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Tiivistelmä: Lähtökohtaisesti tavaramerkit nauttivat EU:ssa absoluuttista suojaa kaksinkertaisen 

samuuden tilanteissa, eli tilanteissa, joissa vertailtavat merkin sekä niiden kattamat tavarat tai palvelut 

ovat samoja. Lähempi tarkastelu osoittaa, ettei identtisyyssuoja ole siinä mielessä ehdoton, että 

tavaramerkinhaltija nauttisi suojaa kaikissa tilanteissa – Euroopan unionin tuomioistuin on liittänyt 

kaksinkertaista samuutta koskevan identtisyyssuojasäännön (tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 10 

artiklan 2 kohdan a alakohta; tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohta) 

yhteyteen nk. funktioteorian tai funktio-opin, jonka mukaan tavaramerkinhaltijan kielto-oikeus 

kattaakin vain tilanteet, joissa kolmannen toiminta vahingoittaa tai voi vahingoittaa jotakin 

tavaramerkin tehtävistä. EUT on oikeuskäytännössään tunnustanut, että tavaramerkillä voi olla sen 

keskeisen alkuperää osoittavan tehtävän ohella muitakin tehtäviä, kuten investointi- ja 

mainostehtävät, joita voidaan kutsua moderneiksi tavaramerkkifunktioiksi. Käsillä olevassa 

maisterintutkielmassa tutkitaan ensisijaisesti tavaramerkin investointitehtävälle aiheutuvan vahingon 

edellytyksiä kaksinkertaisen samuuden tilanteissa, ts. milloin konkreettisesti täyttyy 

investointitehtävälle aiheutuvan vahingon edellytys identtisyyssuojasäännön nojalla ratkaistavissa 

tavaramerkkiloukkauskanteissa. Tutkielmassa pyritään myös vastaamaan kysymykseen siitä, miten 

investointi- ja mainontatehtävä eroavat toisistaan, sillä niiden välinen rajanveto on osoittautunut 

vaikeaksi ja paikoitellen jopa epätarkoituksenmukaisesti. Tavaramerkin modernien tehtävien suojan 

tunnustaminen merkitsee siirtymää harhaanjohtavuudelta suojaavasta tavaramerkkioikeudesta kohti 

investointeja suojaavaa tavaramerkkioikeutta. Vaikka ajatus investointeja suojaavasta 

tavaramerkkioikeudesta on yleisesti hyväksytty, on moderneja tavaramerkkifunktioita suojaavaa 
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funktio-oppia kohtaan on esitetty kritiikkiä muun ohella siksi, että muistuttaa laajennettua 

tavaramerkkisuojaa ja ettei tavaramerkin tehtäville aiheutuvan vahingon vaatimus perustu 

kirjoitettuun oikeuteen. EUT on myös soveltanut funktioteoriaa oikeuskäytännössään 

epäjohdonmukaisesti.  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimusaiheen tausta 

 
Historiallisesti tavaramerkin tehtävänä on ollut osoittaa tavaroiden ja palveluiden alkuperä. 

Tavaramerkki ei ole kuitenkaan vain keino erottaa tavaramerkinhaltijan tuotteet muiden 

vastaavista, vaan tavaramerkillä voi olla itsenäistä liikearvoa – tavaramerkki voi olla 

yrityksen valtavakin omaisuuserä, esimerkiksi onnistuneiden markkinointiponnisteluiden 

myötä. Brändiuskolliset kuluttajat ostavat tavaramerkillä varustettuja tuotteita ”merkin 

itsensä” vuoksi, sillä he liittävät merkkiin tiettyjä mielikuvia – esimerkiksi tunteen 

ylellisyydestä tai ekologisuudesta. Niinpä on katsottu aiheelliseksi käydä keskustelua 

tavaramerkkien asianmukaisesta suojan laajuudesta ja siitä, pitääkö niiden kykyä tarjota 

aineettomia hyötyjä suojata modernien tavaramerkkifunktioiden kautta, mikä ylittää niiden 

keskeisen, alkuperää osoittavan, tehtävän. 

Tavaramerkkisuojan sisältöä ja laajuutta hahmotetaankin usein oikeuskirjallisuudessa 

tavaramerkkifunktioiden, eli tavaramerkin tehtävien, avulla ja modernissa 

tavaramerkkioikeudessa siis tunnistetaankin, että tavaramerkillä on sen alkuperää osoittavan 

tehtävän ohella muitakin tehtäviä, kuten esimerkiksi nk. mainos- ja investointitehtävä. 

Ajatus on jo kymmenien vuosien ajan hyväksytty unionin tuomioistuimen 

ratkaisukäytännössä ja eurooppalaisessa oikeuskirjallisuudessa – nykyaikaiset liiketoiminta- 

ja markkinointikäytännöt johtavat etenevissä määrin siihen, että tavaramerkkien rooli 

muuttuu kuluttajia suojaavista välineistä investointien suojaamisen välineiksi, joita 

käytetään tavaramerkinhaltijoiden kaupallisten etujen määrittämiseen ja suojaamiseen 

niiden ensisijaisena tavoitteena.1 

Tyypillisesti tavaramerkkiloukkausten arviointi on nojannut sekaannusvaaran läsnäoloon. 

Tällä sekaannusvaaraan nojaavalla loukkausedellytysten arvioinnilla on suojattu 

tavaramerkin keskeistä alkuperää osoittavaa tehtävä. Euroopan unionin 

tavaramerkkidirektiivi ja -asetus sisältävät myös niin kutsutun identtisyyssuojan 

kaksinkertaista samuutta koskevissa tilanteissa, joissa sekä vertailtavat merkit että tavarat tai 

palvelut ovat samoja. Identtisyyssuojaa on kutsuttu ehdottomaksi suojaksi – sanamuoto ei 

edellytä merkkien välistä sekaannusvaaraa. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, ettei 

 
1 Tarawneh 2016, s. 352. 
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identtisyyssuoja ole siinä mielessä ”ehdoton”, että se suojaisi tavaramerkinhaltijaa kaikissa 

tilanteissa. EUT on liittänyt identtisyyssuojan yhteyteen niin kutsutun funktioteorian tai 

funktio-opin, vahvistaen, että tavaramerkinhaltijan kielto-oikeus koskettaa vain niitä 

tilanteita, kun toiminnalla voidaan vaarantaa jokin tavaramerkin tehtävistä, ts. funktioista – 

kuten esimerkiksi investointitehtävä. ”Ehdottoman” suojan tarkoituksena on siis varmistaa, 

että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä.  

Vaikka näennäisesti funktioteorian liittäminen kaksinkertaista samuutta koskevaan 

identtisyyssuojaan rajoittaakin absoluuttista suojaa, avaa se ovet potentiaalisesti laajallekin 

tavaramerkkisuojalle, sillä se voi ulottaa tavaramerkin suojan myös sekaannusvaaraa 

aiheuttamattomiin käyttötapoihin. EUT ei ole olekaan soveltanut johdonmukaisesti 

funktioteoriaansa kaksinkertaista samuutta koskevissa tilanteissa, ja kritiikkiä on muun 

ohella liitetty myös siihen, että tavaramerkin tehtäville aiheutuvan vahingon vaatimus ei 

perustu kirjoitettuun oikeuteen. Tavaramerkin tehtäviä ja niille aiheutuvan vahingon 

edellytyksiä ei ole myöskään määritelty lainsäädännössä, ja EUT:kin tuntuu vältelleen 

tyhjentävien määritelmien laatimista. Tämän vuoksi esimerkiksi investointitehtävälle 

aiheutuvaa vahinkoa koskeva tulkintaohje on varsin lavea ja jättää runsaasti tulkinnanvaraa 

jäsenvaltioiden tuomioistuimille. Vahingon (tai vahingon vaaran) sisältö 

investointitehtävälle on muotoutunut tai muotoutuu vasta jäsenvaltioiden oikeuskäytännön 

kautta. Tavaramerkkien tehtäville aiheutuvan vahingon arviointi on haastavaa, ei yksin 

laveiden tulkintaohjeiden vuoksi, vaan myös siksi, ettei rajanveto investointitehtävän ja 

mainontatehtävän välillä ole yksiselitteinen – kohtalaisen yleinen linja 

oikeuskirjallisuudessa vaikuttaa olevan investointi- ja mainosfunktioiden niputtaminen 

yhteen tavaramerkin ”moderniksi kommunikaatiofunktioksi”. Tavaramerkin tehtävät 

voivatkin olla osin päällekkäisiä tai riippuvaisia toisistaan.  

Investointitehtävälle aiheutuvan vahingon edellytyksiä on käsitelty niin unionin 

tuomioistuimessa kuin kansallisissakin leimallisesti avainsanamainontaa koskevissa 

tavaramerkkiloukkauskanteissa, mutta etenevissä määrin investointitehtävälle aiheutuvaa 

vahinkoa on alettu käsittelemään myös muunlaisissa yhteyksissä, kuten debranding 

-tapauksissa sekä laajemmin verkkomarkkinoinnissa.  
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1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaus  
 

Nyt käsillä olevassa tutkielmassa arvioidaan tavaramerkin investointitehtävälle aiheutuvaa 

vahinkoa nk. identtisyyssuojasäännön alaisissa eli kaksinkertaisen samuuden tilanteissa 

(tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohta; tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 

2 kohdan a alakohta). 

Tässä tutkielmassa pyritään ensinnäkin vastaamaan kysymykseen mitä on pidettävänä 

tavaramerkinhaltijalle aiheutuvana huomattavana haittana tämän käyttäessä 

tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutella 

kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, ts. milloin konkreettisesti täyttyy 

investointitehtävälle aiheutuvan vahingon edellytys identtisyyssuojasäännön nojalla 

ratkaistavissa tavaramerkkiloukkauskanteissa. Investointitehtävän ohella on kontekstin 

vuoksi jossain määrin välttämätöntä käsitellä tavaramerkin muita tehtäviä jotta lukija saa 

käsityksen tavaramerkkisuojan tarkoituksesta, ja siitä, miten tavaramerkkioikeus on siirtynyt 

suojaamaan merkin keskeisen alkuperää osoittavan tehtävän ohella tavaramerkin 

”moderneja funktioita”. Erityisesti mainonta- ja investointitehtävien välinen rajanveto on 

osoittautunut vaikeaksi ja paikoitellen epätarkoituksenmukaiseksi. Tästä huolimatta 

tutkielmassa pyritään myös vastaamaan kysymykseen siitä, miten investointitehtävä eroaa 

mainontatehtävästä. 

Vaikka tavaramerkinhaltijoiden kaupallisia etuja suojellaan myös tavaramerkkioikeuden 

ulkopuolisella sääntelyllä, en voi tutkielman rajauksen vuoksi käsitellä näitä muita 

tavaramerkin liikearvoa suojaavia lainsäädäntöinstrumentteja. Olen kuitenkin nähnyt 

aiheelliseksi käydä lyhyesti läpi laajennetun tavaramerkkisuojan sisältöä, sillä sen ja 

moderneja tavaramerkkifunktioita suojaavan identtisyyssuojan välistä suhdetta on 

kritisoinut niin Euroopan komissio kuin useat oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot. 

Tutkielmassa esitetään mitä kritiikkiä em. säännöksien väliseen suhteeseen on liitetty, sekä 

käydään läpi myös yleisemmällä tasolla keskustelua koskien tavaramerkin 

investointitehtävää suojaavaa identtisyyssuojaa.  

Identtisyyssuojasäännöllä (engl. double identity rule) viittaan tutkielmassa nykyisen 

tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 kaksinkertaista samuutta koskevaan 10 artiklan 2 kohdan 

a alakohtaan, sekä edeltäneisiin tavaramerkkidirektiiveihin 2008/95/EY ja 89/104/ETY, 

joiden 5 artiklan 1 kohdan a alakohta vastaavat asiallisesti sisällöltään nykyistä 

identtisyyssuojaa. Identtisyyssuojasääntö sisältyy myös asiallisesti samansisältöisenä EU:n 
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tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, sekä sitä edeltäneeseen 

tavaramerkkiasetukseen. 

Vesittymisdoktriinilla tai vesittymisopilla (engl. dilution doctrine) viittaan tutkielmassa 

tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiseen laajennettuun 

tavaramerkkisuojaan (sekä vastaaviin edeltäneisiin), jota suodaan laajalti tunnetuille 

merkeille.  Vastaava säännös löytyy myös tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan c 

alakohdasta. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja lyhyesti käytetystä aineistosta 
 

Investointitehtävälle (ja yleisemminkin tavaramerkin tehtäville) aiheutuvan vahingon 

edellytys ei tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan (2)(a) kohdan mukaisissa loukkaustilanteissa 

perustu kirjoitettuun oikeuteen, vaan on luotu EUT:n oikeuskäytännössä. Siksi tutkielmassa 

paneudutaan erityisesti niihin muutamiin EUT:n ratkaisuihin, joissa on käsitelty 

investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa ja annettu sitä koskevia tulkintaohjeita. 

Tutkimusaineisto koostuu myös sellaisesta jäsenvaltioiden kansallisesta oikeuskäytännöstä, 

jossa tuomioistuimet ovat joutuneet soveltamaan EUT:n luomaa testiä.  

Tiedostan, että tutkielma saattaa siinä mielessä näyttäytyä vajanaisena lukijalle, etten 

puuttuvan kielitaitoni vuoksi pysty käyttämään aineistona sellaista kansallista 

oikeuskäytäntöä, jota olisi mahdollisesti saatavilla muilla kielillä kuin englanniksi tai 

suomeksi. Tästä puutteesta huolimatta olen luottavainen sen suhteen että pro gradu  

-tutkielma osoittaa riittävissä määrin kypsyyteni tuottaa oikeustieteellistä tutkimusta 

toimiakseen opinnäytetyönä. Haasteita liittyy myös siihen, että investointitehtävälle on 

katsottu aiheutuneen vahinkoa vain hyvin harvoissa tapauksissa, joten sille aiheutuvan 

vahingon määrittelyä joutuu jossain määrin tutkimaan negaatioiden kautta, eli tutkien myös 

tilanteita, joissa investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa on käsitelty, mutta joissa 

tehtävälle ei ainakaan ole aiheutunut vahinkoa. Tutkielmaa leimaa siten tietty abstraktius. 

Oikeuskirjallisuus vaikuttaa olevan hieman vaitonainen investointitehtävälle aiheutuvan 

vahingon edellytyksistä. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu virallislähteiden ja 

oikeustapauksien ohella pääasiassa vertaisarvioiduista oikeustieteellisistä artikkeleista. Itse 

investointitehtävääkään ei ole juuri käsitelty kirjallisuudessa mainontatehtävästä erillisenä, 
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vaan kohtalaisen usein se on niputettu yhteen mainostehtävän kanssa ”moderniksi 

kommunikaatiofunktioksi”. 

Tutkielmassa siis tutkitaan voimassa olevaa oikeutta (lainoppi, oikeusdogmatiikka)2, mutta 

ei toki, identtisyyskiellon3 nimissä, tyydytä vain esittämään tuomioistuinratkaisuja ja 

toistamaan auktoriteettien tulkintoja, vaan esitän myös normikannanottojen ohella 

tulkintakannanottoja. Tärkein näistä kannanotoista on määrittely koskien 

investointitehtävälle aiheutuvan vahingon sisältöä. 

