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Tavara-/palveluluokat: Luokka 9: Tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot budjetti-informaation

tuottamiseksi; tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot raporttien generoimiseksi; 
tietoliikennelaitteet ja -kojeet; tietokoneohjelmistot sekä laitteet ja kojeet 
tietoverkon ylitse käytettävissä olevien portaalipalvelujen tarjoamiseksi 
tietoverkon kuten erityisesti Internetin tai matkapuhelinverkon kautta; 
datasiirto-ohjelmistot; internetistä ladattavat tietokoneohjelmat; tietojen 
haussa käytettävät tietokoneohjelmistot; tietojenkäsittelyjärjestelmät; 
tietojenkäsittelyohjelmistot.
Luokka 35: Liikkeenjohto; yrityshallinto; yritystoiminnan avustamis-, 
liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; liiketoiminnan konsultointi- ja 
neuvontapalvelut; liikkeenjohdon konsultointi- ja neuvontapalvelut; 
liiketoiminnallinen konsultointi kuljetusten ja toimitusten alalla; 
liikkeenjohtoon liittyvät avustus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut; 
yritysstrategian kehittämiseen liittyvät palvelut; yrityshankintoihin liittyvä 
konsultointi; yritysorganisaatioon liittyvät avustus-, neuvonta-ja 
konsultointipalvelut; veroneuvonta, sikäli kuin luokassa 35; yritystiedotus- 
ja -neuvontapalvelut; ammattimainen yrityskonsultointi; datan keruu; 
kuluttajaneuvonta, kaupallinen; kuluttajatutkimus.
Luokka 36: Rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; energiahankkeiden 
rahoitusta koskeva konsultointi; kiinteistöjenhoidon palvelut, sikäli kuin 
luokassa 36; omaisuudenhoidon palvelut; liiketoimintaan liittyvät 
rahataloudelliset palvelut; yrityskiinteistöihin liittyvät neuvontapalvelut; 
yksityishenkilöitä koskevat rahataloudelliset tiedotuspalvelut; 
veroneuvonta, sikäli kuin luokassa 36; neuvontapalvelut, jotka liittyvät 
verotukseen.
Luokka 38: Pääsyn tarjoaminen tietoverkkoihin, erityisesti 
verkkokäyttöiseen portaaliin; datan elektroninen siirto; elektroninen viestien 
ja tietojen siirto; elektroniset siirtopalvelut; elektronisten tilausten 
välittäminen; tiedonsiirto tietokoneiden ja työasemien välillä; 
tiedonsiirtopalvelut; tietokoneistettu tietojenvälitys.
Luokka 39: Kuljetus.
Luokka 42: Ympäristöasioihin liittyvät konsultointipalvelut; elektroninen 
tietojen säilytys; laadunvalvonta.
Luokka 45: Oikeudelliset palvelut, erityisesti sähkön käytön analysoimisen 
yhteydessä, sähköntoimitussopimuksien yhteydessä, siirtoverkkojen 
kustannusten optimoinnin yhteydessä, budjetti-informaation tuottamisen 
yhteydessä tai raporttien generoimisen yhteydessä; koneellisesti
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Hakemispäivä:

toteutettavat oikeudelliset palvelut sähkönhankinnassa tehtävien 
ostotarjousten ja -toimeksiantojen hallinnoimiseksi, sähkönkäyttöpaikkojen 
kirjaamiseksi tietokantaan, sähkömarkkinoiden riskeiltä suojautumiseksi, 
erityisesti hintariskin, aluehintariskin, vastapuoliriskin, profiiliriskin ja 
volyymiriskin osalta, sähköverojen optimoimiseksi, ja verojen 
takaisinhakuprosessin hallinnoimiseksi.
05.12.2013

