (”A broad un-
derstanding among different language groups is – – submitted for terms rooted in Latin, 
which are often common to both English and French”).  

960 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 
Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.2 Language area, s. 667. 

961  T-307/09 NATURALLY ACTIVE, 26 kohta. Ks. samansuuntaisesti T‑435/07 NEW 
LOOK, 23–24 kohdat; T-337/15 RESCUE, 59 kohta; T-304/16 bet365, 32–35 kohdat ja 
T‑465/18 EUROLAMP pioneers in new technology, 27 ja 54 kohdat. Ks. vastaavasti EUIPO:n 
valituslautakuntien ratkaisukäytännöstä esim. R 1578/2008-1, DIRECT LINE, 16 kohta. 

962 T‑405/05 MANPOWER, 73–90 kohdat. Mainittujen saksankielisten maiden (Saksa ja 
Itävalta) mukanaoloa selittää se, että näissä maissa termi MANPOWER oli yleisessä käytössä 
ja muun muassa päätynyt myös saksan kielen sanakirjaan. Ks. myös R 499/2004-4, 
MANPOWER. 
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tuo kohdeyleisö toimii. Näin oli esimerkiksi EUIPO:n toisen vali-
tuslautakunnan vuonna 2014 ratkaisemassa tapauksessa, jossa 
rekisteröintiä haettiin merkille ”DATALABS” muun muassa luo-
kan 42 palveluille, jotka koskivat ei-ladattavien ohjelmistojen yl-
läpitoa ja tilapäisen käytön tarjoamista käytettäväksi lääkkeiden, 
biofarmaseuttisten tuotteiden ja lääkinnällisten laitteiden kliinis-
ten kokeiden yhteydessä. Tapauksessa EUIPO:n valituslauta-
kunta ei nähnyt tarpeelliseksi korjata EUIPO:n tutkijan (ja myös 
rekisteröinninhakijan) näkemystä siitä, että koska englanti on 
kansainvälinen kieli lääketieteen ja lääketieteellisen tutkimuksen 
alalla, on englannin kielellä lähtökohtaisesti erottamiskyvyttö-
män merkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky osoitettava 
koko EU:n alueella, kaikissa jäsenvaltioissa.963 

Näyttää siltä, että etenkin kun kyse on englanninkielisistä sa-
noista tai ilmaisuista koostuvista merkeistä, rekisteröinninhaki-
jalle voi toisinaan tuottaa vaikeuksia sen ennustaminen, missä 
kaikissa jäsenvaltioissa merkin katsotaan olevan lähtökohtaisesti 
erottamiskyvytön, niin että hakijan tulee niiden osalta näyttää 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn olemassaolo. Esimer-
kiksi merkin ”PCSPECIALIST” osalta (rekisteröintiä haettu tava-
roille luokassa 9 ja palveluille luokissa 35, 37 ja 40) EUIPO:n tut-
kija katsoi vuonna 2017, että merkki oli lähtökohtaisesti erotta-
miskyvytön vain Irlannissa, Maltalla ja tuolloin myös vielä EU-
jäsenvaltiona olleessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Toisin 
sanoen tuossa tapauksessa käytön kautta saavutettu erottamis-
kyky tuli osoittaa vain niiden maiden osalta, joissa englanti on vi-
rallisena kielenä.964 Sen sijaan merkin ”Netguru Software” osalta 
(rekisteröintiä haettu muun muassa tavaroille luokassa 9 ja pal-
veluille luokissa 35, 37 ja 41) EUIPO:n viides valituslautakunta 
katsoi samaisena vuonna 2017, että merkki oli lähtökohtaisesti 
erottamiskyvytön Irlannissa, Maltalla, Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa (tuolloin siis vielä EU-jäsenvaltio) sekä myös Alanko-
maissa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Kyproksella (eli 
EUYT:n NATURALLY ACTIVE -ratkaisun mukaisissa maissa).965 

 
963  R 140/2014-2, DATALABS, 44 kohta. Ks. vastaavanlaisesta arvioinnista esim. 

T‑204/21 RUGGED, 57–58 kohdat; R 724/2011-1, SMOKESTOP, 25 kohta ja R 1878/2018-4, 
FOREIGN AFFAIRS, 12 kohta. 

964 Ks. EUIPO:n tutkijan 25.1.2017 tekemä välipäätös asiassa 016141053 PCSPECIALIST 
ja EUIPO:n tutkijan 7.3.2017 tekemä tiedonanto samassa asiassa. Rekisteröinninhakija on-
nistui osoittamaan merkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn näissä maissa, ja kysei-
nen merkki on nyt rekisteröity EU-tavaramerkki. Ks. vastaavista tapauksista esim. EUIPO:n 
tutkijan 15.1.2016 tekemä välipäätös asiassa 014096697 HOSTELWORLD (rekisteröintiä ha-
ettiin muun ohella majoituspalveluille); EUIPO:n tutkijan 2.12.2014 tekemä tiedonanto asi-
assa 012860797 BIG WIPES (rekisteröintiä haettiin muun ohella puhdistustarvikkeille); 
EUIPO:n tutkijan 3.5.2013 tekemä tiedonanto asiassa 011673423 EASYDRY (rekisteröintiä 
haettiin muun ohella kertakäyttöpyyhkeille). 

965 R 830/2017-5, Netguru Software, 48 kohta. 
 



 

204 
 

Näin ollen ratkaisukäytäntö näyttää osin epäyhtenäiseltä ja se-
kavaltakin sen suhteen, missä maissa englanninkielisistä sanoista 
koostuvien merkkien käytön kautta saavutettu erottamiskyky täy-
tyy osoittaa.966 Tähän ongelmaan palaamme myöhemmin. Tässä 
yhteydessä on myös mainittava, että EUIPO ehdotti EUYT:n käsi-
teltävänä olleessa tapauksessa, joka koski merkin ”bet365” rekis-
teröintiä muun ohella vedonlyöntipalveluille, että käytön kautta 
saavutettu erottamiskyky pitäisi osoittaa kaikissa niissä jäsenval-
tioissa, joissa kohdeyleisöllä on ”ainakin passiivinen englannin 
kielen taito”, tarkentamatta kuitenkaan sitä, mitä jäsenvaltioita 
tällä tarkoitetaan.967 EUYT ei hyväksynyt tätä vuonna 2017 anta-
massaan ratkaisussa. EUYT:n mukaan riidanalaisen merkin käy-
tön kautta saavutetun erottamiskyvyn tutkiminen pitää rajoittaa 
pelkästään niihin unionin jäsenvaltioihin, joissa suurin osa kulut-
tajista käyttää tai ymmärtää englantia ja voi siis ymmärtää ilmai-
sun ”bet365” merkityksen. 968  EUYT:n ratkaisun mukaan näitä 
maita olivat Irlanti, Malta, Yhdistynyt kuningaskunta, Alanko-
maat, Ruotsi, Tanska, Suomi ja Kypros (eli EUYT:n NATURALLY 
ACTIVE -ratkaisun mukaiset maat).969 

 
EUIPO:n tutkintaohjeistuksen mukaan edellä listattujen tilanteiden lisäksi 

on otettava huomioon, että osissa unionia on huomattavia vähemmistöjä, joi-
den äidinkieli on jokin muu kuin kyseessä olevan valtion virallinen kieli. Tuo 
kieli voi olla myös suojattu vähemmistökielenä kyseisessä jäsenvaltiossa. 
Tämä voi laajentaa aluetta, jolla käytön kautta saavutettu erottamiskyky on 

 
966 Lisäesimerkkeinä voidaan mainita myös seuraavat tapaukset. Merkin ”AMERICAN 

PAN” rekisteröintiä metallipannuille kaupan ja teollisuuden käyttöön koskevassa tapauksessa 
EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta totesi vuonna 2018, että käytön kautta saavutettu 
erottamiskyky tuli osoittaa paitsi Irlannin, Maltan (ja tuolloin vielä myös Yhdistyneen kunin-
gaskunnan), Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Kyproksen osalta myös Luxembur-
gin osalta. Luxemburgin mukanaolo tässä listauksessa johtuu EUIPO:n valituslautakunnan 
mukaan siitä, että Luxemburgissa sijaitsee useita eurooppalaisia instituutteja, mistä seuraa, 
että myös Luxemburgissa merkittävällä osalla ihmisistä on katsottava olevan hyvä englannin 
kielen taito. R 1481/2016-1, AMERICAN PAN, 30 ja 72 kohdat. Kyseisessä tapauksessa 
EUIPO:n valituslautakunta oli jopa sitä mieltä, että lähtökohtainen erottamiskyky puuttui 
koko EU:n osalta, kaikissa jäsenvaltioissa, mutta päätti kuitenkin rajoittaa käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn arvioinnin edellä mainittuihin maihin (32–33 kohdat). Kuviomerkin 
”GAME TOURNAMENTS” rekisteröintiä muun muassa peliturnauksille koskevassa EUIPO:n 
viidennen valituslautakunnan vuonna 2021 antamassa ratkaisussa katsottiin, että myös Por-
tugalissa osataan siinä määrin englantia, että erottamiskyky tuli osoittaa myös siellä Irlannin, 
Maltan, Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Kyproksen ohella. R 211/2021-5, GAME 
TOURNAMENTS, 41–42 ja 105 kohdat. 

967 T‑304/16 bet365, 32 kohta. Asiassa olleen väliintulijan mukaan suurimmalla osalla 
unionin kuluttajista on ainakin perustaidot englannin kielestä ja tämän vuoksi arvioinnin 
erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella olisi pitänyt koskea kaikkia jäsenvaltioita. 
Ks. tältäkin osin T‑304/16 bet365, 32 kohta. 

968 T‑304/16 bet365, 33 kohta. 
969 T‑304/16 bet365, 32–35 kohdat. 
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osoitettava.970 Esimerkkinä tästä on EUYT:n Ab in den Urlaub -ratkaisu. Rat-
kaisu koski sanoista ”Ab in den Urlaub” (suom. ’lomalle’) koostuvaa sana-
merkkiä. Hakija haki merkin rekisteröintiä muun muassa kuljetus-, matkan-
järjestämis-, viihde- ja majoituspalveluille. Hakemus hylättiin, koska merkki 
oli kuvaileva ja erottamiskyvytön saksan kielellä. Hakijan tuli osoittaa merkin 
käytön kautta saavutettu erottamiskyky paitsi Saksan, Belgian, Itävallan ja Lu-
xemburgin osalta, joissa Saksa on virallisena kielenä, myös Italian ja Tanskan 
osalta.971 Italian ja Tanskan lisäämistä ei nimenomaisesti perusteltu EUYT:n 
ratkaisussa tai sitä edeltäneessä EUIPO:n valituslautakunnan ratkaisussa972. 
Italian valintaan lienee vaikuttanut se, että Italian pohjoisosassa sijaitseva 
Bolzano-Etelä-Tirolin autonominen maakunta973 on pääsääntöisesti saksan-
kielinen alue ja alueen virallisena kielenä ovat sekä italia että saksa.974 Sen si-
jaan Tanskan valintaan lienee vaikuttanut se, että saksan kielellä on virallisen 
vähemmistökielen asema Etelä-Jyllannissa, jossa on huomattava saksankieli-
nen väestö.  

Kaikissa edellä listatuissa tilanteissa on tähän asti ollut kyse siitä, että mer-
killä on jokin merkitys jollakin EU:n virallisella kielellä. Rekisteröitäväksi ha-
ettava merkki voidaan kuitenkin hylätä siltä puuttuvan erottamiskyvyn takia 
myös siitä syystä, että sillä on erottamiskyvytön merkitys jollakin muulla kie-
lellä kuin EU:n virallisella kielellä. 975  Tästä on esimerkkinä EUYT:n 
ESPETEC-ratkaisu. Ratkaisu koski sanasta ”ESPETEC” koostuvan merkin re-
kisteröintiä sianlihaan liittyville tuotteille. Kun merkkiä koskeva hakemus oli 
julkaistu, esittivät kolmannet tahot, että merkkiä koskeva hakemus tuli hylätä, 
koska sanalla ESPETEC oli sen kohteena oleviin tavaroihin nähden kuvaileva 
ja erottamiskyvytön merkitys katalaanin kielellä.976 Hakija oli sen sijaan sitä 
mieltä, että merkki tulisi hyväksyä, koska katalaanin kieli ei ole yhdenkään 
EU:n jäsenvaltion virallinen kieli.977 EUYT totesi, että vaikka EUT:n Storck-
ratkaisun mukaan EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tettu ”unionin osa” voi tapauskohtaisesti muodostua vain yhdestä jäsenvalti-
osta,978 ei tästä voida päätellä, ottaen huomioon tuon tapauksen tosiseikat, 
että EUT:n tarkoituksena oli tulkita termiä ”unionin osa” siten, ettei se voisi 

 
970 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.2 Language area, s. 668. 

971 T-273/12 Ab in den Urlaub, 39 ja 44 kohdat. Ks. vastaavasta ratkaisukäytännöstä myös 
esim. R 2168/2016-5, ÖKO-TEST, 117 kohta. Ks. kuitenkin myös esim. R 2354/2019-1, Reiss-
wolf, 72–74 kohdat. 

972 R 2150/2011‑1, Ab in den Urlaub. 
973 Viralliselta italiankieliseltä nimeltään Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige. 
974 Ks. vastaavilta osin R 574/2013-G, SUEDTIROL, 17 ja 37 kohdat. Vahvistettu EUYT:n 

ratkaisussa T‑11/15 SUEDTIROL. 
975 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.2 Language area, s. 667. 

976 T-72/11 ESPETEC, 5 kohta. Sana kuvaa sianlihasta valmistettua katalonialaista mak-
karatyyppiä. Ks. T-72/11 ESPETEC, 9, 29 ja 32 kohdat. 

977 T-72/11 ESPETEC, 33 kohta. 
978 C-25/05 P Storck, 83 kohta. 
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vastata maantieteellistä aluetta, joka on pienempi kuin jokin jäsenvaltio. 
EUYT:n mukaan lainsäätäjän valinta käyttää termiä ”unionin osa” viittaa en-
nemminkin siihen, että sillä pyritään estämään sellaisten merkkien rekiste-
röinti, joiden kohdalla oleva este on osassa unionia, ja tämä osa taas voi koos-
tua yhteen tai useampaan jäsenvaltioon kuuluvista osista. Näin ollen asetuk-
sen 7 artiklan 2 kohdassa olevasta maininnasta, jonka mukaan este voi olla 
olemassa ”osassa unionia”, ei ole mahdollista tehdä sellaista johtopäätöstä, 
että esteen täytyisi olla olemassa vain EU:n virallisilla kielillä tai edes jäsen-
valtioiden virallisilla kielillä. Sanotun johdosta hakemus merkin rekisteröi-
miseksi voitiin hylätä merkin kuvailevuuden johdosta.979 Tässä tapauksessa 
hakijan olisi siis täytynyt osoittaa käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
olemassaolo siinä osassa unionia, jossa sanan ”ESPETEC” kuvaileva merkitys 
katalaanin kielellä ymmärretään.980 Tapauksessa jäi kuitenkin avoimeksi se, 
millä alueella tämä erottamiskyky olisi tarkalleen ottaen täytynyt osoittaa.981  

Myös esimerkiksi arabiaksi, baskiksi, hindiksi, kiinaksi, tur-
kiksi tai venäjäksi erottamiskyvyttömäksi huomatun merkin 
osalta voidaan joutua pohtimaan sitä, missä tällaisen merkin käy-
tön kautta saavutettu erottamiskyky tulee osoittaa.982 Esimerkiksi 
turkin kielellä kuvailevan merkityksen omaavan merkin käytön 
kautta saavutettua erottamiskykyä voidaan joutua osoittamaan 
hyvinkin monen EU-jäsenvaltion osalta. Ainakin Kypros on tällai-
nen maa, koska turkin kielellä on maassa virallisen kielen asema 
(kyseessä ei kuitenkaan ole EU:n virallinen kieli, vaikka Kypros 
onkin EU-jäsenvaltio). Lisäksi relevantteja maita voivat tältä osin 
olla ainakin Kreikka, Bulgaria, Saksa, Ranska, Alankomaat, Itä-
valta ja Belgia, koska niissä asuu huomattava määrä turkin kieltä 
osaavia ihmisiä.983 Venäjäksi erottamiskyvyttömän merkin osalta 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä jouduttaisiin todennä-
köisesti osoittamaan ainakin Saksan ja Baltian maiden osalta.984 

  

 
979 T-72/11 ESPETEC, 35–39 kohdat. 
980 T-72/11 ESPETEC, 69 kohta. 
981 Voisi olettaa, että käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittamiseen olisivat riit-

täneet todisteet Katalonian alueelta ja muilta sellaisilta Itä-Espanjan alueilta, joissa katalaa-
nin kielellä on vahva asema. 

982 Ks. myös alaluku 3.4.3. 
983 Ks. R 2141/2015-5, GÜVEN, 11–12 kohdat. 
984 Ks. T-830/16 PLOMBIR, 60 kohta. Ks. tämän osalta myös Schoene 2021. 
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4.9.3 SANALLISIA ELEMENTTEJÄ SISÄLTÄMÄTTÖMÄT 

MERKIT 
 
Jos kyse on sanallisia elementtejä sisältämättömistä merkeistä985, arvioi-

daan EUYT:n mukaan niiden erottamiskykyä yleensä samalla tavalla koko 
EU:ssa, ”ellei ole olemassa vastakkaiseen suuntaan osoittavia konkreettisia 
seikkoja”.986 Näin ollen kun kyse on esimerkiksi yksinomaan väristä (joskus 
myös useammasta väristä), yksinomaan tavaran ulkoasusta tai yksinomaan 
kuviosta muodostuvasta merkistä ja merkki katsotaan erottamiskyvyttömäksi, 
on tuo erottamiskyvyttömyyttä koskeva este yleensä olemassa koko EU:ssa, 
kaikissa sen jäsenvaltioissa. Tästä seuraa, että mikäli sanallisia elementtejä si-
sältämätön merkki on lähtökohtaisesti erottamiskyvytön, on sen käytön kautta 
saavutettu erottamiskyky pääsääntöisesti osoitettava koko EU:ssa.  

Edellä mainittu vakiintuneessa ratkaisukäytännössä käytetty ilmaisu ”ellei 
ole olemassa vastakkaiseen suuntaan osoittavia konkreettisia seikkoja” antaa 
ymmärtää, että joissakin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa sanallisia ele-
menttejä sisältämätön merkki voisi olla lähtökohtaisesti erottamiskyvytön 
osassa unionia, mutta lähtökohtaisesti erottamiskykyinen muussa osassa 
unionia. Tätä seikkaa sivuttiin EUYT:n ratkaisemassa espanjalaisia pelikort-
teja koskevassa tapauksessa.987  

Mainitussa tapauksessa A:lle oli rekisteröity vuonna 2000 kolme kuvio-
merkkiä EU-tavaramerkkeinä. Merkeistä yksi esittää nuijaratsumiestä, toinen 
miekkakuningasta ja kolmas miekkaa. Kaikki merkit oli rekisteröity pelikor-
teille.  

 

 
985 Ratkaisukäytännössä näihin on rinnastettu myös sellaiset sanallisia elementtejä sisäl-

tävät merkit, joiden sanalliset elementit on katsottu merkityksettömiksi. Ks. esim. R 
2080/2015-2, Rosti Mepal, 34 kohta. 

986 Ks. esim. T-399/02 Botella Corona, 47 kohta; T-402/02 Storck, 86 kohta; T-262/04 
BIC, 68 kohta; T-141/06 Glaverbel, 36 kohta; T-411/14 Coca-Cola, 68 kohta; T‑363/15 Työ-
hönvalmennus Valma, 37 kohta; T-112/13 KitKat, 122 kohta ja T‑81/16 Pirelli, 72 kohta. 

987 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes. 
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KUVA 12. Nuijaratsumies-kuviomerkki. EU-tavaramerkki hak.nro 
000089961.  
KUVA 13. Miekkakuningas-kuviomerkki. EU-tavaramerkki hak.nro 
000090019. 
KUVA 14. Miekka-kuviomerkki. EU-tavaramerkki hak.nro 000089565.  
 
Kolmas taho haki myöhemmin näiden tavaramerkkirekisteröintien julista-

mista mitättömäksi muun muassa sillä perusteella, että merkit olivat kuvaile-
via ja niiltä puuttui erottamiskyky. Tämä taho toimitti asiakirja-aineistoa es-
panjalaisesta korttipelistä (baraja española), joka muodostuu 40 tai 48 kor-
tista, joita ovat kortit ässästä seitsemään tai yhdeksään, sekä kortit sotilas 
(”sota”), ratsumies (”caballo”) ja kuningas (”rey”). Korttipelin neljä maata 
ovat kultaraha (”oros”), malja (”copas”), nuija (”bastos”) ja miekka (”espa-
das”).988  

EUYT totesi aluksi esitettyyn asiakirja-aineistoon viitaten, että kyseessä 
olevista tavaramerkeistä kaksi esittää kahta espanjalaisen korttipelin pelikort-
tia: yksi nuijaratsumiestä ja toinen miekkakuningasta. EUYT jatkoi totea-
malla, että kolmas merkeistä ei sellaisenaan vastaa yhtäkään pelikorttia, vaan 
se muodostuu symbolista – miekasta – joka esittää siis yhtä pelikorttien 
maata.989  

Asiassa tuli seuraavaksi arvioida sitä, minkä kohdeyleisön näkökulmasta 
kyseisten merkkien erottamiskykyä oli arvioitava. EUYT katsoi, että kohde-
yleisö koostuu kaikista potentiaalisista pelikorttien kuluttajista, erityisesti es-
panjalaisista. Koska kyseessä olevat tavarat on tarkoitettu yleiseen kulutuk-
seen, on kohdeyleisönä pidettävä tavanomaisesti valistunutta ja huolellista 
keskivertokuluttajaa erityisesti Espanjassa.990  

Arvioitavana oli tämän jälkeen nuijaratsumiehestä ja miekkakuninkaasta 
koostuvien kuviomerkkien lähtökohtainen erottamiskyky. EUYT totesi en-
siksi, että piirrokset nuijaratsumiehestä ja miekkakuninkaasta voivat tuoda 

 
988 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 43 kohta. 
989 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 44 kohta. 
990 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 45 kohta. 
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suoraan mieleen pelikortit myös sellaiselle kohdeyleisölle, joka ei tunne es-
panjalaisia pelikortteja. EUYT:n mukaan ”kaikki, jotka ovat pelanneet millä 
tahansa korteilla, nimittäin tunnistavat kyseisissä piirroksissa kuvan pelikor-
tista, koska kuningas ja ratsumies ovat pelikorteissa yleisesti käytettyjä sym-
boleja. Tätä toteamusta ei horjuta se seikka, että se osa yleisöstä, joka ei tunne 
espanjalaisia pelikortteja, ei välttämättä pysty muodostamaan suoraa yhteyttä 
kyseisten piirrosten ja näiden molempien korttien tietyn maan ja tietyn arvon 
välille.”991 EUYT lausui tämän jälkeen, että joka tapauksessa espanjalaiseen 
yleisöön kuuluva potentiaalinen pelikorttien kuluttaja ymmärtää kyseisten 
merkkien viittaavan suoraan tiettyihin espanjalaisen korttipelin kortteihin il-
maisemalla kyseisten korttien täsmällisen maan ja arvon. Tästä seuraa, että 
etenkin espanjalaiselle yleisölle kyseessä olevien tavaramerkkien ja tavaroina 
olevien pelikorttien välillä on suora ja konkreettinen suhde.992  

Lopuksi vuorossa oli miekasta koostuvan kuviomerkin lähtökohtaisen 
erottamiskyvyn arviointi. EUYT totesi, että pelikorttien potentiaalinen kulut-
taja ainakin Espanjassa ymmärtää, että kyseessä olevalla merkillä viitataan 
yhteen espanjalaisen korttipelin maista. Näin ollen ainakin espanjalaiselle 
yleisölle kyseisen merkin ja tavaroina olevien pelikorttien välillä on suora ja 
konkreettinen suhde.993 EUYT totesi tämän jälkeen, että koska merkkiä kos-
kevan rekisteröintihakemuksen hylkäämiseen riittää, että on olemassa yksi 
ehdoton hylkäysperuste osassa unionia, on riittävää, että miekasta muodos-
tuva kuviomerkki on kuvaileva Espanjassa.994  

Yhteenvetona kaikkien kolmen tavaramerkin osalta oli se, että ne kuvaile-
vat niiden kattamien tavaroiden eli pelikorttien ominaisuuksia ja tavaramerk-
kien rekisteröinnit tuli siten julistaa mitättömäksi kuvailevuuden ja erottamis-
kyvyn puutteen johdosta.995  

Tavaramerkkien haltija ei vedonnut kyseisessä tapauksessa merkkien käy-
tön kautta saavutettuun erottamiskykyyn, joten se, missä osassa unionia ky-
seisten merkkien käytön kautta saavutettu erottamiskyky olisi tullut osoittaa, 
ei tullut asiassa pohdittavaksi. Ottaen kuitenkin huomioon sen, mitä EUYT to-
tesi nuijaratsumiehestä ja miekkakuninkaasta koostuvien merkkien lähtökoh-
taisesta erottamiskyvystä, vaikuttaa siltä, että näiden kahden merkin osalta 
käytön kautta saavutettu erottamiskyky olisi mahdollisesti tullut osoittaa 
paitsi espanjalaisen kohdeyleisön myös laajemmin kaikkien pelikorttien ku-
luttajien keskuudessa koko unionissa. Sen sijaan miekkaa koskevan kuviomer-
kin osalta tilanne on epämääräisempi. EUYT ei tämän merkin osalta arvioinut 
sitä, oliko merkkiä pidettävä kuvailevana tai muuten erottamiskykyisenä myös 
sille osalle kohdeyleisöä, joka ei tunne espanjalaisia pelikortteja. Tämän mer-
kin osalta ei olekaan täysin pois suljettua, että merkin käytön kautta saavutettu 

 
991 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 47 kohta. 
992 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 48 ja 51 kohdat.  
993 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 53 kohta. 
994 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 55 kohta. 
995 Yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02 Naipes, 57 kohta. 
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erottamiskyky olisi tullut osoittaa vain Espanjan osalta, eli merkki olisi siis 
lähtökohtaisesti erottamiskykyinen muussa osassa unionia.  

