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30.6.2017 
Dnro: 
1218/522/2016 

Jakelussa mainitut 

Verkkotunnus serenaski.fi 

Viestintäviraston päätös verkkotunnusta serenaski.fi 
koskevien vaatimusten hylkäämisestä 
Vaatimus 

Puuharyhmä Oyj (y-tunnus 0564528-9) on vaatinut Viestintävirastolta 
verkkotunnuksen serenaski.fi merkitsemistä Puuharyhmä Oyj:n käyttöön. 

Asian käsittely 

Puuharyhmä Oyj:n vaatimus on saapunut Viestintävirastoon 25.11.2016. 

Viestintävirasto on 28.11.2016 pyytänyt vaatimuksen esittäjää 
täydentämään vaatimustaan 12.12.2016 mennessä. 

Puuharyhmä Oyj on täydentänyt vaatimustaan 28.11.2016. 

Viestintävirasto on 21.12.2016 pyytänyt sähköpostitse verkkotunnuksen 
käyttäjää, Iiro Lahdenmaata esittämään viimeistään 4.1.2017 selvitystä 
verkkotunnuksen serenaski. fi ha kutarkoituksesta. 

A on vastannut selvityspyyntöön 21.12.2016. 

Viestintävirasto on 11.1.2017 varannut vaatimuksen esittäjä lIe tilaisuuden 
tulla kuulluksi verkkotunnuksen käyttäjän selvityksestä 25.1.2017 
mennessä. 

Puuharyhmä Oyj on vastannut kuulemiseen 11.1.2017. 

Viestintävirasto on 13.1.2017 pyytänyt vaatimuksen esittäjää 
täydentämään selvitystään 27.1.2017 mennessä. 

Puuharyhmä Oyj on täydentänyt selvitystään 13.1.2017 

Viestintävirasto on 18.4.2017 varannut verkkotunnuksen käyttäjälle 
tilaisuuden lausua vaatimuksen esittäjän vastineesta 2.5.2017 mennessä. 

A on vastannut kuulemiseen 18.4.2017. 

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313 
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www .f cora .fi 
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Viestintävirasto on 31.5.2017 varannut vaatimuksen esittäjälie tifaisuuden 
tulla kuulluksi verkkotunnuksen käyttäjän selvityksestä 14.6.2017 
mennessä. 

Puuharyhmä Oyj on vastannut kuulemiseen 31.5.2017. 

Vaatimuksen perusteet 

Vaatimuksen esittäjä on Patentti- ja rekisterihallituksen 
tavaramerkkirekisteriin rekisteröidyn tavaramerkin Serena (105996) haltija. 
Vaatimuksen esittäjä on lisäksi vedonnut tavaramerkkiin Serena Ski. 

Vaatimuksen esittäjällä on lisäksi kaupparekisteriin rekisteröity 
aputoiminimi Espoon Matkailukeskus Serena. 

Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnus serenaski.fi avaa sivustan, 
joka pohjautuu vaatimuksen esittäjän oman sivustan serena.fi edelliseen 
versioon. Lisäksi sivustolla serenaski.fi käytetään luvatta vaatimuksen 
esittäjän logoa ja tavaramerkkiä. Vaatimuksen esittäjän mukaan 
verkkotunnus serenaski.fi ja sivustalla käytetty logo ovat suoria kopioita 
Puuharyhmä Oyj:n omasta osoitteesta ja logosta. 

Verkkotunnuksella serenaski.fi avautuva sivusta sisältää lisäksi mainoksia, 
joten vaatimuksen esittäjän mukaan on ilmeistä, että verkkotunnuksen 
käyttäjä pyrkii hyötymään Puuharyhmä Oyj:n tavaramerkistä ja sen 
maineesta ja tunnettuudesta. Vaatimuksen esittäjän mukaan sivusta on 
luotu ansaintatarkoituksessa. Kyse on vaatimuksen esittäjän mukaan 
valesivustosta. 

Verkkotunnuksen käyttäjän selvitys 

Verkkotunnuksen käyttäjän mukaan "verkkotunnus on rekisteröity 
extreme-leskemiseen suunnatun harrastajasivuston perustamiseksi. II 
Verkkotunnuksen käyttäjän mukaan sivustan sisältö ei liity mitenkään 
Puuharyhmä Oyj:n vesipuistoon tai hiihtokeskukseen. Sivuston 
tarkoituksena ei myöskään ole hyötyä Puuharyhmä Oyj:n logoista, 
tavara merkeistä tai niiden mahdollisesta tunnettavuudesta. 

