
PATENTTI- JA REKISTERIIIALLITIIKSEN VALITUSLAUTAKT]NNAN
PAATOS

Annettu HelsingissA

03.c3,201u
Valitus nro 2007n/129

Asia: Rekisterditya hvaramerkkiA koskeva valitus

Valitlaja: Etuovi Oy. Helsinki. Suomi

Piiiitiis, josta valitetaan (liitteena): Patentti-ja rekisterihallituksen p,iiitds
19.06.2007 silta osin kuin Etuovi Oy:n v,iite Jori-Pekka Triiskbackille,
Tampere, Suomi, rekistercitya tavaramerkkiii nro 231388 Etuovi vastaan
on hylatty.

Vaatimukset valituslautakunnassa: Etuovi Oy on vaatinut, ettA Patentti-
ja rekisterihallituksen paatds kumotaan ja tavaramerkin nro 231388 rekiste
rdinti kumotaan. Valittaja on katsonut, ett,i tavaramerkki Etuovi on rekiste-
rdity valittajayhtidn toimialan suojapiiriin kuuluville tavaroilleja palveluille.
Toiminimen kanssa identtisen tavaramerkin on katsottava olevan sekoitetta-
vissa toiminimeen.

Selvitykset valituslautakunnassa: Tavaramerkkirekisteriin on lavaramerkin
Etuovi haltijaksi merkitty Jori-Pekka Traskback toiminimen Hitbeat JoIi'
Pekka Traskback, Vaasa, Suomi, haltijana. Tavaramerkinhaltija on antamas-
saan selityksessa todennut, ettei tavaramerkin Etuovi tavara-ja palvelu-
luettelo sisallA lainkaan tavaroita tai palveluja, jotka olisiyat kuuluneet
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valittajan toimialaan tavaramerkkihakemusta tehtiiessa. Valitus on siten
hylattAva.
Tavaramerkin haltija on vaatinut valittajan velvoittamista koryaamaan
vAitteen ja valituksen johdosta haltijalle aiheutuneina kuluina'7 .637 etroa
laillisine korkoineen.
Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lausunnon valituksen johdosta
Etuovi Oy on antanut vastaselityksen selityksen ja lausunnon johdosta.

Valituslautakunnan ratkaisu:

I . Valitus hylat:ian. Patentti- ja rekisterihallituksen paatdksen lopputulosta ei
muuteta.
2. Toiminimen Hitbeat Jori Pekka Triiskback haltijan esittiima vaatimus
oikeudenkiiyntikulujen korvaamisesta hyl?itiiAn.

Perustelut:

I . Tavaramerkki Etuovi on rekisterdity luokassa 16 tavaroille painotuotteet,
lehdet seki luokassa 41 palveluille ajanviete, kulttuuritoiminnat, vapaa-a1an
yiettoon liittyviin tiedon tarjoaminen.
V:iitteentekijan ja valittajan Etuoyi Oy:n kaupparekisteriin merkittyn?i
toimialana on 13.11.1991 - 19.03.2007 ollut kustannus ja painotuotteiden
markkinointi ja tilausten vAlitys sekii markkinoinnin alihankintatiiiden
valittriminen ja alaan liittyva koulutusja konsultointi. Lisiiksi arvopapereiden
omistaminen, osto ja myynti.
Tavaramerkinja toiminimen valinen sekoitettavuusarviointi tavaramerkkilain
6 $:n I momentinja 14 $:n 1 momentin 6 kohdan perusteella maAr,iytyy sen
ajdnkohdan perusteella, jolloin tavaramerkin rekisterointili on haettu. Koska
merkkia on haettu rckisterdit:iv,iksi 03-02.2004, ei sen jAlkeen tehdylla
Etuovi Oy:n toimialamuutoksella ole merkitysta asian ratkaisuun. Tavara-
merkin ja toiminimen vdlinen sekoitettavuus tulee llain ollen harkittavaksi
vainjos toiminimen edellA maidttuun toimialaan voidaan katsoa sisaltyvzin