On selvää, että tapaukset, joissa sanallisia elementtejä sisältämätön merkki 
on lähtökohtaisesti erottamiskyvytön osassa unionia, mutta lähtökohtaisesti 
erottamiskykyinen muualla, ovat hyvin poikkeuksellisia.996 On myös todennä-
köistä, että tällaiset tapaukset eivät tule ilmi merkkiä koskevien ehdottomien 
hylkäysperusteiden tutkinnan yhteydessä, koska sanaelementtejä sisältämät-
tömät merkit eivät kohtaa vastaavanlaista systemaattista ”merkityssisällön” 
tarkistusta kuin sanallisia elementtejä sisältävät merkit, joille tehdään EU-
tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen kielitarkistus kaikilla EU:n viral-
lisilla kielillä. Todennäköisempää on se, että tällaiset tapaukset ilmenevät 
vasta myöhemmin kolmannen tahon vaatiessa rekisteröinnin mitättömäksi 
julistamista.  

 
4.9.4 EROTTAMISKYVYN PUUTE KOKO UNIONIN 

OSALTA: EROTTAMISKYVYN OSOITTAMINEN JOKA 
JÄSENVALTION OSALTA VAI HUOMATTAVASTA OSASTA 
UNIONIA?  

 
Kuten edellä on todettu, merkin käytön kautta hankittu erottamiskyky on 

osoitettava siinä EU:n osassa, jossa kyseisellä merkillä ei ole lähtökohtaista 
erottamiskykyä. Erottamiskyvyn osoittamisesta tulee erityisen vaikea ja raskas 
tehtävä silloin, kun merkin lähtökohtaista erottamiskyvyttömyyttä koskeva 
este on voimassa koko EU:ssa. Tällainen koko EU:n laajuinen merkin lähtö-
kohtaista erottamiskyvyttömyyttä koskeva este on olemassa erityisesti sana-
elementtejä sisältämättömien merkkien osalta. 

Epäselvyyttä on ollut siitä, onko tällaisista koko EU:n osalta lähtökohtai-
sesti erottamiskyvyttömistä merkeistä aina osoitettava, että merkki on tullut 
käytössä erottamiskykyiseksi kaikissa jäsenvaltioissa (nk. joka jäsenvaltio -
sääntö) vai tulisiko käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioitaessa jät-
tää huomiotta jäsenvaltioiden alueelliset rajat, minkä johdosta riittävää olisi 
sen osoittaminen, että huomattava osa kohdeyleisöstä koko unionissa, kaikki 

 
996 Förster 2020, Rn 269. Esimerkiksi suklaalle ja suklaatuotteille haettu ulkoasumerkki, 

joka esittää pääsiäissuklaapupua, katsottiin lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömäksi koko 
EU:n osalta, koska EUYT ei pitänyt todennäköisenä hakijan esittämää väitettä siitä, että pää-
siäissuklaapupu on Saksan ulkopuolella varsin tuntematon, minkä vuoksi sitä on pidettävä 
lähtökohtaisesti erottamiskykyisenä näissä muissa jäsenvaltioissa. Ks. T-336/08 Lindt, 67 
kohta. Ks. myös Żelechowski 2020, s. 475 (”It is, however, not inconceivable that exceptionally 
an assessment of inherent distinctiveness of a non-word mark could be territorially diversified 
within the EU depending on specific local circumstances or habits of purchasers of goods or 
services”).  
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jäsenvaltiot ja alueet mukaan lukien, mieltää merkin osoituksena kaupalli-
sesta alkuperästä (nk. yhtenäismarkkinat-sääntö).997 On selvää, että jälkim-
mäinen vaihtoehto olisi mieluisampi vaihtoehto rekisteröinninhakijalle, koska 
näytön kokoaminen voisi keskittyä (vain) huomattavaan osaan unionia eikä 
erikseen jokaiseen jäsenvaltioon.  

On kiinnostavaa huomata, että EU-tavaramerkkiasetusta koskevat ensim-
mäiset valmisteluasiakirjat näyttäisivät antavan epäsuoraa tukea yhtenäis-
markkinat-säännön lähtökohtaiselle soveltamiselle, josta voitaisiin kuitenkin 
tapauskohtaisesti poiketa painavasta syystä.998  

Edellä mainittujen vaihtoehtojen välillä tehtävä valinta tuli lopulta eteen 
myös ratkaisukäytännössä. EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytäntö 
näyttää alkuaan asettuvan yhtenäismarkkinat-säännön kannalle.999 Esimer-
kiksi eräässä vuonna 2000 annetussa EUIPO:n ensimmäisen valituslautakun-
nan ratkaisussa todetaan, että ei olisi kohtuullista, mikäli todisteita käytön 
kautta saavutetusta erottamiskyvystä vaadittaisiin jokaisesta jäsenvalti-
osta.1000  

Myöhemmin myös EUYT vahvisti tämän EUIPO:n valituslautakunnissa 
vakiintuneen tulkinnan. EUYT totesi vuonna 2005 antamassaan ratkaisussa, 
joka koski savukkeensytyttimen ulkoasun rekisteröintiä, että käytön perus-
teella syntynyttä erottamiskykyä ”tulee esittää merkittävältä yhteisön 
osalta”.1001  

Muutos oli kuitenkin tuleva vuonna 2006 annetun EUT:n Storck-ratkai-
sun1002 myötä. Tässä tapauksessa rekisteröintiä haettiin kuviomerkille, joka 

 
997 Terminologia on lainattu von Kapffilta, joka nimeää näistä lähestymistavoista ensim-

mäisen ”the each member state” -doktriiniksi ja jälkimmäisen ”internal market” -doktriiniksi. 
Ks. von Kapff 2017a, s. 80.  

998 Memorandum on the creation of an EEC trade mark 1976, s. 23 (”– – if a trade mark is 
regarded in most parts of the common market as eligible for protection, there should be a 
particularly careful examination to see whether there exists in other parts of the common mar-
ket a serious, and not merely a hypothetical, need for such a term to be freely available for use 
by others”). Lausunto ei koskenut suoraan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn alueel-
lista laajuutta, vaan tilannetta, jossa merkki on lähtökohtaisesti erottamiskykyinen suuressa 
osassa unionia, mutta erottamiskyvytön muualla. Yhtä kaikki, lausunnossa oli kyse siitä, mi-
ten tiukasti EU-tavaramerkin (tuolloin yhteisön tavaramerkin) yhtenäistä luonnetta koskevaa 
periaatetta tulisi tulkita merkin rekisteröitävyyttä arvioitaessa. Ks. myös Lunell 2007, s. 218. 

999 Ks. esim. R 5/1999-3, Ty Nant, 15 kohta; R 63/1999-3, 7, 17 kohta; R 381/2000-1, Pil-
low Pack, 18 kohta; R 126/2001-2, Pirelli Pneumatici, 22 kohta; R 746/2001-1, Poulsen Roser, 
18 kohta; R 15/2001-4, BP, 23 kohta; R 262/2004-2, Gratnell, 30–32 kohdat; R 666/2005-1, 
Bacardi, 24 kohta. 
1000 R 381/2000-1, Pillow Pack 18 kohta (”In the case of a three-dimensional mark that lacks 
inherent distinctiveness the objection will not be confined to the territory of any particular 
Member State but will extend to the entire Community. In such a case it would not in the 
Board’s opinion be appropriate to require proof of use in every Member State”). 
1001 T-262/04 BIC, 69 kohta. Tapauksessa hakija ei kyennyt osoittamaan, että erottamiskyky 
oli saavutettu riittävän suuressa osassa silloista yhteisöä. Ks. kuitenkin joka jäsenvaltio -sään-
töön viittaavasta tulkinnasta vuonna 2004 annettu EUYT:n ratkaisu T-399/02 Botella Co-
rona, 47 kohta, jossa EUYT toteaa, että koko unionin osalta lähtökohtaisesti erottamiskyvyt-
tömän merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi koko unionissa, jotta se voidaan rekiste-
röidä. 

1002 C-25/05 P Storck. 
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esittää kaksiulotteista kuvaa kullanväriseen käärepaperiin kääritystä makei-
sesta. Rekisteröintiä haettiin makeisille. Hakemus merkin rekisteröimiseksi 
hylättiin merkiltä puuttuvan lähtökohtaisen erottamiskyvyn johdosta. Haki-
jan toimittama näyttö, joka koostui esimerkiksi markkinatutkimuksista, ei 
kattanut kaikkia silloisia jäsenvaltioita ja oli muutenkin monilta osin puutteel-
lista. Niin EUIPO, sen toinen valituslautakunta1003 kuin EUYT1004 katsoivat 
näytön selvästi riittämättömäksi.  

Asia päätyi lopulta EUT:n käsiteltäväksi. Hakija oli valituksessaan moitti-
nut sitä, miten tiukasti alemmat ratkaisuasteet olivat tulkinneet hankitulta 
erottamiskyvyltä edellytettävää alueellista laajuutta. Hakija tulkitsi näitä 
alempien asteiden ratkaisuja niin, että näyttöä oli tosiasiassa vaadittu kaikista 
jäsenvaltioista. Hakijan mielestä tämä ei ollut hyväksyttävää. Ennen kuin EUT 
antoi asiassa ratkaisunsa, pyydettiin asiassa julkisasiamiehen ratkaisuehdo-
tusta. Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer ottikin ratkaisuehdotuksessaan 
kantaa joka jäsenvaltio -säännön ja yhtenäismarkkinat-säännön välillä teh-
tävään valintaan. Hän katsoi, että valinta ratkeaisi EU-tavaramerkkiasetuksen 
systemaattisen tulkinnan avulla. 1005  Hänen mukaansa EU-
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohta on tässä mielessä ratkaiseva.  Kysei-
sestä säännöksestä seuraa, että vaikka merkin lähtökohtainen erottamiskyky 
puuttuu vain osasta unionia, on merkin rekisteröinti evättävä. Julkisasiamie-
hen mukaan kyseinen säännös avustaisi myös käytön kautta saavutettua erot-
tamiskykyä koskevan säännöksen (7 artiklan 3 kohta) tulkinnassa, vaikkei 7 
artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti viitatakaan kyseiseen säännökseen. Hän 
päättelikin seuraavasti. Mikäli merkki saatettaisiin hylätä sen lähtökohtaisen 
erottamiskyvyttömyyden vuoksi siitä syystä, että tämä erottamiskyvyn puute 
on olemassa vain osassa unionia, ei hänen mukaansa olisi johdonmukaista, 
että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskeva säännös olisi tältä osin 
vähemmän pakottava. 1006  Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus näyttääkin lo-
pulta asettuvan joka jäsenvaltio -säännön kannalle, eli käytön kautta saavu-
tettu erottamiskyky tulee osoittaa jokaisen jäsenvaltion osalta eikä sen suh-
teen sallita tulkintaa, jonka mukaan erottamiskyvyn osoittaminen huomatta-
vassa osassa unionia olisi riittävää tilanteessa, jossa merkki on lähtökohtai-
sesti erottamiskyvytön kaikkialla unionissa.  

 
1003 R 256/2001-2, Storck, 24–27 kohdat. 
1004 T-402/02 Storck, 82–89 kohdat. 

1005  Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C‑25/05 P Storck, 77 
kohta. 

1006 Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C‑25/05 P Storck, 79 
kohta (”Vaikkei 2 kohdassa viitatakaan 3 kohtaan, ei voida katsoa, että erottamiskyvyn sovel-
tamisalaa koskeva vaatimus olisi vähemmän pakottava, sillä olisi epäjohdonmukaista heiken-
tää sitä sellaisten tunnusten osalta, joiden väitetään saavuttaneen erottamiskyvyn käytössä, 
verrattuna tunnuksiin, jotka rekisteröidään ensimmäisen kerran ilman aikaisempaa koke-
musta markkinoilta. On vaikea kuvitella mitään syytä, miksi lainsäätäjä olisi halunnut sallia 
tällaisen eriävän kohtelun. Tosiasiallisesti tällainen perustelu olisi järjestelmän vastainen, 
sillä merkin pitkäaikaisessa käytössä saavutettua erottamiskykyä koskevien vaatimusten hei-
kentyessä ei olisi järkevää epäselvissä tapauksissa yrittää ensin saada SMHV:a [EUIPO:a, TM] 
hyväksymään merkkiä yhteisön tavaramerkkinä [EU-tavaramerkkinä, TM]”). 
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Tämän julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen jälkeen oli EUT:n vuoro an-
taa ratkaisunsa. Tämä EUT:n antama ratkaisu näyttäisi olevan julkisasiamie-
hen kanssa samalla kannalla, vaikkakaan tämä ei ilmene ratkaisusta kaikista 
selkeimmällä tavalla. EUT toteaa ratkaisussaan, että merkki voidaan rekiste-
röidä sen käytön kautta syntyneen erottamiskyvyn nojalla 

vain, jos toimitetaan todisteet siitä, että se on saavuttanut käy-
tön perusteella erottamiskyvyn siinä osassa yhteisöä, jossa sillä ei 
alun perin ollut erottamiskykyä – –. – – 7 artiklan 2 kohdassa tar-
koitettu yhteisön osa voi tapauskohtaisesti muodostua vain yh-
destä jäsenvaltiosta.1007 

 
Viimeistään se, miten EUT:n Storck-ratkaisua tulkittiin myöhemmässä 

alemmantasoisessa ratkaisukäytännössä, vahvistaa siirtymän joka jäsenvaltio 
-säännön soveltamiseen. Hyvänä esimerkkinä toimii EUYT:n vuonna 2007 
antama Glaverbel-ratkaisu.1008 Hakija haki tässä tapauksessa rekisteröintiä 
lasipinnan kuviointia esittävälle kuviomerkille. Hakija toimitti asiassa lausun-
toja merkin käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä kymmenestä jäsen-
valtiosta (jäsenvaltioita oli yhteensä 15 hakemuspäivämääränä 27.5.2003). 
Hakija esitti, että koska ne jäsenvaltiot, joista näyttöä toimitettiin, muodosti-
vat yhteensä 90 prosenttia koko silloisen unionin väkiluvusta, oli yhtenäis-
markkinoita koskeva näyttö katsottava edustavaksi.1009 Sen sijaan EUIPO ja 
sen valituslautakunta katsoivat, että asiassa ei ole mitään syytä sulkea pois vii-
den muun unionin jäsenvaltion kuluttajapiirejä, joiden tietoisuutta ja käsi-
tystä kyseessä olevasta merkistä on myös arvioitava. EUYT oli samaa mieltä, 
ja hakemus hylättiin.1010  

Viimeistään tuon saman ajanjakson eli 2000-luvun ensimmäisen vuosi-
kymmenen aikana kävi myös selväksi, että käytön kautta saavutetun erotta-
miskyvyn osoittaminen erikseen kaikissa jäsenvaltioissa tulisi entistä haasta-
vammaksi EU:n jäsenvaltioiden määrän kasvaessa. Hyvin ratkaisevaksi päivä-
määräksi muodostui 1.5.2004. EU:n jäsenmäärä koki tuona päivänä unionin 
ajan merkittävimmän laajennuksen, kun 10 uutta jäsenvaltiota liittyi unio-
niin.1011 Tästä seurasi, että esimerkiksi 2.5.2004 vireille tulleesta rekisteröin-
tihakemuksesta ilmenevän merkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky 
tuli osoittaa aiemman 15 jäsenvaltion sijaan 25 jäsenvaltiossa, jos merkiltä 
puuttui lähtökohtainen erottamiskyky koko EU:n osalta.1012 Laajentumispro-
sessi on ollut myöhemmin hillitympää: nykyään EU-tavaramerkillä tulee olla 

 
1007 C-25/05 P Storck, 83 kohta. 
1008 T-141/06 Glaverbel. 
1009 T-141/06 Glaverbel, 28 kohta. 
1010 T-141/06 Glaverbel, 38 ja 40 kohdat. Ks. muista EUT:n Storck-ratkaisua tulkinneista 

EUYT:n ratkaisuista esim. T-152/07 Lange Uhren, 138 kohta; T-8/08 G. M. Piccoli, 35 ja 41 
kohta; T‑28/08 Mars, 45–48 kohdat; T-378/07 CNH Global, 30 kohta; T-318/09 TDI, 47 
kohta; T-237/10 Louis Vuitton, 100 kohta sekä T-359/12 Louis Vuitton, 86 kohta. 

1011 Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta, Kypros. 
1012 Ks. aikaisemman yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (207/2009) 165 artiklan 

1–2 kohdat. Vastaava säännös on tällä hetkellä voimassa olevan EU-tavaramerkkiasetuksen 
209 artiklan 2 kohdassa. 
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joko lähtökohtainen tai käytön kautta saavutettu erottamiskyky 27 jäsenvalti-
ossa.1013  

Vuosia myöhemmin EUT:lle tuli tilaisuus tarkistaa joka jäsenvaltio -sään-
töä. Tämä tapahtui vuonna 2012 annetussa Lindt-ratkaisussa. 1014  Tapaus 
koski ulkoasumerkkiä, joka esitti kullanväriseen foliopaperiin pakattua istu-
vaa suklaapupua, jolla on kaulassa pliseerattuun nauhaan kiinnitetty pieni 
kello. Hakija oli hakenut merkin rekisteröintiä suklaalle ja suklaatuotteille 
18.5.2004 eli vain vähän sen jälkeen, kun EU oli laajentunut kattamaan 25 jä-
senvaltiota. Hakija esitti tässä asiassa, että EU-tavaramerkin yhtenäisestä 
luonteesta seuraa, että unionia on pidettävä yhtenäisinä markkinoina. Hakijan 
mukaan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointi ei voi näin ollen 
perustua kansallisiin markkinoihin erillään tarkasteltuina. Jos merkki on tul-
lut erottamiskykyiseksi unionin väestön huomattavassa osassa, on hakijan 
mukaan tämän riitettävä siihen, että merkkiä suojataan koko EU:n markki-
noilla.1015 EUT yhtäältä toisti aiemmassa ratkaisukäytännössä ilmi tuodun tul-
kinnan siitä, että merkin tuleminen käytössä erottamiskykyiseksi on osoitet-
tava siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä1016, 
mutta totesi toisaalta, että ”olisi kohtuutonta vaatia, että todisteet tällaisesta 
erottamiskykyiseksi tulemisesta pitäisi esittää kunkin jäsenvaltion osalta 
erikseen”. 1017  EUT:n mukaan hakija ei kuitenkaan ollut osoittanut asiassa 
”määrällisesti riittävällä tavalla”, että rekisteröintihakemuksen kohteena 
oleva tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko unionin alu-
eella.1018 Hakijan esittämä todistusaineisto merkin käytön kautta saavutetusta 
erottamiskyvystä koski korkeintaan vain kolmea eri jäsenvaltiota, eli siinä si-
vuutettiin kaikkiaan 22 muuta jäsenvaltiota. Merkin rekisteröintiä koskeva 
hakemus voitiin siis hylätä merkiltä puuttuvan erottamiskyvyn johdosta. 
Koska hakijan esittämä näyttö oli niin ilmiselvällä tavalla puutteellista, ei 
EUT:lla näyttänyt olleen tarvetta antaa tarkempia tulkintaohjeita siitä, mikä 
olisi ollut tässä tapauksessa määrällisesti riittävänä pidettävä näyttö siitä, 
että haettu merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko unionin alu-
eella. EUT:n Lindt-ratkaisussa tekemän joka jäsenvaltio -säännön tarkistuk-
sen täsmällinen merkitys jäi näin valitettavan epäselväksi.  

On huomionarvoista, että ennen Lindt-ratkaisua maaliskuussa 2011 jul-
kaistussa Max Planck -instituutin Euroopan tavaramerkkijärjestelmän toimi-
vuutta koskevassa selvityksessä puollettiin yhtenäismarkkinat-säännön käyt-
töönottoa.1019 Selvityksessä kuitenkin todettiin, että samalla olisi myös tarve 
vahvistaa EU-tavaramerkkiasetuksen sisältämiä yksinoikeuden rajoituksia si-
ten, että muiden toimijoiden olisi sallittua käyttää hyvän liiketavan mukaisesti 

 
1013 Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Yhdisty-

neen kuningaskunnan ero EU:sta toteutui vuoden 2020 alussa.  
1014 C‑98/11 P Lindt. 
1015 C‑98/11 P Lindt, 54 kohta. 
1016 C‑98/11 P Lindt, 60–62 kohdat. 
1017 C‑98/11 P Lindt, 62 kohta. 
1018 C‑98/11 P Lindt, 63 kohta. 
1019 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 147. 
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merkkejä, joiden erottamiskyvyn puute johtuu muusta kuin merkin kuvaile-
vuudesta.1020 Tapauksessa kuten Lindt tämä tarkoittaisi sitä, että hakija voisi 
saada merkin rekisteröidyksi, mikäli se on tullut erottamiskykyiseksi huomat-
tavassa osassa unionia, mutta samalla muut toimijat voisivat hyvän liiketavan 
mukaisesti myydä samankaltaisia suklaapupuja erityisesti niissä osissa unio-
nia, joissa rekisteröidyksi tullutta merkkiä ei ollut käytetty siinä määrin, että 
sen olisi katsottava saaneen siellä erottamiskyvyn.1021 Komissio hyväksyi eh-
dotetun täydennyksen yksinoikeuden rajoituksiin, ja se on nykyisessä EU-
tavaramerkkiasetuksessa.1022 Myöhemmässä lainsäädäntövaiheessa ei kuiten-
kaan otettu kantaa siihen, pitäisikö EU-tavaramerkin käytön kautta saavute-
tulta erottamiskyvyltä edellytettävään alueelliseen laajuuteen soveltaa yhte-
näismarkkinat-sääntöä, joka jäsenvaltio -sääntöä vai jotakin niiden väliltä. 
Tämä olisi siis edelleen jäävä ratkaisukäytännössä (EUT:n) ratkaistavaksi. 

EUT sai mahdollisuuden täsmentää Lindt-ratkaisussa esitettyä tulkintaa 
vuonna 2018 antamassaan Kit Kat -ratkaisussa.1023 Kit Kat -tapauksen keski-
össä on vuonna 2002 haettu ulkoasumerkki, joka esittää neljästä rivistä koos-
tuvaa suklaavohvelikeksin muotoa. Merkki rekisteröitiin lopulta vuonna 2006 
lähtökohtaisesti erottamiskykyisenä makeisille, leipomotuotteille, kondito-
riatuotteille, kekseille, kakuille ja vohveleille. 1024  Kolmas osapuoli vaati 
vuonna 2007 rekisteröinnin julistamista mitättömäksi muun muassa merkin 
erottamiskyvyttömyyden johdosta. Hakija argumentoi tässä vaiheessa myös 
merkin lähtökohtaisen erottamiskyvyn puolesta, mutta toimitti samalla run-
saasti todistusaineistoa merkin käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä, 
jonka arvioinnista tulikin tapauksessa ratkaisevaa.  

Hakijan esittämä näyttö merkin käytön kautta saavutetusta erottamisky-
vystä oli vakuuttavaa kymmenen jäsenvaltion osalta.1025 Näiden kymmenen 
jäsenvaltion osuus merkin hakemispäivämäärän aikaisesta unionin väestöstä 

 
1020 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 147. 
1021 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 2011, s. 147 ja 

Kur 2017b, s. 206. 
1022 EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohta. 
1023 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat. 
1024 Hakija haki merkkiä myös muille luokan 30 tavaroille, joita olivat suklaa, suklaatuot-

teet ja eri sokerimakeiset (ranskan kielellä tehdyssä rekisteröintihakemuksessa käytetyt ter-
mit olivat tältä osin ”chocolat”, ”produits de chocolat”, ”confiserie” ja ”sucreries”), mutta 
merkki katsottiin näiden tavaroiden osalta lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömäksi ja hakijan 
esittämä näyttö oli riittämätöntä käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittamiseksi. Ks. 
tältä osin R 118/2004-2, KitKat. On yllättävää, että merkki katsottiin tällä tavoin EUIPO:n 
tutkijan 19.1.2004 antamassa päätöksessä (asiassa 002632529 KitKat) lähtökohtaisesti erot-
tamiskykyiseksi makeisille, leipomotuotteille, konditoriotuotteille, kekseille, kakuille ja voh-
veleille (ranskan kielellä tehdyssä rekisteröintihakemuksessa käytetyt termit olivat tältä osin 
”bonbons”, ”produits de boulangerie”, ”articles de pâtisserie”, ”biscuits”, ”gâteaux” ja ”gauf-
res”), vaikka merkki hylättiin samalla päätöksellä lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömänä hy-
vin samankaltaisille tavaroille, joita olivat siis suklaa, suklaatuotteet ja eri sokerimakeiset. 
EUIPO:n valituslautakunta ei ottanut 10.12.2004 antamassaan päätöksessään kantaa tähän 
seikkaan, koska se jäi valituksen ulkopuolelle.  

1025  Ranska, Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Alankomaat, Tanska, 
Ruotsi, Suomi ja Itävalta. 
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(yhteensä 15 jäsenvaltiota) oli liki 90 prosenttia. Hakija oli myös esittänyt jon-
kinlaista näyttöä neljän muun jäsenvaltion1026 osalta. Näyttö puuttui koko-
naan ainoastaan Luxemburgin osalta.  

Ennen siirtymistä EUT:n ratkaisuun on hyödyllistä tarkastella sitä, miten 
tätä tapausta arvioitiin alemmissa oikeusasteissa. Kuvaan seuraavaksi 
EUIPO:n toisen valituslautakunnan ratkaisua ja sen jälkeen EUYT:n ratkai-
sua. 

