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A;";d. VIESTINTAVIMSTON PMTOS VERKKOTUNNUKSIA ETUOVILEHTI.FI JA ETUOVI-LEHTI,FI
srorect KoSKEVANVAATIT4UKSEN HYLKAAMTSESTA

Vaatimus

Alma lYedia Interadive Oy (Y-tunnus 1505904-8) on vaatinut Viestintavirastolta
verkkotunnusten etuovilehti.f i ja etuovi-lehti.f i  peruuttamista ja siirtAmistti Alma
Nledia Interactive Ov: l le.

Alma Media Interactive Oy on 30,4.2010 jakautunut osittain yritykseksi Alma
lYarkkinapaikat Oy (Y-tunnus 2307556-6), jonka toirninimi on sittemmin 75,7,2O1O
muutettu Alma Mediapartners Oy:ksi. Alma Mediapartners Oy on nykyisin
vaatimuksen perusteena olevan aputoiminimen halti ja ja siten myds vaatimusten
esittZijii.

Asian kesittely

Alma Media lnteractive Oy:n vaatimus on saapunut Viestinti ivirastoon 28.4.2010.

Verkkotunnusten halti ja Hitbeat Jori-Pekka Traskback on lShetti inyt Viestintdvirastolle
' selvityste asiasta 28.4,2010.

Viestintdvirasto on 15.10.2010 pyytainyt vaatimuksen esitt i i j i id tdydentdmAAn
vaatimustaan viimeistdiin 29. 10,2010.

Alma Mediapartners Oy on taiydentenyt vaatimustaan 25.10.2010,

ViestintSvirasto on 8.12.2010 pyytdnyt verkkotunnusten halti jaa esittdmiiSn
viimeisteen 22.12.2010 selvitysta siiH, mihin halti jan oikeus verkkotunnuksiin
p€rustuu-

Hitbeat lori-Pekka Triiskbeck on vastannut selvityspyyntddn 10.12.2010.

Viestintevirasto on 17.1.2011 pyytAnyt vaatimuksen esittiijiiii tiiydentdmddn
vaatimustaan ilmoittamalla, aikooko se hakea valitusluDaa korkeimmalta oikeudelta
Alma l4edia Interactiven rekisterdidyn aputoiminimen Etuovi-lehti kumoamista
koskevassa asiassa. Viestintiivirasto on samalla todennut, ettA tatA
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peruutusvaatimusasiaa ei ole tarkoituksenmukaista ratkaista, ennen kuin
hovioikeuden tuomio on saanut lainvoiman.

Alma Media Interactive Oy on 18.1.2011 ilmoittanut, etti i  se tulee hakemaan
korkeimmalta oikeudelta sekS muutoksenhakulupaa ettii p5iitajksen tdytdntijdnpanon
keskeyrystA.

Hitbeat Jori-Pekka Treskbeick on ti iydentdnyt selvitystaan 19.1.2011.

Hitbeat Jori-Pekka Traskbeck on tdydentainyt selvitystiiiin 15.8.2011.

Viestintavirasto on 16.8.2011 varannut vaatimuksen esittajalle ti laisuuden tulla
kuulluksi verkkotunnusten haltijan selvityksestii tiiydennyksineen viimeistaen
30.8.2011.

Alma Mediapartners Oy on vastannut 30.8.2011.

Hitbeat Jori-Pekka Triiskback on 15.11.2011 ilmoitta nut jettaneensa Helsingin
hall into-oikeudelle valituksen li i ttyen Helsingin hovioikeuden tuomioon
37 .12.2070/ 357 7

Vaatimuksen perusteet

Vaatimuksen esittejiillii on kaupparekisteriin rekisterdity aputoiminimi Etuovi-lehti,

Alma l4edia Interactive Oy:n (Y-tunnus 1505904-8) aputoiminimi Etuovi-lehti on
rekistedity kaupparekisteri in 13.9.2004. Alma Media Interactive Oy on 30,4.2010
jakautunut osittain yritykseksi Alma Markkinapaikat Oy (Y-tunnus 2307556-6), jolle
aputoiminimi Etuovi-lehti on jakautumissuunnitelman mukaisesti si irretty. Alma
lYarkkinapaikat Oy:n toiminimi on 15.7.2010 muutettu Alma Mediapartners Oyiksi.
Alma Mediapartners Oy on nykyisin vaatimuksen perusteena olevan aputoiminimen
halti ja, ja PatenttF ja rekisterihall ituksen ilmoituksen mukaan aputoiminimen suoja on
jatkunut katkeamattomana ensimmaisen rekisteri i innin vireil letulosta alkaen.

Veakkotunnusten haltijan selvitys

Verkkotunnusten halti ja on vastannut Viestinti iviraston i lmoitukseen asian
vireil letulosta seuraavasti.

. "Kiitos ilmoituksestanne. Annamme varsinaisen selvityksemme mikeli sitzi meiltai
myijhem m i n pwdetiiii n.

Temen viestin liitteenii on kuitenkin jo tessA vaiheessa tavarame*kimme nro 231388
ETUOVI rekisterdintipite is 29,10,2004, Yksinoikeus kattaa myijs luokan 76
(painotuotteet ja lehdet), eli myds verkkotunnukset "etuovi'lehti,fi" ja "etuovilehti.fi".
Lisaiksi liitteene on tavaramerkkie koskevan vditteen PRH:n ja Valituslautakunnan
paiitiikset, joissa aikaisin oikeutemme tavaramerkkiin vahvistetaan seke Alma Media '
Oyj:6 etta sen tytAryhti,tA Etuovi Oy:tZi vastaan.

