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546/2019

Laki
toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toiminimilain (128/1979) 18 §:n 3 ja 4 momentti sekä 20 ja 21 §,
sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 3 ja 4 momentti sekä 20 § laissa 110/2013, sekä
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 110/2013, uusi 5 momentti,

19 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 20 a § seuraavasti:

18 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toiminimestä tai sen käytöstä aiheutuu haittaa.
Kannetta saa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajaa myös asianomaisten elinkei-
nonharjoittajien etuja valvova yhteisö.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi saa ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio
on annettu.

Yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavan toiminimen käytön kieltämisestä säädetään
tavaramerkkilain (544/2019) 62 §:ssä.

19 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Toiminimen rekisteröinti voidaan 1 tai 2 momentissa säädetyllä perusteella kumota ko-
konaan tai siltä osin kuin rekisteröinnille on olemassa este.

Edellä 2 momentin 3 kohtaa sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista toiminimen käyt-
töä, joka on tapahtunut kumoamista koskevan hakemuksen tai kanteen vireilletuloa edel-
täneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun toimi-
nimen haltija on tullut tietoiseksi siitä, että kumoamista koskeva hakemus tai kanne voi-
daan tehdä.

20 §
Kannetta toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu re-

kisteröinnistä haittaa. Kannetta saa ajaa myös 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteisö, el-
lei kanne perustu 10 §:n 2–4 kohtaan.

Se, jolle aiheutuu haittaa rekisteröinnistä, voi hakea toiminimen rekisteröinnin kumoa-
mista rekisteriviranomaiselta 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla perusteella. Re-
kisteriviranomainen ei kuitenkaan ota hakemusta tutkittavaksi, jos samaa toiminimeä kos-
keva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.
HE 201/2018
TaVM 38/2018
EV 281/2018
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546/2019  
Toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen käsittely rekisteriviranomaisessa rau-
keaa, jos samojen asianosaisten välinen ja samaa toiminimeä koskeva asia tulee vireille
tuomioistuimessa.

Toiminimen kumoamista koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos
2 momentissa tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa toiminimeä koskevan hakemuksen
johdosta on annettu ratkaisu, johon voidaan hakea tai on haettu muutosta, eikä asiaa ole
vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos toiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu,
uutta toiminimen kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos
asia koskee samoja asianosaisia, samaa toiminimeä, samaa vaatimusta ja samoja perustei-
ta, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

20 a §
Rekisteriviranomainen ratkaisee 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun rekisteröinnin ku-

moamista koskevan asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella.
Jos toiminimen haltija ei ole antanut asiassa lausuntoa, toiminimen rekisteröinti kumotaan
hakemuksen mukaisesti, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

21 §
Jos rekisteröinti kumotaan osittain, rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen on mää-

rättävä, että toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen tai muun muutoksen rekis-
teröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen määräajan. Jos rekisteröinti kumotaan
kokonaan, rekisteriviranomainen tai tuomioistuin voi määrätä, että toiminimi saa olla re-
kisterissä uuden toiminimen rekisteröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen
määräajan. Kun toiminimen rekisteröinti on kumottu lainvoimaisella päätöksellä tai tuo-
miolla eikä toiminimen haltija ole ilmoittanut rekisteröitäväksi uutta toiminimeä tai muuta
muutosta, rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019. Sen 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n

2 momenttia sovelletaan ennen lain voimaantuloa rekisteröityyn toiminimeen kuitenkin
vasta kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn
toiminimen haltija voi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan tulosta maksutta il-
moittaa toimialan täsmennyksen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.
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