On huomionarvoista, että EUIPO:n toinen valituslautakunta puolsi omassa 
ratkaisussaan yhtenäismarkkinat-säännön soveltamista. Valituslautakunnan 
mukaan Lindt-ratkaisua tuli tulkita yleisellä tasolla siten, että ratkaisevaa on 
sen arviointi, onko huomattava osa kohdeyleisöstä koko unionissa ”altistu-
nut” kyseiselle merkille ja seurauksena tästä oppinut tunnistamaan merkin 
osoituksena kaupallisesta alkuperästä ilman, että jokaisessa tapauksessa olisi 
välttämätöntä osoittaa käytön kautta saavutettu erottamiskyky ”joka nurkan 
ja kolon osalta”.1027 Ellei ole olemassa erityisiä vastasyitä, olisi valituslauta-
kunnan mukaan tällainen tulkinta sopusoinnussa sen kanssa, että EU-
tavaramerkin suojan kohteena on EU, eli toisin sanoen yhtenäismarkkinat, 
eikä sen muodostavien ja toisistaan erotettujen kansallisten markkinoiden yh-
teenlaskettu summa. Käytön kautta saavutettua erottamiskykyä ei siten tarvit-
sisi osoittaa jokaisessa osassa näitä yhtenäismarkkinoita tai jokaisen eri jäsen-
valtion osalta ottaen huomioon sen, että myöskään kansallisen tavaramerkin 
rekisteröinti ei edellytä, että merkki olisi tullut käytössä erottamiskykyiseksi 
jokaisessa osavaltiossa, maakunnassa tai missä tahansa muussa hallinnolli-
sessa yksikössä, josta kyseinen jäsenvaltio muodostuu. Valituslautakunnan 
mukaan merkin hakija tai haltija voisi sanotusta huolimatta silti toimittaa 
markkinatutkimuksia, merkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen 
myyntilukuja tai mitä tahansa muuta todistusaineistoa eriteltyinä eri jäsenval-
tioittain, jos tällainen näyttö on tarpeen erottamiskyvyn osoittamiseksi yhte-
näismarkkinoilla.1028 

Valituslautakunta jatkoi toteamalla, että näytön puuttuminen yhtenäis-
markkinoiden osassa (ja tämä osa voi joko vastata jäsenvaltioiden alueellisia 
rajoja tai ei), joka markkinoiden erityisolosuhteiden vuoksi ei ole huomattava, 
ei saisi aiheuttaa sitä, että käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä suu-
rimmassa osassa yhtenäismarkkinoita tulisi täysin merkityksetön. Valituslau-
takunta katsoi, että tällainen tulkinta tekisi tyhjäksi merkin haltijan laajamit-
taiset investoinnit ja lisäksi se olisi myös vastoin EU-tavaramerkkisuojan ylei-
siä tavoitteita, joita ovat kannustaminen taloudelliseen toimintaan ja kyseisen 
toiminnan edistäminen koko sisämarkkinoilla välittämällä tietoa tavaramer-
kin kattamista tavaroista ja palveluista.1029 Valituslautakunnan mukaan olisi 

 
1026 Belgia, Irlanti, Kreikka ja Portugali. 
1027 R 513/2011-2, KitKat, 74 ja 76 kohdat. 
1028 R 513/2011-2, KitKat, 75 kohta. 
1029 R 513/2011-2, KitKat, 77 kohta. Valituslautakunta viittasi analogisesti julkisasiamies 

Sharpstonin ratkaisuehdotukseen asiassa C-149/11 Leno Merken (45 kohta). Tuo tapaus koski 
EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön vaatimusta (nykyisen asetuksen 18 artiklan 1 kohta).  
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yleisesti ottaen kohtuutonta ja suhteetonta edellyttää tavaramerkin haltijaa in-
vestoimaan merkittäviä määriä rahaa käytön kautta saavutettua erottamisky-
kyä osoittavien todisteiden keräämiseksi jokaisesta osasta yhtenäismarkki-
noita ja kieltäytyä antamasta suojaa tavaramerkille, jonka tunnettuus useim-
milla EU:n alueilla on osoitettu asianmukaisesti.1030 Valituslautakunnan mu-
kaan merkki oli tullut erottamiskykyiseksi sen käytön kautta ja sen rekiste-
röinti oli perusteltua. 

Asiaa seuraavaksi arvioinut EUYT oli kuitenkin eri mieltä. Sen mukaan 
EUIPO:n valituslautakunta oli arvioinut asiaa väärin. EUYT:n mukaan olen-
naista ei ollut se, onko osoitettu, että huomattava osa EU:n väestöstä ymmär-
tää merkin kaupallisen alkuperän osoittajana, vaan se, ymmärretäänkö 
merkki kaikkialla unionissa kaupallisen alkuperän osoittajana.1031 Näin ollen 
vaikka oli osoitettu, että merkki oli saavuttanut erottamiskyvyn kymmenessä 
jäsenvaltiossa, joiden yhteenlaskettu väestömäärä edusti 90:tä prosenttia 
koko unionin väestöstä, ei tästä voida tehdä johtopäätöstä, että merkki olisi 
saavuttanut erottamiskyvyn koko unionissa.1032 Toisin sanoen EUYT sovelsi 
asiaan joka jäsenvaltio -sääntöä. 

Tapaus siis päätyi lopulta EUT:n käsiteltäväksi. On huomionarvoista, että 
tässä vaiheessa sekä EUIPO että European Association of Trade Mark Owners 
(Marques)1033 tukivat tavaramerkin haltijaa siinä, että tapaukseen tulisi sovel-
taa joka jäsenvaltio -sääntöä lievempää yhtenäismarkkinat-sääntöä. Nämä 
tahot viittasivat näkemyksensä tueksi analogisesti EUT:n vuoden 2012 lopulla 
antamaan Leno Merken -ratkaisuun1034, jota koskevaan julkisasiamiehen rat-
kaisuehdotukseen myös EUIPO:n toinen valituslautakunta oli omassa ratkai-
sussaan viitannut.1035 Tätä Leno Merken -ratkaisua onkin seuraavaksi syytä 
kuvata tarpeellisilta osin. 

Leno Merken -ratkaisussa EUT:n arvioitavana oli se, oliko jo 
rekisteröidyn EU-tavaramerkin haltija käyttänyt kyseistä merkkiä 
tosiasiallisesti niin, että sen rekisteröinti oli syytä pitää voi-
massa.1036 Kyse oli tarkemmin sanottuna siitä, riittikö tosiasial-
lista käyttöä koskevan edellytyksen täyttymiseen se, että EU-
tavaramerkkiä oli käytetty vain yhdessä jäsenvaltiossa. Asiassa 

 
1030 R 513/2011-2, KitKat, 78 kohta. Tätä yhtenäismarkkinat-säännön mukaista tulkintaa 

päädyttiin sittemmin noudattamaan laajemminkin EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäy-
tännössä. Ks. esim. R 883/2014-2, SERVICECLOUD, 49–50 kohdat; R 962/2014-5, CLOUD 
EXPO, 36 kohta sekä R 1795/2014-2, Aston Martin, 40 kohta. 

1031 T-112/13 KitKat, 139 ja 143 kohdat. 
1032 T-112/13 KitKat, 177–178 kohdat. 
1033 Ks. yhdistyksen historiasta Gaze 1987. 
1034 C-149/11 Leno Merken. 
1035  EUT:n Leno Merken -ratkaisu tuli vasta EUIPO:n toisen valituslautakunnan Kit 

Kat -ratkaisun jälkeen, ja tästä syystä siis valituslautakunta viittasi Kit Kat -ratkaisussaan vain 
julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen.  

1036 Tapaus koski siis nykyisen EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan soveltamista (ta-
pauksen aikana voimassa olleen vuoden 2009 asetuksen 15 artikla) sekä samalla myös siis EU-
tavaramerkin menettämisperusteita koskevan nykyisen EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan soveltamista (tapauksen aikana voimassa olleen vuoden 2009 ase-
tuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
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olivat vastakkain näkökannat, joista toisen mukaan käyttö yhdes-
säkin EU-jäsenvaltiossa on riittävää ja toisen mukaan käyttö yh-
dessä jäsenvaltiossa ei voinut olla milloinkaan riittävää. EUT kui-
tenkin hylkäsi molemmat näkökannat liian äärimmäisinä. Se to-
tesi asiassa, että ”käytön alueellinen laajuus ei ole tosiasiallisen 
käytön erillinen arviointiperuste vaan yksi tämän käytön osateki-
jöistä, jonka on sisällyttävä kokonaisarviointiin ja jota on tarkas-
teltava rinnakkain käytön muiden osatekijöiden kanssa”.1037 Li-
säksi se totesi, että ottaen huomioon EU-tavaramerkin yhtenäisen 
luonteen ja EU-tavaramerkkiasetuksen tavoitteet yhtenäismark-
kinoiden luomiseksi on EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön ar-
vioimisessa ”jätettävä jäsenvaltioiden aluerajat huomioon otta-
matta”.1038 Se totesi lopulta, että käyttö yhdessä jäsenvaltiossa 
saattaa olla joissakin tapauksissa riittävää, mikäli niiden tavaroi-
den tai palvelujen markkinat, joita varten EU-tavaramerkki on re-
kisteröity, ovat tosiasiassa rajoittuneet yhden ainoan jäsenvaltion 
alueelle.1039  

 
Viittaamalla Leno Merken -ratkaisuun ja siinä todettuun tavaramerkin hal-

tija, EUIPO sekä Marques tahtoivat siis Kit Kat -tapauksessa sanoa, että 
EUYT:n Kit Kat -ratkaisu oli ristiriidassa EU-tavaramerkin yhtenäisyyden ja 
jopa koko yhtenäismarkkinoiden olemassaolon kanssa, koska siinä painote-
taan kansallisten markkinoiden erillistä tarkastelua.1040 

EUT:n Kit Kat -ratkaisua edelsi julkisasiamiehen ratkaisuehdotus. Julki-
sasiamies Wathelet oli lopputuloksesta samalla kannalla EUYT:n ratkaisun 
kanssa. Hän katsoi, että ”tavaramerkki ei voi olla yhtenäinen EU-
tavaramerkki, jos merkityksellinen kohdeyleisö jossakin unionin osassa ei 
miellä sitä osoitukseksi sen kattamien tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta 
alkuperästä.”1041 Julkisasiamies Wathelet siis toisin sanoen päätyi kannatta-
maan joka jäsenvaltio -sääntöä. Hän kuitenkin myönsi olevan mahdollista, 
että tiettyjen kansallisten markkinoiden osalta esitetyt todisteet voisivat riittää 
kattamaan muita markkinoita, jotka on jätetty todistelun ulkopuolelle tai joi-
den osalta ei ole esitetty määrällisesti riittävää näyttöä.1042 Tästä käytetään ni-
mitystä näytön ekstrapolaatio eli yleistäminen. Julkisasiamiehen käyttämän 
esimerkin mukaan ”markkinoiden vertailukelpoisuuden takia tiettyjen tava-
roiden tai palvelujen tapauksessa Espanjan markkinoiden osalta toimitetut to-
disteet ovat riittäviä myös Portugalin markkinoiden osalta, Yhdistyneen ku-

 
1037 C-149/11 Leno Merken, 36 kohta. 
1038 C-149/11 Leno Merken, 41–44 kohdat. 
1039 C-149/11 Leno Merken, 50 kohta. 
1040 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 63 kohta. 
1041 Julkisasiamies Watheletin ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C‑84/17 P, C‑85/17 

P ja C‑95/17 P KitKat, 79 kohta. 
1042 Julkisasiamies Watheletin ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C‑84/17 P, C‑85/17 

P ja C‑95/17 P KitKat, 78 kohta. 
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ningaskunnan markkinoiden osalta esitetyt todisteet ovat riittäviä myös Irlan-
nin markkinoiden osalta ja niin edelleen”.1043 Samoin Luxemburgia koskevien 
todisteiden puuttuminen ei julkisasiamiehen mukaan vielä riitä sen katso-
miseksi, etteikö merkki olisi saavuttanut erottamiskykyä sen käytön kautta. 
Nimittäin jos Luxemburg kuuluu tavaramerkin kattamien tavaroiden tai pal-
velujen osalta samoille markkinoille kuin Belgia, Ranska tai Saksa ja yhden 
Luxemburgin kanssa samoille markkinoille kuuluvan maan osalta on toimi-
tettu riittävät todisteet, ei Luxemburgin osalta ole tarpeen esittää erityisiä to-
disteita.1044 Koska tavaramerkin haltija ei kuitenkaan ollut esittänyt tällaista 
markkinoiden vertailukelpoisuutta niiden maiden osalta, joista näyttöä ei ollut 
sellaisenaan riittävästi tai ollenkaan, ei EUYT:lla ollut julkisasiamiehen mie-
lestä muuta vaihtoehtoa kuin kumota EUIPO:n valituslautakunnan päätös.1045  

EUT päätyi samaan lopputulokseen kuin edellä EUYT ja julkisasiamies. Se 
totesi, että Lindt-ratkaisussa tehdystä tarkistuksesta ei seuraa, että silloin, kun 
tavaramerkiltä puuttuu lähtökohtainen erottamiskyky koko unionissa, sen re-
kisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi olisi riittävää osoittaa, että tavaramerkki 
on tullut käytössä erottamiskykyiseksi huomattavassa osassa unionia.1046 EUT 
perusteli joka jäsenvaltio -säännön pysyttämistä sillä, että tämä on sopusoin-
nussa EU-tavaramerkin yhtenäistä luonnetta koskevan periaatteen kanssa, 
sellaisena kuin sitä on tulkittava asetuksen 7 artiklan 3 kohdan kanssa: EU-
tavaramerkillä tulee olla joko lähtökohtainen tai käytön kautta saavutettu 
erottamiskyky koko unionin alueella, kaikissa jäsenvaltioissa.1047 

Todettakoon tässä yhteydessä, että EUT nimenomaisesti hyl-
käsi vertauksen tosiasiallisen käytön vaatimusta koskeviin edelly-
tyksiin ja erityisesti edellä kuvattuun Leno Merken -ratkaisuun.  
EUT:n mukaan maantieteellisen ulottuvuuden arviointia koske-
vat edellytykset, joiden täyttyessä tavaramerkki voidaan rekiste-
röidä sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella, 
eivät vastaa niitä edellytyksiä, jotka mahdollistavat rekisteröidyn 
tavaramerkin haltijan oikeuksien pysyttämisen.1048 

 
EUT jatkoi korostamalla – julkisasiamiehen tavoin – että tässä yhteydessä 

on kuitenkin ”erotettava toisistaan yhtäältä toteen näytettävät tosiseikat eli 
merkin, jolta puuttuu lähtökohtainen erottamiskyky, tuleminen käytössä erot-

 
1043 Julkisasiamies Watheletin ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C‑84/17 P, C‑85/17 

P ja C‑95/17 P KitKat, 78 kohta. 
1044 Julkisasiamies Watheletin ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C‑84/17 P, C‑85/17 

P ja C‑95/17 P KitKat, 81 kohta. 
1045 Julkisasiamies Watheletin ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C‑84/17 P, C‑85/17 

P ja C‑95/17 P KitKat, 87–88 kohdat. 
1046 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 78 kohta. 
1047 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 66–76 kohdat.  
1048 Ks. erityisesti Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 69–74 kohdat. 
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tamiskykyiseksi, ja toisaalta nämä tosiseikat mahdollisesti osoittavat todis-
teet”.1049 Toisin sanoen sen osoittamiseksi, että tietty merkki on tullut käy-
tössä erottamiskykyiseksi siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut 
erottamiskykyä, ei edellytetä sitä, että tällainen näyttö esitetään kunkin jäsen-
valtion osalta erikseen, mutta esitettävällä näytöllä on kuitenkin voitava osoit-
taa tällainen erottamiskykyiseksi tuleminen kaikissa näissä unionin jäsenval-
tioissa.1050  

EUT antoi tästä kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin 

on mahdollista, että talouden toimijat ovat yhdistäneet useat 
jäsenvaltiot tiettyjen tavaroiden ja palvelujen jakeluverkostoksi ja 
ovat kohdelleet näitä jäsenvaltioita erityisesti niiden markkinoin-
tistrategioiden osalta niin kuin ne muodostaisivat yhdet kansalli-
set markkinat. Tällaisessa tapauksessa merkin käyttöä tällaisilla 
rajat ylittävillä markkinoilla koskevat todisteet voivat olla merki-
tyksellisiä kaikkien kyseessä olevien jäsenvaltioiden osalta.1051 

 

Asia on näin myös tilanteessa, jossa  

kahden jäsenvaltion välisen maantieteellisen, kulttuurisen tai 
kielellisen läheisyyden vuoksi ensimmäisen jäsenvaltion koh-
deyleisöllä on toisen jäsenvaltion markkinoilla esiintyvien tava-
roiden tai palvelujen riittävä tuntemus.1052 

 
Se, että esitettyä näyttöä merkin käytön kautta saavutetusta erottamisky-

vystä tiettyjen jäsenvaltioiden osalta voidaan tietyin ehdoin yleistää koske-
maan myös muita jäsenvaltioita, ei ole uusi ilmiö.  Näytön yleistämistä koske-
via sääntöjä on hahmoteltu EUYT:n ja EUIPO:n ratkaisukäytännössä jo ennen 
EUT:n Kit Kat -ratkaisua. Esimerkiksi EUYT on todennut omassa ratkaisu-
käytännössään, että merkin käytön perusteella tietyissä jäsenvaltioissa synty-
neen erottamiskyvyn yleistämistä muihin jäsenvaltioihin ei voida sulkea pois, 
jos objektiivisten ja uskottavien seikkojen perusteella voidaan todeta, että ky-
seiset markkinat ovat rinnastettavissa toisiinsa.1053 Myös EUIPO:n tutkinta-
ohjeissa on käsitelty näytön yleistämisen huomioon ottamista jo ennen EUT:n 
Kit Kat -ratkaisua.1054  

 
1049 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 79 kohta. 
1050 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 83 kohta. 
1051 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 81 kohta. 
1052 Yhdistetyt asiat C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P KitKat, 82 kohta. 
1053 T-411/14 Coca-Cola, 80 kohta ja T-304/16 bet365, 26 kohta. Ks. muista ratkaisuista 

esimerkiksi T-28/08 Mars, 55 kohta et seq. Ks. EUT:n Kit Kat -ratkaisun jälkeisestä EUYT:n 
ratkaisukäytännöstä esim. T-105/19 Louis Vuitton. Ks. myös Fields 2020 sekä Giannino 2021. 

1054 Ks. vähän vanhemmista tutkintaohjeista esimerkiksi EUIPO Guidelines for Exami-
nation 2015, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds (Article 7 CTMR), s. 84–85. 
Ks. nykyisistä tutkintaohjeista EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, 
Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use 
(Article 7(3) EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.3 Acquired distinctiveness throughout the EU, 
s. 668–670. 
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EUT on myöhemmässä ratkaisukäytännössään toistanut Kit Kat -ratkai-
sussa esitetyn tulkinnan, jonka mukaan erottamiskykyiseksi tuleminen on 
osoitettava kaikissa niissä unionin jäsenvaltioissa, joissa merkiltä puuttui läh-
tökohtainen erottamiskyky.1055 Tulkinta on myös kirjattu EUIPO:n nykyisiin 
tutkintaohjeisiin.1056  
 
4.9.5 NYKYTILANTEEN ARVIOINTIA 

 
4.9.5.1 Johdanto 
 

Seuraavassa tehtävä arviointi keskittyy nykyisen oikeustilan epäkohtiin. 
Aloitan tämän arvioinnin siitä, miten niissä tapauksissa, joissa lähtökohtainen 
erottamiskyky puuttuu koko unionin osalta, ratkaisukäytännössä on päädytty 
soveltamaan joka jäsenvaltio -sääntöä yhtenäismarkkinat-säännön sijaan 
(4.9.5.2). Tämän jälkeen arvioinnin kohteena on se, miten ratkaisukäytän-
nössä on käsitelty englanninkielisen merkityksen omaavia sanallisia element-
tejä sisältäviä merkkejä ja niiltä vaadittua käytön kautta saavutetun erottamis-
kyvyn maantieteellistä laajuutta (4.9.5.3). Molemmissa osioissa esitetään pa-
rannusehdotuksia nykyiseen käytäntöön. 

Näiden osioiden käsittelylle tässä järjestyksessä on kaksi syytä. Ensiksi va-
linta joka jäsenvaltio -säännön ja yhtenäismarkkinat-säännön välillä on huo-
mattavasti tunnetumpi ongelma ja se on ollut enemmän esillä esimerkiksi oi-
keuskirjallisuudessa. Toiseksi tämän ensimmäisen kysymyksen osalta muo-
toiltava arviointikehys ainakin osittain auttaa tarkoituksenmukaisten ratkai-
sujen löytämisessä, kun kyse on jälkimmäisenä käsiteltävästä englanninkielis-
ten merkkien ongelmasta. 
 
4.9.5.2 Erottamiskyvyn puute koko unionin osalta: nykykäytännössä omak-

suttu joka jäsenvaltio -säännön soveltaminen on ongelmallista 
 
Kun rekisteröitäväksi haetulta EU-tavaramerkiltä puuttuu lähtökohtainen 

erottamiskyky koko unionin osalta eli sen kaikissa jäsenvaltioissa, on ole-
massa kaksi varteenotettavaa tapaa tulkita sitä, miten laajalti käytön kautta 
saavutettua erottamiskykyä joudutaan osoittamaan tällaiselle merkille. Nyky-
käytännössä siis sovelletaan joka jäsenvaltio -sääntöä, josta seuraa, että kun 
merkiltä puuttuu erottamiskyky koko unionin osalta, tulee erottamiskyky 
osoittaa kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Tätä on pyritty kohtuullistamaan si-
ten, että joitakin maita koskevia todisteita voidaan tietyin edellytyksin hyö-
dyntää tehtäessä johtopäätöksiä erottamiskyvystä muiden jäsenvaltioiden 
osalta. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että erottamiskyvyn täytyy 
siis olla olemassa kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joista erottamiskyky alun pe-

 
1055 Ks. esim. C-547/17 P Basic Net, 28 kohta. 
1056 EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part B, Examination, Section 4, Absolute 

Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctiveness Through Use (Article 7(3) 
EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.3 Acquired distinctiveness throughout the EU, s. 668–669. 
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rin puuttui. EUT on nimenomaisesti torjunut yhtenäismarkkinat-säännön so-
veltamisen eli siis sen, että riittävää olisi osoittaa, että huomattava osa koh-
deyleisöstä koko unionissa, kaikki jäsenvaltiot ja alueet mukaan lukien, miel-
tää merkin osoituksena kaupallisesta alkuperästä.  

Nykyinen oikeustila ei esiinny järin tyydyttävänä. Olisi parempi, mikäli 
muuttaisimme nykyistä tulkintaa ja siirtyisimme yhtenäismarkkinat-säännön 
soveltamiseen. Perustelen tätä kantaa seuraavasti. 

On ensinnäkin muistutettava siitä, että aiempi EU-
tavaramerkkioikeudellinen ratkaisukäytäntö siis hyväksyi yhtenäismarkki-
nat-säännön soveltamisen arvioitaessa sitä, onko merkki, jolta puuttuu erot-
tamiskyky koko unionin osalta, tullut erottamiskykyiseksi sen käytön kautta. 
Tällöin riitti, että merkki oli tullut erottamiskykyiseksi huomattavassa osassa 
unionia. Todettakoon tässä yhteydessä, että tämä lähestymistapa on verran-
nollinen Yhdysvaltojen liittovaltion tavaramerkkijärjestelmässä harjoitetta-
van arvioinnin kanssa. Kyseisessä järjestelmässä ei nimittäin edellytetä, että 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä pitäisi osoittaa kaikkien osavaltioi-
den osalta, vaan vähempikin riittää.1057  

On tietysti niin, että Yhdysvallat on osavaltioista koostuva liit-
tovaltio, kun taas EU on unioni, jossa on itsenäisiä jäsenvaltioita. 
Tästä seuraa, että integraation taso ei ole EU:ssa samaa luokkaa 
kuin Yhdysvalloissa. Samoin EU:ssa kansallisten tavaramerkki-
järjestelmien roolia on pidettävä merkittävämpänä kuin Yhdys-
valloissa liittovaltiotasoisen suojan rinnalla toimivaa osavaltiota-
son tavaramerkkisuojaa. EU ja Yhdysvallat eivät siten ole tässä 
kohdin täysin vertailukelpoisia.1058 

 

 
1057 Ginsburg 2017, s. 102; McCarthy 2022, § 15:72 ja Porangaba 2019, s. 659. Ks. kuitenkin 

vanhemmasta yhdysvaltalaisesta oikeuskirjallisuudesta Derenberg 1948, s. 840 (”As a general 
rule, a showing of distinctiveness should be nationwide. There is some doubt to what extent a 
territorially restricted showing may be accepted”). 