Katsomme, efte jo neille perusteilla verkkotunnuksen sulkemis- tai
peruuttamisvaatimus on katsottava perusteettomaksi. MikAli vaatimusta ei kuitenkaan
hyletii ilmeisen perusteettomana, pyydamme varaamaan me le tilaisuuden antaa
asiasta kija llinen la usunto, "

Verkkotunnusten haltija on vastauksessaan Viestintaviraston selvityspyyntddn
todennut muun ohella seuraavaa:
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"Tutustuttuamme peruutusvaatimukseen lausumme viestintevirastolle kunnio[ttavasti
seuraavaa, Alma Media Interactive Oy:n esittiimii peruutusvaatimus on kaikilta osin
bysin perusteeton eikii perustu lakiin. Pidemme erityisen moitittavana sitd, ettd Alma
Media Interactive Oy esixee peruutusvaatimuksessaan viestintdvirastolle tietoisesti
valheellista tietoa, Alma Media Interactive Oy:llA tui milliiiin muullakaan sen
konserniyhtiijllti ei ole miftain oikeuksia kyseisiin verkkotunnuksiin tai toiminimeen,

Omistamme tavaramerkin nro 231388 ETUOVI (LIITE 01) tavaraluokassa 76
painotuotteet ja lehdet, Tavaramerkin suoja-aika alkaa hakemuspdiveste
3,2,2004, joka on siten myds etuoikeuspiiivii. AIma Media Interactive Oy:lE ei
ole olemassa mitiiiin tiitii aikaisempia oikeuksia, MeillA on rekisteriiidyn
tavaramerkih perusteella aikaisin oikeusperuste ja yksinoikeus tunnukseen
ETUOVI painotuotteiden ja lehtien kaupallisena tunnusmerkk[ne, suoja-alaan
kuuluvat yksinoikeudet verkkotunnuksiin Etuovi-lehti.fl ia Etuovilehti,fi seke
toiminimeen Etuovi-lehti.

Tavaramerkistemme hyvin tietoinen purkuhakemuksen laatija on kuitenkin tietoisesti
jattAnyt mainitsematta viestintaivirastolle rekisteriiidyn tavaramerkkimme, joka luo
meille kiistaxoman aikaisemman oikeusperusteen ETUOvI-tunnuksen kdyttijdn
lehtien ja painotuotteiden tunnusmerkkine. TZima, rekisterdity tavaramerkki on tamiin
kaisittelyn ka n na lta ratka iseva seikka,

Alma Media Interactive Oy on perustanut purkuhakemuksensa toiminimeen
Etuovilehti, jota se on hakenut vilpillisessa mielessii sen iaalkeen kun
tavaramerkkimme rekisteriiintihakemus oli jo tullut vireille seka my6s yhtitin tietoon.
Alma Media Interactive Oy oli hakemushetkellA kiistattomasti tietoinen aikaisemmasta
oikeudestamme ja toimi siten vilpillisessti mielesszi. Toiminimen hakemusprosessissa
myds kaupparekisteri ilmoitti kirjallisesti (LfiTE 02) Alma Media Interactive Oy:lle,
ettii meille on biminimeen Etuovi-lehti aikaisempi oikeus em, tavaramerkin
perusteella ja ettii tavaramerkkimme muodostaa esteen toiminimen rekisterajinnille,

Meillii on rekisteriiidyn tavarame*in perusteella aikaisin yksinoikeus tunnukseen
ETUOVI lehtien ja painotuo$eiden tunnuksena mukaanlukien tunnus "Etuovi-lehti".
Alma Media Interactive Oy ei voi esittiiii uskottavasti minkaanlaista vaitftmzie siitd,
ettZi omistamamme verkkotunnuksen rekisterdinti olisi ollut toisen suoiatun nimen tai
merkin maineen hyvAksikeyftdai tai ettii kyseesse olisi ollut hydtymis- tai
vahingoittamista*oitus, koska me ombtamme kvseisen suojatun tavaramerkin.

Helsingin hovioikeudessa on vircillA oikeudenkayn (Dnro 08/3053), joilla AIma
Media Interactive Oy:n vilpillisesti rekisteriiima aputoiminimi Etuovi-lehtl tullaan
kumoamaan myds aputoiminimen mahdolliselta uudelta omistajalta.

YHTEENVETO

Mikali osapuolten oikeuksien etuoikeuspiiiviimeerdt eivet keyneet selville edelle
olevasta lausunnostat esitemme ne vielA havainnollisesti alla. Niiiden ratkaisevien
ajankohtien perusteella ei ole epAselvyyttii osapuolten keskineisten etuoikeuksien
syntymisen ajankohdista. Meille on aikaisin etuoikeus ja aikaisin oikeusperuste.

flitbeatin tavaramerkki 231388 ETUOVI 2.3.2004
Alma Media Interactive aputoiminimi 13.9.2004

Alma Media Interactive Oy:n peruutusvaatimus tulee edelle mainitun perusteella
hylata jo siksi, ettE verkkotunnuksen haltUalla on rekisterbidyn tavaramerkkinse
perusteella aikaisin oikeusperuste verkkotunnuksiin ja niiden eroxamiskykyiseen
osaan ETUOVL Siten peruutusvaatimuksessa esiteXyjen muiden seikkoien arviointi
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ei ole tdsse bpauksessa tarpeellista, Toteamme kuitenkin, ettA peruutus-
vaatimuksessa esitetyt muut perustelut ja v.iittiimet ovat nekin kaikilta osin
Derusteettomia.

