
 
 
 
   

 
   

PÄÄTÖS
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Kolster Oy Ab
PL 204
00181 HELSINKI
FI

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN
Hakemusnumero: T201852014
Hakija: Telia Finland Oyj, Helsinki, FI
Tavaramerkki: YKSI KUMPPANI RIITTÄÄ
Tavara-/palveluluokat: Luokka 38: Kaukoviestintä; kaukoviestintävälineiden tarjoaminen ja

vuokraus; Puhelin- ja matkapuhelinverkkopalvelut; tietoliikennepalvelut;
Tietokoneliikenne ja Internet-käyttöliittymät
Luokka 42: IT-palvelut; IT-asioihin liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja
tietopalvelut; IT-asioihin liittyvät turvallisuus-, suojaus- ja
palauttamispalvelut

Hakemispäivä: 20.09.2018

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki
muodostuu vain tekstistä YKSI KUMPPANI RIITTÄÄ, joka ilmaisee
palveluiden lajia ja käyttötarkoitusta. Haettu merkki ilmaisee, että yksi
palveluntarjoaja tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut kyseisellä palvelualalla.
Haettu merkki ei ole siten luonteeltaan sellainen, että haettujen palveluiden
kohderyhmä käsittää sen näiden palveluiden kaupallista alkuperää
osoittavaksi erityiseksi tunnusmerkiksi. Merkki ei siten ole omiaan
erottamaan hakijan palveluita muiden vastaavista palveluista.

Vastineessaan hakija kiistää, että haettu merkki olisi erottamiskyvytön
haetuille palveluille. Vastineessaan hakija muun muassa viittaa
tavaramerkkeihin nro 228066 Kumppani, nro 244195 Sujuvan arjen
kumppani, nro 247257 YKSI HUONE MONTA TARINAA, nro 248308
Meille kotisi on yksi tärkeimmistä eikä yksi tuhansista., nro 258685 Tuhat
ja yksi tapaa henkisen omaisuutesi suojaamiseen, nro 260664 Yksi toimii
toisin, nro 261769 LUE KIRJA ja nro 269512 NÄY PAREMMIN MYY
ENEMMÄN.

Virasto toteaa, että ne tavaramerkit, joihin hakija vastineessaan viittaa,
eivät ole haettuun merkkiin nähden analogisia. Lisäksi virasto toteaa, että
markkinaoikeuden tuomion mukaan tavaramerkki nro 261769 LUE KIRJA
on erottamiskyvytön osalle luokkien 9, 16 ja 41 tavaroille ja palveluille.
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Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 §, 3 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Frida Strandström
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus
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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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