1058 Żelechowski 2020, s. 485–486. Todettakoon tässä yhteydessä myös se, että Saksan 
kansallisessa tavaramerkkijärjestelmässä on pääsääntönä, että käytön kautta saavutetun erot-
tamiskyvyn täytyy olla olemassa koko liittovaltiossa. Ks. BGH 22.10.1987 - I ZB 9/86 (Wie 
hammas denn?). Tämän ratkaisun aikaan käytön kautta erottamiskykyiseksi tulleiden merk-
kien rekisteröinnistä säädettiin säännöksessä § 4 Abs. 3 WZG. Ks. vastaavasti tuoreemmasta 
ja nykyisen sääntelyn alaisesta ratkaisukäytännöstä BPatG 30.5.2007 - 26 W (pat) 99/06 
(Weisse Flotte). Ks. myös DPMA Richtlinie Markenanmeldungen 2020, Teil 2 XVII 4 sekä 
oikeuskirjallisuudesta esim. Ingerl & Rohnke 2010, § 8, Rn 330; von Mühlendahl 2014, s. 
1042; Dauskardt 2017, s. 202–207 ja Ströbele 2020, Rn 787–791. Yhdistyneen kuningaskun-
nan kansallisessa tavaramerkkijärjestelmässä harjoitetaan vastaavaa tulkintaa. Ks. ratkaisu-
käytännöstä esim. Bignell v. Just Employment Law Ltd [2007] EWHC 2203 [45]-[47] sekä O-
613-21, In the Matter of International Registration WO0000001482406 by Chopard Interna-
tional SA [43]-[44]. Ks. myös UKIPO Manual of trade marks practice 2022, The examination 
guide. Part D Overcoming objections, 5.3 Area of use sekä oikeuskirjallisuudesta Mellor ym. 
2018, s. 277. Ks. myös C-108/05 EUROPOLIS, 23 kohta, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee 
kansallisissa tavaramerkkijärjestelmissään edellyttää, että käytön kautta saavutettu erotta-
miskyky tulee osoittaa koko siinä jäsenvaltion osassa, jossa erottamiskyvyttömyyttä koskeva 
hylkäysperuste on olemassa. Ks. tästä myös Johnson 2006, s. 824. 
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Kuten tiedämme nyt, yhtenäismarkkinat-säännön soveltamisesta kuiten-
kin luovuttiin EU-tavaramerkkijärjestelmässä EUT:n Storck-ratkaisun myötä. 
Tämä ratkaisu merkitsi siirtymää yhtenäismarkkinat-säännöstä joka jäsen-
valtio -sääntöön.1059 Perustelut tälle siirtymälle löytyvät julkisasiamies Ruiz-
Jarabo Colomerin ratkaisuehdotuksesta. Kuten edellä kävi ilmi, tässä ratkai-
suehdotuksessa siirtymää joka jäsenvaltio -sääntöön perusteltiin EU-
tavaramerkkiasetuksen systemaattisen tulkinnan avulla: EU-
tavaramerkkiasetuksen käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevan 
säännöksen (7 artiklan 3 kohta) tulkinnassa oli otettava huomioon 7 artiklan 
2 kohta (”[EU-tavaramerkin ehdottomia hylkäysperusteita kohdassa 1] – – so-
velletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa 
unionia”).  Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen esittämät perustelut tämän 
näkemyksen tueksi antavat ymmärtää, että tällainen systemaattinen tulkinta 
on välttämätöntä, koska muuten rekisteröinti merkin käytön kautta saavute-
tun erottamiskyvyn nojalla olisi helpompaa kuin rekisteröinti merkin lähtö-
kohtaisen erottamiskyvyn nojalla.1060 

Tämä näkemys siitä, että 7 artiklan 2 kohta on välttämättä huomioitava, 
kun tulkitaan käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevan 7 artiklan 3 
kohtaa, on arka kritiikille. Ensinnäkin, kuten julkisasiamies Ruiz-Jarabo Co-
lomer itsekin toteaa, 7 artiklan 2 kohta ei sisällä viittausta 7 artiklan 3 koh-
taan.1061 Sama pätee myös toisinpäin: 7 artiklan 3 kohta ei sisällä viittausta 7 
artiklan 2 kohtaan.  Toiseksi perustelu siitä, että 7 artiklan 2 kohdan huomioon 
ottaminen osana 7 artiklan 3 kohdan tulkintaa on välttämätöntä, koska muu-
ten rekisteröinti merkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla olisi 
helpompaa kuin rekisteröinti merkin lähtökohtaisen erottamiskyvyn nojalla, 
ei aivan osu maaliin. Lainaan seuraavassa Porangaban esittämää kritiikkiä: 

”Little explanation is to be found in Storck for the emergence 
of a territoriality centered approach, – – other than the late Ad-
vocate General Colomer’s strangely alluding to acquired distinc-
tiveness being less strict than inherent distinctiveness were such 
a condition not imposed. – – It is difficult to conceive how it would 
be any easier for a mark to be registered upon showing that it has 
acquired a distinctive character through use in the marketplace, 
an inquiry asking for considerable market-based evidence, as op-
posed to its being streamlined into registration under inherent 
distinctiveness.”1062 

 

 
1059 Folliard-Monguiral & Rogers 2007, s. 218 (”In this judgment, the ECJ has disturbed 

the previously established principle according to which the acquisition of distinctive character 
was to be demonstrated in a ‘substantial part’ of the Community where it was devoid of any 
such character, and not necessarily throughout such a territory”). 

1060 Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C‑25/05 P Storck, 79 
kohta. 

1061 Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C‑25/05 P Storck, 79 
kohta. 

1062 Porangaba 2019, s. 625–626. Ks. myös s. 632–633. 
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Ratkaisukäytäntö EUT:n Storck-ratkaisua edeltävältä ajalta osoittaa, että 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittaminen niille merkeille, joilta 
puuttui lähtökohtainen erottamiskyky koko unionin osalta, oli kaikkea muuta 
kuin helppo tehtävä, vaikka tuolloin arvioinnissa sovellettiinkin yhtenäis-
markkinat-sääntöä.1063 

On myös erikoista, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa ylipäätään 
katsottiin tarpeelliseksi ottaa edellä kuvatuin tavoin kantaa EU-tavaramerkin 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn alueelliseen laajuuteen. Tämä ei ol-
lut mitenkään ratkaiseva tekijä tässä Storck-tapauksessa. EUIPO:n toinen va-
lituslautakunta1064 ja EUYT1065 hylkäsivät kyseisen merkin rekisteröinnin siitä 
syystä, että näyttö käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä oli muiltakin 
osin ilmiselvällä tavalla puutteellista.1066 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuk-
sella pyrittiin siten – kuten Porangaba asian ilmaisee – korjaamaan jotakin, 
joka ei ollut rikki.1067 

Tästä julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta jäi kuitenkin elämään näke-
mys siitä, että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevan 7 artiklan 3 
kohdan tulkinnassa tuli ottaa huomioon 7 artiklan 2 kohta tavalla, joka väistä-
mättä edellyttää joka jäsenvaltio -säännön soveltamista.1068 EUT hyväksyi tä-
män näkemyksen vuoden 2018 Kit Kat -ratkaisussaan ilman näkyvää ja perus-
teellista pohdintaa sen hyväksyttävyydestä. 1069  Kit Kat -ratkaisu tarjosi 
EUT:lle erinomaisen mahdollisuuden tällaiseen pohdintaan, mutta EUT huk-
kasi tämän mahdollisuuden.  

EUT ei myöskään ottanut Kit Kat -ratkaisussaan kantaa siihen, mitä 
EUIPO:n toinen valituslautakunta nosti esille omassa ratkaisussaan, jossa se 
päätyi soveltamaan asiaan yhtenäismarkkinat-sääntöä. 1070  EUT:n Kit 
Kat -ratkaisusta saakin kuvan, että EUT ikään kuin vältteli tätä ja piiloutui nä-
ennäisesti pätevältä vaikuttavan, mutta kritiikille aran EU-
tavaramerkkiasetuksen systemaattisen tulkinnan taakse. Se oli helpompi tie 
ulos. Kuitenkin juuri tämän EUIPO:n toisen valituslautakunnan päätöksessä 

 
1063 Ks. tästä kokoavasti Porangaba 2019, s. 626 ja 629.  
1064 R 256/2001-2, Storck, 25 ja 27 kohdat. 
1065 T-402/02 Storck, 83 kohta. 
1066 Porangaba 2019, s. 631 (”territoriality was not the core issue in Storck. Acquired dis-

tinctiveness had been dismissed because the evidence adduced to that effect could not be re-
lated to the mark nor would it establish the asserted market share and investment in advertis-
ing”). 

1067 Porangaba 2019, s. 632. 
1068 Ks. esim. von Kapff 2017a, s. 80 (”At present it is settled case law that evidence of 

acquired distinctiveness must be adduced relating to all Member States. – – Such proof is 
onerous for EUTM applicants and proprietors but results from art 7(2)”). 

1069 Ks. tästä myös Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System 
2011, s. 49 (”The unitary character can create unique problems in applying substantive and 
procedural law rules on the protection of Community trade marks. For example, the question 
of where distinctiveness through use under Article 7 (3) CTMR must have been acquired can-
not be answered by merely relying on the principle of unitary character”). 

1070 Ks. tästä myös Porangaba 2019, s. 644. 
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painotettu seikka joka jäsenvaltio -säännön kohtuuttomuudesta tekee joka jä-
senvaltio -säännön puolustamisesta hyvin vaikeaa. Tarkastelemme tätä seu-
raavaksi lähemmin. 

EUIPO:n toinen valituslautakunta siis painotti sitä, että joka jäsenvaltio -
sääntö on liian ankara rekisteröinninhakijalle.1071 Tämä on tärkeä huomio. 
Huomio ei toki ole mitenkään uusi, vaan sitä on korostettu jo aiemmin.1072 
Joka jäsenvaltio -säännön liiallista ankaruutta kuvastaa parhaiten esimerkki, 
joka kulkee nimellä Malta-torpedo.1073 Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa re-
kisteröitäväksi haettava lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki on tullut 
käytössä erottamiskykyiseksi kaikissa muissa jäsenvaltioissa (tällä hetkellä 
noin 447 miljoonaa asukasta1074) lukuun ottamatta Maltaa (tällä hetkellä noin 
520 000 asukasta1075) – mutta koska erottamiskykyä ei ole Maltalla, seuraa 
joka jäsenvaltio -säännön soveltamisesta, ettei kyseistä merkkiä voida rekis-
teröidä EU-tavaramerkiksi.1076 Joka jäsenvaltio -sääntö ei myöskään näyttäisi 
huomioivan riittävällä tavalla niitä tilanteita, joissa merkin kattamilla tava-
roilla ja palveluilla ei tosiasiassa ole, niiden luonteen johdosta, markkinoita 
jossakin osassa unionia.1077 Muutenkin vain harva toimija operoi samalla mit-
takaavalla koko unionin alueella. 1078 Lopuksi vaikka erottamiskyky olisikin 
kaikkialla unionissa, sen todistaminen riittävällä tavalla on erittäin kallista ja 

 
1071 R 513/2011-2, KitKat, 77–78 kohdat. 
1072 Ks. tähän suuntaan esim. R 381/2000-1, Pillow Pack 18 kohta. Ks. myös oikeuskirjal-

lisuudesta Phillips 2003, s. 114; Folliard-Monguiral & Rogers 2003, s. 172 sekä Schulze 2003, 
s. 62–63. On huomionarvoista, että nämä kirjoittajat olivat tätä mieltä jo silloin, kun EU sisälsi 
15 jäsenvaltiota nykyisten 27 sijaan. Ks. vastaavista myöhemmistä kannanotoista esim. Berlit 
2011, s. 373.   

1073 Ks. termistä esim. Tritton ym. 2018, 3–241 ja Tritton 2012, s. 235. 
1074 Ks. Eurostat 2022. 
1075 Eurostat 2022. Malta on tällä hetkellä väestöltään pienin EU-jäsenvaltio. 
1076 Tritton ym. 2018, 3–241. Ks. myös Tritton 2012, s. 235 ja Dauskardt 2017, s. 210. 
1077 Viefhues mainitsee esimerkkinä merenkulkualan. Missä määrin tähän alaan liitännäi-

sillä tavaroilla ja palveluilla on markkinoita sisämaavaltioissa? Viefhues 2018, s. 416 (”Als 
Beispiel sei ein Produkt aus dem Bereich der Schifffahrt genannt. Die Küstenstaaten der EU 
werden, wenn auch vielleicht in unterschiedlichem Ausmaß, „maritimes Gewerbe“ aufweisen, 
die Binnenstaaten vermutlich nicht. Folglich wird dort eine Verkehrsdurchsetzung nicht zu 
erwarten, wenn nicht unmöglich sein”). Ks. myös Porangaba 2019, s. 654 (”the current ap-
proach does not seem to address situations where there is no market for a product in a minor 
part of the European Union”). Ks. tähän suuntaan myös esim. EUIPO:n toisen valituslau-
takunnan ratkaisu R 2647/2014-2, ONEPIECE, 37 kohta (”När det gäller Malta och Cypern 
saknas i och för sig dokumenterade aktiviteter, men – bortsett storleken på dessa länder - hur 
stor är marknaden för ‘mysoveraller med huva’ i dessa varma EU-länder?”) sekä soveltuvin 
osin R 1336/2014-2, THE DONKEY SANCTUARY, 30 kohta (”In the present case, the appli-
cant has argued that the English-speaking Maltese population represents less than 0.6% of 
the English-speaking population of the EU and that the Maltese donkey population constitutes 
only around 0.1-0.2% of the donkey population of the English-speaking part of the EU. Hence, 
as argued by the applicant, the proportion of the total possible market for the services for 
which registration is sought taken up by Malta is very small. On the contrary, UK and Ireland 
represent the substantial part of the relevant territory”). Tässä viimeiseksi mainitussa tapauk-
sessa merkin ”THE DONKEY SANCTUARY” rekisteröintiä haettiin käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn nojalla luokkaan 43 kuuluville eläinten (aasien) täysihoitolapalveluille. Ks. 
myös R 513/2011-2, KitKat, 77 kohta. 

1078 Kind 2007, s. 216; von Mühlendahl 2014, s. 1044 sekä Tan 2016, s. 124. 
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aikaa vievää.1079 Johtopäätöksenä tästä on, että joka jäsenvaltio -säännöstä 
kiinni pitäminen tekee käytännössä lähes mahdottomaksi suojan saamisen 
merkeille, joiden lähtökohtainen erottamiskyky puuttuu koko unionin (nykyi-
sen 27 jäsenvaltion) osalta.1080 

On esitetty, että joka jäsenvaltio -säännön ankaruutta lieventää se, että 
merkin hakija voi aina hakea suojaa kansallisesti EU-tavaramerkin sijaan. Voi-
daan esimerkiksi kuvitella tilanne, jossa EU-tavaramerkin rekisteröinti sen 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla epäonnistuu, koska erotta-
miskyky puuttuu muutaman jäsenvaltion osalta. Tässä tilanteessa tämän mer-
kin hakija voi aina muuntaa EU-tavaramerkkihakemuksensa yksittäisiksi kan-
sallisiksi tavaramerkkihakemuksiksi1081 niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden 
kohdalla näyttö on arvioitu tai voidaan arvioida riittäväksi. 1082  EU-
tavaramerkin hakija ei siis jäisi täysin vaille suojaa. Se voisi myös esimerkiksi 
turvautua eri jäsenvaltioissa voimassa olevaan vilpillistä kilpailua koskevaan 
sääntelyyn saadakseen näissä maissa suojaa kilpailijoiden vilpillisiltä toimen-
piteiltä.   

Tämän puolustusargumentin puoleensavetävyys kuitenkin heikkenee aina-
kin jossain määrin sen lähemmässä tarkastelussa. Porangaban mukaan tä-
män vaihtoehdon painottaminen on nimittäin omiaan luomaan tilkkutäkki-
mäisen tilanteen, jossa laajaa eurooppalaista tavaramerkkisuojaa tavoittele-
vien yritysten täytyy luovia kansallisten tavaramerkkijärjestelmien ja/tai har-
monisoimattoman vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn maastossa, vaikka 
merkki olisikin tullut erottamiskykyiseksi melkein kaikkialla unionissa. Tulok-
sena on oikeuksien pirstoutuneisuus, mikä johtaa myös siihen, että muiden 
toimijoiden on vaikeaa varmistua eri puolilla Eurooppaa voimassa olevista oi-
keuksista.1083 Tämä ei ole kovin optimaalinen tilanne ja on vastoin ideaa EU:n 
yhtenäismarkkinoista. On siten vaikeaa nähdä, että tämä argumentti kykenisi 
riittävässä määrin perustelemaan joka jäsenvaltio -säännön pysyttämistä. 

On mahdollista ajatella, että joka jäsenvaltio -säännöstä kiinni 
pitämistä murtaa myös se, että EUT on esimerkiksi EU-
tavaramerkin tosiasiallisen käytön vaatimusta koskevien edelly-
tysten osalta pyrkinyt eroon liian jyrkästä kansallisten markkinoi-
den erillistä tarkastelua painottavasta lähestymistavasta.1084 Tä-
tähän tavaramerkin haltija, EUIPO ja Marques painottivat Kit 

 
1079 R 513/2011-2, KitKat, 78 kohta. Ks. myös Pflüger 2008, s. 209; Viefhues 2018, s. 417; 

Manning 2013, s. 429; Brtka 2018, s. 426; Rosati 2018; Martin & Beslier 2019, s. 535 ja Jung 
2019, s. 1700.  

1080 Tämä johtopäätös tehtiin hiljattain myös eurooppalaisten tavaramerkkituomareiden 
kokouksessa (Circle of European Trademark Judges, CET-J). Ks. Grabrucker 2019, s. 153. Ks. 
myös esim. Foster 2017, s. 266. 

1081 Ks. EU-tavaramerkkiasetuksen 139–141 artiklat sekä EUIPO Guidelines for Exami-
nation 2022, Part E, Register operations, Section 2, Conversion, s. 1476–1493. 

1082 Ks. esim. Tritton ym. 2018, 3–243. 
1083 Porangaba 2019, s. 655–659. Ks. samaan suuntaan Stone 2018, s. 25 ja Wingrove 

2018, s. 22. 
1084 C-149/11 Leno Merken, 41–44 kohdat. Tosiasiallisen käytön vaatimuksesta säädetään 

siis EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.  
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Kat -tapauksessa. Toisaalta EUT näyttäisi olevan Kit Kat -ratkai-
sussaan oikeassa siinä, että nämä kaksi doktriinia eivät ehkä tässä 
tilanteessa ole kovin toimivalla tavalla vertailukelpoisia.1085 Tosi-
asiallisen käytön vaatimusta koskevasta doktriinista ei voida siten 
sellaisenaan johtaa (systemaattisen tulkinnan näkökulmasta) 
suoraa tulkintaohjetta EU-tavaramerkin käytön kautta saavute-
tulta erottamiskyvyltä vaaditun maantieteellisen laajuuden arvi-
ointiin.1086  

 
On toisaalta kohdattava se, että yhtenäismarkkinat-sääntökään, mikäli se 

omaksuttaisiin, ei ole lähtökohdiltaan täysin ongelmaton. Ensinnäkin jos kat-
sotaan, että siihen sisältyy edellytys siitä, että erottamiskyky tulee osoittaa 
huomattavassa osassa unionia, kuten on ehdotettu ratkaisukäytännössä1087 ja 
oikeuskirjallisuudessa1088, herättää tämä kysymyksen siitä, mikä on huomat-
tava osa unionia. 

Yksi vaihtoehto ymmärtää tämä edellytys huomattavasta osasta unionia on 
se, että käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittamiseksi on riittävää, 
että merkki on tullut erottamiskykyiseksi kaikista isoimmissa ja jäsenmääräl-
tään kookkaimmissa jäsenvaltioissa.1089 Voimme esimerkiksi kuvitella tilan-
teen, jossa 55 prosenttia kohdeyleisöstä Saksassa, Ranskassa, Puolassa, Itali-
assa ja Espanjassa ymmärtää merkin erottamiskykyisenä. Nämä viisi jäsenval-
tiota edustavat yhteensä yli puolta koko EU:n tämänhetkisestä väestöstä. Joku 
voisi hyvin väittää, että tämä edustaa huomattavaa osaa unionista.  

Tämä vaihtoehto on kuitenkin ongelmallinen. Tällainen lähestymistapa 
näyttäisi painottavan liikaa rekisteröinninhakijan intressejä suojan saa-
miseksi. Se marginalisoisi suuren osan jäsenvaltioista, yhteensä kaikkiaan 22 
jäsenvaltiota, joiden osalta erottamiskykyä ei siis tarvitsisi osoittaa. Rekiste-
röinnin myöntäminen kaikkien näiden jäsenvaltioiden alueelle ei palvele siellä 

 
1085 Ks. Folliard-Monguiral & Rogers 2013, s. 287 (”It is open to debate whether the court 

will extend, in the context of Article 7(3) CTMR, the reasoning adopted in the context of Article 
15(1) CTMR [Article 18(1) EUTMR, TM] on genuine use, which would lead to the disregarding 
of territorial borders. The different logic underlying the notions of acquisition and mainte-
nance of rights may justify distinct results, keeping in mind that it has never been required 
that a CTM be genuinely used throughout the territory of the Union”). Ks. myös Żelechowski 
2020, s. 483. 

1086  EUT on myös EU-tavaramerkin laajalti tunnettuuden edellytysten osalta pyrkinyt 
eroon liian jyrkästä kansallisten markkinoiden erillistä tarkastelua painottavasta lähestymis-
tavasta. Ks. C‑301/07 PAGO ja erityisesti julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa 
C‑301/07 PAGO, 29 kohta (”lähestymistapa, jossa keskitytään jäsenvaltioiden rajoihin yhtei-
sön tavaramerkin [nykyisin siis EU-tavaramerkin, TM] tunnettuuden osoittamiseksi, on pe-
rustavanlaatuisesti väärin ymmärretty. Lähtökohtana on pikemminkin pidettävä yhteisön 
[nykyisin siis unionin, TM] aluetta rajoista huolimatta, yhtenä jakamattomana kokonaisuu-
tena”). Ks. myös Dinwoodie 2017, s. 1717. Myös tältä osin voidaan todeta, että tästä ei ehkä 
vielä sellaisenaan voida johtaa, vastaavista syistä kuin edellä, suoraa tulkintaohjetta käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn maantieteellisen laajuuden arviointiin. Ks. myös esim. 
Żelechowski 2020, s. 483 ja 486.  

1087 Ks. tästä ratkaisukäytännöstä alaluku 4.9.4. 
1088 Esim. Phillips 2003, s. 114 ja viimeaikaisista kommentoijista Porangaba 2019, s. 662. 
1089 Żelechowski 2020, s. 490. 
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asuvan ja merkin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisön in-
tressiä. Rekisteröinti ei hyödytä heitä, jos he eivät ymmärrä merkkiä tavara-
merkkinä eikä heitä siten tarvitsisi suojata siltä, että muut toimijat samaa tai 
samankaltaista merkkiä käyttämällä saisivat heidät ostamaan vääriä tuotteita. 
Rekisteröinnin myöntäminen tarkoittaisi samalla puuttumista muiden toimi-
joiden vapauteen käyttää kyseistä merkkiä vapaasti kaikissa näissä maissa, 
vaikka erottamiskykyä ei olekaan osoitettu niiden osalta.  

On kuitenkin olemassa toinenkin vaihtoehto. Yhtenäismarkkinat-sääntö ja 
vaatimus käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä huomattavassa osassa 
unionia voidaan nimittäin ymmärtää myös siten, että tämän huomattavan 
osan unionista tulee olla myös maantieteellisesti tarpeeksi kattavaa. 
Żelechowski on esittänyt, että erottamiskyvyn olemassaolo huomattavassa 
osassa unionia voisi tällöin täyttyä, mikäli ne osat unionia, joissa erottamisky-
kyä ei ole osoitettu, sijaitsevat ikään kuin siroteltuina eri puolella unionia ja 
eivät yhdessä muodosta suurempaa osaa unionista kuin missä erottamiskyky 
on osoitettu.1090 Tällainen tulkinta siten sallisi muutamat aukkokohdat, mutta 
painottaisi edelleen erottamiskyvyn laajaa olemassaoloa unionin alueella. 
Tämä vaihtoehto edustaa tasapainoisempaa lähestymistapaa ja on helpommin 
hyväksyttävissä kuin edellä mainittu vaihtoehto. Sille on myös kaikupohjaa 
aiemmassa EU-tavaramerkkioikeudellisessa ratkaisukäytännössä. 1091  Näh-
däkseni tämän lähestymistavan omaksuminen olisikin hyvä ratkaisu. Se mer-
kitsisi tarvittavaa helpotusta rekisteröinninhakijan suuntaan. Samalla EU-
tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoittaminen olisi 
kuitenkin riittävän haastavaa. Ja niin sen pitää ollakin, koska rekisteröinnin 
myöntäminen ei voi perustua vain rekisteröinninhakijan intresseihin, vaan 
sen pitää olla hyväksyttävää myös merkin kohteena olevien tavaroiden ja pal-
velujen kohdeyleisön ja myös muiden toimijoiden intressien näkökulmasta. 

Tulkintani mukaan myös Dauskardt on lopulta yhtenäis-
markkinat-säännön kannalla. Tosin verrattuna Żelechowskiin 

 
1090 Żelechowski 2020, s. 489–490. Żelechowski ei ota suoraan kantaa siihen, olisiko tämä 

lähestymistapa oikeuttanut Kit Kat -tapauksessa kyseisen merkin rekisteröinnin säilyttämi-
sen sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn johdosta (tässä tapauksessa näyttö ei siis 
ollut riittävää Belgian, Irlannin, Kreikan, Luxemburgin ja Portugalin osalta). Żelechowski ei 
ainakaan suoraan sulje pois tätä lopputulosta. Nähdäkseni Kit Kat -tapauksessa rekisteröin-
nin ylläpitäminen olisi ollut perusteltua. 

1091 Kuten Żelechowski (2020, s. 490, alav. 92) esittää, vastaavanlainen lähestymistapa on 
ainakin ollut EUIPO:n toisen valituslautakunnan ratkaisussa R 126/2001-2, Pirelli Pneumat-
ici, 22 kohta (”In spite of the mark’s lack of inherent distinctiveness, the Board is satisfied that 
the appellant has succeeded in overcoming the objection based on Article 7(1) (b) CTMR by 
adducing incontestable evidence of distinctiveness acquired through use in accordance with 
Article 7(3) CTMR. – – Essentially it shows that 56.7 % of the relevant consumers in ten Mem-
ber States [Belgium, France, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Por-
tugal and Spain, TM] with a combined population of more than 349 million (out of a total of 
377 million EU citizens) recognize the appellant’s fan motif and associate it with the Pirelli 
company. Such evidence of market recognition on such a wide geographical scale strongly 
suggests that the fan motif is performing the function of a trade mark in the common market 
as a whole and is entitled to protection through registration as a Community trade mark”, 
korostus lisätty). Vähän samaan suuntaan viittaavat myöskin EUIPO:n toisen valituslauta-
kunnan perustelut ratkaisussa R 513/2011-2, KitKat, 77 kohta. 
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Dauskardt näyttäisi ajavan huomattavasti tiukempaa yhtenäis-
markkinat-säännön tulkintaa. Dauskardtin mukaan arvioitavana 
olevaa merkkiä on tullut ainakin käyttää kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tästä ei kuitenkaan hänen mukaansa seuraa, että merkin täytyy 
joka jäsenvaltiossa ylittää vaadittava tunnistamisaste.1092 Sen si-
jaan Dauskardt korostaa tapauskohtaisen arvioinnin tärkeyttä. 
Korkeampi tunnistamisaste tietyillä alueilla voisi Dauskardtin 
mukaan kompensoida toisaalla olevaa alhaisempaa tunnistamis-
astetta. Dauskardt esittääkin esimerkinomaisesti, että merkki 
voitaisiin rekisteröidä, vaikka se ei yhdessä jäsenvaltiossa aivan 
saavuttaisikaan vaadittua tunnistamisastetta, mikäli merkki on 
muuten EU:ssa hyvin tunnettu (erittäin erottamiskykyinen sen 
käytön kautta).1093 Nähdäkseni Dauskardtin ehdotus ei ole kan-
natettava kahdesta syystä. Ensinnäkin se näyttäisi tuovan rekiste-
röinninhakijoille vain marginaalisen helpotuksen verrattuna ny-
kyiseen joka jäsenvaltio -sääntöön. Toiseksi se näyttäytyy jok-
seenkin hankalasti sovellettavalta sekä yksittäistapauksen loppu-
tuloksen kannalta hankalasti ennustettavissa olevalta. 