Korkein oikeus kumosi pee ikselle KHO 471/1.3.2007 Alma Median tavarametkin
nro 224980 ETUOVL koska yhti6 oli hakenut tunnuksen rekisteriiintie vilpillisessA
mieless4i tietoisena TrAskbackin aikaisemmasta oikeusperusteesta. Vuonna 2009
Alma Media vaati KHO:n tuomion pu*amista, mutta KHO hytkasi vaatimuksen 

'

kuluneena syksyne piiAftksellA KHO 3190/10,11,2010. Korkein hallinto-oikeus on
situn peiiftainyt kahteen kertaan, eftti Triiskbeckille biminimen Hitbeat haltijana on
tunnukseen ETUOVI aikaisempi oikeusperuste, Samaan tapaan kaikki muutkin AIma
Median ja sen konserni- ja ryEryhtiaiiden veitteet ja valitukset on johdonmukaisesti
hyftitty patentti- ja rekisterihallituksessa, valituslautakunnassa ja viestintaavirastossa.

Vuonna 2003 Alma Media tekl peruutusvaatimuksen rekisteraiimestdmme etuovi,fi -
verkkotunnuksesta, Yhtiain vaatimus hylAftiin perusteettomana (918/914/2003).

OIKEUDENKAYNTIKULUT

Ha intokiiyxdlain 74 9:n 7 momentin mukaan asianosainen on velvollinen
korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkAyntikulut kokonaan tai osaksi, jos
erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, etta
asianosainen joutuu pitem66n oikeudenkeyntikulunsa vahinkonaan, Alma Media Oyj:n
tytAryhtid Alma Media Interactive Oy on tehnyt ve*kotunnuksistamme
perusteettomat peruutusvaatlmukset. Yhtiii on aiheuttanut verkkotunnuksen haltijalle
huomattavia oikeudenkayntikuluja, jotka se on velvoitettava korvaamaan
EysimAAr4iisesti.

Alma Media Interactive oy on Alma Media oyj:n kokonaan omistama tyteryhtiii,
Merkinhaltija on yksityinen yriXeje, Osapuolten varallisuusasemat ovat siten
merkittdvSlla tavalla erilaiset, Olisi kohtuutonta, ette teysin perusteettomasta
peru utusvaatim uksesta verkkotun n uksen haltua I le ai heutuneet h uomattavat
oikeudenkiiyntikulut jeisivet verkkotunnuksen haltUan vahingoksi, Verkkotunnuksen
haltja on toiminut tiissii prosessissa liihinnii Iausunnon antajana, Asialla on kuitenkin
verkkotunnuksen haltualle ja henen elinkeinolleen erittAin suuri merkitys, koska
elinkeinon harjoittaminen ja toiminnan jatkuminen riippuu verkkotunnuksesta.

Alma Media Interactive Oy on naih ollen mAArAttiivA korvaamaan ve*kotunnuksen
haltualle aiheuttamansa oikeudenkiiyntikulut tEysimeereisesti liitteene esitetyn
2,480,00 euron laskun mukaisesti (ALV 0o/o) laillisine ko*oineen,"

Verkkotunnuksen halti ja on ti iydentanyt selvitysti ien 19.1.2011 muun ohella
seuraavastr:

"Toimitamme ttimzin lausunnon Iiitteene Helsingin hovioikeuden 3 1, 12, 2010 antaman
tuonion tAhAn kAsittelyyn olennaisesti vaikuttavassa asiassa. Viittaamme 10.12.2010
antamaamme selitykseen sekA Iausumme lisiiksi kunnioittavast[ seuraavaa.

Tuomiossaan hovioikeus vahvisti Alma Median loukanneen yksinoikeuttani
E:TlJovl-tavaramerkkiin painotuotteiden ja lehtien tunnusmerkkinij, tuomitsi Alma
Median maksamaan vahingonkorvauksia tavaramerkkiloukkauksesta, kielsi AIha
Mediaa k|iyttdmestzi ETuovl-tavarame*kie ilmoitustehden nimene ja mik.a
terkeinte, kumosi kaikki AIma Median ETUOVI -aputoiminimet mukaanlukien
peruutusvaatimuksen perusteena olevan Etuovi-lehti -a putoi m in imen,

Hovioikeus kumosi peruutusvaatimuksen perusteen,
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Hovioikeus vahvisti yksinoikeuteni ETUOVI-tavaramerkkiin painotuotteiden ja
lehtien tunnusme*kinA ja vahvisti, eXe Alma Medialla ei ole oikeutta kAyteii
tavaramerkkiai, Ttimii yksinoikeuteni kattaa luonnollisesti myiis painotuotteisiin ja
lehtiin olennaisesti liityvet verkkotunnukset etuovilehti,fi ja etuovilehti,fi,

Hovioikeus on kumonnut Atma Median Du*uhakemuksen Derusteena olevan
Etuovilehti -aputoiminimen, joten purkuhakemus on perusteeton ja se tulee hylete
ensi tilassa.