 

2 Tavaramerkkisuojan tarkoitus 
 

Perinteisesti tavaramerkkisuoja tai -oikeus on nojannut siihen, että kuluttajia suojellaan 

sekaannukselta tavaroiden tai palveluiden alkuperästä – riippumatta siitä, onko sekaannus 

välitöntä (eli kun kuluttajat sekoittavat tavaramerkin toiseen) tai välillistä (eli kun kuluttajat 

erehtyvät olettamaan, että merkkien välillä on jonkinlainen taloudellinen yhteys).4 

Modernissa tavaramerkkioikeudessa kuitenkin on jo pääsääntöisesti aiemmin todetun lailla 

hyväksytty ajatus siitä että tavaramerkeillä voi olla itsenäistä liikearvoa ja ne voivat olla 

merkittäviäkin varallisuuseriä. Tavaramerkin arvo ei määräydy yksin sen kyvyn perusteella 

osoittaa tavaroiden ja palveluiden alkuperä ja laatu, vaan myös sen myyntivoiman 

perusteella, joka puolestaan on riippuvainen tavaramerkinhaltijan imagosta (ts. sen 

välittämästä mielikuvasta) ja maineesta.5 

Tavaramerkkien itseisarvon tunnustaminen on johtanut nk. modernien 

tavaramerkkifunktioiden muodostumiseen, eli muidenkin kuin tavaramerkin keskeisen 

tehtävän tunnustamiseen. Niiden hyväksymisen lähtökohtana on sen myöntäminen, että 

menestyksekkäät tai suositut tavaramerkit ovat yritysten tekemien valtavien investointien 

tulosta ja näiden yritysten tulisi saada hyötyä omista investoinneistaan.6  

 
2 Lainopista ks. Hirvonen 2011 s. 21. Lainoppi eli oikeusdogmatiikka tutkii voimassa olevan 

oikeuden sisältöä ja sitä, mikä merkitys lain ohella muista oikeuslähteistä (mm. 

lainvalmisteluasiakirjat, EUT:n ratkaisukäytäntö) löytyvällä materiaalilla on; Hirvonen 2011, s. 23. 
3 Ks. Hirvonen 2011, s. 18. 
4 Tarawneh 2016, s. 359. 
5 Tarawneh 2016, s. 359; ks. myös Schechter 1927, s. 813.  
6 Tarawneh 2016, s. 359; ks. myös Blythe 2012, s. 754. Investointien suojaaminen on nimenomaan 

tavaramerkinhaltijan intressissä; kuluttajien intressissä puolestaan ettei heitä johdeta harhaan ja 
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Viime vuosien kehitys osoittaa, että EU on siirtymässä kauemmas perinteisistä 

lähestymistavoistaan tavaramerkkioikeuksien rajoittamisessa.7 EUT on lähivuosina 

oikeuskäytännössään keskittynyt tavaramerkkisuojan laajuutta ja rajoja määritellessään 

siihen, miten tavaramerkin käyttö kolmannen osapuolen toimesta vaikuttaa tavaramerkin 

funktioihin – siitä huolimatta että EU:n tavaramerkkidirektiiviin tai tavaramerkkiasetukseen 

ei sisälly täsmällisiä sääntöjä tavaramerkin tehtävistä.8 Toisin kuin todelliset rajoitukset, 

funktiot käsitetään yksinoikeudelle ”luontaisiksi” ja ne on määriteltävä oikeuskäytännössä.9 

EUT on selittänyt tavaramerkin tehtäviin kohdistuvan vaikutuksen edellytystä sillä, että 

yritykset käyttävät tavaramerkkejään usein muuhun tarkoitukseen kuin täyttääkseen 

tavaramerkin keskeisen tehtävän, eli osoittaakseen kaupallisen alkuperän.10 

Funktioiden perusteella vaaditaan patentteihin tai tekijänoikeuksiin verrattavissa olevaa 

monopolioikeutta.11 Tämä on mm. Tarawnehin mukaan johtanut ymmärrettäviin pelkoihin 

siitä, että näiden modernien tavaramerkin tehtävien tunnustaminen saattaisi luoda 

perusteettomia omistusoikeuksia, jotka hyödyttävät vain tavaramerkkienhaltijoita.12 

Tarawneh korostaakin, että on tärkeää tarkastella perusteluja, joita on esitetty eri 

tavaramerkkifunktioiden oikeudelliselle suojalle – vasta sitten voimme päättää, mitä niistä 

tulisi suojella lainsäädännön keinoin ja miten.13  

 

 
yhteiskunnallisena tavoitteena on terveen ja tehokkaan kilpailun ylläpito; ks. Pihlajarinne 2010, s. 

15; ks. myös Bernitz 1981, s. 42.  
7 Ajatus tavaramerkin itsenäisen liikearvon nauttimasta suojasta ei ole kuitenkaan uusi. 

Yhdysvaltalainen tutkija Frank I. Schechter korosti tavaramerkkien itsenäisen liikearvon suojaa jo 

1920-luvulla klassikkoartikkelissaan ”The Rational Basis of Trademark Protection”. Esimerkiksi 

Palm (2002) on kritisoinut Schechterin teoriaa mm. siksi, että teoria kiinnittää huomiota vain 

tavaramerkinhaltijoiden asemaan ja sivuuttaa muiden markkinatoimijoiden tarpeet; ks. Palm 2002, 

s. 29. 
8 Ramsey & Schovsbo 2013, s. 673. 
9 Ramsey & Schovsbo 2013, s. 677. 
10 Griffiths 2017, s. 135. 
11 Tarawneh 2016, s. 359; ks. myös Loughlan s. 294, 297. 
12 Tarawneh 2016, s. 359. 
13 Tarawneh 2016, s. 359.  
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3 Tavaramerkin funktiot 

3.1 Tavaramerkin tehtävistä yleisesti 
 

Tavaramerkkioikeuden sisällön laajuutta voidaan hahmottaa siten, että tavaramerkillä on 

tiettyjä tehtäviä, joita tavaramerkkioikeus suojaa.14 Ei ole kuitenkaan yhtä yksiselitteistä 

tapaa jaotella tavaramerkin tehtäviä – eikä funktioiden asemasta, sisällöstä ja oikeutuksesta 

ei olekaan täyttä yksimielisyyttä.15 Oikeuskirjallisuudessa on esitetty useanlaisia jaotteluita 

ja lisäksi tehtävät ovat osin riippuvaisia toisistaan.  

Klassisin ja mielestäni selkein oikeuskirjallisuudessa esitetty jaottelu lienee Cornishin ja 

Llewelynin jaottelu jakaa tavaramerkin tehtävät 1) alkuperäfunktioon, 2) laatu- tai 

garantiafunktioon, 3) investointi- tai mainosfunktioon.16 Kaksi ensimmäistä koskevat 

merkin klassista tai perinteistä tehtävää erottaa tuotteet tai palvelut. Kolmas viittaa merkin 

itsenäiseen nk. moderniin kommunikaatiofunktioon.17 

 

3.2 Erottamis- ja alkuperäfunktio 
 

Tavaramerkin tehtävänä on tuotteen tai palvelun yksilöiminen, eli sen erottaminen muista 

tuotteista tai palveluista. Tällöin puhutaan tavaramerkin erottamisfunktiosta tai 

erottamistehtävästä.18  

Alkuperätehtävän eli alkuperäfunktion merkki täyttää, kun se takaa kuluttajille merkillä 

varustetun tuotteen alkuperän. Tältä osin ei kuitenkaan edellytetä, että merkki yksilöisi, 

mistä nimenomaisesta tuottajasta on kyse. Merkki voi viitata anonyymiin lähteeseen. 

Esimerkiksi lisensoinnista tai franchising-toiminnasta johtuen voi olla, ettei merkillä 

varustetut tuotteet edes ole peräisin samalta tuottajalta.19 

 
14 Pihlajarinne 2010, s. 45. Vastaavaa funktiotermistöä ei ole käytetty yhdysvaltalaisessa 

ratkaisukäytännössä, mutta samankaltainen tiettyjä intressejä suojaava ajattelutapa on havaittavissa 

sielläkin, ks. esim. The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law 

(2020). 
15 Pihlajarinne 2010, s. 45-46. 
16 Cornish ja Llewelyn 2007, s. 620. 
17 Palm 2002, s. 15. 
18 Salmi et al. 2008, s. 50. 
19 Salmi et al. 2008, s. 51. 
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Puhuttaessa tavaramerkin erottamisfunktiosta ja alkuperää osoittavasta tehtävästä, on 

huomattava, että kyse on joillain tavoin samoista tai osittain päällekkäisistä asioista.20 

Pihlajarinne on omaksunut toisen tavaramerkin sallittua käyttöä koskevassa 

tutkimuksessaan käsityksen, jonka mukaan alkuperäfunktio edellyttää erottamisfunktion 

toteutumista.21 Keeling puolestaan käsittää alkuperäfunktion laajasti siten, että 

alkuperäfunktio sisältää myös erottamisfunktion.22 

Alkuperäfunktiota on oikeuskirjallisuudessa pidetty tavallisesti tavaramerkin ensisijaisena 

tehtävänä23, aikaisemmin jopa ainoana tavaramerkin oikeudellisesti suojattuna funktiona.24 

Niin ikään EUT:n oikeuskäytännössä on vahvistettu, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä 

on alkuperän takaaminen. Arsenal-ratkaisussa (C-206/01) asia ilmaistiin seuraavalla tavalla: 

tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että 

tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai 

loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran 

tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä.25  

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että merkin niin kutsutulle kommunikaatiofunktiolle, jota 

käsitellään jäljempänä, tulisi antaa enemmän painoarvoa, tai pitää jopa tavaramerkin 

ensisijaisena tehtävänä.26 Sen sijaan Keeling on omaksunut näkemyksen, jonka mukaan 

muut tavaramerkin tehtävät ovat ainoastaan alkuperäfunktion apufunktioita.27 

EUT vaikuttaisi hahmottavan tavaramerkin alkuperäfunktion laajassa mielessä siten, että se 

sisältää myös erottamis- ja laatufunktiot.28 Joka tapauksessa, muidenkin kuin 

alkuperäfunktion tunnustaminen merkitsee siirtymää harhaanjohtavuudelta suojaavasta 

tavaramerkkioikeudesta (kuluttajan intressit) omaisuutta ja investointeja suojelevaan 

lähestymistapaan (tavaramerkinhaltijan intressit). 

 

 
20 Salmi et al. 2008, s. 51. 
21 Pihlajarinne 2010, s 53. 
22 Keeling 2003, s. 147-148 
23 Salmi et al. 2008, s. 51. 
24 Pihlajarinne 2010, s. 53. 
25 C-206/01 Arsenal, kohta 48. 
26 Salmi et al. 2008, s. 51–52; ks. myös Schechter 1927, s. 813-833. 
27 Keeling 2003, s. 149-153. 
28 Pihlajarinne 2010, s. 62. 
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3.3 Laatu- tai garantiafunktio 
 

Cornishin mukaan tavaramerkin laatu- tai garantiafunktio on erottamattomasti kietoutunut 

yhteen alkuperäfunktion kanssa,29 eli niitä voidaan pitää toisiaan täydentävinä. En 

tutkielman rajauksesta johtuen käy tässä yhteydessä läpi laajemmin laatufunktiota, mutta 

lyhyesti kontekstin vuoksi todettakoon, että tällä tavaramerkin tehtävällä tarkoitetaan sitä, 

että samalla tavaramerkillä varustettu tuote on lähtökohtaisesti laadultaan samanlaista.30 

 

3.4 Mainos- tai kommunikaatiofunktio ja tarkasteltava oleva merkityksellinen 

funktio eli investointifunktio  

3.4.1 Moderni kommunikaatiofunktio 

 

Tavaramerkin itsenäistä liikearvoa kuvaavasta tehtävästä on käytetty oikeuskirjallisuudessa 

monenlaisia nimityksiä. Voidaan puhua mainosfunktiosta, kilpailufunktiosta, investointi- tai 

mainosfunktiosta ja kommunikaatiofunktiosta: yhteistä on se, että keskiössä on merkin 

itseisarvo eli arvo tavaroista tai palveluista riippumatta.31 Kommunikaatio- ja 

investointifunktio liittyvät tavaramerkin itseisarvon korostumiseen.32 Investointikeskeisessä 

tavaramerkkioikeudessa korostuu halu suojata brändin luomiseen (ja EUT:n 

oikeuskäytännöstä johdettuna käsitykseni mukaan myös ylläpitämiseen) liittyviä 

investointeja ja myöntää merkin haltijalle perinteistä laajempi suoja.33 Merkin itseisarvon 

suojaamisen tarve ja oikeutus on melko laajalti hyväksytty ajatus, mutta sitä on myös 

arvosteltu.34 Esimerkiksi Palmin mukaan alkuperä- ja erottamistehtävälle perustuva 

tavaramerkkioikeus torjuu tavaramerkkien monopolistisia vaikutuksia sekä takaa toimivan 

merkkikilpailun markkinoilla.35 

Tavaramerkki on merkittävä yrityksen markkinoinnin ja mainonnan väline. Tuotteita 

myydään ja markkinoidaan kuluttajille tavaramerkin avulla. Se on myös kommunikoinnin 

väline – sen avulla voidaan esimerkiksi vähentää informaation määrää, joka on tarpeellista 

 
29 Cornish 2004, s. 89. 
30 Salmi et al. 2008, s. 53. 
31 Ks. esim Pihlajarinne 2010, s. 50 ja Pihlajarinne 2009, s. 117–118. 
32 Tunnusmerkin itseisarvon korostuminen näkyy myös toiminimioikeudessa – itseisarvon merkitys 

korostuu erityisesti silloin, kun toiminimeä käytetään tavaramerkille ominaisilla tavoilla. 

Toiminimellä voidaan katsoa olevan vastaava investointi- tai mainosfunktio kuin tavaramerkillä; ks. 

esim. Pihlajarinne 2009, s. 124; ks. myös Haarmann 2014, s. 410. 
33 Pihlajarinne 2010, s. 77. 
34 Pihlajarinne 2010, s. 77-78. 
35 Palm 2002, s. 310. 
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kertoa kuluttajille.36 Kuluttajan informoinnin ohella mainontatehtävällä pyritään saamaan 

tämä vakuuttuneeksi merkin alla tarjottavista tavaroista ja palveluista.37 Merkin 

kommunikaatiofunktio on jo pitkään ollut keskeinen, ja viime vuosikymmeninä funktion 

merkitys on korostunut entisestään.38 Mainos- ja investointitehtävää on yhdessä kutsuttu 

myös suggestiiviseksi funktioksi (engl. suggestive function), sillä nämä merkkiin käytetyt 

investointi- ja mainontapanostukset antavat kuluttajan ymmärtää että merkillä varustetun 

tuotteen omistaminen tuo omistajalle tietynlaisen arvostuksen tunteen – kuluttajat 

tunnistavat tavaramerkin, ja tunnettuus liittyy nimenomaan itse merkkiin, eikä sen alla 

tarjottaviin tavaroihin tai palveluihin.39  

Vaikka yllä esitetyn lailla mainos- ja investointifunktiota on käytetty oikeuskirjallisuudessa 

lähes synonyymeinä toisilleen, tai niistä on puhuttu kattotermin kommunikaatiofunktio alla, 

EUT:n oikeuskäytännön ja tutkielman aiheen vuoksi ne ovat syytä jossain määrin pyrkiä 

eriyttämään toisistaan. Tässä yhteydessä lienee parempi ilmaista, että investointifunktio 

liittyy kiinteästi merkin mainos- tai kommunikaatiofunktioon.40 Jaottelun teen siksi, että 

unionin tuomioistuin on antanut avainsanamainontaa koskevassa ratkaisussa C‑323/09 

(Interflora) erilliset tulkintaohjeet koskien investointitehtävälle ja mainontatehtävälle 

aiheutuvaa vahinkoa, alkuperän osoittamistehtävälle aiheutuvan vahinkoa koskevan 

tulkintaohjeen ohella. Tutkielman rajauksen vuoksi tutkielmassa keskitytään ensisijassa 

investointitehtävän loukkaamisen edellytyksiin. Investointitehtävän sisällön 

hahmottamiseksi on kuitenkin jossain määrin tarpeellista käsitellä EUT:n käsittämän 

mainosfunktion sisältöä. Interflora-ratkaisussa todettiinkin, ettei tapauksessa kuvattu 

avainsanamainonta aiheuttanut vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle, mutta EUT jätti 

kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi vahingoittaako se investointitehtävää. 