Verkkotunnuksen käyttäjä toteaa lisäksi, että sivustoIle on virheellisesti 
jäänyt vanha html-koodi, joka on poistettu. 

Vaatimuksen esittäjän kuuleminen 

Vaatimuksen esittäjä toteaa edelleen, että sekä Serena, että Serena Ski 
ovat rekisteröityjä tavara merkkejä, jotka ovat olleet käytössä vuodesta 
1988 lähtien. Tämän osalta Viestintävirasto on pyytänyt vaatimuksen 
esittäjää yksilöimään tavaramerkit rekisterinumeroilla. Vaatimuksen 
esittäjä on ilmoittanut tavaramerkin rekisterinumeroksi 105996, joka 
kuuluu sanatavaramerkille Serena. 

Vaatimuksen esittäjä kyseenalaistaa verkkotunnuksen käyttäjän selvityksen 
extreme-Iaskemiseen keskittyvästä sivustosta, sillä sivustolla ei ole mitään 
mainintaa kyseisestä toiminnasta. Sivustan sisältö viittaa ainoastaan 
Serena Ski:hin, jonka lisäksi sivustalla on muutamia mainosbannereita. 
Vaatimuksen esittäjän mukaan esimerkiksi YTJ ei tunne yhtään extreme- 
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laskemiseen keskittyvää aatteellista yhdistystä. Vaatimuksen esittäjän 
mukaan ei ole hyväksyttävää, että rekisteröidyn tavaramerkin kaupallinen 
hyödyntäminen on "sallittua joskus mahdollisesti toteutuvasta syystä." 
Vaatimuksen esittäjän mukaan asiassa on myös ilmeinen sekoittumisen 
vaara. 

Vaatimuksen esittäjän mukaan serenaski.fi -sivuston ainoana tarkoituksena 
on ollut kaapata liikennettä siten, että sivuilla oleville mainosbannereille 
saadaan klikkauksia. Vaatimuksentekohetkellä serenaski.fi -sivusto on 
sisältänyt laittomasti käyttöönotetun lähdekoodin, sekä vaatimuksen 
esittäjän graafiset elementit. 

Verkkotunnuksen käyttäjän kuuleminen 

Verkkotunnuksen käyttäjä toistaa selvityksensä siitä, että verkkosivuston 
sisältö ei loukkaa Puuharyhmä Oyj:n tavaramerkkiä, eikä sekoittumisen 
mahdollisuutta ole. Sivustolla ei myöskään ole kaupallista tarkoitusta. 
Verkkotunnuksen käyttäjän mukaan sivustoIla on verkkotunnuksen 
rekisteröimisen jälkeen ollut kahdeksan kävijää. 

Verkkotunnuksen käyttäjä toteaa lisäksi, että hänen ryhmällään ei ole 
velvollisuutta rekisteröityä yhdistykseksi, eikä hän myöskään näe tarvetta 
muuttaa ryhmänsä nimeä 80-luvulla mahdollisesti auki olleen 
hiihtokeskuksen takia. 

Vaatimuksen esittäjän toinen kuuleminen 

Vaatimuksen esittäjä toteaa, että Serena ja Serena Ski ovat vuodesta 1988 
alkaen yhtäjaksoisesti auki olleita, laajasti tunnettuja hiihto- ja 
vesipu istokeskuksia. 

Vaatimuksen esittäjä toteaa edelleen, että verkkotunnus serenaski.fi viittaa 
suoraan Serena Ski hiihtokeskukseen, ja että Serena on rekisteröity ja 
yleisesti tunnettu tavaramerkki. Verkkosivujen sisältö oli suoraan kopioitu 
vaatimuksen esittäjän vanhan sivuston sisällöstä, ja sisältö poistettiin vasta 
Viestintäviraston puuttumisen jälkeen. Verkkotunnus serenaski.fi on lisäksi 
ollut aikaisemmin Puuharyhmä Oyj:n käytössä, mutta 2016 tapahtuneen 
verkkotunnusten ylläpitomuutoksen takia verkkotunnus jäi virheellisesti 
pois Puuharyhmä Oyj:n käytöstä. 