Asia olisi tullut ratkaista me*inhaltijan hyveksijo yksin silla perusteellat efta
me*inhaltja omistaa painotuotteiden ja lehtien tavaramerkiksi vuonna 2004
rekisteraiidyn tavaramerkin ETUOVI nro 231388, Purkuhakemuksen laatija oli
kuitenkin jaattainyt tietoisesti kertomatta viestintiivirastolle tZistd asian ratkaisun
kannalta ratkaisevasta tavaramerkkioikeudesta, Tavaramerkin perusteella asia olisi
voitu ratkaista jo aiemmin ilman lausuntojen antamista, )aEttyAan tahallisesti
kertomafta temiin tiedon viestintAvirastolle, tulee Alma Media miiziriitai korvaamaan
lausuntojen antamisesta merkinhaltijalle aiheutuneet kuld dysimeereisesti,

Oikeudenkeyntikulut

Hallintokiiyttijlain 74 9:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen
korvaamaan toisen asianosalsen oikeudenkdyntikulut kokonaan tai osaksi, jos
erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, ettii
asianosalnen joutuu pitemden oikeudenkeyntikulunsa vahinkonaan, Alma Media Oyj:n
tyti;ryhti, Alma Media Interactive Oy on tehnyt verkkotunnuksistamme tAysin
Derusteettomat Deruutusvaatimukset. Yhtiii on ta ha llisesti aiheutta n ut
verkkotunnuksen haltijalle huomaXavia oikeudenkaynqkuluja, jotka se on
hali nbkeytdla in perusteella velvoitettava koNaamaan teysimde re isesti,

Alma Media Interactive Oy on Alma Media Oyj:n kokonaan omistama tytAryhti'.
Me*inhaltija taas on yksityinen yriftAjA. Osapuolten varallisuusasemat ovat siten
merkittev.i 2i tavalla erilaiset. Olisi kohtuutonta. efte Derusteettomasta vaatimuksesta
verkkotunnuksen haltijalle aiheutuneet huomattavat oikeudenkeynjkulut jeisivet
verkkotunnuksen haltuan vahingoksi. Verkkotunnuksen haltija on toiminut ftsse
prosessissa laihinne husunnon antajana. Asialla on kuitenkin ve*kotunnuksen
haltualle ja hAnen elinkeinolleen eriftein suuri merkitys, koska elinkeinon
harjoiftaminen ja toiminnan jatkuminen riippuu paljoltijuuri ve*kotunnuksesta.
Nein ollen on ollut perusteltua kiiyttZie asiamiehen palveluja lausuntojen laatimisessa.

Alma Media Interactive Oy on nAin ollen m.iZirAttava korvaamaan verkkotunnuksen
haltUalle aiheuXamansa oikeudenkeyntikuld teysimeArAisesti liitteene esitetyn
3.200,00 euron laskun mukaisesti (ALV 0o/o) laillisine korkoineen,"

Verkkotunnusten halti ja on tdydentdnyt selvitystaen elokuussa 2011 muun ohella
seuraavasLr:

,KORKEIMMAN OIKEUDEN P/1ATOS 16.6.201 1

Korkein oikeus antoi 16,6,2011 peetdksense veitekesittelyyn olennaisesti liiftyvesse
oikeudenkajynnissa. Korkein oikeus ei my'ntZinyt asiassa valituslupaa Alma Medialle ja
sen tytdryhtiiii e, Hovioikeuden tuomio on nyt lainvoimainen ja lopullinen.
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HOVIOIKEUD EN TUOMIO 3 1. 1 2. 20 1 O/35 7 1

Viittaamme 10, 12,2010 antamaamme selitykseen ja 18. 1.201 1 antamaamme
listilausuntoon, jonka liitteenA hovioikeuden tuomio toimitettiin, ja lausumme lisaksi
ku n n i o i ttava sti seu ra ava a.

Hovioikeus on la[nvoimaisella ja lopullisella tuomiolla kumonnut kaikki Alma Median
ETuOVI-aputoiminimet (sivu 81) mukaanlukien tAmAn peruutusvaatimuksen
perusteena olevan "Etuovilehti"-aputoiminimen. Peruutusvaatimuksen peruste on
siten kumottu lopullisesti.

TAmAn lisAksi hovioikeus vahvisti, ettA TraskbAcki 2i on yksinoikeus ETUOVI-
tavaramerkkiin painotuotteiden ja lehtien tunnusme*kine, vahvisti Alma Median
Iouka nneen TrZiskblicki n yksinoi keutta ETuovl-tavaramerkkiin pa i notuotteiden ja
lehtien tunnusmerkkine, kielsi Alma Mediaa kayXAmAstA ETUOVI-tavaramerkkiA
painotuotteiden ja lehtien tunnusmerkkin?i ja velvoitti Alma Median maksamaan
va h i n g o n ko Na u ks i a ta va ra m e rk ki I o u k ka u ksesta.

Yksinoikeus lehtien tunnusme*kin2i kattaa verkkotunnukset etuovilehti.fl ia etuovi-
lehti,fl,

YHTEENVETO

Hovioikeus on lainvoimaisesti ja lopullisesti kumonnut verkkotunnuksen
peruutusvaatimuksen perusteena olevan EtuoviJehti -aputoiminimen, joten
pu*uhakemus on perusteeton ja se tulee vailittijmes hyl.itai.

Ilman hovioikeuden tuomiotakin asia tulee ratkaista merkinhaltuan hyvAksijo silla)
perusteella, efte me*inhaltija omistaa painotuoXeiden ja lehtien tavaramerkiksi
vuonna 2004 rekisterdidyn tavarame*in ETUOVI nro 231388. Purkuhakemuksen
laatua oli jAttAnft keftomaXa viestintevirastolle tAsta ratkaisevasta
tavaramerkkioikeudesta. Rekisteriiidyn tavaramerkin perusteella verkkotunnuksen
peruutusvaat[mus olisi voitu hyle6 myais ilman osapuolten lausuntojen antamista,
Jabtvean tuhallisesti keftomatta temen asian ratkaisun kannalta olennaisen seikan
viestinEvirastolle, tulee AIma Media maerefti korvaamaan lausuntojen antamisesta
tnerkin haltua I le aiheutuneet ku I ut teysi mae rAisesti.