samoja tai samankaltaisia tavaroitaja palveluja kuin rekisterciidyn merkin
tavarat ja palvelut.
Etuovi Oy:n toimialan sanamuodon perusteella kyseessa on selkeasd palve-
luja tarjoava yritys. Kustannus- ja painotuotteita valmistavienja myyvien
elinkeinonhadoittajien avuksi tarkoitetut markkinointipalvelut, tilausten
viilitys sekii markkinoinnin alihankintatdiden valittaminen seka alaan liittyva
konsultointi kuuluvat luokkaan 35, alaan liittyva koulutus luokkaan 41 sekii
arvopapereiden osto ja myynti luokkaan 36.
Tavaramerkki on rekisterdity tavaroille painotuotteetja lehdet luokassa 16.
Yleisesti tavaroita pidetiiiin erilaisina palyeluihin verrattunajo niiden luon-
teen vuoksi. Nyt kyseessa oleviin tavaroihi! ja Etuovi Oy: tarjoamiin
palveluihin ei my<iskii?in liity mitiian sellaisia erityispiirreitii, ettzi niitZi kiiytef
taisiin samaan tarkoitukseen, ne olisivat toisiaan taydentavia tai toisilleen
vaihtoehtoja tai ne olisivat tarkoitetut samalle kohderyhmzille. Niiin ollen
merkin tavarat luokassa 16 eivAt ole samankaltaisia yhtidn toimialaan
sisAlryvien palvelujen kanssa.
Tavaramerkin luokassa 4l mainitut palvelut ajanviete, kulttuudtoiminnat ja
yapaa-ajanviettoon liittyyZin tiedon ta{oaminen ei ole samankaltaista palvelu-
toimintaa yhtion toimialaan kuuluvien luokkien 35 ja 36 palyelujen kanssa.
Vaikka toimialan markkinointiin ja siinii mainittuihin va[rystoimintoihin
liiftyva koulutus luokitellaankin palveluluokkaan 41, tavaramerkin maini-
tussa luokassa luetellut palvelut eroayat luonteensa, tarkoituksensa ja kohde-
ryhmainsA perusteelta toisistaan eikli niitii voida pitiiii my<iskaiin toisiaan
koryaayina tai tiydentiivinii. Niiin ollen mydskadn tavaramerkin luokan 4l
palyelut eivat ole samankaltaisia toiminimen toimialaan sisiiltyvier palvelujen
kanssa.
Nain ollen sekoitettavuus tavaramerkinja toiminimen valilli ei tule tavara-
merkkilain 6 $:n I momentinja 14 g:n I momentin 6 kohdan nojalla harkitta-
vaksi.
T2imiin vuoksi ja ottaen huomioon asiassa esitetyt vaatimuksetja siina saatu
seltitys Patentti- ja rekisterihallituksen paAtdksen lopputulosta valittajaa
koskevilta osin ei ole syytA muuttaa

2. Tavaramerkinhaltija on vaatinut oikeudenkiiyntikulujensa korvausta.
Vaatimuksessa ei ole eritelty yalituslautakuntakasifielyssa syntyneitii kuluja.



:*1
'4

Asianosaisen normaaliin kuulemiseen perustuen valituslautakunta on
varannut mahdollisuuden kirjallisen selityksen artamiseen. T?illaisen
selityksen antamisesta asianosaiselle aiheutuneita kuluja ei voida mtkaisun
lopputuloksesta huolimatta piaii kohtuuttomana. Merkinhaltija joutuu
siten pitimaiiin selityksestii aiheutuneet kulut vahinkonaan.

Paafiiksentekoon ovat osallistuneet ylijohtaja Mantere sekA jaostop?i,?illikkat
Koitto ja toimistopiiiillikkti Seppiila,joka myds esitreli asian.

Vditusosoitus seuraa.
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PATENTTI-JAREKISTERIHALLITUS PIiTiTOS
Tavaramerkit Veitteen hylkiieminen

19.06.2007

TRASKBACK, JORI-PEKKA
Pituinkatu 44 A I
33100 TAMPERN

Kolster Oy Ab
Iso Roobertinlatu 23
OOl20 HELSINKI

Rekisterinumero: 231388
HAItiJA: TRASKBACK, JORI-PEKXA
Kotipaikka: Tampere, Suomr
Tavaramerkki: Etuovi
Tavarat/palvelut: Luokkalo Painotuoneet,lehdet.

Luokka 4l Ajarviete, kulttuu.itoiminnat, vapaa-ajan viettoon liittlv:in
liedon larjoaminen.