 
On huomattava, että yhtenäismarkkinat-säännön soveltamisessa voitai-

siin hyödyntää nykyäänkin käytössä olevaa tekniikkaa todisteiden yleistämi-
sestä eli että joitakin jäsenvaltioita koskevia todisteita voidaan tietyin edelly-
tyksin hyödyntää tehtäessä johtopäätöksiä erottamiskyvystä muiden jäsenval-
tioiden osalta.1094 Lisäksi jos merkin kattamilla tavaroilla ja palveluilla ei tosi-
asiassa ole, niiden luonteen johdosta, markkinoita jossakin osassa unionia, 
myös tämä voitaisiin ottaa arvioinnissa tarvittaessa huomioon käytön kautta 
saavutetun erottamiskyvyn osoittamista helpottavana seikkana. 

Yhtenäismarkkinat-sääntöön jäisi kuitenkin edelleen yksi merkittävä on-
gelma, joka täytyy ratkaista. Säännön soveltaminen edellä kuvatulla tavalla voi 

 
1092 Ks. vaadittavasta tunnistamisasteesta tämän tutkimuksen alaluku 4.8. 
1093  Ks. Dauskardt 2017, s. 220 (”Um dem berechtigten Interesse eines jeden 

Mitgliedstaates an der Berücksichtigung des Verkehrsverständnisses auf seinem Territorium 
Rechnung zu tragen, ist zu fordern, dass der Markenanmelder das Zeichen zumindest in jedem 
Mitgliedstaat benutzt haben muss, damit es sich als Herkunftshinweis überall in der Union 
durchsetzen kann. Solange dies nicht der Fall ist, lässt sich ein unionsweiter Markenschutz 
nach Art. 7 Abs. 3 UMV nicht rechtfertigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Eintragung 
der Unionsmarke stets nur dann möglich sein darf, wenn sie in jedem einzelnen Mitgliedstaat 
die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 3 UMV erfüllt.– – Dem berechtigten Interesse an einem 
gemeinschaftsweiten Markenschutz muss hier Rechnung getragen werden, indem in 
Würdigung sämtlicher Gesichtspunkte des Einzelfalls[...]. Mit dem vorerwähnten 
Wechselwirkungsansatz muss es vielmehr möglich sein, dass ein höherer Durchsetzungsgrad 
in bestimmten Territorien einen niedrigeren Durchsetzungsgrad in anderen Territorien 
auszugleichen vermag. – – Ist das Zeichen umgekehrt in der Union insgesamt als Marke 
überragend bekannt und verfehlt es nur in einem Mitgliedstaat den erforderlichen 
Durchsetzungsgrad knapp, ist gleichwohl von einem unionsweiten Erwerb von 
Unterscheidungskraft infolge Benutzung auszugehen”).  

1094 Ks. tästä kokoavasti ja soveltuvin osin EUIPO Guidelines for Examination 2022, Part 
B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 14, Acquired Distinctive-
ness Through Use (Article 7(3) EUTMR), 6 Territorial Aspects, 6.3 Acquired distinctiveness 
throughout the EU, s. 668–670.  
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johtaa tilanteeseen, jossa rekisteröityä EU-tavaramerkkiä ei ymmärretä erot-
tamiskykyisenä kaikkialla unionissa. Tämä voi olla ongelmallista ajatellen eri-
tyisesti muiden toimijoiden perusteltua intressiä käyttää näissä osissa va-
paasti tällaista merkkiä. Tämä huolenaihe on otettava asianmukaisesti huomi-
oon, jotta yhtenäismarkkinat-säännön käyttöönotto on perusteltua.   

Porangaba katsoo, että tällaisia yhtenäismarkkinat-säännön nojalla teh-
dystä rekisteröinnistä mahdollisesti seuraavia kilpailullisia ongelmia voidaan 
torjua yksinoikeuden suoja-alan laajuuden arvioinnin – eli käytännössä siis 
loukkausarvioinnin – yhteydessä. Porangaba käyttää esimerkkinä Kit Kat -ta-
pauksessa olevaa tilannetta. Oletetaan, että tapauksessa ollut suklaavohveli-
keksiä esittävän merkin rekisteröinti EU-tavaramerkkinä olisi pidetty voi-
massa merkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla. Jos tämän 
EU-tavaramerkin haltija haluaisi estää muita toimijoita käyttämästä merkkiä 
niissä osissa unionia, jossa merkille ei ollut näytetty erottamiskykyä (Belgia, 
Irlanti, Kreikka, Luxemburg ja Portugali), tulisi sen loukkausarvioinnin yhtey-
dessä osoittaa, että merkillä on näissä maissa erottamiskyky. Muutenhan on 
epätodennäköistä, että tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli alkuperätehtä-
välle on aiheutunut mitään haittaa tai että muillekaan tavaramerkin tehtäville 
on aiheutunut haittaa.1095  

Żelechowskin mukaan toinen turvamekanismi on nykyisissä EU-
tavaramerkkijärjestelmän sisältämissä yksinoikeuden rajoituksissa (kuten 
Max Planck -instituutin selvityksessä ehdotettiin jo vuonna 2011). 1096  EU-
tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan oikeuden-
haltija ei voi estää toista toimijaa käyttämästä merkkiä, mikäli sen käyttö ta-
pahtuu kuvailevassa tai muuten erottamiskyvyttömässä merkityksessä ja hy-
vää liiketapaa noudattaen.  

 Tämäkin turvaisi sitä, että vaikka jokin merkki, kuten Kit Kat -suklaa-
vohvelikeksin muoto, rekisteröitäisiinkin EU-tavaramerkiksi yhtenäismark-
kinat-säännön nojalla, voisivat muut toimijat tämän EU-tavaramerkin estä-
mättä hyvän liiketavan mukaisesti markkinoida ja myydä samankaltaisia suk-
laavohvelikeksejä erityisesti niissä osissa unionia, joissa rekisteröidyksi tul-
lutta merkkiä ei ollut käytetty siinä määrin, että sen olisi katsottava saaneen 
siellä erottamiskyvyn.  

Näiden molempien edellä mainittujen ja yksinoikeuden suoja-alan laajuu-
teen liittyvien keinojen toimiva hyödyntäminen edellyttää, että kaikkien osa-
puolten saatavilla täytyy olla tieto jäsenvaltioista, joiden osalta erottamiskyky 

 
1095 Porangaba 2019, s. 669 (ks. tältä osin myös Porangaba 2018). Samalla kannalla on 

myös Żelechowski 2020, s. 493–494. Ks. tästä myös EU-tavaramerkin loukkaamistoimien jat-
kamista koskevan kiellon (EU-tavaramerkkiasetuksen 130 artiklan 1 kohdan) alueellista laa-
juutta koskeva ratkaisukäytäntö. C-235/09 DHL, 42–48 kohdat ja C-223/15 Combit, 31–35 
kohdat. Ratkaisujen mukaan käyttökiellon on lähtökohtaisesti koskettava koko unionin alu-
etta, mutta tästä voidaan poiketa eräissä tapauksissa. Näin on erityisesti silloin, kun merkin 
käyttö ei loukkaa tai ei voi loukata tavaramerkin tehtäviä jossakin osassa unionin aluetta.  Ks. 
myös Folliard-Monguiral & Rogers 2017, s. 285. 

1096 Żelechowski 2020, s. 493–495 sekä Study on the Overall Functioning of the European 
Trade Mark System 2011, s. 147. Ks. myös von Mühlendahl 2014, s. 1044. 
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joko on tai ei ole osoitettu. Tämä tieto on yleensä saatavilla EU-tavaramerkkiä 
koskevista rekisteröintiasiakirjoista, joihin on pääsy EUIPO:n EU-
tavaramerkkitietokannan kautta.1097 Olisi tosin parempi, mikäli EUIPO lisäisi 
tämän tiedon kyseisen EU-tavaramerkin rekisteröintisivulle, jotta tieto olisi 
helpommin kaikkien nähtävillä.1098  

Tällainen edellä kuvattu yksinoikeuden suoja-alan laajuuden tiukka arvi-
ointi ja yksinoikeuden rajoitusten asianmukainen soveltaminen suojaisi muita 
toimijoita kohtuuttomilta ja reilua kilpailua vahingoittavilta seurauksilta. Se 
kompensoisi rekisteröinninhakijan suuntaan tehtävän myönnytyksen rekiste-
röitävyyden edellytysten arvioinnissa eli siis luopumisen tiukasta joka jäsen-
valtio -säännöstä ja siirtymisen joustavampaan yhtenäismarkkinat-sääntöä 
soveltavaan arviointiin. Siihen, että korostamme tällä tavoin loukkausarvioin-
nin ja yksinoikeuden rajoitusten roolia kilpailullisia intressejä turvaavina te-
kijöinä, liittyy kuitenkin yksi vakava huolenaihe.  

Nämä turvamekanismit eivät välttämättä riitä, koska, ja kuten edellä on jo 
käynyt ilmi, on olemassa vaara, että niitä ei käytetä niin usein kuin pitäisi. 
Huolena nimittäin on, että EU-tavaramerkin haltija tavaramerkkiinsä vedoten 
painostaa muita toimijoita kalliilla oikeudenkäynnillä ja nämä muut toimijat 
perääntyvät oikeudenkäynnistä myös niissä tilanteissa, joissa loukkauksen 
edellytykset eivät toteudu ja/tai asiaan soveltuisi jokin yksinoikeuden rajoi-
tus.1099 Tämänkään huolenaiheen ei tulisi kuitenkaan estää siirtymistä yhte-
näismarkkinat-säännön soveltamiseen. Kuten edellä on todettu, tätä ongel-
maa pitäisi mieluummin yrittää torjua rekisteröinnin jälkeisessä vaiheessa 
eikä rekisteröintimenettelyssä.1100 

 
4.9.5.3 Sanallisia elementtejä sisältävät merkit: englanninkielisten merk-

kien ongelma 
 
Sanallisia elementtejä sisältävien merkkien osalta nykykäytännössä sovel-

letut arviointikriteerit ovat pääosin hyvin perusteltuja. Suuri ongelmakohta 
nykyisessä oikeustilassa on kuitenkin siinä, miten englanninkielisistä sanoista 
tai ilmauksista koostuvien merkkien käytön kautta saavutettua erottamisky-
kyä tulisi arvioida. Englannin kieli on Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron 
jälkeen virallisena kielenä kahdessa jäsenvaltiossa: Irlanti ja Malta. Niiden li-
säksi englantia ymmärretään kuitenkin vaihtelevassa määrin myös muissakin 
EU-maissa.1101 Ratkaisukäytäntö näyttäytyy epäyhtenäisenä ja sekavana sen 

 
1097 Porangaba 2019, s. 669. 
1098 Ks. tähän suuntaan myös Porangaba 2019, s. 669. 
1099 Ks. tähän suuntaan myös Żelechowski 2020, s. 495–496. Ks. myös Dinwoodie 2017, s. 

1729. 
1100 Tähän palataan tämän tutkimuksen viimeisessä luvussa 6. 
1101 Kuten Kochendörfer (2020, s. 950) toteaa, englanti on todennäköisesti ensimmäinen 

vieras kieli, jota opetetaan kouluissa kaikkialla EU:ssa. Tästä seuraa, että melkein jokaisella 
EU:n kansalaisella on ainakin jossain määrin kosketuspintaa englannin kieleen. Ks. myös 
Bowman 2003, s. 529–530, alav. 115 ja Stagg & Gibbins 2015, s. 42. 
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suhteen, missä osassa unionia tällaisten merkkien erottamiskyky pitäisi osoit-
taa. Erityisen ongelmallista on se, että ratkaisukäytännöstä voidaan löytää ta-
pauksia, joissa samankaltaisia tapauksia on arvioitu eri tavoin. Esimerkiksi ta-
pauksessa PCSPECIALIST käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn osoitta-
miseksi oli riittävää osoittaa erottamiskyvyn olemassaolo Irlannin, Maltan ja 
tuolloin vielä EU-jäsenvaltiona olleen Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.1102 
Sen sijaan merkkiä Netguru Software koskevassa tapauksessa erottamiskykyä 
jouduttiin osoittamaan näiden maiden lisäksi myös Alankomaiden, Ruotsin, 
Tanskan, Suomen ja Kyproksen osalta.1103 Sille, miksi näissä tapauksissa har-
joitettiin näin paljon toisistaan eroavaa arviointia, ei ole mitään loogista pe-
rustelua. Rekisteröinninhakijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta on kes-
tämätöntä, että tällaisia samankaltaisia tapauksia arvioidaan näin erilaisin pe-
rustein.  

Kyse ei ole mistään marginaalisesta ongelmasta. Hyvin merkittävä osa EU-
tavaramerkiksi haettavista merkeistä koostuu englanninkielisistä sanoista tai 
ilmauksista.1104 Tarvitsemme ennustettavamman ja paremman tavan näiden 
merkkien käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointiin. 

Yhtenä vaihtoehtona on se, että nykyistä arviointia muutettaisiin siten, että 
tällaisten merkkien käytön kautta saavutettua erottamiskykyä tulisi aina osoit-
taa vain niissä maissa, joissa englanti on virallinen kieli. Nykyään siis Irlanti 
ja Malta. Tämä vastaisi siis sitä arviointia, jota harjoitettiin edellä kuvatussa 
tapauksessa PCSPECIALIST. Tämän arviointitavan etuna olisi sen tuoma 
helppo ennustettavuus sen suhteen, missä maissa käytön kautta saavutettu 
erottamiskyky tulee osoittaa. Tässä arviointitavassa näyttäisivät kuitenkin pai-
nottuvan liikaa rekisteröinninhakijan intressit suojan saamiseksi. Mikäli on 
totta, että englannin kieltä osataan melko hyvin monessa EU-maassa, antaa 
tämä arviointitapa EU-tavaramerkkirekisteröinnin suhteellisen helposti, 
vaikka isossa osassa EU:n aluetta merkki saatettaisiinkin ymmärtää kuvaile-
vaksi tai muuten erottamiskyvyttömäksi. On toki totta, että mikäli rekiste-
röinti tästä huolimatta myönnettäisiin, voidaan suojan laajuutta jälleen yrittää 
kontrolloida rekisteröinnin jälkeisessä vaiheessa, erityisesti ottamalla huomi-
oon yksinoikeuden rajoitus, jonka mukaan kuvailevia tai muuten erottamisky-
vyttömiä merkkejä saavat kaikki käyttää hyvän liiketavan mukaisesti (EU-
tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohta). Mikäli siis jokin toi-
nen toimija käyttää tällaista EU-tavaramerkiksi rekisteröityä englanninkie-
listä merkkiä omassa toiminnassaan ja tekee sen rehdisti käyttäen merkkiä sen 
erottamiskyvyttömässä merkityksessä, on tämä sallittua käyttöä eikä kyse ole 
EU-tavaramerkin loukkauksesta. Tämän jälkikäteiskontrollin ei kuitenkaan 
pitäisi automaattisesti tarkoittaa sitä, että rekisteröitävyyskynnystä voidaan 
alentaa mihin tahansa. Sen sijaan pitäisi löytää tasapaino sen suhteen, mitä on 
kohtuullista vaatia EU-tavaramerkkirekisteröinnin saavuttamiseksi ja toi-
saalta millä tavoin myöhemmin rekisteröinnin myöntämisen jälkeen pidetään 

 
1102 EUIPO:n tutkijan 25.1.2017 tekemä välipäätös asiassa 016141053 PCSPECIALIST. 
1103 R 830/2017-5, Netguru Software, 48 kohta. 
1104 Tällaisen käsityksen saa selaamalla EUIPO:n eSearch plus -tietokantaa osoitteessa 

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>, sivustolla vierailtu 31.7.2022. 
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huolta siitä, että suojan laajuus pysyy järkevissä rajoissa. On myös muistet-
tava, että tavaramerkkisuojaa voidaan hakea myös kansallisten tavaramerkki-
järjestelmien puitteissa. Mikäli jokin tällainen englanninkielinen merkki on 
tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi ainoastaan Irlannissa ja Maltalla, lie-
nee tällöin tarkoituksenmukaisempaa hankkia kansallinen tavaramerkkirekis-
teröinti näissä maissa. 

Lienee siis perustellumpaa, että tällaisten englanninkielisten merkkien 
käytön kautta saavutettu erottamiskyky tulee osoittaa myös muidenkin mai-
den osalta. Mutta tällöin herää kysymys siitä, miten laajalti. 

Moni nykyisen ratkaisukäytännön tapaus perustuu EUYT:n ratkaisukäy-
tännössä esitettyyn toteamukseen, jonka mukaan on hyvin tunnettu tosiasia, 
että englannin kielen perustietämys on, niiden maiden lisäksi, joissa englantia 
puhutaan virallisena kielenä, ainakin Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa, 
Suomessa ja Kyproksella.1105 Tämä listaus herättää kysymyksiä. Ensinnäkin: 
miten hyvin tämä jo useita vuosia sitten ensimmäisen kerran esitetty listaus 
pitää enää paikkansa? Toiseksi: miten on ymmärrettävä EUYT:n käyttämä 
termi ”ainakin”, kun se listaa maita, joissa on englannin kielen perustietämys? 
Tarkoittaako se, että arviointi voidaan yksittäistapauksessa rajata koskemaan 
vain näitä EUYT:n listaamia maita (Irlanti, Malta sekä Alankomaat, Ruotsi, 
Tanska, Suomi ja Kypros) vai voidaanko tähän lisätä muitakin maita? 
EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisut esimerkiksi tapauksissa AMERICAN 
PAN ja GAME TOURNAMENTS antavat ymmärtää, että EUYT:n tekemään 
listaukseen voidaan lisätä muitakin maita, kuten esimerkiksi Luxemburg tai 
vaikkapa Portugali.1106 Jos näin on, millä tavoin näitä lisäyksiä tulee perustella 
ja miten varmistetaan, että arvioinnissa käytettävä listaus eri maista ei poikkea 
samankaltaisten tapausten välillä?  

Kun tutkimme saatavilla olevaa tilastotietoa EU-jäsenvaltioiden väestön 
englannin kielen taidosta, näyttäytyy edellä kuvattu listaus eri maista (Irlan-
nin ja Maltan lisäksi Alankomaat, Ruotsi, Tanska, Suomi, Kypros ja mahdolli-
sesti myös Luxemburg ja Portugali) sangen oikeaan osuvana, muttei täysin 
tyydyttävänä.  

Yksi kattavimmista ja perusteellisimmista tällaisista tilastoista 
näyttäisi olevan kansainvälisen koulutusyhtiöiden ryhmän EF 
Education Firstin (EF) vuosittain julkaisema tilasto maista, joissa 
englantia ymmärretään ja puhutaan vieraana kielenä parhai-
ten.1107 Lista perustuu EF:n kielikokeisiin (internetissä) osallistu-
neiden vastausaineistoon. Vuoden 2021 tilasto perustuu yhteensä 
2 miljoonan ihmisen testituloksiin, vastaajien mediaani-ikä oli 
26. Tilastoiduille maille on tulosten perusteella annettu jokin seu-
raavista arvosanoista:  

 
1105 T-307/09 NATURALLY ACTIVE, 26 kohta. Ks. myös T‑435/07 NEW LOOK, 23–24 

kohdat. Ks. vastaavasti EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytännöstä esim. R 
1578/2008-1, DIRECT LINE, 16 kohta. 

1106  R 1481/2016-1, AMERICAN PAN, 30 ja 72 kohdat sekä R 211/2021-5, GAME 
TOURNAMENTS, 41–42 ja 105 kohdat. 

1107 Ks. EF English Proficiency Index. 
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-  Very High Profiency (vastaa eurooppalaisen kielitaidon viite-
kehyksen (CEFR) tasoja C1 ja C2) 

- High Profiency (vastaa edellä CEFR:n hyvää B2-tasoa) 
- Moderate Profiency (vastaa edellä mainitun CEFR:n B2-tasoa) 
- Low Profiency (vastaa CEFR:n hyvää B1-tasoa) 
- Very Low Profiency (vastaa edellä mainitun CEFR:n B1-tasoa 

ja sitä alempia tasoja).  
 
Vuoden 2021 EF:n tilasto on EU-jäsenvaltioiden osalta seu-

raava (Kyproksen ja Slovenian osalta ei ollut tuloksia, Irlanti ja 
Malta eivät luonnollisesti ole listattuina, koska niissä englanti on 
virallinen kieli): 

 
Very High Profiency: 

1. Alankomaat 
2. Itävalta 
3. Tanska 
4. Belgia 
5. Portugali 
6. Ruotsi 
7. Suomi 
8. Kroatia 
9. Saksa 
10. Luxemburg 

 

High Profiency: 

11. Romania 
12. Puola 
13. Unkari 
14. Kreikka 
15. Slovakia 
16. Viro 
17. Bulgaria 
18. Liettua 
19. Latvia 
20. Tšekki 
21. Ranska 

 
Moderate Profiency: 

22. Espanja 
23. Italia 
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Nämä tulokset vastaavat pitkälti aiempien vuosien tilastoja, 
joskin joitakin muutoksia on vuosien aikana tapahtunut.1108 

EF itse myöntää vuoden 2021 raportissaan, että tilasto ei vält-
tämättä ole täysin edustava, koska vastaajissa painottuvat nuoret 
aikuiset ja ne, jotka ovat kiinnostuneita kielten opiskelusta.1109 
Tulokset saattavat siis antaa jossain määrin mairittelevamman 
kuvan koko väestön englannin kielen osaamisesta kuin mikä on 
todellinen tilanne. Tilastoa voitaneen kuitenkin pitää vahvasti 
suuntaa-antavana, kun pohdimme englannin kielen osaamisen 
tasoa EU:n jäsenvaltioissa. 

 
EF:n vuoden 2021 tilasto ja myös edeltävien vuosien tilastot siis yhtäältä 

osoittavat, että edellä EUYT:n ja EUIPO:n valituslautakuntien ratkaisukäytän-
nössä listatut maat (Alankomaat, Ruotsi, Tanska, Suomi, Kypros, Luxemburg 
ja Portugali) ovat säännönmukaisesti kuuluneet EF:n kielikokeissa niiden EU-
maiden joukkoon, joissa englantia ymmärretään ja puhutaan vieraana kielenä 
parhaiten. Ainoastaan Kyproksen osalta puuttui tilastotieto. Kuitenkin Kyp-
roksella englannin kielen asema on jo pitkään ollut vahva ja väestön englannin 
kielen tietämys hyvä. Tätä selittää historiallinen ajanjakso, jolloin brittiläinen 
imperiumi hallitsi Kyprosta. Sen vaikutukset näkyvät myös jälkeenpäin Kyp-
roksella.1110 Kypros kuuluu siis eittämättä osaksi niitä maita, joissa englannin 
kielen taso on korkea. 

EF:n tilastot toisaalta kyseenalaistavat edellä kuvatun ratkaisukäytän-
nössä esiintyneen listauksen kattavuuden. Eivätkö yhtä hyvin myös ainakin 

 
1108 Seuraavassa on lueteltuna vuosien 2020–2017 tilastot EU-jäsenvaltioiden osalta (pois 

lukien tietysti Irlanti ja Malta). Tätä vanhempaa tilastotietoa on tällä hetkellä EF:n internet-
sivuilla aina vuoteen 2011 asti. Vuonna 2020 Very High Profiency -kategoriaan kuuluivat 1. 
Alankomaat, 2. Tanska, 3. Suomi, 4. Ruotsi, 5. Itävalta, 6. Portugali, 7. Saksa, 8. Belgia ja 9. 
Luxemburg. High Profiency -kategoriaan kuuluivat 10. Kroatia, 11. Unkari, 12. Puola, 13. Ro-
mania, 14. Tšekki, 15. Bulgaria, 16. Kreikka, 17. Slovakia, 18. Liettua, 19. Viro, 20. Ranska ja 
21. Latvia. Moderate Profiency -kategoriaan kuuluivat 22. Italia ja 23. Espanja. Tilastotieto 
puuttui Kyproksen ja Slovenian osalta. Vuonna 2019 Very High Profiency -kategoriaan kuu-
luivat 1. Alankomaat, 2. Ruotsi, 3. Tanska, 4. Suomi, 5. Itävalta, 6. Luxemburg, 7. Saksa, 8. 
Puola, 9. Portugali, 10. Belgia ja 11. Kroatia. High Profiency -kategoriaan kuuluivat 12. Unkari, 
13. Romania, 14. Liettua, 15. Kreikka, 16. Tšekki, 17. Bulgaria, 18. Slovakia ja 19. Viro. Mode-
rate Profiency -kategoriaan kuuluivat 20. Ranska, 21. Latvia, 22. Espanja ja 23. Italia. Tilasto-
tieto puuttui Kyproksen ja Slovenian osalta. Vuonna 2018 Very High Profiency -kategoriaan 
kuuluivat 1. Ruotsi, 2. Alankomaat, 3. Tanska, 4. Luxemburg, 5. Suomi, 6. Slovenia, 7. Saksa, 
8. Belgia ja 9. Itävalta. High Profiency -kategoriaan kuuluivat 10. Puola, 11. Romania, 12. Kroa-
tia, 13. Portugali, 14. Tšekki, 15. Unkari, 16. Kreikka, 17. Slovakia, 18. Bulgaria ja 19. Liettua. 
Moderate Profiency -kategoriaan kuuluivat 20. Espanja, 21. Italia ja 22. Ranska. Tilastotieto 
puuttui Kyproksen, Kroatian ja Viron osalta. Vuonna 2017 Very High Profiency -kategoriaan 
kuuluivat 1. Alankomaat, 2. Ruotsi, 3. Tanska, 4. Suomi ja 5. Luxemburg. High Profiency -ka-
tegoriaan kuuluivat 6. Saksa, 7. Itävalta, 8. Puola, 9. Belgia, 10. Romania, 11. Portugali, 12. 
Unkari, 13. Tšekki, 14. Slovakia. Moderate Profiency -kategoriaan kuuluivat 15. Bulgaria, 16. 
Kreikka, 17. Liettua, 18. Espanja, 19. Ranska ja 20. Italia. Tilastotieto puuttui Kyproksen, Krei-
kan, Kroatian, Slovenian ja Viron osalta.  