Kokonaisuudessaan hahmotan tavaramerkin tehtävien jaottelun jotakuinkin samalla tavoin 

kuin Cornish ja Llewelyn (alkuperäfunktio, laatu- tai garantiafunktio ja investointi- tai 

mainosfunktio). Käsitän EUT:n tavoin alkuperäfunktion olevan tavaramerkin keskeisin 

 
36 Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voisi olla luksusmerkit tai ekologisiksi ”brändäytyneet” 

tavaramerkit. Kuluttajat ovat liittäneet tavaramerkkiin tietyn mielikuvan, ja nähdessään tällä 

tavaramerkillä varustetun tuotteen tai palvelun he yhdistävät tämän tavaramerkin välittämän 

mielikuvan ylellisyydestä, ekologisuudesta jne. myös ennalta tuntemattomiin tavaroihin tai 

palveluihin. 
37 C-236/08 – C-238/08 Google Ranska, kohta 91. 
38 Salmi et al. 2008, s. 55. 
39 Marusic 2014, s. 540. 
40 Näin on ilmaissut Oesch et al. 2017, s. 197. Joka tapauksessa erottelu ei ole yksinkertaista ja käsitän 

tehtävät osin päällekkäisinä. 
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tehtävä ja ymmärrän Pihlajarinteen tavoin niin, että alkuperäfunktio edellyttää 

erottamisfunktion toteutumista. Edelleen, kuten jo todettu, investointi- ja mainosfunktio on 

tutkielman aiheen vuoksi ymmärrettävä toisistaan jossain määrin erillisinä – kuitenkin varsin 

tiiviisti toisiinsa liittyvinä. Yhdessä nimitän niitä tavaramerkin moderniksi 

kilpailufunktioksi. 

 

3.4.2 Investointifunktio 

 

EUT:n mukaan tavaramerkki täyttää investointitehtävänsä, kun tavaramerkinhaltija käyttää 

tavaramerkkiään sellaisen maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan 

houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi – tämä voi tapahtua usein eri 

kaupallisin keinoin, ei vain mainonnan.41 Kuitenkin, kuten mm. jäljempänä esiteltävässä 

ratkaisukäytännössä on todettu, ei ole helppo ymmärtää mitä EUT tarkalleen tarkoittaa 

investointifunktiolla, ja kuinka se eroaa mainosfunktiosta.42 EUT tunnustikin Interflora-

ratkaisussa, että investointitehtävä voi olla osin päällekkäinen mainontatehtävän kanssa.43 

Pääsääntöisesti merkin itseisarvo on sitä suurempi, mitä tunnetumpi se on markkinoilla. 

Investointifunktiota suojataan kuitenkin muidenkin kuin laajalti tunnettujen merkkien 

kohdalla – mm. EUT on todennut, että muillakin kuin maineen saavuttaneilla merkeillä voi 

olla muitakin kuin alkuperää osoittava tehtävä.44 Tavallisesti investointitehtävä kuitenkin 

täyttynee laajalti tunnettujen merkkien kohdalla. 

 

4 Oikeudellinen kehys EU:ssa 

4.1 EU:n tavaramerkkioikeus 
 

Euroopan Unionin tavaramerkkioikeus koostuu kahdesta lainsäädäntöinstrumentista, 

tavaramerkkidirektiivistä (2015/2436) ja EU-tavaramerkkiasetuksesta (2017/1001), sekä 

näiden lisäksi EUT:n ratkaisukäytännöstä. Nyt käsiteltävät säännökset ovat olleet voimassa 

olennaisilta osin samansisältöisinä edeltäneissä tavaramerkkidirektiivissä ja -asetuksessa – 

 
41 C‑323/09 Interflora, kohdat 60-61. 
42 C‑323/09 Interflora EWHC 1291, kohta 271.   
43 C‑323/09 Interflora, kohta 61. 
44 C‑323/09 Interflora, kohta 40. 
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uudella tavaramerkkidirektiivillä ei muutettu yksinoikeuden sisältöä koskevaa sääntelyä, 

vaan direktiivin 10 artikla vastaa pääosin vanhaa direktiiviä.45 Sama koskee asetusta. 

Tavaramerkkidirektiivillä on harmonisoitu EU-jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö. 

Uusin direktiivi oli pääosin implementoitava kansalliseen täytäntöönpanoon 14.1.2019 

mennessä.46 Suomessa astui 1.5.2019 tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen myötä voimaan 

uusi tavaramerkkilaki 544/2019, jolla toimeenpantiin mm. edellä mainittu direktiivi.47  

Asetus puolestaan asettaa suoraan sovellettavat säännöt EU:n laajuiselle 

tavaramerkkijärjestelmälle eli EU-tavaramerkeille. Tutkielmassa keskitytään pääasiassa 

direktiivin sisältöön, mutta analyysi on analogisesti sovellettavissa myös EU-

tavaramerkkiasetuksen vastaaviin säännöksiin. 

Tavaramerkkidirektiivin 10 artikla määrittää tapaukset, joissa tavaramerkinhaltijalla on 

oikeus estää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä. Direktiivin 10 artiklan 

1 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella tavaramerkkiin 

yksinoikeudet. Tämä vastaa voimassa olevan EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohtaa. 

Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohta kohta käsittelee nk. kaksinkertaista 

samuutta koskevia tapauksia, joissa kolmas käyttää identtistä merkkiä samoille tavaroille 

ja/tai palveluille, kuin tavaramerkinhaltijan merkki. Sen mukaan tavaramerkinhaltija voi 

kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa samanlaista merkkiä sellaisissa 

tavaroissa ja/tai palveluissa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (tavaramerkkidirektiivi 

10 art 2 kohta a alakohta, EU-tavaramerkkiasetus 9 artikla 2 kohta a alakohta). Tämä on niin 

kutsuttu identtisyyssuoja.48  

Sanamuoto ei edellytä, että samanlaisen merkin käyttäminen aiheuttaisi sekaannusvaaran, 

vaan suoja on ns. absoluuttista eli ehdotonta. EUT on kuitenkin jo edellä mainitun lailla 

luonut identtisyyssuojaa koskevassa ratkaisukäytännössään edellytyksen, jonka mukaan 

tavaramerkinhaltijalla ei ole kielto-oikeutta, jos kolmannen käytöllä ei voida aiheuttaa 

vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä. 

 
45 HE 201/2018, s. 52. 
46 PRH: EU:n uusi tavaramerkkidirektiivi voimaan 15.1.2016.  
47 Eduskunta: Tavaramerkkilain kokonaisuudistus. 
48 Merkkejä pidetään kuitenkin identtisenä myös jos vertailtavissa merkeissä on niin vähäpätöisiä 

eroja, että keskivertokuluttaja ei välttämättä huomaa niitä; ks. C-291/00 LTJ Diffusion, kohta 54. 
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Sekaannusvaaraedellytystä koskeekin direktiivin 10 artiklan 2 kohdan b alakohta (vastaa 

asiallisesti EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohtaa), jonka mukaan 

tavaramerkinhaltija voi kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on 

sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia 

tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä 

aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara merkin ja 

tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Sekaannusvaaraa aiheuttava merkki johdattaa 

kohderyhmän luulemaan, että tuotteet tai palvelut ovat peräisin samasta kaupallisesta 

alkuperästä.49 Sekoitettavuussuoja onkin tärkein osa tavaramerkkisuojaa. Sillä suojataan 

pääasiassa erottamisfunktiota ja tavaramerkin keskeistä tehtävää eli alkuperäfunktiota.50 

Saman artiklan 2 kohdan c alakohta koskettaa puolestaan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. 

Tällöin tavaramerkinhaltija voi kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä joka on sama tai 

samankaltainen kuin tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai 

palveluja varten, jotka ovat samoja, samankaltaisia tai ei-samankaltaisia kuin ne, joita varten 

tavaramerkki on rekisteröity, kun viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu 

kyseisessä jäsenvaltiossa ja kun merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen 

edun saamista tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka on haitaksi tavaramerkin 

erottamiskyvylle tai maineelle (ks. vastaavasti EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 

kohdan c alakohta). Tämä vain maineen saavuttaneille tavaramerkeille varattu laajennettu 

suoja on perinteisesti ymmärretty tapana suojella merkin goodwill-arvoa ja merkkiin tehtyjä 

investointeja.51 Kyse on siis yksinkertaisemmin ilmaistuna siitä, että laajalti tunnettu 

tavaramerkki nauttii suojaa yli tavara- tai palveluluokkarajojen. Kuten kaksinkertaisen 

samuuden tilanteissa, laajalti tunnettujen merkkien kohdalla ei edellytetä sekaannusvaaraa. 

Direktiivin 10 artiklan 3 kohdassa sekä EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa 

luetellaan esimerkkejä käyttötavoista, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää kohtien 1 ja 2 

perusteella. 

Jatkossa, puhtaasti käytännöllisistä syitä, viittaan tekstissä vain tavaramerkkidirektiiviin ja 

tulkinta pätee silloin soveltuvilta osin myös tavaramerkkiasetuksen vastaaviin säännöksiin. 

 

 
49 Haarmann 2014, s. 376. 
50 Pihlajarinne 2010, s. 29. 
51 Marusic 2014, s. 538. 
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4.2 Tavaramerkin liikearvon suojakeinoista yleisesti 
 

EUT:n funktio-opin ulottaminen identtisyyssuojasäännön nojalla ratkaistaviin tilanteisiin on 

laajentanut tavaramerkinhaltijan keinoja puuttua menettelyyn, joka on omiaan vaikuttamaan 

negatiivisesti merkin goodwill-arvoon. Laajalti tunnettuja merkkejä koskeva 

vesittymisdoktriini (ks. edellä TMDirektiivin 10 artiklan (2)(c) kohta) ei ole siis ainoa 

tavaramerkkioikeudellinen keino puuttua merkin goodwill-arvon rapauttamiseen. Goodwill-

arvoa suojataan myös tavaramerkkioikeuden ulkopuolella vilpillistä kilpailua koskevalla 

sekä vertailevaa markkinointia koskevalla sääntelyllä.52  

 

4.2.1 Laajennettu tavaramerkkisuoja 

 

Kontekstin vuoksi esittelen lyhyesti laajennetun tavaramerkkisuojan eli vesittymisdoktriinin 

tai vesittymisopin (ks. edellä sivu 4), sillä jäljempänä tutkielmassa tuodaan esiin huoli 

vesittymisdoktriinin ja identtisyyssuojan välisen rajanvedon hämärtymisestä. 

Kuten julkisasiamies Jääskinen ilmaisee Interflora-asiassa antamassaan 

ratkaisuehdotuksessaan (koskien vesittymisdoktriinia), merkin vesittymiseltä suojaaminen 

liittyy ajatukseen, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden asianmukaisena tarkoituksena olisi 

oltava tavaramerkin haltijan ponnistusten ja investointien sekä tavaramerkin itsenäisen 

arvon (goodwill-arvo) suojaaminen.53 On siis selvää, että myös vesittymisdoktriinilla 

suojataan merkin investointitehtävää/merkkiin tehtyjä investointeja, kuten 

identtisyyssuojallakin. Merkin nauttima identtisyyssuoja ei tosin edellytä sitä, että merkki 

on saavuttanut maineen kohdeyleisön keskuudessa. 

Maineen saavuttanutta tavaramerkkiä suojellaan toimilta, jotka voidaan niputtaa termin 

”vesittyminen” (engl. dilution) alle. Sateenvarjotermi käsittää merkin nk. hämärtämisen 

(engl. blurring) ja turmelemisen (engl. tarnishment) sekä merkillä vapaamatkustamisen 

(engl. free-riding).54 Tässä tutkielmassa termillä vesittymisdoktriini viitataan juuri 

 
52 Tavaramerkkioikeus ja vilpillistä kilpailua sekä vertailevaa markkinointia koskeva sääntely on osin 

päällekkäistä siinä mielessä, että samoja ydinongelmia voidaan ratkoa eri instrumentein. Suomessa 

IP-riitojen ratkaisu onkin keskitetty markkinaoikeuteen, jottei samoja riitoja ratkota eri tuloksin eri 

forumeissa. 
53 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 (Interflora), kohta 50. 
54 Burrell et al. 2016, s. 86. 
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TMDirektiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohtaan (ja luonnollisesti sitä edeltäneisiin 

sisällöltään vastaaviin säännöksiin). 

EUT totesi Chevy-asiassa annetussa ratkaisussa, että tavaramerkkiä pidetään laajalti 

tunnettuna kun merkittävä osa tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen 

kohderyhmästä tuntee merkin.55 Tämä voi tarkoittaa kulloinkin markkinoidun tavaran tai 

palvelun perusteella joko suurta yleisöä, tai jotain tiettyä spesifimpää ammattipiiriä.56 EUT:n 

mukaan tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa 

merkitykselliset seikat, joita ovat mm. 1) tavaramerkin markkinaosuus; 2) tavaramerkin 

käytön intensiivisyys; 3) maantieteellinen laajuus; 4) käytön kesto sekä 5) se, missä määrin 

yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.57 

Tutkielman rajauksesta johtuen en käsittele tässä yhteydessä laajemmin maineen 

saavuttaneille merkeille annettavan suojan edellytyksiä. Myönnettävää suojaa koskee 

luonnollisesti kasa erityiskysymyksiä. Todettakoon kuitenkin että laajalti tunnetuille 

merkeille annettua suojaa koskee tietyt, verrattain selkeät kriteerit (ainakin jos vertaamme 

niitä investointitehtävälle aiheutuvan vahingon edellytyksiin identtisyyssuojasäännön 

alaisissa tilanteissa), jotka asettamalla on pyritty tasapainoon kilpailevien intressien välillä. 

 

5 Tavaramerkkidirektiivin identtisyyssuoja ja sitä koskeva EUT:n 

epäjohdonmukainen ratkaisukäytäntö 

5.1 Ehdoton suoja 
 

Tutkimuksessa tarkasteltavien kysymysten kannalta keskeinen merkitys on EUT:n 

ratkaisukäytännössä luodulla edellytyksellä, joka koskee tavaramerkin käyttöä sen 

investointitehtävää vahingoittavalla tavalla. Kuten on jo todettu, investointifunktion suoja 

on ulotettu EUT:n oikeuskäytännössä myös kaksinkertaista samuutta koskeviin tilanteisiin. 

EUT:n ratkaisukäytännön historiassa identtisyyssuoja on kuitenkin tullut kyseeseen myös 

tilanteissa, joissa ei ole edellytetty että kolmannen toiminta aiheuttaisi vahinkoa joillekin 

tavaramerkin funktioista – käyn seuraavaksi lyhyesti läpi millaisen ratkaisukäytännön kautta 

vallitsevaan tilanteeseen (funktioille aiheutuvan vahingon tai vahingon vaaran edellytys) on 

 
55 C-375/97 Chevy, kohta 26. 
56 C-375/97 Chevy, kohta 24. 
57 C-375/97 Chevy, kohta 27. 
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päädytty, sillä se havainnollistaa tavaramerkkioikeuden kehitystä ja EUT:n kamppailua eri 

etujen välisen tasapainon löytämisessä. 

Identtisyyssuojan soveltamisedellytyksenä on, että sekä merkit ja niiden alla tarjottavat 

tavarat tai palvelut ovat keskenään samoja.  Tällaisessa tilanteessa tavaramerkinhaltijan 

kielto-oikeus ei edellytä sanamuodon mukaan sekaannusvaaran läsnäoloa, eikä sitä, että 

merkki on saavuttanut kohdeyleisön keskuudessa maineen.  

EUT:n 20.3.2003 LTJ Diffusion -asiassa (C291/00) antaman ratkaisun mukaan kyse on 

ehdottomasta suojasta tilanteissa, joissa vertailtavat merkit ja tavarat tai palvelut omat 

samoja.58 Niin ikään tavaramerkkidirektiivin johdanto-osassa vahvistetaan ehdoton 

identtisyyssuoja – direktiivin johdanto-osan kohta 16 mukaan ”rekisteröidyn tavaramerkin 

antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. 

Tämän suojan olisi oltava ehdoton, jos sekä merkki ja vastaava tunnus että tavarat tai 

palvelut ovat samoja.”59 Tämä perustunee olettamukselle sekoitettavuudesta (kuten TRIPS-

sopimuksen 16 (1) artiklassa), eli siitä, että identtiset merkit, jotka kattavat samat tavarat 

ovat sekoitettavissa keskenään – vaikkei näin kuitenkaan todellisuudessa aina ole. 