OIKEUDENKAYNTIKULUT

HallintukAyt6lain 74 g:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen
korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkziyntikulut kokonaan tai osaksi, jos
erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, ette
asianosainen joutuu piftmezin oikeudenkeyn kulunsa vahinkonaan, Alma Media Oyj:n
tytairyhtiai AIma Media Interadive oy on tehnyt verkkotunnuksistamme teysin
Derusteettomat Deruutusvaati m ukset, Yhtiai on tahal lisesti a i heuttanut
ve*kotunnuksen haltijalle huomattavia oikeudenkeyn kuluja, jotka se on
hallinbkeyftiilain perusteella velvoitettava korvaamaan teysimeereisesti,

Alma Media Interactive Oy on AIma Media Oyj:n kokonaan omistama tytAryhti'.
Me*inhattja taas on yksityinen yrittiije. Osapuolten varallisuusasemat ovat siten
merkitt.ivelle bvalla erilaiset. Olisi kohtuutonta. ettZi Derusteettomasta vaatimuksesta
ve*kotunnuksen haltijalle aiheutuneet huomattavat oikeudenkeyntikuld jeisivet
verkkotunnuksen haltijan vahingoksi. Verkkotunnuksen haltija on toiminut taisse
prosessissa EhinnA lausunnon antajana, Asialla on kuitenkin verkkotunnuksen
haltualle ja henen elinkeinolleen erittAin suuri merkitys, koska elinkeinon
harjoi$aminen ja toiminnan jatkuminen riippuu paljoltijuuri ve*kotunnuksesta. NAin
ollen on ollut perusteltua kaiyftZie asiamiehen palveluja lausuntojen laatimisessa,
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Alma Media Interactive Oy on nain ollen nii,rettiive korvaamaan ve*kotunnuksen
haltijalle a iheuttama nsa oi keudenkliyntiku ld EysimAara isesti li itteene esitetyn
3.200,00 euron laskun mukaisesti (ALV 0o/o) laillisine ko*oineen,"

Vaatimuksen esittejen kuuleminen

Vaatimuksen esittaja on lausunut verkkotunnusten haltijan selvityksestti
seuraavaa:

"Alma Mediapartners on vaatinut viestintdvirastolta verkkotunnusten etuovilehti,fi ia
etuovi-lehti.fi peruutusta ja siiftoa, EdellA mainittujen verkkotunnusten haltija on
antanut selvityksense asiaan, jonka johdosta AIma Mediapartners antaa nyt oman
selvityksens6.

Toisin kuin verkkotunnuksen haltija selvityksessAAn esiteii, AIma Mediapaftnersin
esittemai peruutus- ja siirtovaatimus ei ole perusteeton. Peruutus- ia siittovaatimus on
tEysin lakiin perustuva, Alma Mediapartnersin peruutus- ia siittovaatimuksessa ei ole
esitettv va I heel lista tietoa.

SelvityksisseAn TrAskbAck ei ole esittiinyt hyveksyxevAA perustetta oikeudelleen,
Triiskbijck on ainoastaan esiftenyt, eXa henellai on rekisterdity tavaramerkki ETUOVL
jonka johdosta hen katsoo, ettii henell6 on aikaisempi oikeusperuste tavaramerkki[n
ETUOW,

Ensiksi on mainittava, efte bisin kuin Treskbeck vaift2izi, Alma Media Oyj:Ie
(jijljempenai "Alma Media") on aiempi etuoikeus tunnukseen ETUOW.COM, sillai
Helsingin hovioikeuden 31.12.201o antaman tuomion (Nro 3571) mukaan Alma
Median tunnusmerkki ETUOW,COM on vakiintunut ennen Trziskbeckin 24,3.2003
Ekemee rekisteriiintihakemusta. Siten Treskbiickin vAiXAmA aiemmasta
oikeusperusteesta on virheellinen ja tAysin perusteeton,

Toisekseen Treskbeckin omistamalla tavaramerkilld ETUOVI ei kuitenkaan ole tAmdn
verkkotunnusta koskevan asian kanssa mi6en merkitysE. Nyt kyseessd olevassa
tapauksessa peruutus- ja siirtovaatimuksen kohteena ei ole verkkotunnus etuovi,fi
vaan verkkotunnuksen etuovilehti.fi ja etuovi-lehti.fi. Nein ollen tavaramerkeill2i
ETUOVI tai ETUOW.COM ei ole asian kannalta merkityste, sillzi ne ovat riittevan
erilaisia verrattuna nyt kyseesse obviin verkkotunnuksiin.

sen sijaan Alma Mediapartnersin aputoiminimi Etuovi-lehti on asian kannalta
merkityksellinen. Alma Mediapartners on rekisteraiinyt 13.9.2004 aputoiminimen
Etuovi-lehti. Alma Mediapartnersin yksinolkeus kyseiseen toiminimeen ja sita
vastaavaan verkkotunnukseen alkaa kyseiseste rekisterdintipaivzistzi ja on tapahtunut
ennen puheena olevien verkkotunnusten rekisterdintie, TrdskbAcki A ei ole yhfta,n
rekisteriiitye tunnusmerkkioikeutta sanalle Etuovi-lehti, eike hen siten ole esiftenyt
hyvAksyttAvzie perustetta oikeudelleen,