Vaatimuksen esittäjän mukaan serenaski.fi on kaapattu ilmeisessä 
hyötymistarkoituksessa, sillä vaikka mikä muu tahansa nimi olisi ollut 
vapaana, valitsi verkkotunnuksen käyttäjä verkkotunnuksekseen tunnetun 
nimen serenaski.fi. Verkkotunnus on sekoitettavissa Puuharyhmä Oyj:n 
toimintaan. Ensimmäiset ilmoitukset sivustosta tulivat nimenomaan Serena 
Ski: n omilta asiakkailta. 

Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnuksen käyttäjä ei ole esittänyt 
mitään hyväksyttävää syytä sille, miksi extreme-Iaskemiseen suuntautuva 
harrasteryhmä tarvitsee rekisteröityä tavaramerkkiä toimintaansa. 

Päätöksen perustelut 

Viestintävirasto ratkaisee verkkotunnusten riita-asiat 
tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 169 §:n nojalla. 
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169 §:n 3 momentin mukaan, jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
oikeudenhaltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Viestintävirasto voi 
poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen 
verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan 
käyttöön. 

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. 

Tietoyhteiskuntakaaren 166 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan 
verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä 
tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa. 

Lain 3 §: n 21 kohdan mukaan suojatuIla nimellä ja suojatuIla merkillä 
tarkoitetaan 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 serenaski.fi on rekisteröity käyttäjälleen 26.9.2016. 

Vaatimuksen esittäjä on vedonnut vaatimuksessaan tavaramerkkiin Serena 
Ski, joka ei ole rekisteröity tavaramerkki. Vaatimusta voidaan kuitenkin 
tulkita siten, että vaatimuksen esittäjä on vedonnut merkin Serena Ski 
vakiintumiseen. Viestintäviraston ratkaisukäytännön mukaan 
rekisteröimätön nimi tai tavaramerkki voi olla poistamisen perusteena vain 
silloin, kun se on kiistattomasti vakiintunut. Vakiintumisen pitää olla niin 
ilmeistä, että ilman siitä esitettävää selvitystäkin Viestintävirasto voi todeta 
nimen tai tavara merkin vakiintuneeksi. Muiden kuin poikkeuksellisen 
tunnettujen nimien ja merkkien vakiintumisen toteaminen edellyttäisi 
laajaa tunnusmerkkioikeudellista näytön arviointia, joka ei ole mahdollista 
verkkotunnusten poistomenettelyssä. Verkkotunnuksen poistaminen tai 
merkitseminen oikeudenhaltijan käyttöön on tarkoitettu tehokkaaksi ja 
nopeaksi tavaksi puuttua selkeisiin tunnusmerkkioikeuksien 
loukkaamistapauksiin. 

Vaatimuksen esittäjä on lisäksi vedonnut tavaramerkkiin Serena (105996). 
Tavaramerkki on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen 
tavaramerkkirekisteriin 20.12.1989. Verkkotunnus eroaa suojatusta 
tavaramerkistä kuitenkin sanalla ski. 

Viestintävirasto katsoo, että verkkotunnus ei ole vaatimuksen esittäjän 
suojattua tavara merkkiä vastaava. 

Viestintävirasto katsoo, että verkkotunnus kuitenkin muistuttaa vaatijan 
suojattua tavaramerkkiä Serena (105996) merkitsemishetkellä. 

Tietoyhteiskuntakaaren 166 §:n 2 momentin 2 kohdan yksityiskohtaisten 
perustelujen (HE 221/2013, s. 172) mukaan verkkotunnus ei saisi 
merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos 
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verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa. Verkkotunnuslain esitöiden (HE 96/2002 vp) 
mukaisesti Viestintävirasto on katsonut, että verkkotunnus on hankittu 
hyötymistarkoituksessa, jos tunnuksen rekisteröijän tavoitteena on ollut 
saada hyötyä toisen suojatun nimen tai merkin maineesta tai 
tunnettavuudesta. Vahingoittamistarkoitus taas on voinut ilmetä 
esimerkiksi sellaisen verkkotunnuksen hankkimisena, joka on omiaan 
haittaamaan toisen liiketoimintaa. Vahingoittamistarkoitus voi olla 
kysymyksessä myös silloin, kun tunnuksen rekisteröijän motiivina on 
ainoastaan estää tunnusmerkkioikeuden haltijaa saamasta tunnusta 
itselleen. 