Kur’n mukaan jäsenvaltioiden tavaramerkkioikeuden tulkinnan eroista johtuen olisi ollut 

EU-lainsäätäjän tehtävä selventää ”ehdottoman suojan” sisältö.60 Johdanto-osa tyytyy yllä 

esitetyllä tavalla vain mainitsemaan, että identtisyyssuojan tavoitteena on taata erityisesti 

merkin alkuperätehtävän toteutuminen. Tämä on avannut ovet tulkinnalle, jonka mukaan 

tavaramerkin muut tehtävät, alkuperäfunktion ohella, voidaan myös ottaa huomioon 

identtisyyssuojan yhteydessä.61 Muiden kuin alkuperäfunktion suojaaminen tässä 

yhteydessä on kirvoittanut kritiikkiä niin oikeuskirjallisuudessa kuin EU:n komissioltakin. 

Siihen palataan tarkemmin jäljempänä jaksossa 7.1. 

 
58 C-291/00 LTJ Diffusion, kohta 49.  
59 Tavaramerkkidirektiivi 2015/2436, johdanto-osa kohta 16. 
60 Kur 2014, s. 436. 
61 Kur 2014, s. 436. EUT huomioi asian Interflora-ratkaisussa (C-323/09), kohta 39: ”Tavaramerkin 

muista tehtävistä kuin alkuperän osoittamistehtävästä on todettava, että sekä unionin lainsäätäjä – 

käyttämällä sanaa ”erityisesti” direktiivin 89/104 kymmenennessä perustelukappaleessa ja asetuksen 

N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa – että unionin tuomioistuin – joka on käyttänyt 

ilmausta ”tavaramerkin tehtävät” edellä mainitussa asiassa Arsenal Football Club antamastaan 

tuomiosta lähtien – ovat ilmaisseet, että tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävä ei ole sen ainoa 

tehtävä, jota on suojattava kolmansien loukkauksia vastaan. Sekä unionin lainsäätäjä että unionin 

tuomioistuin ovat näin ottaneet huomioon sen seikan, että tavaramerkki on usein tavaroiden tai 

palvelujen alkuperän osoittajan lisäksi kaupallisen strategian väline, jota käytetään erityisesti 

mainonnassa tai maineen rakentamisessa merkkiuskollisuuden luomiseksi.” 
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Muutamat saatavilla olevat valmisteluasiakirjat eivät tuo lisää selvyyttä ”ehdottoman 

suojan” sisältöön.  Kur’n mukaan tämän perusteella vaikuttaa siltä, että asia jätettiin 

huomiotta; ainakaan sitä ei ratkaistu selkeästi lainsäädäntöprosessin valmisteluvaiheen 

aikana. Unionin tuomioistuinta ei siis voine syyttää siitä, ettei se heti ymmärtänyt 

”ehdottomaan suojaan” liittyvien ongelmien todellisia ulottuvuuksia, kun se alkoi soveltaa 

identtisyyssuojasääntöä.62 

 

5.2 Tavaramerkkifunktioiden asema identtisyyssuojan kontekstissa – EUT:n 

ratkaisukäytäntö historiasta nykypäivään 

5.2.1 Varhaiset EUT:n ratkaisut – ehdoton ja laaja identtisyyssuoja (v. 1998 →) 

 

Ennen 2000-luvun taitetta EUT piti ”ehdotonta” identtisyyssuojaa itsestään selvänä.   

Silhouette-ratkaisussa (C-355/96, annettu 16.7.1998) EUT totesi vain yksikantaan, että 

tavaramerkinhaltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin ja yksinoikeus sisältää oikeuden 

kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja 

samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki 

on rekisteröity.63 BMW-ratkaisussa (C-63/97, annettu 23.2.1999) EUT puolestaan esitti, että 

merkin käyttäminen niin, että sillä viitataan tavaramerkinhaltijan omiin tavaroihin 

mainostaakseen väitetyn loukkaajan omia palveluita, joita hän on tarjonnut näille tuotteille, 

on omiaan erottamaan nämä tavarat eri alkuperää olevista tavaroista, ja kuuluu siten 

identtisyyssuojasäännön soveltamisalaan.64  

Näissä varhaisissa tapauksissa ei vielä katsottu tarpeelliseksi pyytää tai harkita rajoittaa 

identtisyyssuojasäännön nojalla myönnettävän suojan laajuutta koskemaan vain tilanteita, 

joissa tavaroiden tai palveluiden alkuperästä on sekaannus.65 

 

5.2.2 EUT rajoittaa identtisyyssuojaa (v. 2002 →) 

 

Vuosituhannen taitteen jälkeen EUT käsitteli ensimmäisen kerran identtisyyssuojan 

rajoituksia Hölterhoff-asiassa (C-2/00, annettu 14.5.2002).  

 
62 Kur 2014, s. 436. 
63 C-355/96 Silhouette, kohta 17. 
64 C-63/97 BMW, kohta 39. 
65 Kur 2014, s. 437. 
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Hölterhoff-tapauksessa kantaja väitti että hänen tavaramerkkinsä mainitseminen 

myyntineuvottelujen yhteydessä kuvaillakseen kyseisellä tavaramerkillä varustetun 

jalokiven hiontaa merkitsisi tavaramerkin loukkausta. EUT huomautti varsin lyhyesti ja 

ytimekkäästi, että tavaramerkin käyttö tällaisessa tilanteessa ei loukkaa mitään niistä 

intresseistä, joita identtisyyssuojasäännöllä on tarkoitus suojata.66 EUT ei kuitenkaan 

tarkentanut, mitä nämä intressit ovat. 

Sittemmin EUT täsmensi mm. Adam Opel-asiassa (C-48/05, annettu 25.1.2007) syitä joiden 

vuoksi identtisyyssuojan mukainen yksinoikeus on annettu – sen on tarkoitus ”varmistaa, 

että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, ja että tätä oikeutta saadaan siksi käyttää 

ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa 

vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran 

alkuperän takaaminen kuluttajalle”.67 Kur’n mukaan tämä ymmärrettiin laajalti rajoittavan 

identtisyyssuojasäännön koskevan vain alkuperätehtävää, ja siten tapauksiin, jolloin merkkiä 

käytettiin vastaajan tuotteiden alkuperän osoittamiseen,68 mutta huomioi että toisaalta tämä 

käsitys oli ristiriidassa Silhouette ja BMW-ratkaisuiden kanssa, sekä Gillette-ratkaisun 

(C‑228/03, annettu 17.3.2005) kanssa, jossa EUT totesi että vaikka ennakkoratkaisua 

pyytäneen tuomioistuimen mukaan kuluttajat eivät olleet vaarassa erehtyä kaupallisesta 

alkuperästä, kantajan tavaramerkkien käyttäminen vastaajan tuotteissa osoittaakseen 

vastaajan tuotteiden sopivan yhteen kantajan tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kanssa 

kuului identtisyyssuojasäännön soveltamisalaan.69 

EUYT puolestaan esitti 22. maaliskuuta 2007 annetun SIGLA v. OHIM (T‑215/03)  

-ratkaisun perusteluissa, että tavaramerkin ensisijainen tehtävä on ”kiistatta osoittaa 

alkuperä -- mutta tavaramerkillä välitetään myös muita viestejä, jotka koskevat etenkin sillä 

varustettujen tavaroiden tai palvelujen erityistä laatua tai ominaisuuksia tai sen heijastamia 

mielikuvia ja tunteita, kuten esimerkiksi ylellisyyttä, elämäntapaa, valikoivuutta, seikkailua, 

nuoruutta.”70 

 

 
66 C-2/00 Hölterhoff, kohta 16. 
67 C-48/05 Adam Opel, kohta 21. 
68 Kur 2014, s. 437. 
69 Kur 2014, s. 437. 
70 T-215/03 SIGLA v. OHIM, kohta 35. 



19 
 

5.2.3 EUT oikoo ratkaisukäytäntönsä ristiriitaisuuksia (v. 2009 →) 

 

EUT viimein tarkensi identtisyyssuojan ulottuvuuksia L'Oréal-ratkaisussa (C-487/07, 

annettu 18.6.2009), jossa todettiin identtisyyssuojan kontekstissa, että tavaramerkin 

alkuperäfunktio on merkin keskeinen, muttei ainoa tehtävä. Oikeuskirjallisuudessa on 

kritisoitu71 tapauksessa esitettyä linjausta, jonka mukaan tavaramerkin tehtäviin, joita 

suojataan tavaramerkkidirektiivin identtisyyssuojan perusteella, kuuluu tavaramerkin 

keskeinen tehtävän eli tavaran tai palvelun alkuperän takaamisen kuluttajille ohella myös 

tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan 

liittyvät tehtävät72. 

Pihlajarinne huomioi, että ratkaisu avasi ovet erittäin laajalle tavaramerkin suoja-alan 

tulkinnalle, sillä ratkaisussa hyväksyttiin ajatus tavaramerkin nauttimasta identtisyyssuojasta 

pelkästään mainos- tai investointifunktion vahingoittamisen perusteella.73 Tavaramerkin 

loukkaus ei siten edellyttäisi vahinkoa merkin keskeiselle tehtävälle, alkuperäfunktiolle, 

vaan kyseessä voi olla loukkaus, jos käytöllä vaarannetaan tai voidaan vaarantaa edes yksi 

tavaramerkin muista tehtävistä.74 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt kansallinen 

tuomioistuin jopa nimenomaisesti totesi, että asiassa tavaramerkkiä oli käytetty tavalla, joka 

ei aiheuttanut sekaannusvaaraa eikä vaarantanut tavaramerkin keskeistä tehtävää eli 

alkuperäfunktiota. 

Kur’n mukaan perin oikeudenhaltijamyönteistä L'Oréal-ratkaisua voidaan pitää yllättävänä 

erityisesti muutama vuosi aiemmin Adam Opel-asiassa annetun ratkaisun jälkeen, jossa EUT 

oli todennut, että jos ”Opel” merkin käyttö lelumalleissa ei vaikuta merkin keskeiseen 

tehtävään, suojaa voidaan (jos lainkaan) hakea vain laajalti tunnettujen merkkien suojaa 

koskevan vesittymisdoktriinin nojalla (silloinen direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohta, 

nykyisen direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 kohdan c alakohta).75 

Sittemmin yhdistetyissä Google Ranska-asioissa C-236/08–C-238/08 (annettu 23.3.2010) 

EUT toisti L'Oréalista tutun linjauksen, jonka mukaan tavaramerkin tehtäviin kuuluu 

alkuperäfunktion ohella muun muassa tämän tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä 

 
71 Mm. Senftleben 2015, ks. jäljempänä jakso 7.1.2. 
72 C-487/07 L’Oréal, kohta 58. 
73 Pihlajarinne 2010, s. 125. 
74 C-487/07 L’Oréal, kohta 65. 
75 Kur 2014, s. 435. 



20 
 

tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät.76 EUT tunnustikin, että 

identtisyyssuojasäännön perusteella annettava suoja on laajempi, kuin silloisen 

tavaramerkkidirektiivin 1 kohdan b alakohdassa (nyk. 10 artiklan 2 kohdan b alakohta) 

annettu suoja, joka edellyttää sekaannusvaaraa77 ja toisti, että kaksinkertaista samuutta 

koskevissa tilanteissa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö, jos se voi 

aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävälle, olipa kyseessä sitten alkuperän 

osoittamistehtävä tai jokin sen muista tehtävistä.78 Tapauksessa merkitykselliset käsiteltävät 

tavaramerkin tehtävät olivat alkuperän osoittamis- ja mainontatehtävät.79  

Tavaramerkin tehtäville aiheutuvaa vahinkoa käsiteltiin taas Interflora-asiassa (C‑323/09, 

annettu 22.9.2011), joka on nyt käsillä olevan tutkielman kannalta erityisen tärkeä siksi, että 

ratkaisussa annettiin ensimmäisen kerran tulkintaohjeet tavaramerkin investointitehtävälle 

aiheutuvasta vahingosta. Sittemmin EUT käsitteli investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa 

Mitsubishi-asiassa (C‑129/17, annettu 25.7.2018) jossa se – toisin kuin Interflora-ratkaisussa 

– totesi suoraan että tapauksessa kuvailtu toiminta vahingoittaa investointitehtävää. 

 

5.2.4 Yhteenveto EUT:n suhtautumisesta tavaramerkin tehtäviin identtisyyssuojan 

kontekstissa 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vallitsevan käsityksen mukaan identtisyyssuoja ei ole 

siinä sanan tarkoittamassa mielessä ehdoton, että kielto-oikeutta ei ole, jos käytöllä ei voida 

vaarantaa mitään tavaramerkin tehtävistä, kuten merkin investointitehtävän toteutuminen.  

Tiivistetysti, menestynyt tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan (2)(a) kohdan mukainen 

tavaramerkkiloukkauskanne edellyttää seuraavien kuuden edellytyksen täyttymistä: 1) 

kolmannen on käytettävä merkkiä merkityksellisellä alueella, 2) käytön on tapahduttava 

elinkeinotoiminnassa, 3) käytön on tapahduttava ilman tavaramerkinhaltijan suostumusta, 4) 

käytön on koskettava merkkiä joka on identtinen tavaramerkin kanssa, 5) käytön on liityttävä 

tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat identtisiä niiden tavaroiden tai palveluiden kanssa, joita 

 
76 C-236/08–C-238/08 Google Ranska, kohta 77. 
77 C-236/08–C-238/08 Google Ranska, kohta 78. 
78 C-236/08–C-238/08 Google Ranska, kohta 79. 
79 C-236/08–C-238/08 Google Ranska, kohta 81. 
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varten tavaramerkki on rekisteröity ja 6) käytön on vaikutettava tai oltava omiaan 

vaikuttamaan johonkin tavaramerkin tehtävistä.80 

Seuraavaksi käsittelen EUT:n oikeuskäytäntöä koskien investointitehtävälle aiheutuvaa 

vahinkoa, jonka jälkeen siirryn tarkastelemaan kuinka kansalliset tuomioistuimet ovat 

tulkinneet ja soveltaneet vahinkoedellytystä. 

 

6 Investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa koskeva 

ratkaisukäytäntö 

6.1 EUT:n ratkaisukäytäntö 

6.1.1 EUT käsittelee ensimmäisen kerran investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa 

landmark-ratkaisussa Interflora (C‑323/09) 

 

Unionin tuomioistuin antoi 22. syyskuuta 2011 avainsanoihin perustuvaa internet-mainontaa 

(avainsanamainonta, engl. keyword advertising) koskevan landmark-ratkaisun C-323/09 

Interflora v. M & S High Court of Justice81:n ohjattua ennakkoratkaisukysymyksen EUT:lle. 

Kyse oli niin kaksinkertaisen samuudesta82 kuin maineen saavuttaneesta tavaramerkistä83.  

 

Avainsanamainonnalla (engl. keyword advertising) tarkoitetaan hakukoneissa 

näkyviä mainoksia, jotka tulevat näkyviin hakukoneiden ensimmäisten 

tulosten joukkoon, kun internetin käyttäjä suorittaa haun tietyn avainsanan 

sisältävällä hakulauseella.84 Avainsanamainonta perustuu avainsanojen 

tarjouskilpailuun eli se vaatii yritykseltä rahallisia resursseja. 

 
80 Griffiths 2017, s. 132. 
81 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta). 
82 EUT oli jo aiemmin todennut, että merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin 

indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi, ja 

kyseistä merkkiä näin ollen käytetään tavaramerkkidirektiivissä tarkoitetussa elinkeinotoiminnassa 

(ks. C-323/09 Interflora, kohta 30 ja ks. mm. C-236/08–C-238/08 Google Ranska, kohta 49-52 ja C-

278/08 BergSpechte, kohta 18). Lisäksi kyse on käytöstä mainostajan tavaroita tai palveluja varten, 

ja näin on silloinkin kun avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa (ks. C-323/09 

Interflora, ks. myös mm. C-278/08 BergSpechte, kohta 19). Asiassa oli siis kyse kaksinkertaisesta 

samuudesta, sillä oli kiistatonta, että vastaaja oli käyttänyt identtistä INTERFLORA-merkkiä 

kukkien toimituspalveluja varten. 
83 Riidatonta oli, että kantajan (joka johtaa maailmanlaajuista kukkien toimitusverkostoa) 

INTERFLORA -tavaramerkit ovat huomattavan laajalti tunnettuja niin Britanniassa sekä muissa 

EU:n jäsenvaltioissa. 
84 SDM: Hakusanamarkkinointi on dataan perustuvaa markkinointia. Vierailtu 15.2.2021 

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/hakusanamarkkinointi-dataan-perustuvaa-markkinointia
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Hakusanamarkkinoinnin tuottamat tulokset erottaa luonnollisista tuloksista 

siten, että maksetut tulokset ovat merkitty ”mainos”-, ”sponsorilinkit”- tai 

muulla vastaavalla tunnisteella.85 Tässä yhteydessä ei ole syytä vihkiytyä järin 

syvällisesti indeksointipalvelun mainoshuutokaupan toimintamekanismiin. 

