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Tavaraluokat: Luokka 7: Juomien valmistuskoneet, sähkömekaaniset; sekoittimet (sähkö-),
keittiökäyttöön; leivänleikkuukoneet; purkinavaajat, sähkökäyttöiset; sähkökäyttöiset
mattojen puhdistuslaitteet; matonpuhdistuskoneet ja -laitteet [sähkökäyttöiset];
keskuspölynimurit; kahvimyllyt, muut kuin käsikäyttöiset; astianpesukoneet; sähkömyllyt
keittiökäyttöön; jauhimet (sähkökäyttöiset) ruuanvalmistukseen; sähköiset
monitoimisekoittimet; ruoanvalmistuskoneet, sähkömekaaniset; keittiökoneet,
sähkökäyttöiset; hedelmäpuristimet (sähkökäyttöiset), keittiökäyttöön; raastekoneet,
vihannesten; sähkökäyttöiset mehulingot; keittiökoneet, sähkökäyttöiset; sähköveitset;
lihamyllyt; lihamyllyt; kuorimakoneet; ompelukoneet; pölynimurit; pölynimureissa
käytettävät pussit; pölynimuriletkut; pesukoneet; mankelointikoneet pyykille;
sähkögeneraattorit; sähkötyökalut, mukaan lukien porakoneet ja konekairat, langattomat
porat, ruuvitaltalla varustetut johdottomat sähköporat, sähköpyörösahat,
sähkökulmahiomakoneet, sähkökulmakiillotuskoneet ja johdottomat sähkökäyttöiset
ruuvitaltat.
Luokka 9: Sähköparistot; happomittarit paristoja varten; alkaliparistot; viritinvahvistimet;
vahvistimet; amplitudimodulaatiovirittimet; analogisesta digitaaliseksi muuntavat
äänivastaanottimet; anodiparistot; puhelinvastaajat; antennit; äänilevykkeet;
taajuuskorjaimet [audiolaitteet]; nauhat äänitteille; automaattiset levynvaihtolaitteet;
paristot lamppuihin; matkapuhelimien akut; käsivalaisimien paristot; akut (sähkö-),
ajoneuvoihin; akut ja paristot; akun kotelot; matkapuhelinten akkujen laturit; latauslaitteet
sähköparistoille; akun astiat; nappiparistot; laskimet; videokameroiden akut;
videokamerat; elokuvakamerat; kamerat (elokuvaus-); kamerat (valokuvaus-);
autotietokone; autojen audiolaitteet; autokaiuttimet; televisiot autoihin; kasettisoittimet;
kuvaputkitietokonenäytöt; kuvaputkinäytöt; kuvaputkitelevisiot; CDRW-levyt (CD-levyt,
uudelleenkirjoitettavat); televisiokanavan valitsimet; latauslaitteet sähköparistoille; kellon
sisältävät radiot; aikapiirturit; väritelevisiot, sisältäen litteät väritelevisiot; CD-
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levysoittimet; CD-kirjoittimet; CD-levyt (ääni- ja kuva-); CD-levyt [ROM]; tietokoneen
näppäimistöt; tietokonemuistivälineet; tietokoneiden oheislaitteet; tietokoneiden
tallennuslaitteet; tietokoneet; sähköliittimet; langattomien puhelinten akut; sauvaparistot;
CD-levyt dataa varten; koodinavaajaohjelmat; digitaalikamerat; digitaaliset näytöt;
digitaaliset plasmanäytöt; digitaalinäyttövirittimet; digitaaliset synteesivirittimet; D/A-
audiomuuntimet; digitaalisen median vastaanottimet; digitaaliset TV-virittimet autoihin;
DVB-vastaanottimet; DVD-soittimet; DVD-vastaanottimet; DVD-levynauhurit; digitaaliset
audiomuuntimet; levyasemat [tietokoneita varten]; telakointiasemat; ovipuhelinlaitteet;
DVB-T-koodinpurkulaiteet; DVD-soittimet; kannettavat DVD-soittimet; DVD-RW-levyt
(DVD-levyt, uudelleenkirjoitettavat); DVD-levyt; kuulokkeet; korvanappikuulokkeet;
johtimet (sähkö-); elektroniset virittimet; Flash-muistikortit; litteällä paneelinäytöllä
varustetut televisiot; litteät paneelinäytöt; joustavat näytöt / joustavat litteät näytöt;
taajuusmuuntimet; sähköparistot; digitaalisella näytöllä varustetut mittarit; kuvantasaajat;
hilat paristoihin; kuulokkeet; mini/mikromusiikkilaitteet; Hifi-äänilaitteet; Hifi-äänilaitteet;
anodiparistot; kotiteatterijärjestelmät; autojen viihdejärjestelmät; autojen
tietoviihdejärjestelmät; salkkumikrot; valodiodinäytöt; tietokoneiden valodiodinäytöt;
televisioiden valodiodinäytöt; linjavirittimet; LCD-tietokonenäytöt;
nestekidenäyttötelevisiot; nestekidenäyttötaulut; litiumparistot; litiumioniparistot;
mangaanialkaliparistot; muistikorttien lukijat; mikrofonit; Minidisc-levyt; kannettava
Internetpääte (MID); matkapuhelimet; Hiiri [tietokoneen oheislaite]; elokuvakamerat;
MP3-soittimet; MP4-soittimet; multimediatoistimet; kannettavat mediasoittimet;
multimediakaiuttimet; monijärjestelmäväritelevisiot; merenkulkulaitteet ja -kojeet;
merenkulussa käytettävät merkinantolaitteet; ajoneuvojen navigointilaitteet
[tietokoneina]; navigointikojeet; nikkelikadmiumparistot; nikkeli-kadmium-akut
