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spiraalistabilaatio 

Luokka 10: Fysioterapiassa käytettävät välineet; Lääketieteelliset ja 
eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet; Jalkojen asentovirheiden 
korjauslaitteet (ortoosit); Jalkaholvituet lättäjaloille; Asentovirheiden 
korjauslaitteet 
Luokka 41: Fyysiseen kuntoon liittyvät koulutuspalvelut; Fyysiseen kuntoon 
liittyvät ohjauskurssit; Fyysisiin harjoituksiin liittyvien tietojen tarjoaminen 
online-muotoisen verkkosivuston välityksellä; Huvi- ja koulutuspalvelut; 

Kuntoharjoitteluun liittyvien koulutuspalveluiden tarjoaminen; Kuntoilua 
koskevat koulutuspalvelut; Ammatillisten koulutuskurssien tarjoaminen; 
Ammatillisten taitojen koulutuksen tarjoaminen; Ammatillisissa 
seminaareissa jaettavien kurssimateriaalien tuottaminen; Fyysiseen 
harjoitteluun liittyvien tietojen tarjoaminen online-muotoisen verkkosivuston 
välityksellä; Fyysiseen kuntoon liittyvä ohjaus aikuisille ja lapsille; Jatko
opintokurssien tarjoaminen; Jatkokoulutus; Jatkokoulutukseen liittyvien 
tietojen tarjoaminen Internetin välityksellä; Jatkokoulutuskurssien 
tarjoaminen; Jatkokoulutuskurssit; Jatkuvan koulutuksen kurssien 
tarjoaminen; Konferenssien järjestäminen koulutustarkoituksessa; 
Kokousten järjestäminen koulutustarkoituksessa; Koulutus; Koulutuskurssit 
Luokka 44: Jalkojen lääketieteellinen hoito; Lääketieteellinen neuvonta; 
Lääketieteellisen tiedon tarjoaminen; Lääketieteelliset arviointipalvelut; 
Lääketieteelliset hoitopalvelut; Lääketieteelliset konsultaatiot; 
Lääketieteelliset klinikkapalvelut; Lääketieteellisiin laitteisiin ja välineisiin 
liittyvät neuvontapalvelut; Lääketieteellisiin ongelmiin liittyvät 
neuvontapalvelut; Lääketieteellisiin palveluihin liittyvien tietojen 
tarjoaminen; Lääketieteellisiin tuotteisiin liittyvät konsultointi- ja 
tiedotuspalvelut; Lääketieteellisiin välineisiin liittyvät neuvontapalvelut; 

Lääketieteellisten palvelujen tarjoaminen; Sairauksien diagnosointiin ja 
hoitoon liittyvät lääketieteelliset testauspalvelut; Urheilulääketieteelliset 
palvelut; Vaihtoehtoisen lääketieteen palvelut 
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PÄÄTÖS: 

Perustelut: 

Patentti- ja rekisterihallitus hylkää �akemuksen osittain ja hyväksyy 
hakemuksen seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta: 

Luokka 41: "huvipalvelut" 

Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä kaikkien 
hakemuksen kattamien tavaroiden ja palveluiden paitsi luokan 41 
palveluiden "huvipalvelut" osalta. Merkki muodostuu vain sanasta 
spiraalistabilaatio, joka ilmaisee tavaroiden ja palveluiden lajia ja 
käyttötarkoitusta. Spiraalistabilaatio on erään kehonhallinta- ja 
terapiamenetelmän nimi ja yleisesti käytetty termi. Haettujen tavaroiden 
yhteydessä merkki ilmaisee, että kyseessä ovat kyseistä menetelmää 
hyödyntävät tai esimerkiksi menetelmän mukaisissa harjoituksissa 
käytettävät tavarat. Palveluiden yhteydessä merkki puolestaan ilmaisee, 
että kyseessä ovat esimerkiksi tähän menetelmään liittyvät koulutus- ja 
tiedontarjoamispalvelut sekä menetelmää hyödyntävät lääketieteelliset 
palvelut. Kohdeyleisö ei miellä merkkiä tavaroiden ja palveluiden 
kaupallisen alkuperän tunnukseksi vaan tavaroita ja palveluita kuvailevaksi 
ilmaisuksi. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita ja 
palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista. 

