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Viitteenne: 15701/KAR/PEH

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN
Rekisterinumero: 270165
Haltija: Okun Hotelli Oy, Outokumpu, FI
Tavaramerkki:

Tavarat/palvelut: Luokka 41: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja
kulttuuritoiminnat.

Hakemispäivä: 22.11.2016
Rekisteröintipäivä: 14.08.2017
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.08.2017

Väitteentekijä: Aarrekaivos Oy
Väite saapunut: 16.10.2017
Väitenumero: V201700069

Väitetoiminimi Aarrekaivos Oy:n (Y-tunnus 2494192-1) aputoiminimi Hotelli Malmikumpu

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Väitteentekijä on vaatinut rekisteröinnin kumoamista ja vedonnut tavaramerkkilain 5 a
§:ään ja 14 § 1 momentin 4 kohtaan. Väitteen kohteena oleva merkki hotelli ravintola
MALMIKUMPU (kuviomerkki) on hyvin samankaltainen väitteentekijän aikaisemman
aputoiminimen Hotelli Malmikumpu kanssa. Molempiin tunnuksiin sisältyy sana
Malmikumpu, joka on määräävässä asemassa sekä tavaramerkissä että
väitteentekijän aputoiminimessä. Myös sana hotelli sisältyy sekä tavaramerkkiin että
aputoiminimeen. Aputoiminimi Hotelli Malmikumpu sisältyy näin ollen sellaisenaan
tavaramerkkiin. Tavaramerkki kattaa luokassa 41 palvelut ’koulutus; koulutuksen
järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat’. Aputoiminimen toimiala on
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’matkailu- ja ravintolatoiminta'. Väitteentekijän mukaan tavaramerkin kattamat
palvelut ovat hyvin samankaltaisia aputoiminimen toimialan kanssa. On
tavanomaista, että esimerkiksi hotellit tai muut matkailualan yritykset kuten
leirikeskukset tarjoavat majoitus- ja ravintolapalveluiden lisäksi esimerkiksi kokous- ja
koulutuspalveluita. Hyvin tyypillisesti erilaisia kursseja, koulutuksia ja seminaareja
järjestetään nimenomaan hotelleissa. Lisäksi majoitusliikkeissä järjestetään
tavanomaisesti erilaista ohjelmaa kuten ajanviete-, urheilu- ja kulttuuritoimintaa.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että tavaramerkkilain 5 a §:n mukaan
tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen aputoiminimeä, paitsi jos kysymys on eri
toimialoista tai tavaralajeista. Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 4 kohdan mukaan
tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, joka
on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on sellainen toisen aputoiminimi,
jota tarkoitetaan 5 a §:ssä. Tavaramerkin teksti muodostuu sanoista hotelli ravintola
MALMIKUMPU. Aputoiminimi on Hotelli Malmikumpu. Vaikka tavaramerkki sisältää
sanat hotelli ja MALMIKUMPU, ei aputoiminimeä ole otettu merkkiin sellaisenaan
eikä tavaramerkkilain 5 a §:n edellytykset näin ollen täyty. Viraston tulkinnan mukaan
5 a §:ssä tarkoitettu toteutuisi, mikäli aputoiminimi olisi Hotelli Ravintola Malmikumpu.
Näin ollen ei ole tarpeen 5 a §:n perusteella ottaa kantaa siihen ovatko tavaramerkin
kattamat palvelut samankaltaisia kuin aputoiminimen toimiala.

Väitteentekijä ei ole suoranaisesti vedonnut tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 6
kohtaan. Virasto käsittelee sekaannusvaaran kuitenkin myös tällä perusteella.
Kyseisen lainkohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se aiheuttaa vaaran,
että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aputoiminimeen siten, että
sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain 5 §:n nojalla. Kyseisen pykälän
mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat
harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

Tavaramerkki kattaa luokassa 41 palvelut ’koulutus; koulutuksen järjestäminen;
ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat’. Aputoiminimen toimiala on matkailu- ja
ravintolatoiminta, joiden katsotaan sisältyvän luokkiin 39 ja 43. Virasto katsoo, että
tavaramerkin kattamat luokan 41 palvelut eivät ole samankaltaisia palveluita kuin
aputoiminimen toimiala. Tavaramerkin kattamat palvelut ovat luonteeltaan hyvin
erilaisia kuin aputoiminimen toimiala. Tavaramerkin kattamia palveluita voidaan
tarjota myös hotellissa (esim. koulutuspalvelut) tai ravintolassa (esim. ajanviete)
kuten väitteentekijä on todennut, mutta tällä perusteella ne eivät kuitenkaan
palveluna ole samankaltaisia kuin aputoiminimen toimialan palvelut. Virasto toteaa
lisäksi, että aputoiminimen toimiala ei kata väitteentekijän mainitsemaa hotelli- tai
majoitusliiketoimintaa vaan matkailu- ja ravintolatoiminnan.

Väitteentekijä on lisäksi vedonnut siihen, että tavaramerkki on harhaanjohtava.
Sanojen hotelli ja ravintola yhdistäminen luokan 41 palveluihin ’koulutus; koulutuksen
järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat’ on harhaanjohtavaa. Väitteen
kohteena oleva merkki ei kata majoitus- tai ravitsemispalveluita. Kuitenkin merkin
sanat hotelli ja ravintola antavat ymmärtää, että kyse on majoitus- ja
ravitsemispalveluista.

 Virasto katsoo, että vaikka tavaramerkin palveluluettelo ei kata hotelli- ja
ravintolapalveluita, ei tavaramerkin kuitenkaan voida katsoa olevan omiaan
johtamaan yleisöä harhaan. Tavaramerkin kattamia palveluita voidaan tarjota
esimerkiksi hotelleissa tai ravintoloissa. Tavaramerkin sanojen hotelli ja ravintola
voidaan katsoa olevan palveluiden tarjoamispaikkaa ilmaisevina kuvailevia merkin
osia eikä harhaanjohtavia. Harhaanjohtavuuden osalta on lisäksi todettava, että
myöskään väitteentekijän aputoiminimen Hotelli Malmikumpu toimialassa ei mainita
hotellitoimintaa.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 5 a §, 14 § 1 momentin 2, 4 ja 6 kohta, 6 § 1 momentti
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Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Kari Juusela
Vanhempi 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

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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