langattomiin puhelimiin; nikkeli-kadmiumsauvaparistot; nikkeli-metallihydridiparistot;
orgaaniset valodiodinäytöt; orgaaniset valodiodinäytöt televisioihin; kämmentietokoneet;
henkilökohtaiset kotitietokoneet; kämmentietokoneet (PDA); henkilökohtaiset
stereokaiutinlaitteet; plasmanäytöt; plasmatelevisiot; akkujen laatat; kannettavat CD-
soittimet; kannettavat DVD-soittimet; kannettavat DVD- ja CD-vaihtimet; kannettavat
mediasoittimet; matkaradiot; langattomat puhelimet; kannettavat televisiot; prismakennot
(sähkö-); ohjelmoitavat digitaaliset lukuyksiköt; projisoimiskojeet; projektiotasot;
projektiotelevisiot; projektorit; kaiutinjärjestelmät; radionauhurit; radiovirittimet; karaoke-
toiminnolla varustetut radio-kaksoiskasettisoittimet; äänen-/kuvanvastaanottimet;
ladattavat akut; levysoittimet; tallennettujen levyjen soittimet; kauko-ohjauslaitteet;
satelliittivastaanottimet; valvontakamerat; valitsimet; signaalien virittimet; hopea-oksidi-
paristot; aurinkoparistot; äänihälyttimet; kaiutinjärjestelmät; kaiuttimet (äänilaitteet);
stereovahvistimet; bassokaiuttimet; superlitteät väritelevisiot; tablettitietokoneet;
ääninauhurit; puhelimet; puhelinkuulokkeet; puhelähettimet; teleskooppiantennit;
televisiolaitteet; televisiovastaanottimet; TFT-nestekidenäyttöruudut; USB-muistit;
tyhjiöfluoresenssinäytöt; videokasettitoistimet; videokasettinauhoittimet; Video-CD-
soittimet; Video-CD-tallentimet; videolevyt; videosisäpuhelinlaitteet; videotallennelevyt;
videokasetit; kuvavirittimet; puettavat tietokoneiden oheislaitteet; verkkokamerat; IP-
kamerat; PTZ-kamerat; langattomat puhelimet; sinkkioksidiparistot.
Luokka 11: Ilmastointilaitteet; ilmajäähdyttimet; huoneilman hajunpoistolaitteet;
ilmakuivurit; ilmansuodatuslaitteet; ilmanlämmityslaitteet; ilmanlämmityslaitteet;
lämmityslaitteet, sähkökäyttöiset; ilmanpuhdistuslaitteet ja -koneet; ilman
sterilointilaitteet; painekasarit, sähkökäyttöiset; leivinuunit; ulkogrillit; kylpyhuoneen
kuumailmalaitteet; saunan varusteet; vuoteenlämmittimet; juomien jäähdytyslaitteet;
keskuslämmityspatterit; arkkupakastimet; vaatteiden kuivaajat; kahvinsuodattimet,
sähkökäyttöiset; kahvinkeittimet, sähkökäyttöiset; kahvinkeittimet, sähkökäyttöiset;
kahvinpaahtimet; kierukat [tislaus-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden osina]; keittolaitteet;
keittolevyt; keittovälineet, sähkökäyttöiset; jäähdytyslaitteet; jäähdytyslaitteet;
jäähdytyslaitteet nesteitä varten; vedenjäähdyttimet; friteerauspannut, sähkökäyttöiset;
kosteudenpoistimet; kuivauslaitteet ja -laitteistot; sähköliedet; energiansäästölamput;
tuulettimet (sähkö-), henkilökohtaiseen käyttöön; suodattimet ilmanvaihtoon;
juomavesisuodattimet; pakastimet; hedelmänpaahtimet; grillit; grillit; hiustenkuivaimet;
käsienkuivauslaitteet pesuhuoneisiin; sähkökäyttöiset käsivalaisimet; tuttipullojen
lämmittimet, sähkökäyttöiset; lämmittimet kylpyhuoneisiin; lämmityslaitteet,
sähkökäyttöiset; lautasenlämmittimet; kodin leipäkoneet; liesituulettimien kuvut
keittiöihin; lautasenlämmittimet; ilmankostuttimet; sähkökäyttöiset kylmälaukut;
jääkoneet ja -laitteet; ilman- tai vedenkäsittelyyn tarkoitetut ionointilaitteet;
vedenkeittimet, sähkökäyttöiset; keittimet; lyhdyt valaistukseen; pyykinkuivaimet,
sähkökäyttöiset; mikroaaltouunit; paistinuunit; lautasenlämmittimet; kannettavat
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valaisimet; painekasarit, sähkökäyttöiset; jäähdytyslaitteet; jäähdytyslaitteet;
kylmäkaapit; kylmähuoneet; kylmäkuljetuskontit; viilennyslaitteet; varrasgrillit;
höyrykeittimet; höyrynkehittimet kotitalouskäyttöön; höyryä kehittävät laitteet; höyryuunit;
höyryttimet (sähkökäyttöiset) ruoanlaittoon; sterilointilaitteet; liedet; metallikehikot
uuneihin; paahtimet; vohveliraudat, sähkökäyttöiset; vedenlämmityslaitteet;
vedenpuhdistuslaitteet ja -koneet; juomavesiautomaatit; sähkökäyttöiset viinipullon
jäähdyttimet.
Luokka 15: Sähköiset ja elektroniset soittimet, mukaan lukien tietokoneistetut soittimet;
elektroniset musiikkilaitteet musiikin ominaisuuksien ja äänen parantamiseen;
elektroniset äänitehostelaitteet [syntetisaattorit]; äänensäätimet mekaanisille pianoille;
musiikkisyntetisaattorit; näppäimistöt soittimiin.

