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toiminimilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan toiminimilain (128/1979) 26 § ja 27 §:n 2 momentti,
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti, 18 §:n 3 ja 4 momentti, 18 a §:n 2 ja 4

momentti sekä 20, 28 ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 18 a §:n 2 ja 4 momentti laissa
682/2006, sekä

lisätään lakiin uusi 29 a—29 c § seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Mitä tässä laissa säädetään toiminimestä,
koskee myös aputoiminimeä. Tämän lain
2 §:n 3 momentin sekä 3—6, 18, 22—24,
27—29 ja 29 a—29 c §:n toiminimeä koske-
via säännöksiä sovelletaan vastaavasti myös
toissijaiseen tunnukseen. Lisäksi mitä oikeu-
denkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa
laissa (100/2013) säädetään toiminimeä kos-
kevista riita- ja hakemusasioista, koskee so-
veltuvin osin myös aputoiminimeä ja toissi-
jaista tunnusta.

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos toiminimi on vakiintunut eikä siihen
sekoitettavissa olevan vanhemman toimini-
men haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt
toimiin myöhemmän toiminimen käytön estä-
miseksi, pysyy oikeus vakiintuneeseen toimi-
nimeen vanhemman oikeuden rinnalla. Se-

kaannusvaaran välttämiseksi tuomiois-
tuimella on tällöin kuitenkin valta osapuolen
vaatimuksesta ja sen mukaan kuin havaitaan
kohtuulliseksi määrätä, että toiminimeä saa-
daan käyttää vain erityisellä tavalla, kuten
lisäämällä siihen paikannimi tai sitä muutoin
selventämällä.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toi-
minimestä tai sen käytöstä aiheutuu haittaa.
Kannetta saa 1 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa ajaa myös työ- ja elinkeinoministe-
riön määräämä viranomainen sekä asian-
omaisten elinkeinonharjoittajien etuja val-
vova yhteisö.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi
saa ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio
on annettu, sekä, jos kieltotuomio on annettu
1 momentin nojalla, myös työ- ja elinkein-
oministeriön määräämä viranomainen.
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18 a §
— — — — — — — — — — — — —

Ennen 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kanteen nostamista tuomioistuin voi yksinoi-
keuden haltijan hakemuksesta antaa keskeyt-
tämismääräyksen, jos sen antamiselle on
1 momentissa mainitut edellytykset ja jos on
ilmeistä, että yksinoikeuden haltijan oikeuk-
sien toteutuminen muutoin vakavasti vaaran-
tuisi. Tuomioistuimen on varattava sekä sille,
jolle määräystä on haettu annettavaksi, että
sille, jonka väitetään loukkaavan oikeutta toi-
minimeen, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedoksi-
anto sille, jolle määräystä on haettu annetta-
vaksi, voidaan toimittaa postitse taikka tele-
kopiota tai sähköpostia käyttäen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttä-
mismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oi-
keutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Kes-
keyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija
asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren
(705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuu-
den. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden
asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaa-
ren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 3 momentin
nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa,
jollei 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua kan-
netta nosteta tuomioistuimessa kuukauden
kuluessa määräyksen antamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

20 §
Kannetta rekisteröinnin kumoamiseksi saa

ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä
haittaa. Kannetta saa ajaa myös työ- ja elin-
keinoministeriön määräämä viranomainen ja
18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteisö, ellei
kanne perustu 10 §:n 2—4 kohtaan.

28 §
Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemus-

asiat käsitellään markkinaoikeudessa.
Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä

markkinaoikeudessa säädetään oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa
laissa.

29 §
Syyte 22 §:n 1 momentissa tarkoitetusta

toiminimen loukkauksesta käsitellään Helsin-
gin käräjäoikeudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian
yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tar-
koitetusta rikoksesta johtuva 23 §:n mukai-
nen hyvitys- ja korvausvaatimus sekä 24 §:n
2 momentin mukainen vaatimus sen estä-
mättä, mitä 28 §:ssä säädetään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutki-
maan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen,
vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa
tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jäl-
keen.

29 a §
Edellä 29 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittele-

vän tuomioistuimen oikeuteen pyytää lau-
sunto rekisteriviranomaiselta sovelletaan,
mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain 4 luvun 22 §:ssä säädetään
markkinaoikeuden oikeudesta pyytää lau-
sunto.

29 b §
Käsitellessään 29 §:ssä tarkoitettua asiaa

käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantunti-
joina enintään kaksi markkinaoikeudesta an-
netun lain (99/2013) 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettua asiantuntijajäsentä.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lau-
sunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysy-
myksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä ky-
symyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen
asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varat-
tava asianosaisille tilaisuus lausua asiantunti-
jan lausunnosta.

Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelle-
taan, mitä markkinaoikeudesta annetun lain
37 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palk-
kiosta.

29 c §
Edellä 29 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittele-

vän tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa
ratkaisusta rekisteriviranomaiselle sovelle-
taan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeu-
dessa annetun lain 4 luvun 23 §:ssä säädetään
markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Riita-, hakemus- ja rikosasia, joka on tullut
käräjäoikeudessa vireille ennen tämän lain
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voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013
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