
Toiminimilaki  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  

Yleiset säännökset. 

0§ 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  

1§ 

Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. 

Osakeyhtiö ja osuuskunta saavat harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä aputoiminimi). 

Elinkeinonharjoittaja voi toiminnassaan käyttää toiminimen ohella myös muuta tunnusta 

(toissijainen tunnus).  

Mitä tässä laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä. Tämän lain 2 §:n 3 

momentin sekä 3-6, 18, 22-24 ja 27-29 §:n toiminimeä koskevia säännöksiä sovelletaan vastaavasti 

myös toissijaiseen tunnukseen.  

2§ 

Yksinoikeus toiminimeen saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla toiminimi. Toissijaiseen 

tunnukseen voidaan saada yksinoikeus vain vakiinnuttamalla. 

Toiminimen rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa (129/79). 

Toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin 

elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu.  

3§ 

Yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä 

maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että 

toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa.Vakiintumiseen perustuva yksinoikeus toiminimeen 

sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa sillä alueella, jolla toiminimi on vakiintunut, 

käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.  

4§ 

Elinkeinonharjoittaja saa käyttää toiminimenään sukunimeään, jollei sen käyttäminen ole omiaan 

aiheuttamaan sekaannusta toisen suojatun toiminimen tai tavaramerkin kanssa. 

Sillä alueella, jolla elinkeinonharjoittaja 1 momentin mukaisesti käyttää sukunimeään toiminimenä, 

toinen elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tähän nimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.  

5§ 



Toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai 

samankaltaista toimintaa. 

Sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin myös vedota: 

1) toiminimen hyväksi, joka on erittäin hyvin vakiintunut ja on yleisesti tunnettu, mikäli tähän 

katsoen toisen samankaltaisen toiminimen käyttäminen tietäisi ensiksi mainitun toiminimen 

liikearvon sopimatonta hyväksikäyttöä; tai 

2) toiminimen hyväksi, joka on vakiintunut, milloin toiminnan erityiseen laatuun nähden toisen 

samankaltaisen toiminimen käyttäminen ilmeisesti vähentäisi ensiksi mainitun liikearvoa.  

6§ 

Ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin, on etusija annettava 

sille, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen. 

Jos toiminimi on vakiintunut eikä siihen sekoitettavissa olevan vanhemman toiminimen haltija ole 

kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myöhemmän toiminimen käytön estämiseksi, pysyy oikeus 

vakiintuneeseen toiminimeen vanhemman oikeuden rinnalla. Sekaannusvaaran välttämiseksi 

tuomioistuimella on tällöin kuitenkin valta osapuolen vaatimuksesta ja sen mukaan kuin havaitaan 

kohtuulliseksi määrätä, että toiminimeä saadaan käyttää vain erityisellä tavalla, kuten lisäämällä 

siihen paikannimi tai sitä muutoin selventämällä. Ennen tällaisen määräyksen antamista on asiasta 

hankittava rekisteriviranomaisen lausunto.  

7§ 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa on säädetty, on toiminimen muodosta voimassa seuraavaa: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimessä ei saa olla muun henkilön nimeä kuin haltijan; 

2) avoimen yhtiön toiminimessä tulee olla sanat""avoin yhtiö'', jollei yhtiömuoto muuten ilmene 

toiminimestä, eikä toiminimessä saa olla muun henkilön nimeä kuin yhtiömiehen; 

3) kommandiittiyhtiön toiminimessä tulee olla sana""kommandiittiyhtiö'' tai sen yleisesti tunnettu 

lyhennys, eikä toiminimessä saa olla muun henkilön nimeä kuin henkilökohtaisesti vastuunalaisen 

yhtiömiehen; 

4) osakeyhtiön toiminimessä tulee olla sana ""osakeyhtiö'' tai sen yleisesti tunnettu lyhennys, ja jos 

kysymyksessä on asunto-osakeyhtiö, tulee tämän seikan selvästi ilmetä toiminimestä; 

5) osuuskunnan toiminimessä tulee olla sana""osuuskunta'' tai yhdysosa ""osuus-'', eikä tällaisessa 

toiminimessä saa olla henkilön nimeä eikä jäsenten lisämaksuvelvollisuutta koskevaa mainintaa; 

6) aatteellisen yhdistyksen toiminimen tulee sisältää yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen nimi; 

7) säätiön toiminimen tulee sisältää säätiörekisteriin merkitty säätiön nimi; sekä 

8) ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomeen perustaman sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää 

ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lisäyksin, joka osoittaa sen sivuliikkeeksi. 



Osakeyhtiön aputoiminimeen ei saa sisällyttää sanaa ""osakeyhtiö'' eikä sen yleisesti tunnettua 

lyhennystä, eikä osuuskunnan aputoiminimeen sanaa ""osuuskunta'' eikä yhdysosaa ""osuus-''. 

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä on säädetty, on noudatettava muualla laissa olevia toiminimeä 

koskevia säännöksiä.  

8§ 

Toiminimen tulee yksilöidä haltijansa yritys. Toiminimen yksilöivyyttä arvosteltaessa on 

kiinnitettävä huomiota kaikkiin ilmeneviin asianhaaroihin. Toiminimeä, joka ilmaisee vain 

toiminnan laadun taikka tarjottavan tavaran tai palvelun yleisen nimityksen tahi yksistään sisältää 

yleisesti käytetyn paikannimen tai muun sellaisen nimen, voidaan pitää yksilöivänä ainoastaan, 

milloin se on vakiintunut. Yksilöivyyttä lisääväksi tekijäksi ei ole katsottava sellaista toiminimen 

osaa, joka ilmaisee ainoastaan yritysmuodon.  

9§ 

Toiminimi ei saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen eikä omiaan johtamaan yleisöä 

harhaan.  

10§ 

Toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla: 

1) sellaista valtakunnallista tai kansainvälistä nimitystä tai nimen lyhennystä, jota lain mukaan ei 

ole luvallista käyttää elinkeinotoiminnassa, eikä ilmaisua, joka on sekoitettavissa siihen; 

2) mitään sellaista, joka voidaan käsittää toisen sukunimeksi taiteilijanimeksi tai vastaavanlaiseksi 

nimeksi, ellei nimi ilmeisesti tarkoita kauan sitten kuollutta henkilöä, eikä myöskään mitään 

sellaista, joka voidaan käsittää säätiön tai yhdistyksen tai muun sellaisen yhteisön nimeksi; 

3) mitään sellaista, joka voidaan käsittää toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimeksi, 

milloin nimi on omaperäinen, tai sellaista, joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sanotunlaiseen 

teokseen; tai 

4) mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai 

tavaramerkin kanssa. 

 