Verkkotunnus etuovi-lehti.fi on identtinen Alma MediaDartnersin aputoiminimen
kanssa, ja verkkotunnus etuovilehti.fi eroaa Alma Mediapartnersin aputoiminimesG
vain vAfiviivan puuttumisen osalta, Siten TrAskbAckin verkkotunnuksen loukkaavat
Alma Mediapaftnersin yksinoikeuxa, ja ve*kotunnukset tulee peruuttaa ja siifteii
AIma Mediapartnersille,

Vaikka Trdskbeckin tavaramerkissli ETUOVI n sama sana kuin AIma Mediapartnersin
aputoiminimessii Etuovtlehti, sille ei ole 6mAn asian kanssa merkityne, Esime*iksi
Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisussa 28.10.2005,06897/04/7506 (Tikon Oy v.
TietoEnator Corporation) hakijan suojattu toiminimi "Tikon Oy" katsottiin olevan
tesmelben sama kuin verkkotunnus "tikon.fl". Ve*kotunnuksen haltiia vetosi
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hyvAksyftAvanA perusteena tavaranerkkiinsa "TIKON OHJELMISTOT', mutta Helsingin
hallinto-oikeus totesi, efte verkkotunnuksen haltiian tavarcme*issd esiintyvA sana ei
ole hyveksyftAvA peruste silloin, kun peruuttamisvaatimus perustuu verkkotunnusta
vasta a va a n to i m i n I m ee n,

Oikeuskirjallisuudessa on katsottq ette verkkotunnuksen sulkemista tai peruuxamista
koskeva vaatimus voidaan hy6ta silloin, kun verkkotunnuksen haltualla on oikeus-
sellaiseen tavaramerkkiin/ iohon verrattuna verkkotunnus on identtinen tai riittaivdn
samanlainen. Triiskbeckin tavaramerkki ETUOVI ei ole identt[nen ve*kotunnusten
etuovilehti.fi tai etuovi-lehti.fi kanssa. Treskbdckin tavaramerkki ETUOVI ei mydskaAn
ole riiftevAn samanlainen edellij mainittuien verkkotunnusten kanssa Alma
Mediapartnersin aputoiminimesse on lis'ksi verkkotunnuksia vastaava sananosa
"lehti", joka muodostaa keskeisen, erottamiskykyisen osan suojatusta
tunnusmerkisai, ja jonka johdosta Traskbiickin tavaramerkki ei ole riittaavaan
samanlainen ao. verkkotunnusten kanssa, TrAskbaickin tunnusmerkki voisi siten toimia
hyvatksyttaivene perusteena esimerkiksi verkkotunnukselle etuovi.fi, mutta
Treskbiicki116 ei ole miteen hyvAksyttiiveii perustetta rekisterbidii verkkotunnuksia,
joissa on tunnuksen ETUOVI liseksi myds sana "lehti".

Liseksi Treskbeckin 18.1.2011 ja 15.8.2011 toimixamissa liseselvityksisse on
virheellisesti mainittu, ette Alma Mediapartnersin kaikki ETuovLaputoiminlmet olisi
kumottu, Alma Mediapaftnersin rekisteraiidyn aputoiminimen toimiala on raioitettu
koskemaan sellaisia palveluja, joille Alma Mediapartnersin on kiistaton aikaisin
oikeusperustel eike perusteita toiminimen kumoamiselle siten ollut. Kaupparekisteri
on 6men vuoksi tehnft peai iksen olla kumoamaXa ja poistamatta rckisterist, Nma
Mediapaftnersin aputoiminimee Etuovi-lehti. Liitemme oheen kaupparekisteinotteen
(Liitel), joka osoixaa aputoiminimen Etuovilehti olevan Alma Mediapartners Oy:n
rekister1ity ja voimassaoleva aputoiminimi. Aputoiminimen toimiala on asuntoien ja
kiinteistijjen kauppaan liiWvien mainosjulkaisuien iulkaiseminen internetissA.

NAin ollen Traskbiickin verkkotunnukset etuovilehti.fi ia etuovi-lehti.fi ovat identtisie
Alma Mediapartnerin suojatun aputoiminimen kanssa, ia ne tulee peruuttaa ia siirtAA

Liseksi TreskbAck vaatii selvitvksissiien Alma Mediapartnersia korvaamaan
hallintolainkeyftjlain 74 9:n 7 momentin perusteella omat oikeudenkeyn kulunsa
OikeudenkAyntikulujen osalta AIma Mediapartnersin toteaa, ete hallintolainktiyttdlakia
sovelletaan laink;ytt66n yleisisse tuomioistuirnissa, eike nYt kesille olevassa
tapauksessa ole kyse hallintotuomioistuimista sen paremmin kuin
oikeudenkaynnistAkAiin. Siten Viestintevirasto ei voi mii.iriift kumpaakaan osapuolta

' maksamaan toisen osapuolen oikeudenkayn kuluja."