Tietoyhteiskuntakaaren 169 §:n 3 momentin yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaan (HE 221/2013, s. 174 - 175) Viestintävirastolie 
säädetään oikeus poistaa verkkotunnus verkkotunnusrekisteristä ja fi 
juuresta tai merkitä se oikeuden haltijan nimiin, mikäli oikeuden haltija 
esittää tätä koskevan pyynnön Viestintävirastolie. Verkkotunnuksen 
poistaminen on edellyttänyt verkkotunnuslain (228/2003) esitöidenkin 
mukaisesti vahvaa näyttöä oikeudenloukkauksesta eikä 
tietoyhteiskuntakaarella ole tarkoitus poiketa Viestintäviraston 
tähänastisesta ratkaisukäytännöstä. Viestintävirasto soveltaa 166 §: n 2 
momentissa tarkoitettuun suojattuun nimeen tai merkkiin kohdistuvaan 
vaatimukseen jälkikäteisvalvonnan lisäksi aikaprioriteettiperiaatetta. 
Tietoyhteiskuntakaaren säännöksillä ei ole muutettu Viestintäviraston 
toimintatapaa, jossa perustellun vaatimuksen esittämisen jälkeen 
Viestintävirasto kuulisi asianosaisia ja selvittäisi pyynnön oikeudellisia 
perusteita. 

Asianosaisten väitteistä 

Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnuksen käyttäjä on rekisteröinyt 
verkkotunnuksen serenaski.fi hyötymistarkoituksessa. Vaatimuksen 
esittäjän on perustellut hyötymistarkoitusta mm. sillä, että verkkotunnus 
serenaski.fi viittaa suoraan vaatimuksen esittäjän vakiintuneeseen ja 
tunnettuun tavaramerkkiin Serena Ski sekä sillä, että serenaski.fi sisältö on 
suoraan kopioitu vaatimuksen esittäjän serena.fi -sivuston vanhasta 
sisällöstä ja sivustolla käytetään luvatta vaatimuksen esittäjän 
tavaramerkkejä ja lähdekoodia. Sivusto on vaatimuksen esittäjän mukaan 
luotu ainoastaan ansaintatarkoituksessa hyväksikäyttäen vaatimuksen 
esittäjän tavaramerkin tunnettuutta. Verkkotunnus on vaatimuksen 
esittäjän mukaan sekoitettavissa Puuharyhmä Oyj:n toimintaan. 

Verkkotunnuksen käyttäjä on selvityksessään todennut, että verkkotunnus 
on rekisteröity extreme-Iaskemiseen suunnatun harrastajasivuston 
perustamiseksi. Käyttäjä kertoo, että sivustolle on epähuomiossa jäänyt 
vanha html-koodi, joka on poistettu. Käyttäjän mukaan sivuston sisältö ei 
liity Puuharyhmä Oyj:n, eikä sivuston tarkoituksena ole hyötyä yrityksen 
logoista tai mahdollisesta tunnettavuudesta. Verkkotunnuksen käyttäjä on 
myös ilmoittanut, että sivustolla on ollut verkkotunnuksen rekisteröimisen 
jälkeen kahdeksan kävijää. 

Vaatimuksen esittäjä on vastineissaan todennut, että Serena ja Serena Ski 
ovat tunnettuja tavaramerkkejä, jotka ovat olleet käytössä vuodesta 1988 
asti. Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkosivusto serenaski.fi ei ole 
sisältänyt mitään viittausta extreme-Iaskemiseen, vaan sen sijaan 



~ Viestintävirasto 6 (8) 

viittauksen Serena Ski hiihtokeskukseen sekä mainosbannereita. 
Verkkosivuston tarkoituksena on vaatimuksen esittäjän mukaan kerätä 
klikkauksia mainosbannereille. Vaatimuksen esittäjä pitää virheellisenä 
verkkotunnuksen käyttäjän väitettä siitä, että verkkotunnuksen 
rekisteröinnillä ei olisi tarkoitus hyötyä vaatijan tavaramerkin 
tunnettuudesta. Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnus serenaski.fi 
on lisäksi ollut aiemmin sen käytössä. 