1109 Ks. EF English Proficiency Index ja vuoden 2021 raportti, s. 32. 
1110 Ks. esim. Yazgin 2007. 
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Itävalta, Belgia, Kroatia ja Saksa1111 kuulu osaksi tätä listausta? Myös nämä 
maat sijoittuivat vuonna 2021 korkeimpaan eli Very High Proficency -katego-
riaan. Entä maat, jotka sijoittuivat toiseksi korkeimpaan eli High Pro-
fiency -kategoriaan?  

Eri tahojen intressien tasapainoon tähtäävän ratkaisun löytämiseksi on 
huomiota nähdäkseni kiinnitettävä yhtäältä arvioinnissa käytettävän listauk-
sen ennustettavuuteen ja toisaalta edellä mainittuun tasapainoon rekisteröin-
tiedellytysten ja suoja-alan laajuuden arviointikeinojen välillä. Listauksen tu-
lisi siis olla ensinnäkin ennustettava, jotta ennen kaikkea rekisteröinninhakija 
tietää, mistä maista todisteita merkin käytön kautta saavutetusta erottamisky-
vystä tulee kerätä ja esittää. Toiseksi huomiota tulee siis kiinnittää siihen, että 
meidän tulisi löytää toimiva tasapaino sille, mitä voidaan vaatia rekisteröinnin 
saavuttamiseksi ja millä tavoin myöhemmin rekisteröinnin myöntämisen jäl-
keen voidaan pitää huolta siitä, että suojan laajuus pysyy järkevissä rajoissa. 

Lienee mahdollista kuvitella useampiakin ratkaisuja, jotka täyttävät edellä 
esitetyt kriteerit. Seuraavaksi esitetään yksi tällainen ratkaisuvaihtoehto.  

Ehdotukseni on, että kun kyse on englanninkielisistä merkeistä, tulisi käy-
tön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa hyödyntää kulloinkin ajan-
tasaista ja rekisteröintihakemuksen jättöhetken mukaista EF:n listausta niistä 
EU-jäsenvaltioista, joissa englannin kielen taito on korkeimmalla eli Very 
High Proficiency -tasolla. Tämän lisäksi huomioon tulee tietystikin ottaa eng-
lantia virallisena kielenä käyttävät EU-jäsenvaltiot eli Irlanti ja Malta. Lisäksi 
myös Kypros tulee huomioida edellä mainituista syistä. Näistä maista koostu-
van listauksen1112 käytöstä voitaisiin poiketa ainoastaan niissä tapauksissa, 
joissa rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroiden tai palvelujen kohde-
yleisö on erikoistunut siten, että englantia käytetään yleisesti siinä toimin-
taympäristössä, jossa tuo kohdeyleisö toimii, ja on todennäköistä, että tuo 
kohdeyleisö kaikkialla unionissa ymmärtää rekisteröitäväksi haetun englan-
ninkielisen merkin kuvailevaksi tai muuten erottamiskyvyttömäksi.1113 Tällai-
sissa tapauksissa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä tulisi osoittaa 
koko unionin osalta, kaikissa jäsenvaltioissa, ottaen kuitenkin huomioon edel-
lisessä alaluvussa ehdotetun yhtenäismarkkinat-säännön soveltamisen. 1114 

 
1111 Tässä yhteydessä voidaan mainita, että Saksassa tuomioistuimet ovat yhä enemmän 

todenneet tavaramerkkiasioissa, että saksalaisilla kuluttajilla on perustietämys useimmista ai-
nakin tavanomaisista englanninkielisistä sanoista. Ks. kokoavasti Kochendörfer 2020, s. 952–
954. Toisaalta Saksassa vuonna 2019 tehty markkinatutkimus osoittaa, että enemmistö sak-
salaisista pitää silti omaa englannin kielen taitoaan vähäisenä tai olemattomana. Ks. Kochen-
dörfer 2020, s. 954. 

1112 Ajantasaisen listauksen maista tulisi olla löydettävissä EUIPO:n tutkintaohjeista. 
1113 Ks. esimerkinomaisesti edellä mainittu EUIPO:n toisen valituslautakunnan ratkaisu R 

140/2014-2, DATALABS. 
1114 Nähdäkseni tällöin edellä ehdotetun yhtenäismarkkinat-säännön mukaiseen arvioin-

tiin täytyy kuitenkin tehdä yksi tarkennus. Näissä tapauksissa merkin lähtökohtaiseen erotta-
miskyvyttömyyteen perustuva rekisteröinnin este – joka siis käytännössä perustuu usein ylei-
sen edun mukaiseen tarpeeseen pitää kyseinen merkki vapaana kaikkien käytettävissä – on 
painavin niissä jäsenvaltioissa, joissa englantia puhutaan virallisenä kielenä eli nykyisin Ir-
lanti ja Malta. Ks. tähän suuntaan esimerkiksi R 1826/2020-1, Cloudcall, 59 kohta (”In par-
ticular, the Board notes that there is nothing to show that the mark has any presence in Malta, 
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Kaikissa muissa tapauksissa edellä mainittua listausta tulisi siis käyttää. Pe-
rustelen tätä seuraavasti. 

Koska EF:n tilastot eivät ainakaan vielä nykyisin ole täysin edustavia ja an-
tavat todennäköisesti jossain määrin mairittelevamman kuvan väestön eng-
lannin kielen taidosta kuin se todellisuudessa on, lienee perustellumpaa hyö-
dyntää arvioinnissa vain kaikista korkeimpaan kategoriaan yltäneitä maita. 
Ainakin näiden maiden kohdalla lienee turvallista olettaa, että väestöllä on 
laajahko ymmärrys useimmista englanninkielisistä sanoista ja ilmaisuista. Tä-
hän vain korkeimpaan kategoriaan tehtävä rajauskin toki laajentaisi arviointia 
useampaan maahan kuin mihin on nykyisellään monissa tapauksissa totuttu. 
Tämä arviointi on kuitenkin helpommin ennustettavissa ja objektiivisemmin 
perusteltavissa kuin nykyinen käytäntö, jossa arviointi on saattanut rajoittua 
vain niihin maihin, joissa englanti on virallinen kieli tai jossa on saattanut 
jäädä epäselväksi ja sekavaksi se, voidaanko ja millä perusteilla EUYT:n rat-
kaisukäytännössä annettuun listaukseen eri maista tehdä lisäyksiä. Voitaisiin 
myös tehdä niin, että mikäli rekisteröinninhakija pystyy osoittamaan toden-
näköiseksi, että kohdeyleisö ei jossakin ehdotetun listauksen maassa merkit-
tävässä määrin ymmärrä rekisteröitäväksi haettua englanninkielistä merkkiä, 
jättäisi rekisteriviranomainen tässä tapauksessa kyseisen maan arvioinnin ul-
kopuolelle. On toki myös niin, että ehdotetun kaltainen listaus ei välttämättä 
kata kaikkia niitä maita, joissa jokin yksittäistapauksessa kyseessä oleva eng-
lanninkielinen merkki ymmärretään kuvailevaksi tai muuten erottamiskyvyt-
tömäksi. Erityisesti tässä kohtaa huomioon tulisi kuitenkin ottaa edellä mai-
nittu seikka, että meidän on löydettävä tasapaino sille, mitä on syytä vaatia 
rekisteröinnin saavuttamiseksi ja millä tavoin rekisteröinnin jälkeen voidaan 
pitää huolta siitä, että suojan laajuus pysyy järkevissä rajoissa. Erottamisky-
vyn osoittaminen Irlannin ja Maltan lisäksi Alankomaissa, Ruotsissa, Tans-
kassa, Suomessa, Kyproksella, Portugalissa, Luxemburgissa, Itävallassa, Bel-
giassa, Kroatiassa ja Saksassa on jo sellaisenaan haastavaa, muttei mahdo-
tonta.1115 Jos tässä onnistutaan, on rekisteröinnin myöntäminen kohtuullista 
ottaen huomioon ne vaikeudet, joita seuraisi sen selvittämisestä, saattaako 
merkki olla kuvaileva tai muuten erottamiskyvytön myös muualla. Lisäksi jos 
erottamiskyvyn osoittamisessa onnistutaan näiden maiden osalta, on tämä 

 
and there is a very limited evidence pertaining to Ireland, which are of course Member States 
in which English is an official language and in which therefore the objection applies most 
strongly”, korostus lisätty). Tästä syystä erottamiskyvyn osoittaminen näissä maissa on eri-
tyisen tärkeää ja siitä ei pitäisi voida poiketa edes siinä tapauksessa, että merkin osoitettaisiin 
tulleen erottamiskykyiseksi laajasti ja kattavasti muun unionin osalta. Tällaisen edellytyksen 
asettamista voidaan tuskin pitää kohtuuttomana rekisteröinninhakijalle. 

1115 Rekisteriviranomaisen suorittamassa arvioinnissa on järkeenkäypää ja prosessiekono-
misesti parasta käyttää nykyäänkin usein käytettyä tapaa tutkia ensin erottamiskyvyn olemas-
saolo Irlannin ja Maltan osalta, koska englanti on virallinen kieli näissä maissa ja siten este 
rekisteröinnille on painavin juuri näiden maiden osalta. Monissa tapauksissa jo näiden mai-
den osalta esitetyt todisteet käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä ovat niin puutteelli-
sia, että tämä riittää hylkäämään rekisteröintihakemuksen. Ks. tähän suuntaan esim. R 
1045/2019-2, LiveChat, 27–28 kohdat; R 2263/2019-1, US pro, 62 kohta; R 834/2020-1, 
SAFE, 58 kohta sekä R 1826/2020-1, Cloudcall, 59 kohta. 
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omiaan saattamaan ainakin jossain määrin todennäköiseksi, muttei tietysti-
kään varmaksi, että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä on tätä laajem-
mallakin alueella, mikäli merkki on muuallakin kuvaileva tai muuten erotta-
miskyvytön. Voitaisiin siis katsoa, että kynnys rekisteröinnin myöntämiseksi 
on ylitetty.1116 Tällä tavoin myönnetystä rekisteröinnistä mahdollisesti seuraa-
via kilpailullisia ongelmia voitaisiin myös tässä tilanteessa torjua loukkausar-
vioinnin yhteydessä joko loukkausta koskevien edellytysten avulla (esim. onko 
väitetysti loukatun tavaramerkin tehtäville aiheutunut vahinkoa) tai vaihtoeh-
toisesti sen yksinoikeuden rajoituksen avulla, jonka mukaan muut toimijat 
voivat edelleen käyttää merkkiä hyvän liiketavan mukaisesti sen kuvailevassa 
tai muuten lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömässä merkityksessä (EU-
tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohta).  

Myös näissä tilanteissa näiden edellä mainittujen ja yksinoikeuden suoja-
alan laajuuteen liittyvien keinojen toimiva hyödyntäminen edellyttää, että 
kaikkien osapuolten saatavilla on tieto niistä jäsenvaltioista, joiden osalta täl-
laisen englanninkielisen merkin erottamiskyky joko on tai ei ole osoitettu. Täs-
säkin tilanteessa olisi parasta, että tämä tieto lisättäisiin EU-tavaramerkin re-
kisterimerkintäsivulle.  

On tietystikin niin, että tähän loukkausarvioinnin ja yksinoikeuden rajoi-
tusten roolin korostamiseen kilpailullisia intressejä turvaavina tekijöinä liittyy 
edelleen se edellä mainittu huolenaihe siitä, että näitä keinoja ei käytetä niin 
usein kuin pitäisi, mikäli isompi toimija tavaramerkkiinsä vedoten pelottelee 
erityisesti pienempiä toimijoita kalliilla oikeudenkäynnillä ja nämä peräänty-
vät oikeudenkäynnistä myös niissä tilanteissa, joissa loukkauksen edellytykset 
eivät toteudu ja/tai asiaan soveltuisi jokin yksinoikeuden rajoitus. Tältäkin 
osin on syytä todeta, että tätä ongelmaa pitäisi mieluummin yrittää torjua re-
kisteröinnin jälkeisessä vaiheessa eikä rekisteröintimenettelyssä.1117 

 

 

 

  

 
1116 On mahdollista, että tulevaisuudessa EF:n tilastoinnin mukainen listaus Very High 

Proficiency -maista laajenee kattamaan kaikki tai lähes kaikki EU-maat. Tällöin arvioinnissa 
voitaisiin siirtyä noudattamaan edellisessä alaluvussa ehdotettua yhtenäismarkkinat-sääntöä 
(alaluku 4.9.5.2). 

1117 Tähän palataan tämän tutkimuksen viimeisessä luvussa 6. 
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5 YHTEENVETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
 

5.1 EU-TAVARAMERKIN REKISTERÖINTI SEN KÄYTÖN 
KAUTTA SAAVUTETUN EROTTAMISKYVYN NOJALLA 
ON LÄHTÖKOHTAISESTI PERUSTELTUA JA 
SOPUSOINNUSSA TAVARAMERKKIOIKEUDEN 
TARKOITUKSEN KANSSA 

 
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu EU-tavaramerkin käytön kautta saavu-

tettua erottamiskykyä koskevaa doktriinia ja sen toimivuutta. EU-
tavaramerkkioikeudessa, ja tavaramerkkioikeudessa ylipäätään niin ylikan-
sallisesti kuin myös kansallisesti, on perinteisesti katsottu sallituksi, että jokin 
rekisteröitäväksi haettuihin tavaroihin ja palveluihin nähden kuvaileva tai 
muuten lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki voidaan rekisteröidä tava-
ramerkiksi sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla. EU-
tavaramerkkiasetuksessa käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä sääde-
tään ensisijaisesti 7 artiklan 3 kohdassa, mutta myös 59 artiklan 2 kohta on 
tältä osin tärkeä. Tämän jälkimmäisen säännöksen mukaan väärin perustein 
rekisteröityä kuvailevaa tai muuten lähtökohtaisesti erottamiskyvytöntä tava-
ramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi, mikäli tavaramerkin haltija osoittaa 
kyseisen merkin tulleen erottamiskykyiseksi. 

 
Tämän tutkimuksen alussa esitetty varsinainen tutkimuskysymys oli seu-

raava: 
- Miten hyvin EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamisky-

vyn perusteella tehtävä tavaramerkin rekisteröintiä koskeva doktriini 
toimii nykymuodossaan? Toisin sanoen voisiko se toimia paremmin? 

 
Tähän vastaaminen edellytti kahden esikysymyksen asettamista: 
- Mikä on EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 

perusteella tehtävän rekisteröinnin tarkoitus? Toisin sanoen mitä tavoi-
tetta se edistää tavaramerkkijärjestelmässä? 

- Mitä edellytyksiä EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erotta-
miskyvyn perusteella tehtävälle rekisteröinnille on nykyisin asetettu? 

 
Aloitetaan edellä mainitusta ensimmäisestä esikysymyksestä eli EU-

tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella tehtävän 
rekisteröinnin tarkoituksesta ja olemassaolon oikeutuksesta. Tässä tutkimuk-
sessa todetaan, että EU-tavaramerkin rekisteröinti sen käytön kautta saavute-
tun erottamiskyvyn perusteella palvelee sekä tavaramerkin hakijan että myös 
merkin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisön intressejä. 
Näistä ensimmäiseksi mainittu saa rekisteröinnin myötä vastinetta niille in-
vestoinneille, joita se on tehnyt merkin juurruttamiseksi kohdeyleisön tietoi-
suuteen. Nämä investoinnit, jotka koskevat muun muassa merkin mainontaan 
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käytettyjä rahallisia panostuksia, uhkaisivat valua hukkaan, mikäli tavara-
merkkisuojaa ei myönnettäisi. Lisäksi rekisteröinti siis palvelee myös merkin 
kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisön eli lähinnä siis kulut-
tajien intressejä. Jotta kuluttajat voivat luottaa siihen, että tietty merkki, joka 
toimii osoituksena tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä, kykenee 
toimimaan niin myös jatkossa, on tärkeää, että tavaramerkkijärjestelmä antaa 
tämän merkin takana olevalle taholle ainakin oikeuden estää muita toimijoita 
käyttämästä samaa tai liian samankaltaista merkkiä, joka saa kuluttajat ereh-
tymään tuotteiden kaupallisesta alkuperästä. Mikäli rekisteröityyn EU-
tavaramerkkiin kohdistuu muiden toimijoiden intresseihin perustuva vapaa-
napitotarve, joudutaan tässä yhtälössä luopumaan tämän turvaamisesta siltä 
osin kuin kyse on merkin vapaasta tavaramerkinomaisesta käytöstä. Muiden 
toimijoiden intressit otetaan kuitenkin edelleen huomioon, etenkin kun kyse 
on käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla rekisteröityyn merkkiin 
kohdistuvista yksinoikeuden rajoituksista. Ne antavat muille toimijoille oikeu-
den käyttää rekisteröityä merkkiä hyvän liiketavan mukaisesti merkin alkupe-
räisessä kuvailevassa tai muuten erottamiskyvyttömässä merkityksessä. Ko-
konaisuutena katsoen EU-tavaramerkin rekisteröinnin myöntäminen lähtö-
kohtaisesti erottamiskyvyttömään merkkiin, tämän merkin käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn perusteella, siis edistää EU:n tavaramerkkioikeuden 
perimmäistä tarkoitusta, joka on tasapainon saavuttaminen eri relevanteiksi 
katsottavien tahojen intressien välillä.1118 

Voidaan tietysti esittää, että rekisteröinnin myöntämiselle merkin käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella ei ole tarvetta, koska käytössä 
erottamiskykyiseksi tulleet merkit voisivat tarvittaessa saada suojaa myös 
muilla tavoin, esimerkiksi eri maissa voimassa olevien tavaramerkin vakiintu-
mista koskevien säännösten, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa 
koskevien lakien tai common law -oikeustraditiossa olevan passing off -kan-
teen nojalla. On kuitenkin parempi, että tällaisten merkkien suoja voi perustua 
myös tavaramerkkirekisteröintiin, koska tällaisella rekisteröinnillä on edellä 
mainittuihin suojamuotoihin nähden monia etuja.1119  

EU-tavaramerkin rekisteröinti käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn 
perusteella on siis lähtökohtaisesti perusteltua. Tämä perusteltavuus on kui-
tenkin viime kädessä riippuvaista siitä, minkälaiseksi tälle doktriinille asetetut 
edellytykset muotoillaan. 

 
 
 
 
 

 
1118 Ks. alaluku 4.2. 
1119 Ks. alaluku 4.2. 
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5.2 KÄYTÖN KAUTTA SAAVUTETULLE 
EROTTAMISKYVYLLE ASETETTUJEN 
EDELLYTYSTEN TOIMIVUUS 

 

5.2.1 EDELLYTYKSET 
 

Tämän tutkimuksen varsinaisena tutkimuskysymyksenä oli se, miten hyvin 
EU-tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella teh-
tävä tavaramerkin rekisteröintiä koskeva doktriini toimii nykymuodossaan. 
Tähän vastaaminen edellytti ensin vastaamista myös tutkimuksen toiseen esi-
kysymykseen eli siihen, mitä edellytyksiä EU-tavaramerkin käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn perusteella tehtävälle rekisteröinnille on nykyisin ase-
tettu. 

Pääpiirteiltään doktriini EU-tavaramerkin rekisteröinnistä sen käytön 
kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla on petollisen yksinkertainen: jos 
kohdeyleisö tunnistaa lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän merkin rekiste-
röinnin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän 
osoittajana, on merkki rekisteröitävä EU-tavaramerkiksi. Tämä doktriini kui-
tenkin kätkee sisälleen useita monimutkaisia edellytyksiä. Näitä edellytyksiä 
on esitelty tässä tutkimuksessa. Edellytykset perustuvat EU-tavaramerkin 
käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevien säännösten sanamuo-
toon ja EU:n tavaramerkkioikeutta koskevaan ratkaisukäytäntöön. Ne on 
tässä tutkimuksessa muotoiltu seuraavaksi seitsemän (7) kohdan lis-
taukseksi.1120 

Rekisteröitäväksi haettu (tai virheellisin perustein EU-tavaramerkiksi re-
kisteröity ja mitätöidyksi haettu) lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkki on  

 
1. oikeaan aikaan 

 
2. saanut kohdeyleisön keskuudessa ja 

 
3. rekisteröinnin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta  

 
4. uuden ja kaupallista alkuperää osoittavan merkityksen 

 
5. merkin käytön kautta, 

 
6. merkittävässä osassa kohdeyleisöä ja 

 
7. merkityksellisessä osassa EU:n maantieteellistä aluetta. 

 
Olen edellä kuvannut, miten nämä edellytykset, tässä järjestyksessä kuvat-

tuina, edustavat ikään kuin matkaa EU-tavaramerkin käytön kautta saavutet-
tua erottamiskykyä koskevan doktriinin ytimeen, sen ydinedellytyksiin. Kaksi 

 
1120 Ks. alaluku 4.1. 
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viimeiseksi mainittua edellytystä (edellytykset 6–7) ovat tällaisia ydinedelly-
tyksiä.1121  

Tämä tutkimus osoittaa, että moni näistä edellytyksistä toimii nykymuo-
dossaan melko hyvin (5.2.2). Erityisiä ongelmia liittyy edellä mainittuihin 
ydinedellytyksiin (5.2.3). 

 

5.2.2 MONI EDELLYTYKSISTÄ TOIMII TÄLLÄ HETKELLÄ 
MELKO HYVIN 

 

Ensimmäisenä (1) mainittu edellytys koskee sitä, milloin merkin erottamis-
kyvyn on täytynyt syntyä. Tällöin on erotettava toisistaan kaksi tilannetta: i) 
kun kyse on rekisteröitäväksi haettavasta merkistä, on käytön kautta saavute-
tun erottamiskyvyn täytynyt syntyä ennen kuin hakemus merkin rekisteröi-
miseksi on jätetty EUIPO:lle ja ii) kun kyse on jo rekisteröidystä EU-
tavaramerkistä, jota uhkaa mitättömäksi julistaminen siitä syystä, että rekis-
teröinti on alun perin tapahtunut erottamiskyvyttömyyttä koskevien rekiste-
röinnin hylkäysperusteiden vastaisesti, on tällöin käytön kautta saavutetun 
erottamiskyvyn täytynyt syntyä viimeistään silloin, kun mitättömäksi julista-
mista on haettu.  

Tässä tutkimuksessa on tunnistettu, että tämä edellytys ja nämä sen eri-
tyispiirteiset alakohdat toimivat nykymuodossaan sangen hyvin.  

Edellä kuvatun ensimmäisen tilanteen (i-kohdan) osalta tässä tutkimuk-
sessa ehdotetaan ainoastaan, että EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 koh-
taan lisättäisiin selkeyden vuoksi nimenomainen maininta siitä, että erotta-
miskyky on tullut saavuttaa ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää. Ei ole 
mitään syytä sille, miksi tätä käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn synty-
miseltä edellytettävää ajankohtaa ei voisi mainita EU-
tavaramerkkiasetuksessa, jos kerran tämä ajankohta mainitaan vastaavassa 
yhteydessä tavaramerkkidirektiivissä (4 artiklan 4 kohta).1122 

Myös jälkimmäisen tilanteen (ii-kohdan) osalta on tässä tutkimuksessa 
nostettu esiin tarve selventää asiaa koskevan EU-tavaramerkkiasetuksen 
säännöksen sanamuotoa. EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 2 kohdassa 
todetaan nyt, että alun perin väärin perustein rekisteröityä EU-tavaramerkkiä 
ei saa julistaa mitättömäksi, mikäli se on tullut erottamiskykyiseksi ”rekiste-
röinnin jälkeen”. Säännöksen sanamuoto antaa täten ymmärtää, että tavara-
merkkihakemuksen tekoajankohdan ja rekisteröinnin välisenä aikana erotta-
miskykyiseksi tullut tavaramerkki ei voisi hyötyä tästä mitätöintimenettelyn 
yhteydessä olevasta käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevasta 
säännöksestä. Tällainen säännöksen tiukka sanamuodon mukainen tulkinta ei 
kuitenkaan näyttäisi olleen lainsäätäjän tarkoituksena, koska tällaisessa lop-
putuloksessa ei olisi mitään järkeä. Säännöksen sanamuotoa olisikin hyvä täs-
mentää väärinymmärrysten ehkäisemiseksi. Säännökseen voitaisiin omaksua 

 
1121 Ks. alaluku 4.1. 
1122 Ks. alaluku 4.3.2. 



 

243 
 

tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan toista lausetta muistuttava muo-
toilu, minkä johdosta EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 2 kohdan sisäl-
tämä ilmaisu ”rekisteröinnin jälkeen” muuttuisi muotoon ”ennen mitättö-
myysvaatimuksen tekopäivää”.1123  

Lisäksi tähän jälkimmäiseen tilanteeseen (ii-kohta) liittyvää muiden toimi-
joiden väliintulo-oikeutta koskevaa sääntelyä tulisi selkeyttää EU-
tavaramerkkiasetuksen osalta. Kyse on siitä, voiko jokin myöhempi tavara-
merkki saada väliintulo-oikeuteen perustuvaa suojaa suhteessa aikaisempaan 
EU-tavaramerkkiin, joka on saavuttanut erottamiskyvyn vasta tämän myö-
hemmän merkin hakemus- tai etuoikeuspäivämäärän jälkeen. EU-
tavaramerkkiasetuksessa ei ole tästä täsmällistä sääntelyä. Kuitenkin sekä sys-
temaattinen että teleologinen tulkinta puhuvat selkeästi tällaisen väliintulo-
oikeuden puolesta. EU-tavaramerkkiasetukseen tulisikin lisätä tästä nimen-
omainen maininta vastaavaan tapaan kuin tavaramerkkidirektiivissä on tehty 
kansallisten tavaramerkkien osalta (8 artiklan a kohta ja 18 artiklan 1 
kohta).1124 

Toiseksi (2) mainitun edellytyksen mukaan EU-tavaramerkin on täytynyt 
tulla erottamiskykyiseksi rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden ja palvelujen 
kohdeyleisön keskuudessa. Kohdeyleisön määräytymisen kriteerit ovat mo-
nilta osin vakiintuneita.1125 Tämän edellytyksen osalta käsittelyn kohteena oli 
myös kaksi kohdeyleisön määräytymiseen liittyvää erityiskysymystä.  