P5etaiksen perust€lut

Suoiattu nimi tai merkki

Verkkotunnuslain (22a/2OO3) 4 5:n 3 momentin mukaan verkkotunnus ei saa
oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin. Lain 3 5:n 3 kohdan'
mukaan suojatulla nimellS tai merkil ld tarkoitetaan kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-,
sAAbd- tai puoluerekisteri in merkittyd nimeS tai merkkid taikka toiminimilaissa ja
tbvaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimea, toissijaista tunnusta tai
tavaramerkkiS sekai julkisyhteisijn tai sen toimielimen nimee. viestintavirasto voi lain
12 5:n 1 momentin 3 kohdan nojalla peruuttaa verkkotunnuksen nimen tai merkin
haltijan pyynndstd, jos on painavia perusteita epeilla, ettA verkkotunnus on suojattu
nimi tai merkki, eikd verkkotunnuksen halti ja kahden viikon meereajassa esi6
hyvaksyttdvii i i  perustetta oikeudelleen. viestintdvirasto voi lain 11 5:n nojalla sulkea
verkkotunnuksen, jos epdilyyn on todennAkdisii i  syit5.
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Verkkotunnuslain 12 5:n 2 momentin mukaan Viestintdvirasto voi heti Deruuttamisen
jSlkeen siirt i i : i  verkkotunnuksen peruutusta pyytaneelle.

Verkkotunnusta etuovilehti.f i  on haettu 20.12,2009 ja se on mydnnetty halti jalleen
21.12.2009.

Verkkotunnusta etuovi-lehti.f i  on haettu 20.12.2009 ja se on my6nnetty halti jalleen
21.72.2009.

Vaatimuksen esittajdn aputoiminimi Etuovi-lehti on merkitty kaupparekisteri in jo
13.9.2004. Viestint5viraston vakijntuneen tulkinnan mukaan sanaerottimena keytettyd
v6livi ivaa ei oteta huomioon arvioitaessa verkkotunnuksen ja suojatun nimen tai
merkin vastaavuutta. Nii in ollen molemmat verkkotunnukset etuovilehti,f i  ia eruovi-
lehti.f i  ovat t i ismiil leen vastaavia suojatun aputoiminimen Etuovi-lehti kan;sa.
ViestjntAvirasto katsoo, ettd on painavia perusteita epdil lai kummankin
verkkotunnuksen olevan suojattu nimi tai merkki.

Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnuksen haltijan on esitettdve hyvaksyttevd
peruste omalle oikeudelleen, Jos verkkotunnuksen haltj ja pystyy Viestintdviraston
arvion mukaan esittemdiin oikeudell isesti relevantin perusteen oikeudelleen,
verkkotunnusta ei peruuteta. vaan asianosaisten on saatettava
tunnusmerkkioikeudell inen ri itansa ratkaistavaksi esimerkiksi tuomtoistuimeen tai
sovittava asia keskenAAn. Jos verkkotunnuksen haltija ei esita mitdiin perustetta
oikeudelleen tai halti jan esiLti imelld perusteella ei selvesti ole merkityste asiassa,
Viestintevirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen.

Verkkotunnusten halti ja on selvityksessii i in vedonnut omaan tavaramerkkiinsai EtUovi.
Hitbeat Jori-Pekka Traskbdck on hakenut tavaramerkin Etuovi (231388) rekisterdintia
3.2.2004, jolloin myds mydhemmin rekisterdidyn tavaramerkin suoja-aika on alkanut.
Tavaramerkki on rekister6ity Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirckisteriin
29.70.2004.

Tavaramerkin Etuovi t i lana on Patentti- ja rekisterihall ituksen tavaramerkki-
tietokannan mukaan "Rekisterdity, vaitekdsittely vireilla". Viestintiivirasto toteaa, ettA
vireil l i i  olevalla vditekiisittelylld ei ole asiassa oikeudell ista merkitystd, Kuten Helsingin
hall into-oikeuskin on pdetdksessii5n 05/1207103 todennut, rekisterdity tavaramerkki,
jonka veitekiisittely ei ole viele pziAttynyt, on hyviiksyttAv6 peruste verkkotunnuKsen
haltijan oikeudelle, Jos tavaramerkin rekisterdintiS ei hyv5ksyt5 tai se pojstetaan
my6hemmin rekisteriste, kilpailevan nimen tai merkin haltua voi uudelleen vaatia
ViestjntAvirastolta verkkotunnuksen peruuttamista.

Verkkotunnusten haltija on vedonnut lis6ksi siihen, ette sille "on rekister'idyn
tavaramerkkinsA perusteella aikaisin oikeusperuste verkkotunnuksiin ja niiden
erottamiskykyiseen osaan ETUOVL" ViestintAvirasto toteaa, ettA peruutusvaatimusta
ratkaistessaan se tarkastelee verkkotunnuksen rekisterdintihetken ti lannetta,
Molempien verkkotunnusten osalta voidaan todeta. ettd niiden rekisterdintihetkelld
vaatimuksen esittajalle on ollut suojattuna aputoiminimi Etuovi- lehti ja
verkkotunnusten haltualla puolestaan tavaramerkki Etuovi.

Viestintdvirasto katsoo asiassa olevan kysymys siita, onko tavaramerkki Etuovl
verkkotunnuslain tarkoittama hyviiksyttAvii peruste rekisterdidA verkkotunnuKser
etuovilehti.f i  ja etuovi-lehti.f i , vaikka mainitut verkkotunnukset ovat tdsmdlleen Alma
lYediapartners Oy: n suojattua aputoiminimea vastaavia.