Olennaista on tietää, että useat mainostajat voivat valita saman avainsanan. 

Mainosten esittämisjärjestys määritellään tällöin mm. sen perusteella, kuinka 

paljon mainostaja on valmis maksamaan yhdestä mainoksen klikkauksesta 

(pay-per-click eli PPC tai cost-per-click eli CPC).86 

Avainsanamainonnalla viitataankin lähes aina Google Ads (ennen Google 

AdWords) -mainoksiin, sillä Google hallitsee hakukonemarkkinoita noin 92 

prosentin osuudella maailmanlaajuisesti.87 Suomen osalta vastaava luku on yli 

95 prosenttia.88 

Luonnollisesti, avainsanoiksi kannattaa määrittää termejä, joita potentiaaliset 

asiakkaat todennäköisesti käyttäisivät hakiessaan yrityksen tarjoamien 

kaltaisia tuotteita tai palveluita.89 Ohjatakseen suurempaa kävijäliikennettä 

sivuilleen, yrityksiä saattaakin houkuttaa käyttää avainsanoina kilpailijan 

tunnuksia, erityisesti silloin, kun kilpailijan brändi on tunnetumpi – toki suuret 

brändinhaltijat voivat myös ohjata kävijäliikennettä verkkosivuilleen 

ostamalla mainostilaa pienempien kilpailijoiden tunnuksilla. Menestyneillä 

yrityksillä on varaa maksaa markkinoinnista enemmän, ja täten voivat ylittää 

pienempien yritysten tarjoukset (engl. out-bid) ostaessaan mainostilaa.  

Huomionarvoista on, että Google ei salli tavaramerkkien haltijoiden estävän 

muita valitsemasta avainsanoja, jotka ovat samoja kuin niiden tavaramerkit. 

Tavaramerkinhaltija voi kuitenkin tehdä Googlelle valituksen tavaramerkkinsä 

käytöstä Google Ads ‑mainoksissa, jolloin Google saattaa asettaa tiettyjä 

rajoituksia merkin käytölle.90  

 
85 Ks. indeksointipalvelu Google Ads:in toiminnasta Interflora, kohdat 9-18. 
86 Google Ads ohjekeskus: Google Adsin käyttäminen online-markkinointiin. Vierailtu 15.2.2021. 
87 Statcounter: Search Engine Market Share Worldwide (2020-2021). Vierailtu 15.2.2021. 
88 Statcounter: Search Engine Market Share Finland (2020-2021). Vierailtu 15.2.2021. 
89 Google Ads ohjekeskus: Google Adsin käyttäminen online-markkinointiin. Vierailtu 15.2.2021. 
90 Google Ads ohjekeskus: Tavaramerkit. Vierailtu 15.2.2021. 

https://support.google.com/google-ads/answer/6227565?hl=fi
https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/finland
https://support.google.com/google-ads/answer/6227565?hl=fi
https://support.google.com/adspolicy/answer/6118?hl=fi
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Avainsanamainonnan ohella verkossa esiintyy useita samantyyppisiä 

tilanteita, joissa hakutulokset perustuvat avainsanojen käyttöön. Kuluttaja voi 

hakea mm. tietyn verkkosivuston sisäisessä hakukoneessa valitsemallaan 

avainsanalla, etsien avainsanaa vastaavia tuloksia. Arkisena esimerkkinä tästä 

toimikoon edellisillan juhlista väsynyt korkeakouluopiskelija, joka etsii Wolt-

ruoankuljetuspalvelusta aamupalavaihtoehtoja hakusanalla ”pizza”. 

 

Interflora-tapauksessa vastaaja M & S oli ostanut indeksointipalvelu AdWordsista 

mainostilaa kantajan INTERFLORA-tavaramerkkiä vastaavalla avainsanalla, sekä valinnut 

avainsanoiksi myös tämän avainsanan muunnelmat pienine virheineen sekä Interflora-sanan 

sisältävät ilmaisut. Kun siis hakukoneen käyttäjä syötti sanan INTERFLORA tai jonkin 

muunnelmista Googlen hakukoneeseen, vastaajan mainos tuli näkyviin ”sponsorilinkit”-

otsakkeen alle. Itse mainoksessa ei esiintynyt kantajan tavaramerkkejä.  

Selvää oli jo edeltäneen ratkaisukäytännön perusteella, että identtisyyssuojasäännön 

alaisissa tilanteissa tavaramerkinhaltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö vain, jos se voi 

aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä.91 Kantaja Interfloran mukaan 

vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella identtisyyssuojan sisällön laajuus olisi 

ymmärrettävä siten, että sillä suojataan tavaramerkin haltijaa tavaramerkin kaikkiin tehtäviin 

kohdistuvia kaikenlaisia loukkauksia vastaan. Vastaaja puolestaan väitti, ettei tällaista 

tulkintaa voida yksiselitteisesti johtaa oikeuskäytännöstä ja että sillä saatetaan luoda 

epätasapaino immateriaalioikeuksien suojelun ja vapaan kilpailun mukaisten intressien 

välille. Euroopan komission kanta taas oli, että identtisyyssuojalla suojataan merkinhaltijaa 

vain niitä loukkauksia vastaan, jotka kohdistuvat alkuperäfunktioon – muilla tehtävillä voi 

enintään olla merkitystä tulkittaessa direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa (nyk. 10 artiklan 

2 kohdan c alakohta) ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa (nyk. 9 artiklan 

2 kohdan c alakohta), jotka koskevat laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin perustuvia 

oikeuksia.92 

Huolimatta komission kannanotosta EUT totesi, muista kuin alkuperän osoittamistehtävästä, 

että "sekä unionin lainsäätäjä – käyttämällä sanaa ”erityisesti” direktiivin 89/104 

kymmenennessä perustelukappaleessa ja asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä 

 
91 C-323/09 Interflora, kohta 34. 
92 C-323/09 Interflora, kohta 35. 
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perustelukappaleessa – että unionin tuomioistuin – joka on käyttänyt ilmausta 

”tavaramerkin tehtävät” edellä mainitussa asiassa Arsenal Football Club antamastaan 

tuomiosta lähtien – ovat ilmaisseet, että tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävä ei ole 

sen ainoa tehtävä, jota on suojattava kolmansien loukkauksia vastaan. Sekä unionin 

lainsäätäjä että unionin tuomioistuin ovat näin ottaneet huomioon sen seikan, että 

tavaramerkki on usein tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittajan lisäksi kaupallisen 

strategian väline, jota käytetään erityisesti mainonnassa tai maineen rakentamisessa 

merkkiuskollisuuden luomiseksi.”93 

EUT selvensi, että tavaramerkin muiden tehtävien täyttyminen riippuu siitä, käyttääkö 

merkinhaltija sitä tällaiseen tarkoitukseen, kuten mainontaa tai investointeja varten – sen 

sijaan merkin oletetaan aina täyttävän sen keskeisen tehtävän eli alkuperän 

osoittamistehtävän. Tällä tavaramerkin keskeisen tehtävän ja sen muiden tehtävien välisellä 

erolla ei voida kuitenkaan perustella sitä, että jos tavaramerkkiä käytetään yhtä tai useampaa 

tällaista muuta tehtävää varten, näihin kohdistuvat loukkaukset jäisivät 

identtisyyssuojasäännön soveltamisalan ulkopuolelle. EUT vahvisti myös, että muillakin 

kuin laajalti tunnetuilla merkeillä voi olla keskeisen tavaramerkkifunktion lisäksi muitakin 

tehtäviä.94 

 

6.1.1.1 Avainsanamainonta ei vahingoita tavaramerkin mainontatehtävää 

 

EUT esitti Interflora-ratkaisussa ohjeet niin alkuperän osoittamistehtävälle95, 

mainontatehtävälle kuin investointitehtävälle aiheutuvan vahingon suhteen. Vaikka 

tutkielman keskeisenä ajatuksena on tutkia investointitehtävälle aiheutuvan vahingon 

edellytyksiä ja ylipäätään hahmottaa investointifunktion sisältöä, näen tarpeelliseksi sivuta 

EUT:n arviota mainontatehtävälle aiheutuvasta vahingosta tässä yhteydessä, sillä vaikka 

 
93 C-323/09 Interflora, kohta 39. 
94 C-323/09 Interflora, kohta 40. 
95 Avainsanamainontaa koskevissa tapauksissa kysymys siitä, aiheutetaanko tavaramerkin alkuperän 

osoittamistehtävälle vahinkoa, kun internetin käyttäjille näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen 

avainsanan perusteella tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltaisen kolmannen mainos, riippuu 

erityisesti mainoksen esittämistavasta (Interflora, kohta 44). Alkuperäfunktiolle aiheutuvan vahingon 

edellytyksistä avainsanamainontaa koskevissa tilanteissa ks. tarkemmin Interflora C-323/09, kohdat 

44-45. 
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mainontatehtävän voi käsittää osin päällekkäiseksi investointitehtävän kanssa96, EUT antoi 

mainonta- ja investointitehtävälle aiheutuvan vahingon osalta eri tulkintaohjeet ja korosti 

tehtävien eroa. 

Mainontatehtävälle aiheutuvan vahingon osalta EUT toisti käsityksensä siitä, että toiselle 

kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttäminen AdWordsin kaltaisessa 

indeksointipalvelussa ei, ainakaan kaikissa tapauksissa (ks. tuomion kohta 57), aiheuta 

vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, 

tuomion 98 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 33 kohta).97 EUT:n mukaan tällaisella 

käytöllä voi kuitenkin olla vaikutuksia siihen, miten merkin haltija käyttää merkkiään 

mainonnassa.98 Toisinaan tavaramerkinhaltijan on esimerkiksi suostuttava maksamanaan 

kilpailijaa korkeampi napsautuskohtainen hinta mainoksen esittämiseksi hakutuloksien 

ohessa, mikäli myös kilpailija on valinnut tavaramerkin avainsanaksi. EUT:n mukaan siis 

vain se seikka, että kolmas käyttää samaa merkkiä samoja tavaroita tai palveluita varten, 

kuin joille merkki on rekisteröity, ja tämä kolmannen käyttö pakottaa tavaramerkinhaltijan 

lisäämään mainontaansa ylläpitääkseen tai lisätäkseen näkyvyyttään kuluttajien silmissä, ei 

kaikissa tapauksissa riitä siihen, että kyseisen merkin mainontafunktiota katsottaisiin 

loukatun.99  EUT:n mukaan valitsemalla toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlainen 

merkki AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa ei myöskään estetä kyseisen 

tavaramerkin haltijaa käyttämästä tehokkaasti tavaramerkkiään kuluttajien informoimiseksi 

ja vakuuttamiseksi (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 96 ja 97 

kohta).100  

Loukkausarviointi tuntuu siis keskittyvän siihen, että estääkö kolmannen toiminta 

tavaramerkinhaltijaa käyttämästä merkkiä mainonnan välineenä – pelkkä vaikutus, kuten 

kustannusten nousu, ei riitä loukkauksen toteamiseksi, sillä tavaramerkinhaltijaa ei ole 

tarkoitus suojella kilpailuun erottamattomasti kuuluvilta toimilta (ks. Interflora, kohta 57). 

Tavaramerkkejä vastaaviin avainsanoihin perustuva internetmainonta on tällaista kilpailuun 

kuuluvaa toimintaa, koska sillä yleisesti katsottuna pyritään pelkästään ehdottamaan 

internetin käyttäjille vaihtoehtoja kyseisten tavaramerkkien haltijoiden tavaroille tai 

 
96 Kuten jäljempänä esitetään, Arnold J huomautti Interflora (EWHC 1291) -asiassa 

investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa koskien, että on vaikea käsittää mikä ero mainonta- ja 

investointitehtävällä konkreettisesti on. 
97 C-323/09 Interflora, kohta 54. 
98 C-323/09 Interflora, kohta 55. 
99 C-323/09 Interflora, kohdat 56-57. 
100 C-323/09 Interflora, kohta 59. 
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palveluille (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 69 kohta).101 

Vastakkainen päätelmä avainsanamainonnan vaikutuksesta merkin mainontatehtävään olisi 

luultavasti johtanut kohtuuttomiin kilpailunrajoituksiin. 

Avainsanamainontaan voi kuitenkin liittyä kilpailun kannalta ongelmallisia näkökohtia. 

Esimerkiksi vahvat ja menestyneet brändit voivat helposti syödä kilpailun tarjoamalla 

mainospaikoista indeksointipalvelujen tarjoajille enemmän, kuin pienet kilpailijat. Konteksti 

on kuitenkin tässäkin yhteydessä tärkeää – avainsanamainonta ei ole internetin valtavalla 

pelikentällä ainoa keino markkinoida tuotteita. Esimerkiksi TikTokin102 myötä pienetkin 

brändit voivat lähes yhdessä yössä tulla miljoonayleisön tietoisuuteen, erityisesti luoden ns. 

orgaanisia videoita.103  

 

6.1.1.2 Oikeusohje koskien investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa 

 

Interflora-ratkaisussa investointitehtävälle aiheutuvan vahingon tarkastelu oli siinä mielessä 

kiinnostavin ratkaisussa ilmenneistä tavaramerkin funktioista, että EUT otti asiaan kantaa 

ensimmäisen kerran tässä ratkaisussa.104  

EUT:n mukaan tavaramerkki täyttää investointitehtävänsä silloin, kun sitä käytetään 

sellaisen maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai 

saada heidät merkkiuskollisiksi.105 Huolimatta siitä, että investointifunktio voi olla osin 

päällekkäinen mainontatehtävän kanssa, on se EUT:n käsityksen mukaan kuitenkin siitä 

erillinen, sillä tavaramerkkiä ei käytetä maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen ainoastaan 

mainonnan keinoin vaan myös useilla muilla erilaisilla kaupallisilla keinoilla.106 EUT, ollen 

 
101 C-323/09 Interflora, kohta 58. 
102 TikTok on valtavan kansainvälisen suosion saavuttanut sovellus, joka koostuu käyttäjien luomista 

1-5 minuutin pituisista videoista. TikTok myy myös mainostilaa. TikTokin avulla monet ovat 

”yhdessä yössä” nousseet suuren yleisön tietoisuuteen; ks. The Verge: TikTok says it has passed 1 

billion users (linkki: https://www.theverge.com/2021/9/27/22696281/tiktok-1-billion-users, 

vierailtu 1.12.2021); Dexerto.com: TikTok is now allowing 5-minute videos for some users (linkki: 

https://www.dexerto.com/entertainment/tiktok-5-minute-videos-1642448/, vierailtu 1.12.2021); 

Voyage & Venture: How to Go Viral on TikTok (linkki: https://www.voyageandventure.com/how-

to-go-viral-on-tiktok/, vierailtu 1.12.2021). 
103 Orgaanisilla videoilla tarkoitan sitä, ettei kaupallinen toimija osta mainostilaa palvelusta vaan luo 

omaa sisältöä – sisällön luonti on TikTokissa ilmaista.  
104 Sittemmin EUT arvioi investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa nk. debranding-ilmiön 

yhteydessä Mitsubishi-asiassa, jota käsitellään jäljempänä. 
105 C-323/09 Interflora, kohta 60. 
106 C-323/09 Interflora, kohta 61. 

https://www.theverge.com/2021/9/27/22696281/tiktok-1-billion-users
https://www.dexerto.com/entertainment/tiktok-5-minute-videos-1642448/
https://www.voyageandventure.com/how-to-go-viral-on-tiktok/
https://www.voyageandventure.com/how-to-go-viral-on-tiktok/
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varsin epämääräinen, ei kuitenkaan tässä yhteydessä tarkentanut tai antanut konkreettisia 

esimerkkejä siitä, mitä nämä muut kaupalliset ei-mainonnalliset keinot oikein voivat olla. 