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

Luokka 9: Tietokonelaitteistot budjetti-informaation tuottamiseksi; 
tietokonelaitteistot raporttien generoimiseksi; tietoliikennelaitteet ja -kojeet; 
tietokonelaitteet ja kojeet tietoverkon ylitse käytettävissä olevien 
portaalipalvelujen tarjoamiseksi tietoverkon kuten erityisesti Internetin tai 
matkapuhelinverkon kautta.
Luokka 35: Yrityshallinto; yritystoiminnan hallintopalvelut; yritysstrategian 
kehittämiseen liittyvät palvelut; yritysorganisaatioon liittyvät avustus-, 
neuvonta-ja konsultointipalvelut; veroneuvonta, sikäli kuin luokassa 35; 
datan keruu; kuluttajatutkimus.
Luokka 38: Pääsyn tarjoaminen tietoverkkoihin, erityisesti 
verkkokäyttöiseen portaaliin; datan elektroninen siirto; elektroninen viestien 
ja tietojen siirto; elektroniset siirtopalvelut; elektronisten tilausten 
välittäminen; tiedonsiirto tietokoneiden ja työasemien välillä; 
tiedonsiirtopalvelut; tietokoneistettu tietojenvälitys.
Luokka 39: Kuljetus.
Luokka 42: Ympäristöasioihin liittyvät konsultointipalvelut; elektroninen 
tietojen säilytys; laadunvalvonta.
Luokka 45: Oikeudelliset palvelut, erityisesti sähkön käytön analysoimisen 
yhteydessä, sähköntoimitussopimuksien yhteydessä, siirtoverkkojen 
kustannusten optimoinnin yhteydessä, budjetti-informaation tuottamisen 
yhteydessä tai raporttien generoimisen yhteydessä; koneellisesti 
toteutettavat oikeudelliset palvelut sähkönhankinnassa tehtävien 
ostotarjousten ja -toimeksiantojen hallinnoimiseksi, sähkönkäyttöpaikkojen 
kirjaamiseksi tietokantaan, sähkömarkkinoiden riskeiltä suojautumiseksi, 
erityisesti hintariskin, aluehintariskin, vastapuoliriskin, profiiliriskin ja 
volyymiriskin osalta, sähköverojen optimoimiseksi, ja verojen 
takaisinhakuprosessin hallinnoimiseksi.

Perustelut: Merkki on ilman erottamiskykyä luokan 9 tavaroiden "Tietokoneohjelmistot 
budjetti-informaation tuottamiseksi; tietokoneohjelmistot raporttien 
generoimiseksi; tietokoneohjelmistot tietoverkon ylitse käytettävissä 
olevien portaalipalvelujen tarjoamiseksi tietoverkon kuten erityisesti
Internetin tai matkapuhelinverkon kautta; datasiirto-ohjelmistot; internetistä 
ladattavat tietokoneohjelmat; tietojen haussa käytettävät 
tietokoneohjelmistot; tietojenkäsittelyjärjestelmät; 
tietojenkäsittelyohjelmistot" osalta, luokan 35 palveluiden " Liikkeenjohto; 
yritystoiminnan avustamis- ja liikkeenjohtopalvelut; liiketoiminnan 
konsultointi- ja neuvontapalvelut; liikkeenjohdon konsultointi- ja 
neuvontapalvelut; liiketoiminnallinen konsultointi kuljetusten ja toimitusten 
alalla; liikkeenjohtoon liittyvät avustus-, neuvonta-ja konsultointipalvelut; 
yrityshankintoihin liittyvä konsultointi; yritystiedotus- ja -neuvontapalvelut; 
ammattimainen yrityskonsultointi; kuluttajaneuvonta, kaupallinen" osalta ja 
luokan 36 palveluiden osalta. Merkki muodostuu vain yhdyssanasta
TukkuSähkö, joka ilmaisee näiden tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua ja 
käyttötarkoitusta. Tukku tarkoittaa suurta määrääjä tukkukauppaa, eli 
myyntiä isoissa määrissä. Tukkusähkö on sähköenergia-alalla käytetty 
termi. Merkkikokonaisuus ilmaisee siten, että kysymyksessä ovat 
tukkusähkööon liittyvät tavarat ja palvelut. Merkki ei siten ole omiaan 
erottamaan hakijan edellä mainittuja tavaroita ja palveluita muiden
vastaavista tavaroista ja palveluista.
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Hakija on vastineessaan vaatinut hallintolain perusteella tilaisuuden esittää 
vaatimuksen tai selvityksen suullisesti. Virasto katsoo, ettei asian 
selvittämiseksi ole tarpeen järjestää suullista tilaisuutta, eikä kirjallinen 
menettely tuota hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 § ja hallintolain 37 §

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tavaramerkki- ja mallilinja

Pirjo Aro-Helander 

Yksikönpäällikkö

LIITE Valitusosoitus

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