Viestinti ivirasto toteaa, etta korkein hall into-oikeus on 3.7.2006 antamassaan
ratkaisussa KHO:2006:41 (Dno 2923/2/05) linjannut, ettaj ,,Viestintdvirastoa ei voida
pitAe toimivaltaisena arvioimaan verkkotunnuksen peruuttamista koskevissa
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taDauksissa ei tunnusmerkkioikeuksien keskindistd vahvuutta". KHO on ratkaisunsa
perusteluissa todennut myds, ettd verkkotunnuslaissa tai lain esitdissA ei ole
tarkemmin mderitelty site, mil loin verkkotunnus perustuu oikeudettomasti toisen
suojattuun nimeen tai merkkiin ja minkdlaisella hyv6ksyttAvell i i  perusteella
verkkotunnuksen halti ja voi puolustaa oikeuttaan verkkotunnukseen. KHO:n mukaan
Viestinti iviraston verkkotunnuslain 12 S:n 1 momentin 3 kohtaan perustuvan
toimivallan on katsottava rajoittuvan tapauksiin, joissa on ilmeisen selva6, ett:i
peruutettavaksi vaadittu verkkotunnus oikeudettomasti perustuu peruuttamista
vaatineen suojattuun nimeen tai merkkiin.

Vaikka kiisiteltevdn6 olevassa tapauksessa ei ole kyse tdsmalleen identtisestd
tapauksesta mainitun KHO:n ratkaisun kanssa, Viestintavirasto katsoo, ettd myos
tassa tapauksessa on kyse eri tunnusmerkkioikeuksien keskineisen vahvuuden
arvioinnista. Viestintavirasto toteaa, ettd koska verkkotunnusten haltijalla on oma
suojattu tavaramerkki Etuovi, ei voida pitdii i lmeisen selvana, ett?i verkkotunnukset
perustuisivat vaatimuksen esitt5jan suojattuun nimeen,

Edellii esitetyin perustein Viestintavirasto katsoo, ettd verkkotunnusten haltija on
esittenyt hyvAksyttaiviin perusteen omalle oikeudelleen, eike tapauksessa nAin ollen
ole verkkotunnuslain 12 S:n mukaisia peruuttamisen edellytyksid. Verkkotunnuksia ei
voida mydskAan peruuttamisen sijaan sulkea lain 11 5:n nojalla

Verkkotunnusten halti ja on l isaksi vaatinut oikeudenkayntikuluiensa korvaamista
hall intokiiyttdlain 74 g:n 1 momentin perusteella. Viestintdvirasto toteaa, ettA
hall intolainkiiyttdlain 1 5:n mukaan lakia sovelletaan lainkayttdiin yleisisse
hall intotuomioistuimissa sek:i si l loin, kun hall intoasiassa tehtyyn pddtijkseen haetaan
muutosta valittamalla tai vlimddrdiselle muutoksenhakukeinolla
hall intoviranomaiselta. Koska Viestint5virasto ei ole hall intotuomioistuin eikS asiassa
ole kyse muutoksenhausta, Viestintdvirasto ei voi tuomita oikeudenk;iyntikuluja
korvattavaksi hallintolainkayttiilain perusteella. Viestintavirasto toteaa, ette se tekee
verkkotunnusten peruuttamisasioita koskevat ratkaisut verkkotonnuslain nojalla, eikd
verkkotunnuslaki anna Viestintdvirastolle toimivaltaa ratkaista hallintomenettelyste
osapuoli l le mahdoll isesti aiheutuneisiin kuluihin l i i ttyvie vaatimuksia.

PAatds

Viestinti ivirasto hylkdd Alma Mediapartners Oy:n vaatimuksen verkkotunnusten
etuovilehti.f i  ja ehrovi-lehti.f i  peruuttamisesta ja siirt i imiseste.

Paetaiksen tiyt5nt66npano

Piietds pannaan verkkotunnuslain 18 5:n 1 momentin nojalla heti tAytantddn
mahdoll isesta muutoksenhausta huolimatta.

Seennaikset

Verkkotunnuslain (228/2OO3) 3 5:n 3 kohta, 4 5:n 3 momentti, 11 5, 12 5:n 1
momentin 3 kohta ja 18 5:n 1 momentti sek5 hall intolainkiiyttdlain (586/1996) 1 S.
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: valitusosoitus

Tdhan Viestintaviraston padtijkseen saa hakea muutosta Helsingin hall into-
' oikeudessa. Valitusosoitus on p5iitdksen li i tteend.

Lt l t tEEt lahennosvaaumuksesG
Jii iennds verkkotunnusten halti jan selvityksestd
Jdljennds Viestintdviraston teydennyspyynndstii vaatimuksen esittdjelle
Jeljennds vaatimuksen teiydennyksestii
Jaljennds viestintdviraston selvityspyynndstd
JaUenn6s verkkotunnusten haltijan selvityksestii
Jdljennds Viestinteviraston tietopyynndstd vaatimuksen esittajaille
Jaljennds vaatimuksen esittAjiin vastauksesta
Jiiljenndkset (2 kpl) verkkotunnusten haltijan t6ydennyksistd (liitteenii olleesta
tuomiosta on kopioitu tdmdn pdetdksen li i tteeksi vain sivut 1-3 ja 79-81)
Jaljenn6s Viestintiiviraston kuulemispyynndstii
lel jennds vaatimuksen esittejdn vastauksesta
leljennds verkkotunnusten halti jan i lmoituksesta
Tuloste PRH : n YTI-tietopalvelusta
Tuloste PRH : n tavaramerkkitietokannasta
Valitusosoitus

IAKELU Hitbeatlori-PekkaTriiskbiick
Alma Mediapartners Oy, c/o Asianajotoimisto Oy luridia Ab
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