Kuitenkin kun otetaan huomioon että mainontatehtävälle aiheutuvan vahingon osalta EUT 

keskittyi loukkausarvioinnissa siihen, miten kolmannen käyttö vaikuttaa 

tavaramerkinhaltijan kykyyn käyttää merkkiä markkinoinnissa, ja sitä vastoin 

investointitehtävä EUT:n mukaan täyttyy kun merkkiä käytetään maineen hankkimiseen tai 

ylläpitämiseen, arvioin, että EUT viittaa siihen, että investointitehtävällä on tarkoitus 

suojella merkin mainetta tai pyrkimystä saavuttaa tietty maine – mainontatehtävällä taas 

suojataan mainonnan toteutumista. 

Unionin tuomioistuin esitti kansalliselle tuomioistuimelle ohjeet kuinka arvioida 

investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa: 

”Jos se, että tavaramerkinhaltijan kilpailijan kaltainen kolmas käyttää merkkiä, joka 

on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne 

tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, aiheuttaa 

tavaramerkinhaltijalle huomattavaa haittaa tämän käyttäessä kyseistä 

tavaramerkkiä sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan 

houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, on katsottava, että kolmas 

loukkaa näin tavaramerkin investointitehtävää.” Tavaramerkinhaltija voi näin ollen 

kieltää tällaisen käytön direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan (nyk. 10 

artiklan 2 kohdan a alakohdan) perusteella tai, jos kyse on yhteisön tavaramerkistä, 

asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan (nyk. 9 artiklan 2 kohdan a 

alakohdan) perusteella.”107 

 

”Jos puolestaan tavaramerkillä on jo tällainen maine, investointitehtävää loukataan, 

jos se, että kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, 

samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten 

tavaramerkki on rekisteröity, vaikuttaa tähän maineeseen ja vaarantaa näin sen 

ylläpitämisen. Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, tavaramerkinhaltijan on 

voitava kieltää tällainen käyttö tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden perusteella 

(ks. asia C-324/09, L’Oréal ym., tuomio 12.7.2011, 83 kohta).”108 

 
107 C-323/09 Interflora, kohta 62. 
108 C-323/09 Interflora, kohta 63. 
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Tavaramerkinhaltijalla ei ole kuitenkaan tällaista kielto-oikeutta, jos kyse on käyttötavasta, 

joka on tyypillinen vilpittömälle kilpailulle ja jolla ei loukata alkuperän osoittamistehtävää, 

jos ainoa tästä käytöstä aiheutuva seuraus on se, että sillä pakotetaan kyseisen tavaramerkin 

haltija mukauttamaan ponnistelujaan sellaisen maineen hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, 

jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Tavaramerkinhaltija 

ei voi vedota pätevästi myöskään siihen seikkaan, että kyseinen käyttö saa tietyt asiakkaat 

luopumaan tavaramerkin kattamista tavaroista tai palveluista.109 

EUT totesi varsin lyhyesti, ettei tapauksessa kuvattu kolmannen toiminta loukkaa merkin 

mainontatehtävää, mutta voi loukata investointitehtävää jos edellä esitetyt kriteerit täyttyvät, 

eli jos käytöllä aiheutetaan tavaramerkin haltijalle huomattavaa haittaa tämän käyttäessä 

tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutella 

kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.110 

 

6.1.1.3 Interfloran jälkipyykki: ei yksimielisyyttä modernien 

tavaramerkkifunktioiden asemasta 

 

Julkisasiamies Jääskinen toi Interflora-asiaa koskevassa ratkaisuehdotuksessaan esille 

Euroopan komission kritiikin koskien EUT:n oikeuskäytäntöön sisältyviä kannanottoja, 

jotka koskevat muita kuin tavaramerkin alkuperäfunktiota – komission mielestä ne ovat 

virheellisiä ja ongelmallisia oikeusvarmuuden kannalta.111 Komission kannan mukaan 

identtisyyssuojalla suojataan tavaramerkin haltijaa ainoastaan niitä loukkauksia vastaan, 

jotka kohdistuvat tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävään.112 Jääskinen huomautti myös 

että EUT on haastavassa tilanteessa identtisyyssuojaa koskevan oikeuskäytännön 

hyväksyttävyyden osalta, sillä oikeuskäytäntöä ovat arvostelleet useat oikeustieteilijät sekä 

tavaramerkkiasioita käsittelevät johtavat kansalliset tuomarit.113 

 
109 C-323/09 Interflora, kohta 64. 
110 C-323/09 Interflora, kohta 66. 
111 Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09, Interflora, kohta 7. 
112 C-323/09 Interflora, kohta 35.  
113 Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 Interflora, kohta 8; Ks. tästä esim. 

Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) asiassa L’Oréal SA & Ors v Bellure NV & 

Ors 10.10.2007 esittämä ennakkoratkaisupyyntö (EWCA Civ 968), High Court of Justice (England 

& Wales), Chancery Divisionin asiassa L’Oréal & Ors v EBay International AG & Ors 22.5.2009 

esittämä ennakkoratkaisupyyntö (EWHC 1094 (Ch)) ja erityisesti Court of Appealin (England & 

Wales) (Civil Division) asiassa L’Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors unionin tuomioistuimen 

vastauksen (asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I‑5185) perusteella 21.5.2010 

antama tuomio (EWCA Civ 535). 
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Jääskinen ei käsitellytkään lainkaan ratkaisuehdotuksessa investointitehtävää tai sille 

aiheutuvaa vahinkoa, sillä Jääskisen mukaan ”vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainoastaan 

tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamistehtävä on oleellinen sovellettaessa direktiivin 

89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa nyt käsiteltävässä asiassa.”114  

EUT kuitenkin edellä mainitun lailla – vastoin komission käsitystä – hyväksyi ratkaisun 

perusteluissa sen, että muutkin kuin alkuperäfunktio voivat tulla käsiteltäväksi 

identtisyyssuojasäännön alaisissa tilanteissa.115 Vain mainontatehtävän osalta EUT totesi, 

ettei avainsanamainonta ”ainakaan kaikissa tapauksissa” aiheuta vahinkoa kyseiselle 

tehtävälle, mutta jätti kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi kysymykset siitä, loukkaako 

avainsanamainonta alkuperä- ja investointifunktioita. Tämä tehtävä ei osoittautunut 

ennakkoratkaisun ohjanneelle tuomioistuimelle kovin yksinkertaiseksi – palaan tähän 

jaksossa 6.2.1. 

Cornthwaite arvelee, että toisin kuin suuressa jaostossa ratkaistussa Google Ranska-

asiassa116, Interflorassa ei ole samanlaista ”rohkeaa” ja uutta yleispätevää periaatetta, joko 

siksi että ratkaistava kysymys oli vaikeampi tai siksi, että Interflora-tapaus oli ensimmäisen 

jaoston ratkaisema (toisin kuin Google Ranska-asia, joka oli suuren jaoston ratkaisema).117 

Cornthwaite huomioi myös, että EUT käsitteli varsin niukasti investointitehtävän luonnetta 

ja vahinkoedellytyksiä, vaikka ne lienevätkin kiehtovimpia kysymyksiä tapauksessa.118 

Safarin mukaan puolestaan EUT:n luomat identtisyyssuojaa koskevat loukkausedellytykset 

ts. vahinko merkin tehtäville heikentää ja on ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin nojalla 

myönnettävän ehdottoman identtisyyssuojan kanssa119, mikä onkin ilmeisestä kun otetaan 

huomioon säännöksen sanamuoto. Safari kuitenkin ymmärtää, miksi EUT on nähnyt 

tarpeelliseksi rajoittaa ehdotonta identtisyyssuojaa – kolmansien, jotka ostavat kilpailijoiden 

tavaramerkkejä vastaavilla avainsanoilla mainostilaa mainostaakseen samoja tavaroita tai 

palveluita, olisi hyvin haastavaa puolustautua loukkauskanteissa, jos EUT ei olisi ottanut 

käyttöön uusia loukkausedellytyksiä. Sekaannusolettaman säilyttäminen 

 
114 Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09, Interflora, kohta 7. 
115 C-323/09 Interflora, kohta 40.  
116 Google Ranska koski indeksointipalvelujen tarjoajien vastuuta – EUT totesi, ettei Google 

”käyttänyt” merkkejä, toisin kuin kilpailijan kaltaiset kolmannet valitessaan tavaramerkkejä 

vastaavia avainsanoja käynnistääkseen mainoskampanjan. 
117 Cornthwaite 2012, s. 132. 
118 Cornthwaite 2012, s. 132. 
119 Safari 2018, s. 322. 
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identtisyyssuojasäännön nojalla ratkaistavissa tilanteissa olisi voinut johtaa 

avainsanamainonnan tulevaisuuden vaarantumiseen.120 

Irtaantumalla ehdottomasta suojasta EUT on pyrkinyt suojelemaan kuluttajia.121 

Avainsanamainonta edistää kilpailua tarjoamalla internetin käyttäjille tavaroita ja palveluita 

vaihtoehtoisilta toimijoilta.122 Tunnetutkaan tuotemerkit eivät voi pysyä passiivisina, vaan 

niiden on mukautettava ponnistelujaan123 säilyttääkseen maineensa, joka on yksi 

merkittävimmistä eduista kuluttajille kaupallisessa ympäristössä.124 

Koskien merkin investointitehtävää ja sille aiheutuvaa vahinkoa, Psaroudakis toteaa, että on 

vaikea nähdä kuinka ”maine, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät 

merkkiuskollisiksi” voisi lisätä mitään EUT:n kuvailemaan mainostehtävään, jolle 

aiheutuvan vahingon osalta annettiin erilliset tulkintaohjeet.125  

EUT tunnusti että avainsanamainonnalla voi olla vaikutusta tavaramerkin tehtäviin, 

myöntäen kuitenkin samalla että useimmat internetin käyttäjät – keskivertokuluttajat – ovat 

kohtuullisen valveutuneita, mikä Smithin mukaan viittaisi siihen, että tavaramerkin haltijan 

voi olla mahdollisesti vaikea osoittaa loukkauksen tapahtuneen, ellei ole käsillä ole tilanne, 

jossa on tavaroiden tai palveluiden alkuperää koskeva sekaannus tai riski siitä että merkki 

generisoituu.126 

 

6.1.2 EUT käsittelee investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa jälleen: Mitsubishi 

(C‑129/17) 

 

EUT kosketti investointitehtävälle aiheutuvan vahingon edellytyksiä sittemmin 25. 

heinäkuuta 2018 annetussa Mitsubishi-ratkaisussa.127 Poiketen Interflora-ratkaisusta, 

tulkintaohjeet annettiin nyt avainsanamainonnan sijaan koskien ilmiötä, jota kutsutaan 

nimellä debranding. Lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistuna, englanninkielisellä debranding-

 
120 Safari 2018, s. 322. 
121 Safari 2018, s. 322. 
122 C-323/09 Inteflora, kohta 58 
123 C-323/09 Interflora, kohta 64. 
124 Safari 2018, s. 322. 
125 Psaroudakis 2012, s. 39. 
126 Smith 2013, s. 546. 
127 Tapauksessa käsiteltiin myös tavaramerkkioikeuksien sammumista. Ks. esim. Apostolos 

Chronopoulos: Exceptions to trade mark exhaustion: inalienability rules for the protection of 

reputational economic value (E.I.P.R. 2021, 43(6), 352-365) koskien poikkeuksia 

tavaramerkkioikeuksien sammumiseen funktioteorian näkökulmasta. 
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termillä tarkoitetaan tämän tutkielman yhteydessä tavaramerkin poistamista tuotteesta ilman 

tavaramerkin haltijan suostumusta, ja merkin korvaamista kolmannen omilla merkeillä.128  

Tällä kertaa EUT myös totesi yksioikoisesti, että tavaramerkin investointitehtävää oli 

loukattu.129  

Asiassa vastaajat hankkivat alkuperäisiä Mitsubishi-haarukkatrukkeja Euroopan 

talousalueen (”ETA”) ulkopuolelta ja sijoittivat ne tullivarastoon. Siellä vastaajat poistivat 

Mitsubishin tavaramerkit, korvasivat ne omilla merkeillään ja tekivät useita muutoksia 

haarukkatrukkeihin saattaakseen ne EU:n standardien mukaisiksi, jonka jälkeen 

haarukkatrukit tuotiin ETA:n markkina-alueelle. Mitsubishi vastusti tätä Belgian 

tuomioistuimissa vedoten EU- ja Benelux-tavaramerkkeihinsä. Tiivistetysti, hof van beroep 

te Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia) tiedusteli ennakkoratkaisukysymyksinään EUT:lta, 

1) voiko tavaramerkkiloukkauksena tulla kyseeseen kun kolmas osapuoli poistaa ilman 

tavaramerkin haltijan lupaa kaikki tavaroihin kiinnitetyt merkit, jotka ovat samoja kuin 

tavaramerkit, kun kyseessä olevia tavaroita ei ole koskaan aikaisemmin saatettu vaihdantaan 

ETA:lla, ja kun kyseinen kolmas osapuoli poistaa merkit sitä tarkoitusta varten, että tavarat 

tuodaan ETA:lle tai saatetaan siellä markkinoille, 2) onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, 

onko kolmas osapuoli kiinnittänyt oman erottamiskykyisen merkkinsä tavaroihin ja 3) voiko 

keskivertokuluttaja edelleen tunnistaa kyseiset tavarat olemaan peräisin 

tavaramerkinhaltijalta.130 

Toisin kuin EUT, julkisasiamies Campos Sánchez-Bordona päätyi ratkaisuehdotuksessaan 

lopputulokseen, ettei kyseinen toiminta voi tulla tavaramerkkiloukkauksena kyseeseen, vaan 

menettely voisi olla mahdollista torjua vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön 

nojalla.131 Ratkaisuehdotuksessa ei siis otettu kantaa investointitehtävälle aiheutuvan 

vahingon edellytysten täyttymiseen, sillä julkisasiamies Campos Sánchez-Bordona arvioi, 

että loukkaus ei tullut kyseeseen siksi, ettei vastaaja poistamalla tavaramerkit ja korvaamalla 

ne omillaan ennen tavaroiden vaihdantaan saattamista ollut käyttänyt kantajan 

tavaramerkkejä tavaramerkkidirektiivissä ja -asetuksessa tarkoitetussa mielessä132, joten 

 
128 Gielen 2019, s. 605. Debranding-ilmiöön liittyy kasa erityiskysymyksiä, joita ei tämän tutkielman 

yhteydessä käsitellä. Tutkielmassa käsitellään vain tuomioistuimien arviota investointitehtävälle 

aiheutuneesta vahingosta debranding-toiminnan yhteydessä. 
129 C-129/17 Mitsubishi, esim. kohta 47. 
130 Gielen 2019, s. 605. 
131 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-129/17, kohta 37. 
132 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-129/17, perustelut kohdissa 44-47. 
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ratkaisuehdotuksesta on turha etsiä tiedonjyväsiä koskien investointitehtävälle aiheutuvan 

vahingon edellytyksistä. 

Menemättä tässä yhteydessä tarkemmin perusteluihin, todettakoon, että EUT:n mukaan 

merkkejä oli tästä huolimatta käytetty elinkeinotoiminnassa silloisen 

tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan (nyk. 10 artiklan) tarkoittamalla tavalla133, joten EUT 

katsoi tarpeelliseksi arvioida investointitehtävälle (sekä muille tavaramerkin tehtäville) 

aiheutunutta vahinkoa. 