Hakemispäivä: 30.11.2018
Estemerkit: Euroopan unionin tavaramerkki nro 009406505

Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1153337

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

Luokka 7: Juomien valmistuskoneet, sähkömekaaniset; sekoittimet (sähkö-),
keittiökäyttöön; leivänleikkuukoneet; purkinavaajat, sähkökäyttöiset; sähkökäyttöiset
mattojen puhdistuslaitteet; matonpuhdistuskoneet ja -laitteet [sähkökäyttöiset];
keskuspölynimurit; kahvimyllyt, muut kuin käsikäyttöiset; astianpesukoneet; sähkömyllyt
keittiökäyttöön; jauhimet (sähkökäyttöiset) ruuanvalmistukseen; sähköiset
monitoimisekoittimet; ruoanvalmistuskoneet, sähkömekaaniset; keittiökoneet,
sähkökäyttöiset; hedelmäpuristimet (sähkökäyttöiset), keittiökäyttöön; raastekoneet,
vihannesten; sähkökäyttöiset mehulingot; keittiökoneet, sähkökäyttöiset; sähköveitset;
lihamyllyt; lihamyllyt; kuorimakoneet; ompelukoneet; pölynimurit; pölynimureissa
käytettävät pussit; pölynimuriletkut; pesukoneet; mankelointikoneet pyykille;
sähkögeneraattorit; sähkötyökalut, mukaan lukien porakoneet ja konekairat, langattomat
porat, ruuvitaltalla varustetut johdottomat sähköporat, sähköpyörösahat,
sähkökulmahiomakoneet, sähkökulmakiillotuskoneet ja johdottomat sähkökäyttöiset
ruuvitaltat.
Luokka 9: äänilevykkeet; nauhat äänitteille; CDRW-levyt (CD-levyt,
uudelleenkirjoitettavat); CD-levyt (ääni- ja kuva-); CD-levyt [ROM]; CD-levyt dataa
varten; koodinavaajaohjelmat; DVD-RW-levyt (DVD-levyt, uudelleenkirjoitettavat); DVD-
levyt; Minidisc-levyt; videolevyt; videotallennelevyt; videokasetit.
Luokka 11: Ilmastointilaitteet; ilmajäähdyttimet; huoneilman hajunpoistolaitteet;
ilmakuivurit; ilmansuodatuslaitteet; ilmanlämmityslaitteet; ilmanlämmityslaitteet;
ilmanpuhdistuslaitteet ja -koneet; ilman sterilointilaitteet; leivinuunit; ulkogrillit;
kylpyhuoneen kuumailmalaitteet; saunan varusteet; vuoteenlämmittimet; juomien
jäähdytyslaitteet; keskuslämmityspatterit; arkkupakastimet; vaatteiden kuivaajat;
kahvinsuodattimet, sähkökäyttöiset; kahvinkeittimet, sähkökäyttöiset; kahvinkeittimet,
sähkökäyttöiset; kahvinpaahtimet; kierukat [tislaus-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden
osina]; keittolaitteet; keittolevyt; keittovälineet, sähkökäyttöiset; friteerauspannut,
sähkökäyttöiset; kuivauslaitteet ja -laitteistot; sähköliedet; energiansäästölamput;
tuulettimet (sähkö-), henkilökohtaiseen käyttöön; suodattimet ilmanvaihtoon; pakastimet;
hedelmänpaahtimet; grillit; grillit; hiustenkuivaimet; käsienkuivauslaitteet pesuhuoneisiin;
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sähkökäyttöiset käsivalaisimet; lautasenlämmittimet; kodin leipäkoneet; liesituulettimien
kuvut keittiöihin; lautasenlämmittimet; ilmankostuttimet; sähkökäyttöiset kylmälaukut;
jääkoneet ja -laitteet; ilmankäsittelyyn tarkoitetut ionointilaitteet; lyhdyt valaistukseen;
pyykinkuivaimet, sähkökäyttöiset; mikroaaltouunit; paistinuunit; lautasenlämmittimet;
kannettavat valaisimet; kylmäkaapit; kylmähuoneet; kylmäkuljetuskontit; varrasgrillit;
höyrykeittimet; höyrynkehittimet kotitalouskäyttöön; höyryä kehittävät laitteet; höyryuunit;
höyryttimet (sähkökäyttöiset) ruoanlaittoon; liedet; metallikehikot uuneihin; paahtimet;