Hakija kertoo vastineessaan aloittaneensa Spiral Stabilization -metodin 
lanseeraamisen Suomessa ja kehittäneensä metodille suomenkielisen 
nimen spiraalistabilaatio. Hakijan mukaan haettua merkkiä 
spiraalistabilaatio käytetään Suomessa ainoastaan EU-tavaramerkin nro 
11434842 Spiral Stabilization Spiral Stabilization Splralstabilisation 
Spirålni stabilizace (kuviomerkki) ja ilmaisun Spiral Stabilization 
käännöksenä eikä sillä ole muita käyttöyhteyksiä. Hakija kertoo, että 
spiraalistabilaatio-metodia on markkinoitu liikunta- ja hoitoalan 
ammattilaisille sähköpostikirjeiden, internet-sivujen ja alan ammattilaisten 
sosiaalisen median ryhmien kautta sekä myymällä metodia esitteleviä 
kirjoja, CD- ja DVD-levyjä. Hakijan koulutuksiin osallistuneet myös 
käyttävät hakijan mukaan sanaa spiraalistabilaatio aktiivisesti esimerkiksi 
verkkosivuillaan ja toimintansa tunnusten osana. Hakija kertoo lisäksi 
olevansa ainoa spiraalistabilaatio-tuotteiden maahantuoja ja tukkumyyjä 
Suomessa. 

Näyttönä merkin käytöstä hakija on toimittanut virastoon lehtiartikkeleita, 
tulosteita verkkosivuillta ja sosiaalisesta mediasta ja hakukonetuloksista, 
hakijan myymien tavaroiden hinnastoja, koulutuskalenterin ja koulutusten 
mainoksia sekä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen Suomen 
Spiraalistabilaatio Yhdistys - Spiral Stabilization Finland ry -nimisen 
yhdistyksen merkitsemisestä yhdistysrekisteriin. Lisäksi hakija on 
toimittanut kirjat Smfsek - Smfskovå - Smiskovå: "Spiral Stabilization of the 
Spine - Muscle Chains" ja Pihlman - Luomala: "Faskia - terapian ja liikkeen 
näkökulmasta". 

Virasto toteaa, että toimitettu näyttö koskee osin haettua merkkiä 
Spiraalistabilaatio, osin lyhennettä SPS ja osin englanninkielistä ilmaisua 
Spiral Stabilization. Lisäksi osassa näyttöä merkkiä käytetään termin- eikä 
tavaramerkinomaisesti, esimerkiksi taivutettuna. Virasto katsoo näytön 
sinänsä osoittavan spiraalistabilaation tulleen alallaan tunnetuksi 
metodiksi. Näytön ei kuitenkaan voida katsoa osoittavan, että haettu 
merkki spiraalistabilaatio olisi tullut tunnetuksi nimenomaan hakijan 
tavaramerkkinä vaan pikemminkin alalla tunnettuna suomenkielisenä 
nimityksenä tietylle terapia- ja harjoitusmenetelmälle, jota useampi taho 
tarjoaa palvelunaan. Se, että muut eivät valmista tai myy tähän 
menetelmään liittyviä tavaroita, ei tarkoita, etteikö haettu merkki voisi olla 
tavaroita ja palveluita kuvaileva. 

Virastoon toimitetun näytön ei siten voida katsoa osoittavan merkin olleen 
niin kauan ja laajalti käytössä hakijan tarjoamien tavaroiden ja palveluiden 
erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön johdosta 
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Lainkohdat: 

LIITE 

tulleen erottamiskykyiseksi tässä maassa hakemuspäivään mennessä. 

Tavaramerkkilain 13 §, 3 § 

Patentti- ja rekisteri hallitus 

Patentit ja tavaramerkit 

Olli Teerikangas 
Yksikön esimies 

Noora Laine 
Lakimies 

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu. 

Valitusosoitus 

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa 
kuuluttamispäivästä (Tavaramerkkilain 20 § 2 momentti). 
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