EUT toisti Interflorasta tutun linjauksen – muistutettakoon lukijaa – tavaramerkin 

investointitehtävä käsittää EUT:n mukaan tavaramerkinhaltijan mahdollisuuden käyttää 

tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkutella 

kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, ja tätä voidaan tavoitella useilla erilaisilla 

kaupallisilla keinoilla134, mitä ilmeisimmin yrittäen kursiivilla korostamallani kohdalla 

tehdä pesäeroa mainonta135- ja investointitehtävän välille; ja että investointitehtävälle 

aiheutetaan haittaa, jos kolmas käyttää samaa merkkiä samoille tavaroille ja palveluille, kuin 

jolle merkki on rekisteröity, jos kolmannen käyttö häiritsee merkittävästi sitä, että 

tavaramerkinhaltija käyttää kyseistä tavaramerkkiä sellaisen maineen luomiseksi tai 

ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.136 

EUT:n mukaan kyseessä olevassa tapauksessa vahingoitetaan investointitehtävää137, mutta 

niputti lyhyehköt perustelut yhteen mainontatehtävälle aiheutuvan vahingon kanssa, jolle se 

niin ikään arvioi aiheutuneen vahinkoa: 

”Lisäksi on mainittava, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien 

poistaminen ja uusien merkkien kiinnittäminen tavaroihin heikentävät 

tavaramerkin haltijan mahdollisuuksia houkutella asiakkaita tavaroidensa 

laadulla ja aiheuttavat haittaa tavaramerkin investointi- ja mainontatehtäville, 

kun – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – tavaramerkin haltija tai joku muu sen 

suostumuksella ei ole vielä saattanut kyseessä olevaa tavaraa kyseisille 

 
133 C‑129/17 Mitsubishi, kohta 48. 
134 C‑129/17 Mitsubishi, kohta 36. 
135 Tavaramerkin mainontatehtävä puolestaan tarkoittaa tavaramerkin käyttämistä mainontaan, jolla 

pyritään informoimaan kuluttajaa ja saamaan tämä vakuuttuneeksi, ks. Mitsubishi kohta 37 

oikeuskäytäntöviitteineen. 
136 C‑129/17 Mitsubishi, kohta 36. 
137 Poiketen Inteflora-ratkaisusta, jossa todettiin, että avainsanamainonta saattaa aiheuttaa vahinkoa 

investointitehtävälle. 



33 
 

markkinoille. Se, että tavaramerkin haltijan tavaroita saatetaan markkinoille 

ennen kuin tämä itse on saattanut ne markkinoille kyseisellä tavaramerkillä 

varustettuna, jolloin kuluttajat tutustuvat kyseisiin tavaroihin ennen kuin he 

voivat yhdistää ne tavaramerkin haltijaan, on omiaan haittaamaan 

olennaisesti sitä, että tavaramerkin haltija käyttää mainittua tavaramerkkiä 

sellaisen maineen luomiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada 

heidät merkkiuskollisiksi, ja myynninedistämistekijänä tai kaupallisen 

strategian välineenä. Lisäksi on mainittava, että tällaisella menettelyllä 

viedään tavaramerkin haltijalta mahdollisuus realisoida tavaramerkillä 

varustetun tavaran näin ollen tekemänsä investoinnin taloudellinen arvo 

saattamalla tavara ensimmäistä kertaa markkinoille ETA-alueella.”138 

 

6.1.2.1 Mitsubishin jälkipyykki: ei yksimielisyyttä käytön käsitteestä 

 

Luonnollisesti, avainsanamainonta eroaa huimasti EUT:n käsittelemästä Mitsubishi-

tapauksesta, jossa on kyse tavaramerkkien poistamisesta ja niiden korvaamisesta omilla 

merkeillä. Mitsubishi-ratkaisuun asti identtisyyssuojasäännön nojalla annettavaa 

investointifunktion suojaa oli EUT:ssa tietääkseni käsitelty vain avainsanamainontaa tai sitä 

läheisesti muistuttavien ilmiöiden yhteydessä. 

Avainsanamainontaa koskeneissa tapauksissa on korostettu internetin luonnetta ja tarvetta 

terveelle kilpailulle. Mitsubishin haarukkatrukkeja koskeneessa debranding -asiassa 

soraääniä liittyi lähinnä tavaramerkin käytön käsitteeseen, joten identtisyyssuojasäännön 

nojalla annettavaa investointien suojaa koskeva keskustelu vaikuttaa olleen toissijaista – 

Gielen ymmärtää EUT:n tarpeen suojella merkin kykyä kehittää goodwill-arvoa kuluttajien 

keskuudessa, mutta toteaa ratkaisuehdotuksen laatineen julkisasiamies Campos Sánchez-

Bordonan tavoin, että tämä voi debranding-tilanteissa korkeintaan olla peruste vilpillistä 

kilpailua koskevalle kanteelle, sillä tavaramerkkioikeuden näkökulmasta millekään 

tehtävälle ei voida katsoa aiheutuneen vahinkoa, sillä merkkiä ei ole lainkaan käytetty 

tapauksessa tavaramerkkidirektiivin tarkoittamassa mielessä.139 

 
138 C‑129/17 Mitsubishi, kohta 46. 
139 Gielen 2019, s. 606-607. 
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Ottamatta tässä yhteydessä tarkemmin kantaa EUT:n mielipiteitä jakavaan käsitykseen 

merkin käytön edellytysten täyttymisestä, on todettava, että EUT on sikäli oikeassa että 

merkkien poistaminen ja niiden korvaaminen kolmannen merkeillä (erityisesti ennen kuin 

tavara on edes saatettu markkinoille) heikentää tavaramerkin haltijan mahdollisuuksia 

käyttää merkkejään maineen luomiseksi, sillä kuluttaja ei luonnollisesti näe lainkaan 

tavaramerkin haltijan merkkejä tuotteessa eikä siten voi yhdistää merkkiä 

tavaramerkinhaltijan tuotteisiin.140  

Tällaisessa tilanteessa, jossa kolmas poistaa tavaramerkinhaltijan tuotteesta merkin ja korvaa 

sen omallaan, kilpailijan kaltainen kolmas hyötyy perusteetta tavaramerkinhaltijan 

tuotteeseen tekemistä investoinneista kuten tuotekehityksestä ja niin edelleen – mikäli 

kuluttaja pitää tuotemerkin alla myytävästä tuotteesta, saattaa se ostaa sen jatkossakin ja 

suositella tuotetta muille. Sen sijaan, että kuluttaja yhdistäisi tavaramerkinhaltijalta peräisin 

oleva tuotteen tavaramerkinhaltijan merkkiin, kuluttaja yhdistää sen virheellisesti 

kolmannen merkkiin. Tällöin tavaramerkinhaltijan merkki ei kykene luomaan kohderyhmän 

keskuudessa goodwill-arvoa, eikä siten täytä investointitehtävää – ei vaikka 

tavaramerkinhaltija ”mukauttaisi ponnisteluja”. Tilanteesta kokonaisuudessaan puuttuu 

reilun kilpailun elementit141. 

Vaikka EUT antoi tällä kertaa tarkemman selityksen funktioista, se oli kuitenkin jälleen 

kyvytön perustelemaan tavaramerkin investointi- ja mainontatehtävän välisen eron riittävän 

tyhjentävästi. Helpottaen kuitenkin kansallisille lainsoveltajille siunaantuvaa tehtävää EUT 

totesi tällä kertaa että tosiseikaston mukaisessa tilanteessa investointifunktiolle aiheutuu 

vahinkoa, toisin kuin Interflora-ratkaisussa, jossa EUT jätti varsin avoimin tulkintaohjein 

kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi arvioida investointitehtävälle aiheutuvan vahingon 

edellytysten täyttymistä. 

 

 
140 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esitti kuitenkin tässä tapauksessa, että asiassa 

merkitykselliset kuluttajat pitävät vastaajien liikkeelle laskemia ja modifioimia haarukkatrukkeja 

edelleen Mitsubishin haarukkatrukkeina niiden ulkoisten ominaisuuksien vuoksi. EUT huomautti, 

että vaikka tavaramerkin keskeiselle tehtävälle (alkuperäfunktiolle) voidaan aiheuttaa haittaa tätä 

ilmankin, tämä on omiaan voimistamaan haittavaikutuksia. Ks. C-129/17 Mitsubishi kohta 45. 
141 Ks. edellä sivulla 31 julkisasiamies Campos Sánchez-Bordonan huomio siitä, että tällaiseen 

toimintaan voisi puuttua vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn nojalla. 
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6.2 Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö 

6.2.1 Interflora – Arnold J täsmentää investointitehtävälle aiheutuvan vahingon 

tulkintaohjetta 

 

High Court of Justice (Chancery Division)142 pääsi, tai joutui, unionin tuomioistuimen 

vastauksen perusteella 21. toukokuuta 2013 antamassaan tuomiossa EWHC 1291 (Interflora 

v. M & S) arvioimaan muun ohella investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa. Tapauksen 

tosiseikasto esitettiin edellä jaksossa 6.1.1 – kyse oli siis siitä, että kantaja Interflora vastusti 

menettelyä, jossa vastaaja M & S oli ostanut mainostilaa indeksointipalveluntarjoaja 

Googlelta Interfloran (laajalti tunnettuja) tavaramerkkejä vastaavilla avainsanoilla. 

High Court of Justice arvioi EUT:n Interflora-ennakkoratkaisussa C-323/09 annettujen 

tulkintaohjeiden valossa tavaramerkkiloukkauksen tapahtuneen, sillä vastaajan toiminta 

tuomioistuimen käsityksen mukaan vahingoitti kantajan merkin alkuperäfunktiota.143 

Sittemmin Court of Appeal144 kumosi alkuperäisen päätöksen ja määräsi asian uudelleen 

käsiteltäväksi perusteella että tuomari oli tehnyt useita oikeudellisia virheitä ratkaisua 

tehdessään – Court of Appeal:in mukaan esimerkiksi yhdysvaltalaislähtöistä initial interest 

confusion -doktriinia ei olisi tullut soveltaa alkuperäfunktiolle aiheutuvan vahingon 

osoittamisessa.145 Tästä huolimatta 21.5.2013 annetussa ratkaisussa on osuvia huomioita 

investointitehtävästä ja sille aiheutuvasta vahingosta, jotka on mielestäni syytä esittää tässä 

yhteydessä, sillä niihin tukeuduttiin myös myöhemmässä oikeuskäytännössä.146 EUT:n 

 
142 Ylemmän oikeusasteen tuomioistuin, Englanti & Wales, Chancery Division. 
143 Ratkaisun kannalta ratkaisevia seikkoja olivat Interfloran liiketoiminnan luonne (M&S olisi hyvin 

voinut olla osa Interflora-verkostoa), mainoksien epäselvyys koskien sitä kuuluivatko Interflora ja 

M&S samaan verkostoon ja asiakkaiden määrä, jotka vierailivat Interfloran sivuilla sen jälkeen, kun 

olivat vierailleet M&S:n kukkasivustolla klikattuaan mainosta, joka esiintyi Interflora-hakusanan 

perusteella; ks. Smith 2013, s. 547. Loukkausarvioinnin lähtökohtana kuitenkin oli jo aiemmin 

EUT:n oikeuskäytännössä todetun lailla, ettei avainsanamainonta itsessään ole väistämättä 

paheksuttavaa tavaramerkkioikeuden perspektiivistä – sen sijaan se pääsääntöisesti edistää kilpailua 

(ks. High Court of Justice, EWHC 1291 (Interflora), kohta 288;  

C-323/09 Interflora, kohta 58; C-236/08-C-238/08 Google Ranska, kohta 69). Alkuperäfunktiolle 

aiheutuvan vahingon arviointi vaikuttaa muistuttavan perinteistä sekaannusvaaran arviointia. 
144 Alemman asteen muutoksenhakutuomioistuin, Englanti & Wales, Civil Division. 
145 Jenkinsin mukaan, huolimatta siitä että muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi keskustelun initial 

interest confusion -doktriinista tässä yhteydessä, tällainen funktioteorian laajentaminen kuitenkin 

muistuttaa vaarallisella tavalla em. doktriinia, ja tällä voi olla valtavia vaikutuksia kilpailuun ja 

kuluttajakokemuksiin; ks. Jenkins 2021, s. 312. 
146 Mm. asiassa Argos Ltd v. Argos Systems Inc The High Court of Justice antoi 15. helmikuuta 2017 

tuomion [2017] EWHC 231 (Ch) väitettyä tavaramerkkiloukkausta (kaksinkertainen samuus, laajalti 

tunnettu tavaramerkki) ja passing off-menettelyä koskevassa riidassa, jossa osapuolina oli tunnettu 

brittiläinen kotitaloustavaroiden myyjä Argos UK Ltd (”AUL”) ja yhdysvaltalainen 

rakennussuunnitteluun tarkoitettuihin CAD-ohjelmistoihin erikoistunut Argos Systems Inc (”ASI”). 

Tapaus on siinä mielessä merkittävä, että siinä laajennetaan Court of Appeal:in Interflora-asiassa 
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hämärähkö tulkintaohje koskien investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa tuottikin 

tuomioistuimelle ennakoidusti vaikeuksia. Myös Court of Appeal huomioi sittemmin, että 

EUT:n oikeusohjeet koskien mainonta- ja investointitehtäville aiheutuvaa vahinkoa ovat 

samankaltaiset.147 

Allekirjoitan High Court of Justice:n toteamuksen siitä, ettei ole helppo ymmärtää mitä EUT 

tarkalleen tarkoittaa investointifunktiolla ja kuinka se eroaa mainontatehtävästä. 

Tuomioistuimen mukaan lähtökohtana on oltava, että EUT on yksiselitteisesti todennut, ettei 

avainsanamainonta aiheuta vahinkoa mainontatehtävälle, mutta saattaa siitä huolimatta 

vaikuttaa merkin investointitehtävään.148 Jos otetaan huomioon, mitä EUT totesi 

mainontatehtävälle aiheutuvasta vahingosta yhdistetyissä Google Ranska-asioissa149, 

arvioinnissa keskityttiin siihen seikkaan, että tavaramerkinhaltija joutuu todennäköisesti 

maksamaan avainsanamainonnasta korkeamman hinnan klikkausta kohden, jos muut 

valitsevat merkin avainsanakseen, ja silloinkaan merkin haltija ei voi taata, että hänen 

mainoksensa näkyy ensimmäisenä. Näin ollen EUT harkitsi aiheuttaako kustannusten nousu 

ja näkyvyyden väheneminen merkin haltijan avainsanamainonnassa haittaa merkin 

mainosfunktiolle – ja EUT:n mukaan näin ei ollut.150 

Jos sitä vastoin otetaan huomioon, mitä EUT on esittänyt investointitehtävälle aiheutuvasta 

vahingosta Interflora-asiassa, arvioinnissa keskityttiin merkin käyttöön sellaisen maineen 

luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät 

merkkiuskollisiksi. Jos tavaramerkillä puolestaan on jo tällainen maine, investointitehtävää 

vahingoitetaan, jos kolmannen käyttö vaikuttaa tähän maineeseen ja vaarantaa näin sen 

ylläpitämisen. Toisaalta EUT:n mukaan ei riitä että tavaramerkinhaltijan joutuu 

mukauttamaan ponnistelujaan säilyttääkseen merkin maineen (kuten oletettavasti 

 
antaman tuomion soveltamisalaa tavaramerkin tehtäviin kohdistuvan vaikutuksen osalta 

avainsanamainonnan ulkopuolelle ja sovelletaan sitä yleisemmin verkkomainontaan; ks. Conway 

2017, s. 600. AUL väitti että yhdistelmä verkkotunnuksen www.argos.com ja verkkomainonnan 

käyttöä olisi vahingoittanut sen ARGOS-tavaramerkin tehtäviä – tuomioistuimen mukaan millekään 

tehtävistä ei aiheutunut vahinkoa, sillä brittikuluttajat vierailivat ASI:n sivustolla vain ohimenevästi 

ja suurelta osin erehdyksessä, ja siten todisteet eivät tukeneet AUL:n väitettä siitä, että nämä 

asiakkaat yhdistivät näkemänsä mainokset ARGOS-merkkiin; ks. Conway 2017, s. 599. 
147 Court of Appeal, EWCA Civ 1403 (Interflora), kohta 99. 
148 High Court of Justice, EWHC 1291 (Interflora), kohta 271.  
149 C-236/08 – C-238/08 Google Ranska, kohdat 91-98. 
150 High Court of Justice, EWHC 1291 (Interflora), kohta 272. 
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maksamaan lisää mainostamisesta) tai että kuluttajat päättävät vaihtaa toisen brändin 

tavaroihin tai palveluihin.151 

Yrittäen ymmärtää EUT:n tekemää erotusta mainos- ja investointitehtävän välillä, High 

Court of Justice:n perustelujen mukaan vaikuttaa siltä, että asiaa selventää EUT:n hieman 

hämmentävä ristiviittaus L’Oréal-asiassa annettuun ratkaisun kohtaan 83. Kyseisessä 

kohdassa EUT tarkasteli kysymystä siitä, voiko tavaramerkinhaltija vedota tavaramerkkiinsä 

vastustaakseen aitojen kosmetiikkatuotteiden ja hajuvesien jälleenmyyntiin eBayssa ilman 

niiden ulkopäällystä eli pakkausta. EUT:n vastaus oli, että tavaramerkinhaltija voi tehdä niin, 

jos joko ulkopäällyksen poistaminen merkitsee sitä, että keskeiset tiedot, jotka liittyvät 

esimerkiksi kosmeettisen valmisteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta 

vastaavan henkilön tunnistamiseen, puuttuvat152, tai jos tavaramerkinhaltija osoittaa, että 

ulkopäällyksen poistaminen vahingoittaa kyseisen tuotteen tuotekuvaa ja näin ollen 

tavaramerkin mainetta (kohta 83). Pitäen tämän mielessä, High Court of Justice arvioi 

EUT:n tarkoittavan että jos kolmannen osapuolen avainsanamainonta vaikuttaa haitallisesti 

tavaramerkin maineeseen, kuten esimerkiksi silloin, kun tavaramerkin välittämää 

mielikuvaa vahingoitetaan, investointitehtävälle aiheutuu vahinkoa.153 

High Court of Justice päätyi lopputulemaan, ettei kantaja Interflora ollut pystynyt 

todistamaan, että vastaajan avainsanamainonta olisi aiheuttanut vahinkoa kantajan 

tavaramerkkien maineelle, kuten vahinkoa Interfloran välittämälle mielikuvalle eli niin 

kutsutulle imagolle154  –  toisin sanoen ei ollut näyttöä siitä, että Interfloran tavaramerkkien 

maineelle olisi aiheutunut vahinkoa ja näin ollen investointitehtävää ei vahingoitettu.  