vohveliraudat, sähkökäyttöiset; juomavesiautomaatit; sähkökäyttöiset viinipullon
jäähdyttimet.
Luokka 15: Sähköiset ja elektroniset soittimet, mukaan lukien tietokoneistetut soittimet;
elektroniset musiikkilaitteet musiikin ominaisuuksien ja äänen parantamiseen;
elektroniset äänitehostelaitteet [syntetisaattorit]; äänensäätimet mekaanisille pianoille;
musiikkisyntetisaattorit; näppäimistöt soittimiin.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 11 tavaroiden
"lämmityslaitteet, sähkökäyttöiset; painekasarit, sähkökäyttöiset; jäähdytyslaitteet;
jäähdytyslaitteet; jäähdytyslaitteet nesteitä varten; vedenjäähdyttimet;
kosteudenpoistimet; juomavesisuodattimet; tuttipullojen lämmittimet, sähkökäyttöiset;
lämmittimet kylpyhuoneisiin; lämmityslaitteet, sähkökäyttöiset; vedenkäsittelyyn
tarkoitetut ionointilaitteet; vedenkeittimet, sähkökäyttöiset; keittimet; painekasarit,
sähkökäyttöiset; jäähdytyslaitteet; jäähdytyslaitteet; viilennyslaitteet; sterilointilaitteet;
vedenlämmityslaitteet; vedenpuhdistuslaitteet ja -koneet" osalta samoja ja
samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 009406505
SANSAI (kuviomerkki). Haettu merkki SANSUI (kuviomerkki) eroaa estemerkistä yhdellä
kirjaimella ja on siten lähes identtinen. Yhden kirjaimen ero sekä merkkien kuviollisuudet
eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki
aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 9 tavaroiden
"Sähköparistot; happomittarit paristoja varten; alkaliparistot; viritinvahvistimet;
vahvistimet; amplitudimodulaatiovirittimet; analogisesta digitaaliseksi muuntavat
äänivastaanottimet; anodiparistot; puhelinvastaajat; antennit; taajuuskorjaimet
[audiolaitteet]; automaattiset levynvaihtolaitteet; paristot lamppuihin; matkapuhelimien
akut; käsivalaisimien paristot; akut (sähkö-), ajoneuvoihin; akut ja paristot; akun kotelot;
matkapuhelinten akkujen laturit; latauslaitteet sähköparistoille; akun astiat; nappiparistot;
laskimet; videokameroiden akut; videokamerat; elokuvakamerat; kamerat (elokuvaus-);
kamerat(valokuvaus-); autotietokone; autojen audiolaitteet; autokaiuttimet; televisiot
autoihin; kasettisoittimet; kuvaputkitietokonenäytöt; kuvaputkinäytöt; kuvaputkitelevisiot;
televisiokanavan valitsimet; latauslaitteet sähköparistoille; kellon sisältävät radiot;
aikapiirturit; väritelevisiot, sisältäen litteät väritelevisiot; CD-levysoittimet; CD-kirjoittimet;
tietokoneen näppäimistöt; tietokonemuistivälineet; tietokoneiden oheislaitteet;
tietokoneiden tallennuslaitteet; tietokoneet; sähköliittimet; langattomien puhelinten akut;
sauvaparistot; digitaalikamerat; digitaaliset näytöt; digitaaliset plasmanäytöt;
digitaalinäyttövirittimet; digitaaliset synteesivirittimet; D/A-audiomuuntimet; digitaalisen
median vastaanottimet; digitaaliset TV-virittimet autoihin; DVB-vastaanottimet; DVD-
soittimet; DVD-vastaanottimet; DVD-levynauhurit; digitaaliset audiomuuntimet;
levyasemat [tietokoneita varten]; telakointiasemat; ovipuhelinlaitteet; DVB-T-
koodinpurkulaiteet; DVD-soittimet; kannettavat DVD-soittimet; kuulokkeet;
korvanappikuulokkeet; johtimet (sähkö-); elektroniset virittimet; Flash- muistikortit;
litteällä paneelinäytöllä varustetut televisiot; litteät paneelinäytöt; joustavat näytöt