HakemispziivA: U .02.2004

Rekisterdintip:iiv* 29.10.2004

Viiitteen tekije, kotipaikka, vaite saapunut:

ETUOVI OY, Helsinki, Suomi, 29.12.2004
ALMA MEDIA OYJ (1), Helsinki, Suomi, 29.12.2004

PAATOS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkaa veitteet.

Perust€lut: Vziitteentekijh Etuovi Oy:n ( Y-tunnus 0872520-9 ) viiite kohdistuu koko
. rekisterdiltiin numero 231388 Etuovi, joka koskee luokan 16 tavarcita:

"painotuotteet, lehdet" ja luokan 41 palveluita: "ajanviete,
kulttuuritoimionat, vapaa-aja.n viettoon liitt)ry?in tiedon tarjoaminen".
Rekisterdinnin 231388 hakemispziiva on 3.2.2004. V:iitteentekijlin'
rekisterdity toimiala on koske[ut veifteen tekoaikana palveluita:
"kustannus- ja painotuotteiden markkinointi ja tilausten valitys seka
markkiloinnin alihar .intatdiden velittziminen ja alaan liitt]va koulutus ja
konsultointi ja arvopapereiden omistaminen, osto ja mD,nti". N?iita

. palveluifa,jotkatavaramerkkiluoktuksenmukaanluokitellaan
palveluluokkiin 35, 36ja 41, ei voida katsoa sarnoiksi eika sainankaltaisiksi
palveluiksi numerolla 231388 rekisteri;idyn tavaramerkin k:isitt?imien
tavaroiden j a palveluiden kanssa. Vaikka v:iitteentekij:in toimialaan
sisAlbryet koulutuspalvelut luokitellaan luoktaan 41, eivet ne kuitenkaan ole
samantaltaisia palveluita rekistefiiinnin 23 1 3 8 8 kzisiftiimien luokan 41
palveluiden kanssa. Ndin ollcn, koska vditteentekijiin toimiala ei kata
samoja eika samankaltaisia tavaxoita tai palveluita kuin viiitteen kohteena
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Sivu 2
Rek.nrc 231388

oleva rekistertiinti, ei sekoitettavuus tavaramerkin ja toiminimen velilti tule
harkittavaksi.

V2iitteentekij?in AIma Media Oyj:n ( Y-tunnus 1449580-9 ); sulautunut
Alma Media Oyj nimiseen )&tiiiitn ( Y-tunnus 19447 57 -4 ), vittaama
rckistedinti numerc 224980 Etuovi, joka on kiisitt?tq't palveluita luokissa
35, 38ja 42, ol1 Korkeimman hallinto-oikeuden 1.3. 2007 antaman
pzietdksen pemsteella poistettu rekisterista. T,imzin vuoksi sekoitetta\,'uus
tiim?in vziitteentekijzin viittaaman merkin ja numerolla 231388 rckisterdidlal
merkin velilla, eika mydskaiin viiitteentekij:in esittiimii vaitfiima merkkinse
turmettuisuudesta voi tullahaxkittavaksl.
Koska veitteentekijiin vetoama rekistertiinti 224980 Etuovi on poistettu
rekisteriste, ei my6ski2in v:iitteentekij:in vaifi eesszilin viittaama
harhaanjohtavuus merkkien velille tule harkittavaksi.
Vaitteentekija on myds vedonnut rekisteriiimin 231388 Etuovi haltijan
vilpilliseen mieleen. Tavarame*kilain 14 $ I momentin 7 kohdan
tarkoittama vilpilliner mieli edell)'ttii?i, ettii vAitt€entekija olisi kaftzinlt
merkkiii?in hakemusta tehtaiesse ja hakija olisi o1lut taste keyt6$e detoinen
eika o[ut kaftzin]t merkki2iiin samoille tai samankaltaisille tavaxoille ennen
kuin vziitteentekij:in merkkia ryhdy$iin katttiimtiiin. Viiitteentekija ei ole
nayft?in).t kaytt?ineensamerkkiA Etuovi rekisterdintiin 231388 n?ihden
samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille eika ole muutenkaan
osoittanut r€kisteftiiminhaltijan vilpillista mielta.

tavaxamerktilain 14 $ I momentin 2, 6 ja 7 kohdat seka 6 $ 1 ja 2 momentitLainkohdat:

Apulaisj ohtaj a

Jaostop:izillikkd
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