Ensimmäinen koski sitä, missä määrin arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
asianomaisia tavaroita ja palveluja kuluttavien ja käyttävien tahojen lisäksi 
myös niiden mahdolliset kuluttajat ja käyttäjät. Nykyisen EU-
tavaramerkkioikeudellisen tulkinnan mukaan kohdeyleisöön kuuluvat tava-
roita ja palveluja jo kuluttavien ja käyttävien lisäksi myös kaikki muut, joihin 
merkillä pyritään vaikuttamaan ja joihin merkillä voi olla vaikutusta. Toisaalta 
tällä tavoin muotoutuvaan kohdeyleisöön on kuitenkin tehty joitakin rajauk-
sia. Tässä tutkimuksessa todetaan, että tämä nykyinen tulkinta on järkevä ja 
perusteltu.1126 

Toinen kohdeyleisön määräytymiseen liittyvä erityiskysymys koski sitä, 
missä määrin rekisteröitäväksi haettujen tavaroiden ja palvelujen luetteloon 
tehtävillä rajauksilla voidaan tehokkaasti rajata kohdeyleisön piiriä. Nykykäy-
tännön mukaan tavara- ja palvelutermien rajauksilla voidaan joissakin ta-
pauksissa tehokkaasti rajata kohdeyleisön piiriä. Rajattujen tavara- ja palve-
lutermien tulee kuitenkin olla selkeitä ja täsmällisiä, jotta esimerkiksi muut 
toimijat voivat ymmärtää tavaramerkin suojan laajuuden. Kiellettyjä rajauksia 
ovat rajaukset, jotka eivät ole perusteltuja objektiivisesta näkökulmasta ottaen 
huomioon asianomaiset tavarat ja palvelut. Tämäkin tulkinta on järkevä ja pe-
rusteltu.1127 

 
1123 Ks. alaluku 4.3.3. 
1124 Ks. alaluku 4.3.3. 
1125 Ks. alaluku 4.4.2. 
1126 Ks. alaluku 4.4.3. 
1127 Ks. alaluku 4.4.4. 
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Kolmanneksi (3) mainittu edellytys koskee tavaroita ja palveluja, joille EU-
tavaramerkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi. Nykykäytäntö vaatii pe-
rustellusti sitä, että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioidaan ta-
vara- ja palvelukohtaisesti. Tästä seuraa, että jonkin tavaran tai palvelun 
osalta osoitettu käytön kautta saavutettu erottamiskyky ei automaattisesti tar-
koita, että sama merkki on tullut erottamiskykyiseksi myös muille tavaroille ja 
palveluille – ei edes silloin, kun jälkimmäiset ovat ensimmäiseksi mainittuihin 
nähden samankaltaisia. Ratkaisukäytännöstä on kuitenkin löydettävissä viit-
teitä siitä, että joissakin poikkeustapauksissa jonkin tavaran tai palvelun 
osalta osoitettu merkin erottamiskyky voi ainakin jossain määrin auttaa osoi-
tettaessa erottamiskykyä muillekin tavaroille ja palveluille. Arviointikriteerit 
eivät ole kuitenkaan tältä osin täysin selviä. Tässä tutkimuksessa esitetään, 
että rekisteröinninhakijan vastuulla on esittää pitävät perusteet sille, miksi joi-
takin tavaroita tai palveluja koskevat todisteet ja niiden perusteella tehty joh-
topäätös merkin erottamiskyvystä voitaisiin ottaa huomioon myös muiden ta-
varoiden ja palvelujen osalta.1128  

Myös EU-tavaramerkkihakemuksen sisältämät yleispiirteiset tavara- tai 
palvelutermit voivat aiheuttaa ongelmallisia tulkintatilanteita tämän kolman-
nen edellytyksen osalta. Tarkalleen ottaen ongelma koskee sitä, voidaanko 
merkki rekisteröidä yleispiirteiselle termille siinä tapauksessa, että merkki on 
tullut erottamiskykyiseksi vain jollekin tällaisen tavara- tai palvelutermin ala-
ryhmälle. Tätä koskevassa ratkaisukäytännössä on nähdäkseni ihan perustel-
lusti katsottu, että mikäli merkki on tullut erottamiskykyiseksi vain tällaisen 
yleispiirteisen tavara- tai palvelutermin selväpiirteiselle alaryhmälle, voidaan 
kyseinen merkki rekisteröidä vain tällaiselle alaryhmälle eikä koko yleispiir-
teiselle termille. Tavaramerkkihakemuksen kattamaa yleispiirteistä tavara- tai 
palvelutermiä täytyy siten rajata vastaamaan mainittua tavaran tai palvelun 
selväpiirteistä alaryhmää. Tässä tutkimuksessa kuitenkin ehdotetaan, että 
jonkinlainen termin yleispiirteisyys voitaisiin sallia kohtuussyistä. Tältä osin 
Saksan kansallisessa tavaramerkkioikeudessa tehdyt tulkinnat ovat käyttökel-
poisia myös EU-tavaramerkkien osalta.1129 

Neljänneksi (4) mainittu edellytys koskee merkin saamaa uutta merkitystä. 
On selvää, että käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn edellytyksenä on, 
että lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän merkin on täytynyt saada uusi ja 
kaupallista alkuperää osoittava merkitys. Tähän liittyy kuitenkin kaksi kysy-
mystä. Ensiksikin: onko tämän uuden merkityksen täytynyt korvata kokonaan 
merkin lähtökohtainen kuvaileva tai muuten erottamiskyvytön merkitys? Ny-
kyisen ratkaisukäytännön mukaan tähän on vastattava kieltävästi. Toisin sa-
noen nykykäytännön mukaan riittää, että tämä uusi merkitys on syntynyt koh-
deyleisön mielessä ja on olemassa merkin aiemman merkityksen rinnalla. Täl-
lainen tulkinta on perusteltua. 1130  Toisena kysymyksenä on, täytyykö koh-
deyleisön ymmärtää, miltä nimenomaiselta yritykseltä merkin kohteena ole-
vat tavarat tai palvelut ovat peräisin. Nykyinen ratkaisukäytäntö vastaa myös 

 
1128 Ks. alaluku 4.5.1–2. 
1129 Ks. alaluku 4.5.3. 
1130 Ks. alaluku 4.6.1–2. 
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tähän kieltävästi. Toisin sanoen nykykäytännön mukaan riittää, että merkki 
osoittaa anonyymiä, mutta samaa kaupallista alkuperää siten, että merkki ky-
kenee saattamaan kuluttajan tämän haluaman tuotteen äärelle ja auttaa häntä 
ostamaan kyseisen saman tuotteen uudelleen, mikäli hän oli siihen tyytyväi-
nen. Myös tämä tulkinta on järkevä ja perusteltu.1131 

Viidenneksi (5) mainittu edellytys koskee merkin käyttötapaa. Tähän liittyy 
seuraavia kysymyksiä: i) Minkälainen merkin käyttötapa saa aikaan sen, että 
merkille syntyy erottamiskyky? ii) Mikä merkitys on sillä, että rekisteröitä-
väksi haettua merkkiä on käytetty osana muita merkkejä tai yhdessä muiden 
merkkien kanssa? iii) Entä jos rekisteröintiä haetaan suuremmasta kokonai-
suudesta muodostuvalle merkille, mutta käytön kautta saavutettua erottamis-
kykyä koskevat todisteet liittyvät vain merkin osan käyttöön? iv) Miten paljon 
käytetty merkki saa poiketa rekisteröitäväksi haetusta merkistä, jotta tämä 
käyttö voidaan ottaa huomioon arvioitaessa rekisteröitäväksi haetun merkin 
erottamiskykyä? v) Kenen toimesta tapahtunut käyttö voi toimia osoituksena 
merkin erottamiskyvystä? vi) Mikä merkitys käytön kestolla on? 

i) Kohdeyleisön tapaan ymmärtää jokin merkki vaikuttaa merkittävästi 
merkin käyttötapa. Nykyinen ratkaisukäytäntö lähtee perustellusti siitä, että 
merkin käyttö tavaramerkkinä eli tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkupe-
rää osoittava käyttö on tärkeää. Mikäli todisteet osoittavat muunlaista merkin 
käyttötapaa, kuten kuvailevaa tai muuten erottamiskyvytöntä käyttöä, ovat 
nämä omiaan asettamaan epäilyksen erottamiskyvyn syntymiselle.1132 

ii) Erottamiskyvyn syntymistä voi olla vaikeaa arvioida, mikäli rekisteröi-
täväksi haettua merkkiä on käytetty osana suurempaa kokonaisuutta eli esi-
merkiksi osana muita merkkejä tai yhdessä muiden merkkien kanssa. Tällöin 
rekisteröitäväksi haettu merkki voi helposti hukkua muiden ja kaupallista al-
kuperää osoittavien merkkien joukkoon, jolloin johtopäätöksen tekeminen 
juuri tämän merkin erottamiskyvystä on vaikeaa. Nykyisessä ratkaisukäytän-
nössä katsotaan sinänsä perustellusti, että näissä tilanteissa ei voida kuiten-
kaan edellyttää kyseisen merkin itsenäistä käyttöä. Viime kädessä ratkaisevaa 
on sen sijaan se, miten kohdeyleisö mieltää merkin. Siten merkki voi saada 
erottamiskyvyn myös, kun sitä on käytetty osana muita merkkejä tai yhdessä 
muiden merkkien kanssa. Kylmä tosiasia näissä tapauksissa on kuitenkin se, 
että erottamiskyvyn osoittaminen on erittäin vaikeaa. Näissä tapauksissa on-
kin syytä harkita merkin käyttämistä yksinään ja eristettynä ja/tai pyrkiä 
markkinatutkimuksen avulla kartoittamaan kohdeyleisön käsitystä juuri ky-
seessä olevasta merkistä.1133   

iii) Edelliseen nähden jokseenkin päinvastainen tilanne on se, että rekiste-
röintiä haetaan suuremmasta kokonaisuudesta muodostuvalle merkille, 
mutta käytön kautta saavutettua erottamiskykyä koskevat todisteet liittyvät 
vain merkin osan käyttöön. Nykyisessä ratkaisukäytännössä on katsottu, että 
pelkästään tällainen käyttö ei voi oikeuttaa suuremmasta kokonaisuudesta 

 
1131 Ks. alaluku 4.6.3. 
1132 Ks. alaluku 4.7.1. 
1133 Ks. alaluku 4.7.2. 
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koostuvan merkin rekisteröintiä, mikäli tämä merkki koostuu muistakin osa-
tekijöistä, jotka ovat määrääviä merkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa. 
Tällainen tulkinta on perusteltua.1134 

iv) Nykyisen ratkaisukäytännön mukaan vähäiset ja kokonaisuuden kan-
nalta merkityksettömät poikkeamat rekisteröitäväksi haetun ja tosiasiassa 
käytetyn merkin välillä ovat sallittuja. Se, milloin on kyse tällaisista muutok-
sista, ratkeaa tapauskohtaisesti. Tällainen tulkinta on perusteltua.1135 

v) Nykyisen ratkaisukäytännön mukaan tavaramerkin hakijan itsensä har-
joittaman käyttämisen lisäksi tämän valtuuttamien kolmansien osapuolten, 
kuten lisenssinsaajien tai muiden tähän taloudellisesti sidoksissa olevien yri-
tysten, käyttö voi myös olla merkityksellistä osoitettaessa merkille erottamis-
kykyä sen käytön kautta. Tästä on mahdollista päätellä, että päinvastoin 
käyttö, joka ei ole tavaramerkin hakijan valtuuttamaa eikä se tapahdu hakijan 
valvonnan alla, on omiaan asettamaan epäilyksen erottamiskyvyn olemassa-
ololle eli että merkillä tarjottavat tavarat tai palvelut voitaisiin yhdistää haki-
jaan. Tässä tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että tällainen tavaramerkin ha-
kijan kontrollin ulkopuolella tapahtuva kolmannen toimijan käyttö voisi kui-
tenkin tietyissä tilanteissa toimia osoituksena merkin erottamiskykyiseksi tu-
losta. Näin on esimerkiksi silloin, kun kolmannen toimesta tapahtunut merkin 
käyttö on aiheuttanut sekaannusta kohdeyleisön keskuudessa ja kohdeyleisö 
on luullut, että kolmannen tarjoamat tuotteet tulevat tavaramerkin hakijalta 
tai ovat muuten tämän valvonnan alla. Samoin itse kohdeyleisön eli lähinnä 
kuluttajien toimesta tapahtunut käyttö voisi eräissä tapauksissa toimia osoi-
tuksena tavaramerkin hakijan merkin erottamiskyvystä. Lisäksi esimerkiksi 
merkin käyttö taiteessa tai merkistä tehdyt parodiat voivat olla tässä suhteessa 
merkityksellisiä.1136 

vi) Erottamiskyvyn syntyminen merkin käytön kautta ei yleensä tapahdu 
hetkessä, vaan vaatii aikaa. Käytön kestolle ei ole kuitenkaan ratkaisukäytän-
nössä asetettu mitään vähimmäisaikaa, joka automaattisesti toimisi osoituk-
sena erottamiskyvyn saavuttamisesta. Se, kuinka pitkäaikaista käyttöä mer-
kiltä vaaditaan, jotta se on tullut erottamiskykyiseksi sen käytön kautta, riip-
puu perustellusti useasta eri tekijästä.1137  

 
5.2.3 YDINEDELLYTYSTEN MÄÄRITTÄMISTÄ 

HANKALOITTAA VIIME KÄDESSÄ PELKO 
TOSIASIALLISEN SUOJA-ALAN LAAJUUDESTA JA 
KILPAILULLE KOITUVASTA HAITASTA 

 
Voidaan katsoa, että edellä kuvatun listauksen kuudes (6) ja seitsemäs (7) 

edellytys ovat aivan keskeisiä edellytyksiä, mitä tulee EU-tavaramerkin käytön 
kautta saavutettuun erottamiskykyyn. Niitä on tässä tutkimuksessa kutsuttu 

 
1134 Ks. alaluku 4.7.3. 
1135 Ks. alaluku 4.7.4. 
1136 Ks. alaluku 4.7.5. 
1137 Ks. alaluku 4.7.6. 
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doktriinin ydinedellytyksiksi. Näistä ensiksi mainittu koskee sitä, miten suu-
ressa osassa kohdeyleisöä merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi, ja jäl-
kimmäiseksi mainittu sitä, mikä on se unionin alue, jossa merkin on täytynyt 
tulla erottamiskykyiseksi sen käytön kautta. Näiden ydinedellytysten tulkin-
taan on liittynyt ongelmia. Aloitetaan edellä mainitusta kuudennesta edelly-
tyksestä.  

Nykykäytännön mukaan merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi mer-
kittävässä osassa kohdeyleisöä.1138 Tämä vaatimus merkittävästä osasta koh-
deyleisöä on kylläkin joustava, mutta samalla hyvin epämääräinen. Tässä tut-
kimuksessa esitetään, että EUT:n tulisi tämän edellytyksen sijaan omaksua 
tulkinta, jonka mukaan vähintään puolen kohdeyleisöstä tulee ymmärtää 
merkki erottamiskykyisenä. Tältä osin on korostettava, että tämä vaatimus 
erottamiskyvyn olemassaolosta vähintään 50 prosentissa kohdeyleisöä ei tar-
koita sitä, että markkinatutkimus olisi pakollinen todiste osoitettaessa käytön 
kautta saavutettua erottamiskykyä. Tätä voisi edelleen osoittaa myös muiden 
todisteiden avulla. Esitettyjen todisteiden perusteella pitää kuitenkin perus-
tellulla tavalla päätyä siihen johtopäätökseen, että vähintään puolet kohdeylei-
söstä ymmärtää merkin erottamiskykyisenä eli osoituksena tuotteiden kaupal-
lisesta alkuperästä.1139 

Tähän kuudenteen edellytykseen liittyy myös toinen tärkeä seikka. Nyky-
käytännön mukaan rekisteröitäväksi haettuun merkkiin kohdistuvalla vapaa-
napitotarpeella ei ole itsenäistä merkitystä arvioitaessa käytön kautta saavu-
tettua erottamiskykyä. Merkkiä koskeva vapaanapitotarve ei siis voi esimer-
kiksi vaikuttaa korottavasti siihen, kuinka suuren osan kohdeyleisöstä tulee 
ymmärtää merkki erottamiskykyisenä.1140 Tätä on kritisoinut oikeuskirjalli-
suudessa erityisesti Dauskardt. Tässä tutkimuksessa kuitenkin esitetään, että 
nykykäytännön mukainen tulkinta voidaan hyväksyä. Tätä nykykäytäntöä voi-
daan kuitenkin kritisoida siitä, ettei siinä ole tarjottu kunnollisia ja selkeitä 
perusteita vapaanapitotarpeen huomiotta jättämiselle. Tässä tutkimuksessa 
esitetään, että vapaanapitotarpeen huomioon ottaminen vaadittavaa tunnis-
tamisastetta korottavana tekijänä tulee hylätä seuraavista syistä. Ensinnäkin 
vapaanapitotarpeen huomioon ottamista kannattavat tahot eivät ole perustel-
leet selkeästi sitä, miksi edellytys 50 prosentin vähimmäistunnistamisasteesta 
olisi joissakin tapauksissa liian vähäinen ottaen huomioon sen, että tuon rajan 
saavuttaminen on yleensä sitä haastavampaa, mitä suurempi vapaanapito-
tarve tällaiseen merkkiin kohdistuu. Toiseksi jotta vapaanapitotarpeesta ei 
tehtäisi tällä tavoin mielivaltaista rekisteröintiestettä, tulisi olla olemassa sel-
keät arviointikriteerit sille, miten korotettu tunnistamisaste määräytyy yksit-
täisessä tapauksessa. Oikeuskirjallisuudessa Dauskardt on muotoillut tällaisia 
arviointikriteerejä. Nähdäkseni niiden soveltaminen on kuitenkin käytän-
nössä hyvin vaikeaa ja monimutkaista. Niiden käyttöönotto voisi jopa heiken-
tää rekisteröintijärjestelmän ennustettavuutta: osapuolten voi olla vaikeaa en-
nakoida sitä, onko kulloinkin vaadittu tunnistamisaste 50, 60 vai esimerkiksi 

 
1138 Ks. alaluku 4.8.2–3. 
1139 Ks. alaluku 4.8.5 
1140 Ks. alaluku 4.8.2–3. 
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80 prosenttia. Kolmanneksi huolta siitä, että tavaramerkkirekisteriin päätyy 
merkkejä, joihin kohdistuu suuri vapaanapitotarve, voidaan ensisijaisesti tor-
jua muulla tavalla kuin vaadittuun tunnistamisasteeseen tehtävillä korotuk-
silla. Tämä tapa on se, että edellä esitettyä vaatimusta merkin käytöstä tavara-
merkkinä tulkitaan tiukasti.  Lopuksi on muistettava, että merkin rekisteröinti 
sen käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla ei anna rekisteröinnin-
haltijalle rajoittamatonta yksinoikeutta kyseiseen merkkiin. EU-
tavaramerkkijärjestelmässä on tärkeä tähän liittyvä yksinoikeuden rajoitus: 
muut toimijat voivat edelleen käyttää merkkiä hyvän liiketavan mukaisesti sen 
kuvailevassa tai muuten lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömässä merkityk-
sessä.  

 Merkin rekisteröinti ei siis tältä osin vaikuta merkin vapaanapitotarpee-
seen. Rekisteröidyn merkin suoja-alasta tulee siis kapea, eli se kattaa merkin 
käytön tavaramerkinomaisesti. On vaikeaa ymmärtää, että tällaiseen käyttöön 
kohdistuisi niin suuri vapaanapitotarve, että se oikeuttaisi joissakin tapauk-
sissa korkeamman tunnistamisasteen vaatimisen. On siis vaikeaa perustella 
sitä, miksi vapaanapitotarpeen tulisi toimia joissakin tapauksissa korottavana 
tekijänä vaadittavalle tunnistamisasteelle. Tässä tutkimuksessa epäillään, että 
kenties ainoa varteenotettava perustelu tälle on se, että on olemassa huoli siitä, 
että edellä kuvattua yksinoikeuden rajoitusta ei tosiasiassa käytetä niin usein 
kuin on syytä. Näin on etenkin silloin, kun tavaramerkkioikeuteensa vetoava 
taho ja kolmas osapuoli eivät ole toisiinsa nähden tasavertaisia. Kun merkit-
tävässä markkina-asemassa oleva isompi toimija uhkaa tavaramerkkioikeu-
della toista ja pienempää toimijaa, on pienemmän toimijan usein helpompaa 
antaa periksi kuin ryhtyä kalliiseen oikeustaisteluun, vaikka tällä olisikin käy-
tettävissään pätevä puolustus. Tässä tutkimuksessa kuitenkin väitetään, ettei 
tämäkään oikeuta vapaanapitotarpeen huomioon ottamista tunnistamisas-
tetta korottavana tekijänä. Ongelma yksinoikeuden suoja-alan tosiasiallisessa 
laajuudessa ei ratkea kovin hyvin sillä, että huomio kiinnitetään rekisteröinnin 
edellytyksiin ja merkin rekisteröinti tehdään vaikeammaksi.1141  

Seitsemäs (7) edellytys, että merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi 
merkityksellisessä osassa EU:n maantieteellistä aluetta, on ollut ongelmalli-
nen jo kauan aikaa. Tässä tutkimuksessa on tunnistettu, että erityisesti kaksi 
ongelmaa nousee tältä osin esiin.  

Ensimmäinen ja tunnetuin näistä ongelmista on se, missä käytön kautta 
saavutettu erottamiskyky tulee osoittaa, mikäli merkki on lähtökohtaisesti 
erottamiskyvytön koko unionin osalta. Tämä ongelma koskee erityisesti sana-
elementtejä sisältämättömiä merkkejä, kuten esimerkiksi värimerkkejä ja ta-
varan ulkoasusta muodostuvia merkkejä.  

On sangen hämmästyttävää, että tämä ongelma ei noussut isoksi keskuste-
lun aiheeksi EU-tavaramerkkiä koskevan lainsäädännön valmisteluvaiheessa. 
Tämä johtuu kenties siitä, että tässä valmisteluvaiheessa ei kyetty ennusta-
maan niitä ongelmia, joita olisi edessä, tai on myös mahdollista, että asia ha-
luttiin tietoisesti jättää ratkaisukäytännön ja erityisesti EUT:n ratkaistavaksi.  

 
1141 Ks. alaluku 4.8.5. 
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Esitettyyn ongelmaan on lähtökohtaisesti kaksi ratkaisuvaihtoehtoa: joka 
jäsenvaltio -sääntö tai yhtenäismarkkinat-sääntö. Nykykäytäntö on asettunut 
joka jäsenvaltio -säännön kannalle, eli erottamiskyky tulee tällöin osoittaa 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Nykykäytäntö on nimenomaisesti hylännyt 
yhtenäismarkkinat-säännön, joka edellyttää erottamiskyvyn osoittamista 
vain huomattavassa osassa unionia.1142 Nykykäytäntö ei ole tyydyttävä. Se ei 
perustele riittävällä tavalla, miksi rekisteröinninhakijalle erittäin ankara joka 
jäsenvaltio -sääntö on parempi kuin yhtenäismarkkinat-sääntö. Itse asiassa 
tälle esitetyt perustelut ovat arkoja kritiikille. Tässä tutkimuksessa ehdote-
taankin siirtymistä yhtenäismarkkinat-sääntöön.1143 Tätä ennen on kuitenkin 
pystyttävä ratkaisemaan pari yhtenäismarkkinat-sääntöön sisältyvää ongel-
maa. Niistä ensimmäinen liittyy siihen, mitä itse asiassa tarkoitamme yhte-
näismarkkinat-sääntöön sisältyvällä edellytyksellä siitä, että merkki on tullut 
erottamiskykyiseksi huomattavassa osassa unionia. Tässä tutkimuksessa kat-
sotaan, että meidän olisi täsmennettävä, että yhtenäismarkkinat-säännön si-
sältämä edellytys huomattavasta osasta unionia tulisi ymmärtää siten, että 
erottamiskyvyn tulisi olla maantieteellisesti katsoen laajaa ja kattavaa ottaen 
huomioon unionin yhtenä kokonaisuutena, mutta se sallisi muutamat aukko-
kohdat eri puolilla tätä aluetta. Nämä aukkokohdat eivät kuitenkaan voisi 
muodostaa yhdessä suurempaa osaa unionista kuin missä erottamiskyky on 
osoitettu.1144 Toinen yhtenäismarkkinat-sääntöön liittyvä ongelma on, että 
sen soveltaminen edellä kuvatulla tavalla johtaa todennäköisesti tilanteeseen, 
jossa rekisteröityä EU-tavaramerkkiä ei ymmärretä erottamiskykyisenä kaik-
kialla unionissa. Tämä voi olla ongelmallista ajatellen erityisesti muiden toi-
mijoiden perusteltua intressiä käyttää näissä osissa vapaasti tällaista merkkiä. 
Tässä tutkimuksessa kannatetaan ehdotusta, että tässä tilanteessa mahdollisia 
rekisteröinnistä seuraavia kilpailullisia ongelmia voitaisiin torjua loukkausar-
vioinnin yhteydessä joko loukkausta koskevien edellytysten avulla (esim. onko 
väitetysti loukatun tavaramerkin tehtäville aiheutunut vahinkoa) tai vaihtoeh-
toisesti jo edellä mainitun yksinoikeuden rajoituksen avulla (muut toimijat 
voivat edelleen käyttää merkkiä hyvän liiketavan mukaisesti sen kuvailevassa 
tai muuten lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömässä merkityksessä).1145  

Toinen tätä seitsemättä edellytystä koskeva ongelma on se, missä osassa 
unionia käytön kautta saavutettu erottamiskyky joudutaan osoittamaan, kun 
kyse on lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömistä englanninkielisistä sanoista 
koostuvista merkeistä. Ratkaisukäytäntö on ollut tältä osin epäselvää ja epäyh-
denvertaistakin. 1146  Tässä tutkimuksessa todetaan, että tämän ongelman 
osalta tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytämiseksi olisi huomiota kiinnitet-
tävä yhtäältä arvioinnissa käytettävän eri EU-jäsenvaltioista koostuvan lis-
tauksen ennustettavuuteen ja toisaalta tasapainoon rekisteröintiedellytysten 

 
1142 Ks. alaluku 4.9.4. 
1143 Ks. alaluku 4.9.5.2. 
1144 Kuten erityisesti Żelechowski (2020, s. 489–490) on esittänyt. 
1145 Ks. alaluku 4.9.5.2. 
1146 Ks. alaluku 4.9.2. 
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ja suoja-alan laajuuden arviointikeinojen välillä. Tässä tutkimuksessa ehdote-
taan, että tällaisten merkkien käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvi-
oinnissa tulisi hyödyntää nykyistä paremmin olemassa olevaa tilastotietoa 
maista, joissa englantia ymmärretään ja puhutaan vieraana kielenä parhaiten. 
Käytön kautta saavutettua erottamiskykyä tulisi siten osoittaa, tietyin poik-
keuksin, näiden maiden osalta. Jos tässä erottamiskyvyn osoittamisessa on-
nistutaan, olisi rekisteröinnin myöntäminen kohtuullista huomioiden ne vai-
keudet, joita seuraisi sen tutkimisesta, saattaako merkki olla kuvaileva tai 
erottamiskyvytön myös muualla. Myös näissä tilanteissa tällä tavoin myönne-
tystä rekisteröinnistä mahdollisesti seuraavia kilpailullisia ongelmia voitaisiin 
torjua loukkausarvioinnin yhteydessä joko loukkausta koskevien edellytysten 
avulla tai vaihtoehtoisesti yksinoikeuden rajoituksen avulla.1147  

On kuitenkin tunnustettava, että myös tämän seitsemännen edellytyksen 
osalta tähän loukkausarvioinnin ja erityisesti yksinoikeuden rajoitusten roolin 
korostamiseen kilpailullisia intressejä turvaavina tekijöinä liittyy se edellä 
mainittu huolenaihe, että näitä kuvattuja turvamekanismeja ei käytetä niin 
usein kuin pitäisi. Mutta kuten edellä jo kuudennen edellytyksen yhteydessä 
todetaan, tämä ongelma ei ratkea kovin hyvin sillä, että rekisteröinnin edelly-
tyksiä vaikeutetaan.1148 Sen sijaan tätä ongelmaa pitäisi torjua toisella tavalla. 
Tämän tutkimuksen viimeinen luku (epilogi) liittyy tähän. 
  