/joustavat litteät näytöt; taajuusmuuntimet; sähköparistot; digitaalisella näytöllä
varustetut mittarit; kuvantasaajat; hilat paristoihin; kuulokkeet; mini/mikromusiikkilaitteet;
Hifi-äänilaitteet; Hifi-äänilaitteet; anodiparistot; kotiteatterijärjestelmät;
autojenviihdejärjestelmät; autojen tietoviihdejärjestelmät; salkkumikrot; valodiodinäytöt;
tietokoneiden valodiodinäytöt; televisioiden valodiodinäytöt; linjavirittimet; LCD-
tietokonenäytöt; nestekidenäyttötelevisiot; nestekidenäyttötaulut; litiumparistot;
litiumioniparistot; mangaanialkaliparistot; muistikorttien lukijat; mikrofonit; kannettava
Internetpääte (MID); matkapuhelimet; Hiiri [tietokoneen oheislaite]; elokuvakamerat;
MP3-soittimet; MP4-soittimet; multimediatoistimet; kannettavat mediasoittimet;
multimediakaiuttimet; monijärjestelmäväritelevisiot; merenkulkulaitteet ja -kojeet;
merenkulussa käytettävät merkinantolaitteet; ajoneuvojen navigointilaitteet
[tietokoneina]; navigointikojeet; nikkelikadmiumparistot; nikkeli-kadmium-akut
langattomiin puhelimiin; nikkeli-kadmiumsauvaparistot; nikkeli-metallihydridiparistot;
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orgaaniset valodiodinäytöt; orgaaniset valodiodinäytöt televisioihin; kämmentietokoneet;
henkilökohtaiset kotitietokoneet; kämmentietokoneet (PDA); henkilökohtaiset
stereokaiutinlaitteet; plasmanäytöt; plasmatelevisiot; akkujen laatat; kannettavat CD-
soittimet; kannettavat DVD-soittimet; kannettavat DVD- ja CD-vaihtimet; kannettavat
mediasoittimet; matkaradiot; langattomat puhelimet; kannettavat televisiot; prismakennot
(sähkö-); ohjelmoitavat digitaaliset lukuyksiköt; projisoimiskojeet; projektiotasot;
projektiotelevisiot; projektorit; kaiutinjärjestelmät; radionauhurit; radiovirittimet; karaoke-
toiminnolla varustetut radio-kaksoiskasettisoittimet; äänen-/kuvanvastaanottimet;
ladattavat akut; levysoittimet; tallennettujen levyjen soittimet; kauko-ohjauslaitteet;
satelliittivastaanottimet; valvontakamerat; valitsimet; signaalien virittimet; hopea-oksidi-
paristot; aurinkoparistot; äänihälyttimet; kaiutinjärjestelmät; kaiuttimet (äänilaitteet);
stereovahvistimet; bassokaiuttimet; superlitteät väritelevisiot; tablettitietokoneet;
ääninauhurit; puhelimet; puhelinkuulokkeet; puhelähettimet; teleskooppiantennit;
televisiolaitteet; televisiovastaanottimet; TFT-nestekidenäyttöruudut; USB-muistit;
tyhjiöfluoresenssinäytöt; videokasettitoistimet; videokasettinauhoittimet; Video-CD-
soittimet; Video-CD-tallentimet; videosisäpuhelinlaitteet; kuvavirittimet; puettavat
tietokoneiden oheislaitteet; verkkokamerat; IP-kamerat; PTZ-kamerat; langattomat
puhelimet; sinkkioksidiparistot" osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita kattavaan
Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin nro 1153337
Sansei Technologies (kuviomerkki). Haettu merkki SANSUI (kuviomerkki) eroaa
estemerkin määräävästä sanallisesta osasta Sansei yhdellä kirjaimella ja on siten lähes
identtinen. Estemerkin englanninkielinen sana Technologies tarkoittaa teknologioita ja
on siten estemerkin kuvaileva osa, eikä riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Yhden
kirjaimen ero sekä merkkien kuviollisuudet eivät myöskään riitä poistamaan
sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran
estemerkkiin.

