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Jakelussa mainitut 

Verkkotunnus . )( ~fi 

Viestintäviraston päätös verkkotunnusta 
koskevien vaatimusten hylkäämisestä 

X .fi 

Vaatimus 

A on vaatinut Viestintävirastolta verkkotunnuksen X~.fi 
merkitsemistä oikeudenhaltijan käyttöön. 

Asian käsittely 

A:n vaatimus on saapunut Viestintävirastoon 29.1.2017. 

Viestintävirasto on 31.1.2017 pyytänyt sähköpostitse vaatimuksen esittäjää 
täydentämään vaatimustaan viimeistään 28.2.2017. 

Vaatimuksen tekijä ei ole vastannut täydennyspyyntöön. 

Vaatimuksen perusteet 

Vaatimuksen esittäjä on vaatimuksessaan vedonnut nimeen Santar Invest 
Oy (2215911-9). Vaatimuksen esittäjä on vaatimuksessaan todennut 
lisäksi, että verkkotunnus X.fi on ollut hänen hallussaan vuodesta 
2011 asti ja syksyn muutoksen yhteydessä palveluntarjoajan inhimillisen 
erehdyksen johdosta huolimatta toimeksiannosta ja maksetusta 
voimassaolevasta sopimuksesta verkkotunnuksen rekisteröinti on jäänyt 
heiltä vahvistamatta. Vaatimuksen esittäjän mukaan tästä aiheutuu 
merkittävää sekaannusta ja vaikeuttaa merkittävästi toimeentulon 
hankintaa. 

Päätöksen perustelut 

Viestintävirasto ratkaisee verkkotunnusten riita-asiat 
tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 169 §:n nojalla. 

Mikäli 166 §: n 2 momentissa tarkoitettu oikeudenhaltija pyytää 
verkkotunnuksen poistamista, Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 
169 §: n 3 momentin nojalla poistaa laissa asetettujen säännösten 
vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi 
juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön. 
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Tietoyhteiskuntakaaren 166 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan 
verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä vastata toisen suojattua nimeä tai 
merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään 
hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle. Lisäksi lain 
166 § 2 momentin 2 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa 
merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos 
verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa. 

Suojatulla nimellä ja suojatuIla merkillä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 
3 § 1 momentin 21 kohdan mukaisesti kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, 
säätiö- tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja merkkiä taikka 
toiminimilaissa (128/1979) tai tavaramerkkilaissa (7/1964) tarkoitettua 
vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä 
julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, 
julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen 
toimielimen nimeä. 

Verkkotunnus 
samana päivänä. 

X .fi on haettu 11.1.2017 ja se on merkitty käyttäjälle 

Vaatimuksen esittäjä on ilmoittanut vaatimuksessaan, että verkkotunnus 
X' ..f on aikaisemmin ollut sen käytössä. Verkkotunnuksen 

voimassaoloaika on kuitenkin jäänyt inhimillisen erehdyksen takia 
uudistamatta. Se, että verkkotunnus on aiemmin ollut vaatimuksen 
esittäjän käytössä, ei ole tietoyhteiskuntakaaren mukainen peruste vaatia 
verkkotunnusta poistettavaksi. Viestintävirasto on pyytänyt vaatimuksen 
esittäjää täydentämään vaatimustaan ilmoittamalla, mihin 
tietoyhteiskuntakaaressa säädettyyn suojattuun nimeen tai merkkiin 
vaatimus perustuu. Vaatimuksen esittäjä ei ole täydentänyt vaatimustaan. 

Viestintävirasto toteaa, että verkkotunnus X .fi ei ole 
verkkotunnuksen merkitsemishetkellä vastannut tai muistuttanut 
vaatimuksen esittäjän suojattua nimeä tai merkkiä. Tietoyhteiskuntakaaren 
166 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisia verkkotunnuksenpolston 
edellytyksiä ei siten ole. 

Päätös 

Viestintävirasto hylkää Am. vaatimuksen verkkotunnuksen 
)( !.fi merkitsemisestä oikeudenhaltijan käyttöön. 

Säännökset 

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 3 §:n 21 kohta, 166 § 2 momentin 1 ja 
2 kohta, 169 § 3 momentti sekä 343 §. 

Muutoksenhaku 

Tähän Viestintäviraston päätökseen saa hakea muutosta 
tietoyhteiskuntakaaren 343 §: n mukaisesti markkinaoikeudessa . 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
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Päätöksen täytäntöönpano 

Viestintävirasto panee päätöksen täytäntöön muutoksenhakuajan 
päätyttyä, jollei markkinaoikeus toisin määrää. 
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