 
1147 Ks. alaluku 4.9.5.3 
1148 Ks. alaluku 4.9.5.2–3. 
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6 EPILOGI: KOHTI TOIMIVAMPAA DOKTRIINIA JA 
JÄRJESTELMÄÄ – EHDOTUS UUDESTA 
TURVAMEKANISMISTA 
 
Koska tässä tutkimuksessa esitetyt tulkintasuositukset kuudennen (6) ja 

seitsemännen (7) edellytyksen osalta painottavat erityisellä tavalla rekisteröi-
tyyn EU-tavaramerkkiin kohdistuvan suoja-alan laajuuden ja edellä mainitun 
yksinoikeuden rajoituksen huomioon ottamista tarkoituksenmukaisten rat-
kaisujen aikaansaamiseksi, on nähdäkseni tämän tutkimuksen velvollisuutena 
myös ottaa kantaa usein esitettyyn huoleen siitä, että liiallinen nojautuminen 
tähän rekisteröinnin jälkeiseen suoja-alan laajuuden arviointiin on vaarallista, 
koska isommat toimijat voivat saavutettujen oikeuksiensa avulla pelotella pie-
nempiään perusteettomilla uhkauksilla tavaramerkkiloukkauksesta ja saada 
nämä perääntymään oikeudenkäynnistä niissäkin tapauksissa, joissa niillä 
olisi käytettävissään pätevä puolustus. Ilman tällaista kannanottoa tässä tut-
kimuksessa esitetyt tulkintasuositukset ovat helposti alttiina kritiikille. 

Ennen kuin pohdimme tarkemmin tätä väitettyä perusteettomien uhkaus-
ten ongelmaa ja mahdollista ratkaisua siihen, on syytä kuvata sitä tapaa, jolla 
nämä uhkaukset esitetään.  

Kun tavaramerkin haltija haluaa käyttää tavaramerkkioikeuksiaan suh-
teessa muihin toimijoihin, lähettää tämä yleensä näille kieltokirjeen (engl. 
cease & desist letter), jossa näitä toimijoita pyydetään lopettamaan väitetysti 
haitallinen ja tavaramerkkioikeutta loukkaava toiminta. 1149  Kieltokirjeessä 
myös mainitaan säännönmukaisesti, että kirjeen lähettävä yritys harkitsee 
loukkausoikeudenkäynnin aloittamista, mikäli kieltokirjeen ilmaisemaa kiel-
toa ei noudateta. Tavaramerkin haltijan näkökulmasta tämänkaltainen tava-
ramerkin antamien oikeuksien valvominen on välttämätöntä, koska on ole-
massa vaara, että jos oikeuksia ei valvota, tavaramerkin rekisteröinti voidaan 
menettää tai näihin oikeuksiin ei pystytä enää jatkossa vetoamaan passiivisuu-
den takia. Mutta kuten todettua, joskus oikeuksien valvominen saattaa kuiten-
kin ylittää sen, mitä voidaan pitää järkevänä ja kohtuullisena – oikeuksien 
käyttämisestä ja puolustamisesta tulee tällöin oikeuksien väärinkäyttöä.1150 
Esimerkkinä voidaan mainita Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmennyt 
FAMILY FEAST -tapaus muutaman vuoden takaa. Eräs pubi tarjosi asiakkail-
leen jouluateriaa, joka oli nimetty ruokalistassa kuvailevalla nimellä ”family 
feast”. Yhtenä vuonna kyseinen pubi vastaanotti kieltokirjeen, jossa sitä pyy-
dettiin lopettamaan kyseisen sanayhdistelmän käyttö ruokalistoissaan. Kirje 
oli peräisin tunnetulta pikaruokaketjulta, jolle oli rekisteröity tavaramerkiksi 
sanayhdistelmä ”FAMILY FEAST”. Ravintolan omistaja luuli aluksi kirjettä 

 
1149 Ks. kieltokirjeiden (toiselta nimeltään varoituskirjeiden) käytöstä immateriaalioikeu-

dessa esim. Bruun 2017, s. 26. Ks. myös Tommila 2003, s. 280. 
1150 Ks. myös Grinvald 2011, s. 641–642. 
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myöhästyneeksi aprillipilaksi. Sitä se ei kuitenkaan ollut.1151 Lopulta, ja toden-
näköisesti asian saaman julkisuuden vuoksi, pikaruokaketju luopui vaatimuk-
sistaan.1152 

Edellä kuvattu tapaus on esimerkki siitä, että suurempi yritys saattaa jos-
kus liian aggressiivisesti käyttää tavaramerkkioikeuksiaan. Kyseisessä tapauk-
sessa asian saama julkisuus sai yrityksen miettimään uudestaan toimiensa 
kohtuullisuutta. Lienee kuitenkin niin, että läheskään kaikki vastaavanlaiset 
tapaukset eivät saa osakseen samanlaista julkisuutta.1153 Riskinä on tällöin, 
että joissakin tapauksissa pienempi toimija perääntyy kovan paineen ja kalliin 
oikeustaistelun pelossa, vaikka tällä olisi periaatteessa pätevä puolustautumis-
keino tavaramerkkiloukkausväitettä kohtaan.1154 

Emme tietysti tiedä, miten yleistä tämä perusteettomien uhkausten teke-
minen on. Sitä on vaikea mitata, koska on oletettavaa, että ”sovinnot” tällai-
sissa riidoissa tehdään yleensä suurempaa huomiota herättämättä, jotta tava-
ramerkkioikeuden haltijan kannalta mahdollinen haitallinen julkisuus voi-
daan välttää. Mutta vaikka emme tarkkaan tiedäkään mainitun ongelman laa-
juutta, olisi nähdäkseni välinpitämätöntä väittää, että tällainen huolenaihe 
olisi perusteeton.1155  

 
1151 BBC News Online 10.5.2007, ”Pub fights KFC for 'family feast'”. 
1152 BBC News Online 10.5.2007, ”KFC licked by pub in menu fight”. Ks. myös Laddie 

2008, s. 409. Ks. myös pari vuotta myöhemmin syntyneestä vastaavanlaisesta tilanteesta BBC 
News Online, 21.5.2009, ”Pizzeria gives KFC finger-lickin”. 

1153 Ks. tässä yhteydessä myös tavaramerkin haltijoiden häpäisemiskampanjoinnista (engl. 
shaming) Grinvald 2011 ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista Manta 2012, s. 865–866.  

1154 Phillips 2003, s. 502 (”No normal person goes about his business in the hope of being 
sued. The cost and inconvenience of successfully defending an action, not to mention the com-
mercial uncertainty to which pending litigation subjects a business, are factors which make 
most businesses risk-averse. Accordingly it is a natural response for a business, when threat-
ened with trade mark infringement litigation, to seek to avoid even making a successful de-
fence of its position if a profitable low-risk alternative position can be adopted. The risk-averse 
nature of traders has however been recognized by trade mark owners in the past as a means 
by which they can unfairly extend de facto the monopoly which they enjoy de jure”). Ks. myös 
Ridgway 2006, s. 1567 (”Because trademark holders possess, on average, better information 
about the scope and validity of their rights, they can sometimes successfully bluff a defendant, 
despite having a weak lawsuit”). 

1155 The Law Commission 2014, s. 25 (”The problem of the abuse of intellectual property 
rights remains as potent as ever, if not more so”). Ks. myös yhdysvaltalaisesta oikeuskirjalli-
suudesta esim. Lemley 2019, s. 1 (”Trademark owners regularly overreach. They often threaten 
or sue people they have no business suing – –”) sekä Grinvald 2015, s. 2015 (”While there are 
no comprehensive statistics documenting how many cease-and-desist letters are sent each 
year, there are strong indications of increasing frequency at least in the intellectual property 
field”). Ks. aiheesta myös esim. McGeveran 2008, s. 64 ja La 2021, s. 688–689. 
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Nykyjärjestelmä pyrkii torjumaan perusteettomia uhkauksia1156 lähinnä oi-
keudellisten seuraamusten 1157 , kuten vahingonkorvausvastuun, avulla. Eri 
maissa on tässä eri käytäntöjä.1158 Joissakin maissa näistä seuraamuksista sää-
detään kansallisessa tavaramerkkilaissa1159, kun taas toisissa maissa perus-
teettomista uhkauksista syntyvä vahingonkorvausvastuu voi perustua vilpilli-
sen kilpailun ehkäisemistä koskevaan lainsäädäntöön.1160  

Vahingonkorvausvastuu on varmastikin joissakin tilanteissa toimiva. Toi-
saalta tämän keinon suurena ongelmana on se, että sekin edellyttää kieltokir-
jeen vastaanottajaa ryhtymään oikeustoimiin tavaramerkin haltijaa vastaan. 
Lienee jälleen perusteltua katsoa, että kaikki kieltokirjeen vastaanottajat eivät 

 
1156 Se, mikä milloinkin tulkitaan uhkaukseksi, on syytä ratkaista objektiivisen arvioinnin 

perusteella. Ks. Phillips 2003, s. 505–506 (”Some forms of words are so clearly threats that it 
would be difficult to persuade a court that they were made with innocent intent. Statements 
such as 'Our client is the registered proprietor of the BINGO trade mark for tortoise-warmers. 
If you do not desist from selling Bongo tortoise-warmers within the next seven days in in-
fringement of our client's trade mark, we have been instructed to issue proceedings against 
you for trade mark infringement’ are no mere harmless jest. On the other hand expressions 
such as 'We note that you are selling Bongo tortoise-warmers. We think you should be selling 
BINGO products instead. In this connection we are prepared to make you an offer you can't 
refuse’ are altogether more subtle and may, on their surface, be considered as genial commer-
cial initiatives rather than as a veiled threat of possibly extrajudicial action”). Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa annetussa ratkaisussa Brain v. Ingledew Brown Bennington & Garret 
[1996] FSR 341 (CA) [349] katsottiin, että käytettyjen sanojen sijaan ratkaisevaa on lopulta ne 
olosuhteet, joissa väitetty uhkaus on esitetty, ja se, miten väitetyn uhkauksen vastaanottaja on 
esitetyn todennäköisesti mieltänyt. Ks. aiheesta myös Jacob ym. 2013, s. 115. 

1157 Näiden ohella myös esimerkiksi asianajajien tapaohjeiden avulla voidaan ainakin jos-
sain määrin yrittää torjua perusteettomia uhkauksia. Ks. esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton 
Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet 2012 ja kohta 7.3 (Painostuskielto) sekä oikeuskirjalli-
suudesta Tommila 2003, s. 290–291; Bruun 2017, s. 26 ja Ylönen 2018, s. 460. Kuitenkin 
esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaavien ohjeiden ei ole katsottu kykenevän hillitsemään kovin-
kaan hyvin tavaramerkkiasioissa tehtyjä perusteettomia uhkauksia. Ks. tähän liittyvistä on-
gelmista kokoavasti Grinvald 2015, s. 438–442. Grinvald myös muistuttaa lopuksi, että tapa-
ohjeet koskevat vain asianajajia eli ne eivät siten kata kaikkia perusteettomia uhkauksia sisäl-
tävien kieltokirjeiden mahdollisia lähettäjiä.   

1158 Kansainvälinen sääntely on tältä osin niukkaa. Pariisin yleissopimus, TRIPS, tavara-
merkkidirektiivi taikka EU-tavaramerkkiasetus eivät sisällä tarkkoja ja nimenomaisia sään-
nöksiä perusteettomien uhkausten kiellosta ja seuraamuksista. Ks. kuitenkin esim. Pariisin 
yleissopimuksen 10bis artiklan 3 kohdan 2 alakohta (”väärät väitteet liiketoiminnassa, jotka 
ovat omiaan vähentämään luottamusta kilpailijan liikelaitokseen, tavaroihin tai teolliseen tai 
kaupalliseen toimintaan” ovat kiellettyjä vilpillisen kilpailun mukaisina toimina) sekä Boden-
hausen 1968, s. 145. Ks. myös TRIPS-sopimuksen 48 artiklan 1 kohta. Ks. aiheesta myös Phil-
lips 2003, s. 503–504 ja The Law Commission 2014, s. 46–47. 

1159 Ks. esim. Yhdistyneen kuningaskunnan Trade Marks Act 1994, s. 21. Ks. Yhdistyneen 
kuningaskunnan osalta myös Firth ym. 2020, s. 243–245 ja Jacob ym. 2022, s. 13. Ks. myös 
Mellor ym. 2018, s. 901–902 ja Phillips 2003, s. 503, 505.  

1160 The Law Commission 2014, s. 26 ja 46. Ks. esimerkiksi Suomen osalta KKO 2005:105 
(Lehtiharava), jossa mallioikeuden haltija oli lähettänyt kilpailevan tuotteen jälleenmyyjille 
kirjeen, jossa väitettiin kilpailevan tuotteen loukkaavan mallioikeutta ja kiellettiin mallioi-
keutta loukkaava toiminta. Oikeudenkäynnissä oli myöhemmin todettu, ettei kilpaileva tuote 
loukannut mallioikeutta. KKO:n mukaan mallioikeuden haltijan menettelytapa oli vallin-
neessa tilanteessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 2 §:n 
tarkoittamalla tavalla sopimaton ja asiassa oli vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetut 
erittäin painavat syyt vahingonkorvauksen tuomitsemiseen. Ks. tästä myös Soininen & Rapi-
noja 2006; Korhonen 2007; Bruun 2017 sekä Määttä 2018, s. 99–101.  
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ole tähän valmiita.1161 Voidaan tietysti esittää, että jo pelkästään tällaisten seu-
raamusten pelko toimii tavaramerkin haltijoiden kohdalla ennaltaehkäisevästi 
ja nämä pyrkivät täten harkitsemaan huolellisesti, milloin ja miten he vetoavat 
tavaramerkkioikeuksiinsa suhteessa muihin toimijoihin. Tähän argumenttiin 
on kuitenkin syytä suhtautua sangen epäilevästi. Jo edellä kuvattu FAMILY 
FEAST -tapaus osoittaa, että ainakaan kaikkiin tavaramerkin haltijoihin tällä 
kuvitellulla seuraamusten pelolla ei ole merkittävää vaikutusta.  

Tarvitsemme siten paremmin toimivan keinon torjua perusteettomia uh-
kauksia.1162 Herääkin seuraava kysymys: millä tavoin järjestelmää pitäisi ke-
hittää? 

Mitä jos meillä olisi käytössämme prosessuaalinen turvamekanismi, joka 
hillitsisi tavaramerkin haltijaa tekemästä perusteettomia uhkauksia ja häirit-
semästä muita toimijoita? Mitä jos tavaramerkkijärjestelmä edellyttäisi, että 
tavaramerkin haltijan tulee antaa kieltokirje tiedoksi myös tavaramerkkiviras-
tolle eli tässä tapauksessa EUIPO:lle? Tämän toimenpiteen tarkoituksena olisi 
kannustaa tavaramerkin haltijaa tekemään huolellisia valintoja siinä, milloin 
se päättää lähteä toteuttamaan tavaramerkin sille turvaamia oikeuksia. Yhdys-
valloissa Manta on ehdottanut tämänsuuntaista mekanismia lääkkeenä ”ta-
varamerkkikiusaamiselle” (engl. trademark bullying). 1163  Manta ei tosin 
mainitse, että hänen ehdottamansa mekanismin avulla olisi tarkoitus torjua 
erityisesti käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn perusteella rekisteröity-
jen tavaramerkkien väärinkäyttöä. Kuitenkin juuri näiden tavaramerkkien 
liian aggressiivinen puolustaminen voi johtaa erityisen haitallisiin lopputulok-
siin – muiden toimijoiden vaikeuksiin markkinoida tuotteitaan kätevällä ja 
ymmärrettävällä tavalla sekä pahimmassa tapauksessa merkityksellisen kil-
pailun kaventumiseen ja sitä kautta tuotteiden hintojen nousuun. 

On toki selvää, että tällainen mekanismi lisäisi hallinnollisia kustannuksia. 
Samalla pitäisi päättää, asetetaanko kieltokirjeen tiedoksi jättämiselle jokin 
tavaramerkin haltijalle lankeava maksu, valvoisiko rekisteriviranomainen 
kieltokirjeessä esitettyjen väitteiden asianmukaisuutta ja missä määrin1164, an-

 
1161 Manta 2012, s. 860.  
1162 Grinvald (2011, s. 630) menee sanoissaan jopa niin pitkälle, että hänen mukaansa ta-

varamerkkijärjestelmä ja yleisemminkin koko oikeusjärjestelmä, siten kuin ne molemmat toi-
mivat tällä hetkellä, auttavat ja ehkä jopa kannustavat tavaramerkin haltijoita kiusaamaan 
muita toimijoita perusteettomilla uhkauksilla. Ks. aiheesta myös Kiser 2014. 

1163 Manta 2012, s. 853 et seq. Ks. myös patenttijärjestelmän osalta Cohen ym. 2017. 
1164 Esimerkiksi Manta (2012, s. 867) ehdottaa, että Yhdysvaltojen tavaramerkkiviraston 

USPTO:n tulisi ensin tutkia kieltokirjeessä esitettyjen vaatimusten asianmukaisuus, ja jos 
USPTO katsoo, että asiassa esitetyt vaatimukset saattaisivat olla perusteltuja, voi tavaramer-
kin haltija pyrkiä joko sovinnon saamiseen väitetyn loukkaajan kanssa tai nostaa oikeudessa 
kanteen tavaramerkkiloukkauksesta. 
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netaanko myös kieltokirjeen vastaanottavalle toimijalle mahdollisuus kom-
mentoida väitteitä1165, johtaisiko perusteettomien väitteiden esittäminen au-
tomaattisesti joihinkin seuraamuksiin1166 ja mitä kieltokirjeen tiedoksi jättä-
misen laiminlyönnistä seuraisi 1167 . Tällainen mekanismi voi lisäksi tuottaa 
muita odottamattomia vaikutuksia tai kustannuksia, jotka ovat viime kädessä 
mekanismin alkuperäisen tavoitteen vastaisia.1168 Tämän vuoksi mekanismi 
olisi todennäköisesti hyvä ottaa aluksi käyttöön kokeiluluonteisesti. Kokeilun 
jälkeen olisi mahdollisuus arvioida mekanismin toimivuutta.  

Alussa tämä mekanismi voitaisiinkin ottaa käyttöön hyvin minimalisti-
sessa muodossa. Tarkoitan tällä sitä, että riittäisi, että käytön kautta saavute-
tun erottamiskyvyn perusteella rekisteröidyn EU-tavaramerkin haltija vain lä-
hettäisi kieltokirjeen tiedoksi EUIPO:lle ja siitä tulisi tieto kyseistä EU-
tavaramerkkiä koskevalle rekisteröintisivulle internetissä. Jokainen voisi siten 
halutessaan tutustua kyseiseen kieltokirjeeseen ja sen sisältöön. Jos kirjeessä 
on seikkoja, kuten henkilöiden nimiä, joita ei ole välttämätöntä saattaa julki-
sesti esille, voitaisiin ne peittää kirjeestä.  

Mitään muuta ei tässä ensimmäisessä vaiheessa vaadittaisi. Tärkeintä olisi 
saada kieltokirjeet julkisesti ja vapaasti nähtäville. Jo pelkästään tämä seikka 
antaisi useimmille tavaramerkin haltijoille aiheen miettiä lähetettävän kielto-
kirjeen sisältöä, koska perusteettomat uhkaukset voisivat tulla helpommin 
yleiseen tietoon ja niistä koituva mainehaitta voi olla merkittävä. Tällaisessa 
minimalistisessa muodossaan tämä turvamekanismi ei olisi kohtuuttoman 
raskas. Toki jollakin tavalla tulisi voida varmistaa se, että käytön kautta saa-
vutetun erottamiskyvyn perusteella rekisteröidyn EU-tavaramerkin haltijat 
tosiasiassa lähettävät kieltokirjeensä tiedoksi EUIPO:lle. Jonkinlainen seuraa-
musmaksu voisi tulla kyseeseen, mikäli käy ilmi, että kieltokirjettä ei ole lähe-
tetty tiedoksi EUIPO:lle. Olisi myös mahdollista, ja jopa toivottavaa, että tä-
män turvamekanismin osalta korostettaisiin myös sen tuomia mahdollisia 
hyötyjä tavaramerkin haltijoille, jotta tämä turvamekanismi näyttäytyisi heille 
muunakin kuin vain välttämättömänä pahana.1169  

 
1165 Kuten Manta (2012, s. 867) myöskin ehdottaa. 
1166 Mantan mallissa tällaista ei näyttäisi olevan. 
1167 Ks. Manta 2012, s. 867–878. 
1168 Mahdollisena vaarana on, että turvamekanismi saattaa johtaa siihen, että perusteetto-

mia uhkauksia aletaan kieltokirjeiden sijasta esittää esim. puhelimitse. Ks. Manta 2012, s. 
868, alav. 60. 

1169 Vaikka tämä turvamekanismi saattaakin aluksi näyttäytyä tavaramerkin haltijoiden 
näkökulmasta ylimääräisenä rasitteena, voi se tietyissä tapauksissa myös hyödyttää tavara-
merkin haltijoita. Asianmukainen kieltokirje, joka on lähetetty EUIPO:lle, toimisi eittämättä 
todisteena esimerkiksi siitä, että tavaramerkin haltija on aktiivisesti puolustanut oikeuksiaan. 
Tällaiset todisteet ovat tärkeitä, jos tavaramerkkiä joskus vaaditaan menetettäväksi siltä ka-
donneen erottamiskyvyn johdosta (ks. tästä menettämisperusteesta EU-
tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohta: ”tavaramerkistä on sen haltijan toi-
minnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai 
palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity”, korostus lisätty). Ks. tähän 
suuntaan myös Manta 2012, s. 869. Ks. myös yleisemmin Lemley 2019, s. 13 ja 18, jossa kir-
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Tietyn ajan jälkeen olisi mahdollista tehdä esimerkiksi niin, että EUIPO:ssa 
toimiva elin nimeltä The European Observatory on Infringements of Intellec-
tual Property Rights voisi arvioida mekanismin toimivuutta ja arvioida ylei-
sellä tasolla EUIPO:lle tiedoksi lähetettyjen kieltokirjeiden sisältöä.1170 Tämä 
tieto auttaisi kehittämään tätä turvamekanismia tarkoituksenmukaiseen 
suuntaan. Se voitaisiin mahdollisesti laajentaa koskemaan muitakin kuin vain 
käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn nojalla rekisteröityjä EU-
tavaramerkkejä, jos tämä koettaisiin tarpeelliseksi. 

Tällainen turvamekanismi voisi siis olla hyödyllinen lisäys nykyjärjestel-
mään, vaikka se sisältääkin edellä todetulla tavalla omat haasteensa. Toisaalta 
sen esille nostamisen lopulta ehkä tärkeimpänä tavoitteena on osoittaa, että 
on olemassa muita, vähemmän tutkittuja keinoja, jotka voitaisiin ottaa huo-
mioon päätettäessä niistä edellytyksistä, joiden mukaan käytön kautta saavu-
tetun erottamiskyvyn tulisi toimia EU-tavaramerkkijärjestelmässä. Tähän asti 
keskustelu tällaisista seikoista on ollut Euroopassa vähäistä, ellei olematonta.  

 
 

 
 
 
 
 

  

 
joittaja korostaa kepin ohella porkkanan roolia tavaramerkin haltijoiden vahingollisen toi-
minnan hillitsemisessä. Kyseisessä artikkelissa Lemley pohtii keinoja hillitä tavaramerkin 
haltijoiden liian aggressiivista suhtautumista tavaramerkkiparodioihin. 

1170 EUIPO:n verkkosivuilla tämän elimen toimintaa kuvaillaan mm. seuraavasti: ”The Ob-
servatory is a platform-based body that brings public and private sector experts together in a 
dynamic exchange network. The Observatory works as a think-tank that gathers, monitors and 
reports crucial information to assist policy makers and authorities engaged in protecting and 
enforcing IP rights.” Ks. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/european-observatory>, si-
vustolla vierailtu 31.7.2022. 
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