Hakija on vastineessaan arvioinut haetun merkin ja estemerkkien välistä
sekaannusvaaraa ja todennut, että sekaannusvaaraa ei ole. Lisäksi hakija on todennut,
että vastaava merkki on EUIPO:n puolesta rekisteröity. Virasto pysyy hakijan vastineesta
huolimatta kannassaan ja toteaa, että haettu merkki aiheuttaa kokonaisuutena arvioiden
sekaannusvaaran estemerkkeihin. Lisäksi virasto toteaa, että EUIPO ei tutki
sekaannusvaaraa.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain (544/2019) 107 § 1 mom., Tavaramerkkilain (7/1964) 14 § 1 momentti
7 kohta, 6 § 1 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Elina Hairisto
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa kuuluttamispäivästä.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen tai asia on jätetty sillensä.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen mallioikeusasiassa voi  hakea hakija,  jos päätös on hänelle
vastainen.

Tavaramerkin  tai  mallioikeuden  rekisteröintiä  vastaan  tehdyn  väitteen  johdosta  rekisteriviranomaisen  tekemään
lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle  osoitettu  valituskirjelmä on  toimitettava  markkinaoikeuteen  60 päivän kuluessa  päätöksen
tiedoksisaantipäivästä,  sitä  päivää  lukuun  ottamatta.  Jos  valitusajan  viimeinen  päivä  on  pyhäpäivä,  lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos päätös on kuulutettu
Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessä, katsotaan tiedoksisaannin
tapahtuneen lehden julkaisupäivänä. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla: https://www.prh.fi.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

valittajan nimi ja kotikuntal

valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaal

päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä

l

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.l

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on valituskirjelmässä
mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenäl

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdastal

asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetäänl

asiakirjat,  joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,  jollei  niitä  ole  jo  aikaisemmin toimitettu Patentti-  ja
rekisterihallitukselle.

l

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä  voidaan  toimittaa  markkinaoikeuden  kirjaamoon  henkilökohtaisesti,  asiamiestä  käyttäen,  lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Puhelin: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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