Viestintävira ston johtopäätökset 

Viestintävirasto toteaa, että tietoyhteiskuntakaaren mukaan verkkotunnus 
on pääsääntöisesti hakijan vapaasti valittavissa ja merkittävissä. Jos 
verkkotunnus kuitenkin merkitsemishetkellä vastaa tai muistuttaa toisen 
suojattua nimeä tai tavaramerkkiä, on suojatun nimen tai tavaramerkin 
haltijalla oikeus pyytää verkkotunnuksen poistamista. 

Suojattua nimeä tai tavaramerkkiä muistuttava verkkotunnus voidaan 
kuitenkin poistaa tai merkitä oikeudenhaltijan nimiin vain silloin, kun 
verkkotunnus on merkitty ilmeisessä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa. 

Tietoyhteiskuntakaaren hallituksen esityksen yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaan verkkotunnuksen poistamisen edellytyksenä on aina 
vahva näyttö oikeudenloukkauksesta, ja riittävä yhteys verkkotunnuksen 
merkitsemisen tarkoituksen ja vaatimuksen esittäjän suojatun nimen tai 
tavaramerkin välillä. Viestintävirasto toteaa, että ilmeistä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti, ja ratkaisu perustuu 
aina kokonaisharkintaan. 

Viestintävirasto toteaa, että vaatimuksen esittäjä on perustellut 
verkkotunnuksen käyttäjän hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta 
pääasiassa verkkosivuston serenaski.fi sisällöllä, esim. siten, että sivuston 
sisältö on kopioitu vaatimuksen esittäjän omalta vanhalta sivustolta ja että 
sivustoIla käytetään luvatta vaatimuksen esittäjän tavaramerkkejä. 
Viestintävirastolla ei verkkotunnusten poistovaatimuksia käsitellessään ole 
kuitenkaan toimivaltaa puuttua verkkosivujen sisältöön tai ratkaista asiaa 
verkkosivuston sisällön perusteella. Asian ratkaisu perustuu sen arviointiin, 
onko verkkotunnus rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa ja siihen, onko verkkotunnuksella ja 
vaatimuksen esittäjän tavaramerkillä selkeä yhteys toisiinsa. Vaatimuksen 
menestyminen tarvitsee tuekseen muuta näyttöä ilmeisestä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksesta kuin verkkosivujen sisältö. 

Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnus serenaski.fi on ollut aiemmin 
sen käytössä, eikä verkkotunnusta ole uudistettu. Viestintävirasto toteaa, 
että sillä, onko verkkotunnus ollut aiemmin vaatimuksen esittäjän 
käytössä, ei ole merkitystä tämän asian käsittelyssä. Viestintävirasto toteaa 
edelleen, että verkkotunnuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeen 
verkkotunnus on niin sanotulla suoja-ajalla yhden kuukauden ajan, jonka 
jälkeen se vapautuu kaikille uudestaan vapaasti rekisteröitäväksi. 

Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnus serenaski.fi on sekoitettavissa 
sen laajasti tunnettuun tavaramerkkiin Serena. Viestintävirasto pitää 
mahdollisena, että verkkotunnus serenaski.fi voi samankaltaisuutensa 
vuoksi tulla internetin käyttäjien taholta sekoitetuksi vaatimuksen esittäjän 
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tavaramerkkiin Serena. Verkkotunnuksen sekoitettavuutta ei ole kuitenkaan 
sellaisenaan säädetty perusteeksi verkkotunnuksen poistamiselle. 
Viestintävirasto toteaa, että sekoittumisen mahdollisuus liittyy kaikkiin 
toisiaan muistuttaviin nimiin, tavaramerkkeihin ja verkkotunnuksiin. 

Vaatimuksen esittäjä on vedonnut myös tavara merkin Serena laajaan 
tunnettuuteen sekä vakiintuneeseen tavaramerkkiin Serena Ski. 
Viestintävirasto toteaa, että suojatun tavaramerkin laaja tunnettuus, tai 
vaatimuksen esittäjän ja verkkotunnuksen käyttäjän toimiminen samalla 
alalla toistensa kilpailijoina voisivat tukea väitettä siitä, että suojattua 
nimeä tai tavaramerkkiä muistuttava verkkotunnus olisi haettu 
hyötymistarkoituksessa. Nämä seikat eivät kuitenkaan yksinään riitä 
osoittamaan verkkotunnuksen käyttäjän hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoitusta. Viestintävirasto toteaa myös, että tässä 
käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kyse siitä, että vaatimuksen esittäjä ja 
verkkotunnuksen käyttäjä toimisivat samalla toimialaIla toistensa 
kilpailijoina. 

