
 
 
 
   

 
   

PÄÄTÖS

29.01.2020

 

Properta Asianajotoimisto Oy
Unioninkatu 7 B 17
00130 HELSINKI
FI

Viitteenne: 10055005

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN
Hakemusnumero: T201952017
Hakija: Juustoportti Oy, Kurikka, FI
Tavaramerkki: VAPAAN LEHMÄN
Tavara-/palveluluokat: Luokka 29: Maito; Maitotuotteet; maidosta valmistetut tai maitoa sisältävät juomat
Hakemispäivä: 06.09.2019

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki muodostuu vain
tekstistä VAPAAN LEHMÄN, joka ilmaisee tavaroiden laatua. Haettujen tavaroiden
yhteydessä haettu merkkikokonaisuus ilmaisee, että kyseessä on vapaana elävästä
lehmästä lypsetty maito taikka vapaana elävästä lehmästä lypsetystä maidosta
valmistetut tuotteet tai tällaista maitoa sisältävät tuotteet. Merkki ymmärretään
ainoastaan kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi ilmaisuksi, eikä merkin avulla
siten voida yksilöidä näiden tavaroiden kaupallista alkuperää.

Hakija on 2.12.2019 toimittamalla vastineellaan kiistänyt haetun merkin
erottamiskyvyttömyyden sekä toimittanut käyttönäyttöä, jota on vielä täydentänyt
4.12.2019 virastoon saapuneella vastineen täydennyksellään. Tämän hakemuksen
yhteydessä toimitetun käyttönäytön lisäksi virasto on ottanut huomioon myös
tavaramerkkihakemuksen nro T201650619 Vapaan lehmän yhteydessä toimitetun
käyttönäytön.

Hakija on vastineessaan kertonut, että haettu merkki VAPAAN LEHMÄN on keksitty
ja otettu käyttöön hakijan toimesta 1.2.2015, ja että ennen kuin yhtiö loi tavaramerkin
VAPAAN LEHMÄN, ei tätä sanaparia ollut lainkaan käytetty muiden
elinkeinonharjoittajien eikä myöskään kuluttajien toimesta, ja että kyseessä ei siten
ole sellainen käsite, jota olisi käytetty yleisesti tai ylipäätään hakemuksen
käsittämien tavaroiden yhteydessä. Kyseessä on hakijan mukaan siten uusi ja
omaperäinen käsite, jonka kohderyhmä mielsi välittömästi osoittavan, että tuotteet
ovat peräisin nimenomaan hakijalta. Virasto toteaa, että elintarvikkeiden yhteydessä
sana vapaan, yhdistettynä johonkin tuotantoeläimeen, antaa kohderyhmälle
mielikuvan yleisesti tunnetusta käsitteestä vapaan kanan, joka kertoo
tuotantoeläimen eläneen paremmissa elinolosuhteissa eli esimerkiksi osittain
vapaana. Näin ollen virasto katsoo, ettei sanaparia VAPAAN LEHMÄN sinällään
voida pitää kovinkaan keksinnöllisenä kokonaisuutena haettujen tavaroiden
yhteydessä. Lisäksi kohderyhmä ei tunnista tekstiä tavaramerkiksi eli tavaroiden
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kaupallista alkuperää osoittavaksi erityiseksi tunnukseksi vaan lähinnä
tavaraluettelon sisältämien tuotteiden raaka-aineen laatua kuvaavaksi ilmaisuksi.

Vastineessaan hakija on kertonut merkin VAPAAN LEHMÄN tulleen useita vuosia
jatkuneen käytön ansiosta erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi ja kertonut mm.
VAPAAN LEHMÄN konseptista ja sen lanseerauksesta, VAPAAN LEHMÄN
tuoteperheeseen kuuluvista tuotteista ja niiden myyntiluvuista, mainonnasta
printtimediassa, radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa sekä merkin esillä
olosta messuilla, liikenneasemilla ja raitiovaunun kyljessä. Osoittaakseen merkin
tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi hakija on toimittanut virastoon muun
muassa televisio- ja radiomainoksia, selvitystä mainoskampanjoiden tavoittamista
kontakteista, selvitystä sosiaalisessa mediassa toteutetusta mainonnasta sekä kuvia
mainosjulisteista ja tuotepakkauksista. Virasto toteaa, että toimitetussa
mainosmateriaalissa teksti VAPAAN LEHMÄN esiintyy lähinnä vain yhtenä
tekstiosana erilaisissa kuviollisuutta ja muutakin tekstiä sisältävissä kuviomerkeissä
niin tuotepakkauksissa kuin -mainoksissa. Hakija on toimittanut näyttönä myös
Juustoportin radiomainontaa koskevan Tehomittaritutkimuksen vuodelta 2015,
Juustoportin bränditutkimuksen vuodelta 2019 sekä tavaramerkin VAPAAN
LEHMÄN tunnettuutta ja mielleyhtymiä koskevan tutkimuksen vuodelta 2019.
Toimitetut tutkimustulokset osoittavat, että haettujen tavaroiden kohderyhmä jossain
määrin tunnistaa tekstin VAPAAN LEHMÄN, mutta tutkimustulokset eivät todista
sitä, että kohderyhmä mieltää merkin juuri Juustoportin tavaramerkkinä. Toimitetut
tutkimustulokset eivät näin ollen riitä osoittamaan, että teksti VAPAAN LEHMÄN olisi
sellaisenaan tullut kohderyhmän keskuudessa tunnetuksi haettujen tavaroiden
alkuperää osoittavana erityisenä tunnuksena.

Kokonaisuutena arvioiden, virastoon toimitetun näytön ei voida katsoa osoittavan
haetun merkin olleen sellaisenaan niin kauan ja laajalti käytössä hakijan tarjoamien
tavaroiden erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön johdosta
tulleen erottamiskykyiseksi tässä maassa hakemuspäivään mennessä.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 12 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Heini Papinsaari
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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