Viestintävirasto toteaa, että suojatun tavaramerkin haltijalle 
verkkotunnuksen käytöstä mahdollisesti aiheutuva haitta tai 
verkkotunnuksen käyttäjän mahdollinen hyötyminen verkkotunnuksen 
käytöstä eivät ole verkkotunnuksen poistamisen perusteita, ellei 
verkkotunnuksen käyttäjän tarkoituksena ole ollut vahingoittaa 
vaatimuksen esittäjää tai hyötyä oikeudettomasti tämän tavaramerkistä. 
Esimerkiksi pelkästään se, että verkkotunnuksen käyttäjä olisi ollut 
tietoinen toisen suojatusta merkistä, ei ole osoitus siitä, että 
verkkotunnusta olisi haettu ilmeisenä tarkoituksena hyötyä tavaramerkistä 
oikeudettomasti tai vahingoittaa tavara merkin haltijaa. 

Viestintävirasto on pyytänyt verkkotunnuksen käyttäjä Itä selvitystä siitä, 
missä tarkoituksessa se on hankkinut verkkotunnuksen serenaski.fl. 
Verkkotunnuksen käyttäjän mukaan verkkotunnus on rekisteröity extreme 
laskemiseen keskittyvää harrastelijasivustoa varten, eikä verkkotunnuksella 
ole mitään tekemistä vaatimuksen esittäjän tavaramerkkien kanssa. 
Käyttäjä on tämän asian käsittelyn aikana poistanut verkkotunnuksella 
serenaski.fi avautuneen sivuston aikaisemman sisällön, johon vaatimuksen 
esittäjä on viitannut. 

Asiassa esitettyjen seikkojen valossa ja asiaa kokonaisuutena harkiten 
Viestintävirasto ei ole saanut verkkotunnuksen käyttäjän tarkoituksesta 
sellaista käsitystä, että sen ilmeisenä tavoitteena olisi ollut hyötyä 
vaatimuksen esittäjän suojatun tavaramerkin maineesta tai tunnettuudesta. 
Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, josta kävisi ilmi, että 
verkkotunnuksen hankkimisen tarkoituksena olisi ollut vahingoittaa 
vaatimuksen esittäjää. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että 
verkkotunnusta ei ole merkitty ilmeisessä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa. 

Viestintävirasto katsoo, että verkkotunnus muistuttaa toisen suojattua 
tavaramerkkiä, mutta koska verkkotunnusta ei ole merkitty ilmeisessä 
hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, tietoyhteiskunta kaaren 166 §:n 
2 momentin mukaisia poistamisen edellytyksiä ei ole. 
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Päätös 

Viestintävirasto hylkää Puuharyhmä Oyj:n vaatimuksen verkkotunnuksen 
serenaski.fi merkitsemisestä suojatun tavaramerkin haltijan käyttöön. 

Säännökset 

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 3 §:n 21 kohta, 166 § 2 momentti, 167 
§ 1 momentti, 169 § 3 momentti sekä 343 §. 

Muutoksenhaku 

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

Päätöksen täytäntöönpano 

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

Lakimies 
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Apulaisjohtaja 

Liitteet Jäljennös vaatimuksesta 
Jäljennös Viestintäviraston täydennyspyynnöstä 
Jäljennös vaatimuksen täydennyksestä 
Jäljennös Viestintäviraston selvityspyynnöstä 
Jäljennös verkkotunnuksen käyttäjän selvityksestä 
Jäljennös Viestintäviraston kuulemispyynnöstä vaatijalIe 
Jäljennös vaatimuksen esittäjän vastauksesta kuulemiseen 
Jäljennös Viestintäviraston kuulemispyynnöstä käyttäjälle 
Jäljennös verkkotunnuksen käyttäjän vastauksesta kuulemiseen 
Jäljennös Viestintäviraston kuulemispyynnöstä vaatijalie 
Jäljennös vaatijan vastauksesta kuulemiseen 
Tuloste PRH:n YTJ-tietopalvelusta 
Tuloste PRH: n tavaramerkkirekisteristä 
Valitusosoitus 
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