Loukkausarviointi avainsanamainontaa koskevissa tapauksissa on ymmärrettävästi 

monimutkaisempaa, kuin Mitsubishi-ratkaisun kaltaisessa debranding-asiassa, josta puuttui 

vilpittömän kilpailun elementit. Avainsanamainonta ei itsessään ole väistämättä 

paheksuttavaa tavaramerkkioikeuden perspektiivistä, vaan sen sijaan se pääsääntöisesti 

edistää kilpailua155. Avainsanamainonnan keinoin – erityisesti siis tilanteissa, joissa 

 
151 High Court of Justice, EWHC 1291 (Interflora), kohta 273. 
152 Tässä on asiallisesti kyse debrandingistä, ilman että EUT käytti kyseistä termiä. Myös EUT:n 

Mitsubishi-ratkaisu on sikäli siis linjassa tässä ristiviittauksessa esitetyn ohjeen kanssa. 
153 High Court of Justice, EWHC 1291 (Interflora), kohta 274. 
154 High Court of Justice, EWHC 1291 (Interflora), kohta 320. Arnold J:n mukaan olisi ollut 

mielenkiintoista tarkastella asian yhteydessä myös vertailevaa mainontaa, mutta asiaan ei voitu ottaa 

kantaa sillä M & S ei ollut vedonnut siihen, ks. Smith 2013, s. 458. 
155 Ks. esim. High Court of Justice, EWHC 1291 (Interflora), kohta 288; C-323/09 Interflora, kohta 

58; C-236/08-C-238/08 Google Ranska, kohta 69. 
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kuluttaja ei erehdy tavaroiden tai palveluiden alkuperästä156 – voidaan tarjota kuluttajille 

vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluita.  

Avainsanamainonta-tapaukset eroavat erityisesti siinä mielessä debranding-tapauksista, että 

käyttäessään tiettyä avainsanaa kuluttaja on jo varmasti tietoinen kyseisen tavaramerkin 

olemassa olosta, ja vaikka hakutuloksiin eksyisi kilpailevia tuotteita, kuluttajalle tarjotaan 

mahdollisuus tutustua halutessaan kilpailevien vaihtoehtojen ohella merkin alla tarjottaviin 

tavaroihin ja palveluihin – keskimääräinen internetin käyttäjä on suhteellisen valveutunut, 

ja, mikäli varsinaista sekaannusvaaraa ei ole, ymmärtää että kyse on vaihtoehtoisesta 

tuotteesta. Internetin luonteesta johtuen kuluttajat sisäistävät sen, että tuloksissa voi esiintyä 

kilpailevia tuotteita – se voi olla jopa kuluttajan tarkoitusperänäkin haun tehdessään.  

High Court of Justice:n luoma testi investointitehtävälle aiheutuvasta vahingosta – eli se, 

vahingoitetaanko merkin välittämää mielikuvaa (”imagoa”) – tuntuu ensi silmäyksellä 

selvennykseltä EUT:n luomaan investointitehtävän vahinkoedellytykseen, erityisesti kun 

otetaan huomioon jäljempänä esiteltävä LUSH-ratkaisu, joka annettiin Interflora-

ratkaisun157 jälkeen, mutta ennen sen uudelleen käsittelyä ja jossa aktualisoitui merkin 

välittämän mielikuvan vahingoittuminen. Myös Griffiths on ilmaissut (koskien niin 

mainonta- kuin investointitehtävää) että tavaramerkinhaltijan yksinoikeudella suojellaan 

kaikkea läsnäoloa, jonka merkki on saavuttanut kuluttajien mielissä erityisesti mainontaan 

ja myynninedistämiseen tehtyjen investointien avulla.158 

Kysymyksiä kuitenkin nousee esimerkiksi koskien sitä, miten merkin välittämän mielikuvan 

vahingoittumisen edellytys identtisyyssuojasäännön tilanteissa eroaa laajalti tunnettuja 

merkkejä koskevasta vesittymisdoktriinista (TMDirektiivin 10 artiklan (2)(c) kohta), joka 

tarjoaa maineen saavuttaneille merkeille keinon puuttua kolmannen käyttöön jos se on 

esimerkiksi haitaksi merkin maineelle – miten matalalla kynnyksellä identtisyyssuoja tarjoaa 

tavaramerkinhaltijalle keinon puuttua käyttöön, joka ”vahingoittaa merkin välittämää 

 
156 Pääasiassa siis tilanteissa, joissa tavaramerkinhaltijan merkki ei esiinny lainkaan kuluttajalle 

kolmannen mainoksessa. Avainsanamainontaa koskevissa tapauksissa tosiseikasto saattaa olla 

esimerkiksi sellainen, että kuluttaja hakee tietyllä tavaramerkkiä vastaavalla avainsanalla 

hakukoneesta tuloksia, ja mainoslinkkien joukossa esiintyy kilpailevan tahon mainos sen ostettua 

mainostilaa merkkiä vastaavalla avainsanalla; tosiseikasto voi myös olla sellainen, ettei kolmas ole 

lainkaan maksanut mainostilasta, mutta verkkosivu tai kilpailevat tuotteet ilmestyvät hakutuloksien 

joukkoon tietyn metatekstiin piilotetun avainsanan laukaisemana, mutta tavaramerkinhaltijan merkki 

ei esiinny itse mainoksessa, verkkosivulla tai tuotteessa. 
157 High Court of Justice, [2013] EWHC 1291 (Ch). 
158 Griffiths 2017, s. 136. 
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mielikuvaa”, kun identtisyyssuojasäännön soveltaminen ei edellytä että merkki olisi 

saavuttanut kohderyhmän keskuudessa tietyn tunnettuuden?  

 

6.2.2 LUSH – Mainehaitta  

 

10. helmikuuta 2014 Cosmetic Warriors Ltd v. Amazon.co.uk Ltd (”LUSH”) -asiassa159 

annetussa ratkaisussa High Court of Justice160 tarkasteli sitä, missä määrin online-

jälleenmyyjät voivat käyttää toisen tavaramerkkejä niin avainsanamainonnassa kuin 

verkkosivustonsa sisäisessä hakukoneessa ohjatakseen kuluttajia tuotteisiin, jotka eivät ole 

peräisin tavaramerkinhaltijalta. Asiassa kantaja Cosmetic Warriors, joka valmistaa ja myy 

mm. saippuoita ja kylpypommeja Lush-brändin alla, väitti että Amazonin toiminta loukkaa 

sen tavaramerkkien alkuperä-, mainos- ja investointifunktioita, kun Lush-merkki esiintyi 

Amazonin sivuilla ja mainoksissa usein eri tavoin. Ratkaisu on siinä mielessä 

merkityksellinen, että toisin kuin aiemmissa internet-avainsanojen käyttöä koskevissa 

tapauksissa, tuomioistuin yhtyi kantajan käsitykseen siitä että investointitehtävää oli 

vahingoitettu. 

Tapauksessa oli vaatimuksia on kolmea eri luokkaa, joista kutakin käsiteltiin erikseen. Kaksi 

ensimmäistä koskivat seurausta siitä, että kuluttaja kirjoittaa sanan Lush tai Lushin 

sisältävän ilmaisun hakukoneeseen, kuten Googleen, ja kolmas koski seurausta siitä, kun 

kuluttaja kirjoittaa sanan Lush amazon.co.uk-sivuston sisäiseen hakutoimintoon. 

Amazon oli ostanut mainostilaa indeksointipalveluntarjoaja Googlelta sen AdWords-

palvelussa avainsanoilla, joihin sisältyi kantajan tavaramerkki ”lush”. Näin ollen Amazonin 

maksettu mainos ilmestyi hakukoneen tulossivulle kuluttajan tehdessä haun kyseisellä 

avainsanalla. Jos kuluttaja napsautti mainoslinkkiä, hänet siirrettiin amazon.co.uk-sivustolle, 

jossa tarjoutui mahdollisuus selata tai ostaa vastaavia tuotteita, kuin joita Lush myy ja 

valmistaa.  Joissakin tapauksissa Lush-merkki näkyi itse mainoksessa (sisältäen esim. 

fraasin ”Low prices on Lush Soap”), toisissa tapauksissa ei. Niissä sen sijaan mainostettiin 

Lushin myymiä tuotteita vastaavia tai samankaltaisia tuotteita, kuten "bomb cosmetics" tai 

"bath bombs", joita oli saatavilla Amazonin verkkosivustolla.  Mainoksissa tai sivustolla ei 

ollut mitään ilmeistä viestiä siitä, että juuri Lushin tuotteita ei olisi saatavilla. Päätöksen 

 
159 [2014] EWHC 181 (Ch). 
160 Ylemmän oikeusasteen tuomioistuin, Englanti & Wales, Chancery Division. 
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mainostilan ostamisesta oli tehnyt Amazonin oma ohjelmisto, joka oli pitänyt 

liiketoiminnallisesti kannattavana tehdä tarjouksen ”lush”in sisältävistä avainsanoista. 

Tuomion mukaan tavaramerkkiloukkaus tuli kyseeseen tilanteissa, joissa mainos sisälsi 

tavaramerkin Lush, sillä tällöin kuluttaja odottaisi löytävänsä Lushin saippuaa Amazonin 

sivustolta kilpailukykyiseen hintaan, eikä odottaisi Amazonin mainostavan Lush-saippuoita, 

jollei niitä todellisuudessa olisi tarjolla161. Investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa ei 

nimenomaisesti käsitelty tämän vaatimuskohdan yhteydessä, vaan siihen paneuduttiin 

kolmannessa vaatimusluokassa, joka koski ”lush” avainsanan käyttöä Amazonin UK-

verkkosivuston sisäisessä hakukoneessa. Nähdäkseni tämä avainsanamainonta, jossa Lush-

merkki esiintyi itse mainoksessa, on kuitenkin kytköksessä kolmanteen vaatimusluokkaan, 

sillä kuluttaja luultavasti ajauduttuaan Amazonin Lush-mainoksen innoittamana pyrkisi 

hakemaan Amazonin sisäisestä hakutoiminnosta tuotteita lush-hakusanalla. Tuomioistuin 

huomioikin, että näiden käyttötapojen kesken on jonkinasteista yhteneväisyyttä162. 

Amazonille tämä kolmas käsiteltävä kategoria oli tärkein, sillä se koski sen 

liiketoiminnallisia perusteita.163 Jos kuluttaja esimerkiksi haki sanaa "lush" Amazonin 

sivuston tietyn relevantin osaston164 hakukentässä, kirjainten "lu" kirjoittamisen jälkeen 

avautui pudotusvalikko, jossa tarjottiin hakuvaihtoehtoja kuten "lush bath bombs" tai "lush 

cosmetics". Jos kuluttaja napsautti näitä vaihtoehtoja, uusi avautuva sivu tarjosi Lushin 

tuotteiden kanssa samankaltaisia tuotteita taas kerran vailla ilmeistä viittausta siihen, etteivät 

nämä ole peräisin Lushilta.  Tämän pudotusvalikon hakuvaihtoehdot syntyivät kuluttajien 

käyttäytymisen perusteella.  

Huolimatta siitä, että Amazonin algoritmi siis tosiasiassa vain toisti kuluttajan kirjoittaman 

hakusanan pudotusvalikossaan, tuomioistuimen mukaan kuluttaja tällöin voi odottaa 

löytävänsä Lushin tuotteita klikkaamalla hakuvaihtoehtoa ja ratkaisussa katsottiin em. 

kuvatussa tilanteessa niin merkin alkuperä-, mainonta- kuin investointitehtävää 

vahingoitetun. Investointitehtävälle aiheutuvan vahingon osalta ratkaisun perusteluissa 

toistettiin High Court of Justice:n Interflora-asiassa (EWHC 1291) esitetty tulkinta, jonka 

mukaan avainsanamainonta aiheuttaa tavaramerkin investointitehtävälle vahinkoa silloin, 

kun se vaikuttaa haitallisesti tavaramerkin maineeseen, kuten esimerkiksi silloin, kun 

 
161 Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 42. 
162 Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 66. 
163 Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 49. 
164 Esim. ”Beauty” tai ”Health and Personal Care”. 
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tavaramerkin välittämää mielikuvaa vahingoitetaan.165 Kantaja perustelikin 

investointitehtävälle ja imagolle aiheutuvaa vahinkoa siten, että Lush on luonut maineen 

eettisenä ja ympäristöystävällisenä kaupankäyjänä ja tehnyt liiketoiminnallisen päätöksen 

olla sallimatta tuotteidensa myyntiä Amazonin UK-sivuston kautta, kantajan ja Amazonin 

standardeihin liitettyjen erojen vuoksi166, sillä tämä vahingoittaisi kantajan näkemyksen 

mukaan Lushin mainetta.167  

Investointitehtävälle katsottiin (muiden tehtävien ohella) aiheutuneen vahinkoa siitäkin 

huolimatta, kuten James 2014 osuvasti huomauttaa, että Lush oli antanut Amazonille 

aiemmin luvan myydä tuotteitaan muissa maissa.168 

Jotta toiminta olisi ollut hyväksyttävää, tuomarin mukaan Amazonin olisi tullut näyttää ”ei 

hakutuloksia” -viesti, sillä se, että hakutulokset sisältävät sanan ”lush” saa kuluttajat 

uskomaan että he voivat ostaa Lushin tuotteita klikkaamalla hakuvaihtoehtoa. 

Yleisellä tasolla ratkaisu viittaa Smithin mukaan siihen, että mainostajat loukkaavat 

todennäköisemmin tavaramerkkiä, jos niiden internetmainokset sisältävät riidanalaisen 

tavaramerkin ja jos asiakkaat pitävät niitä luotettavina mainostajina, jotka mainostavat vain 

myydäkseen tavaroita, joita heillä on todella saatavilla. Sitä vastoin mainostajat eivät 

todennäköisesti loukkaa tavaramerkkiä, jos niiden internetmainoksien tekstissä ei mainita 

tavaramerkkiä ja jos asiakkaat odottavat tavaramerkinhaltijan mainosten sisältävän 

tavaramerkin. Mainostajat voivat kuitenkin edelleen loukata tavaramerkkiä, jos niiden 

mainoksissa ei ole tavaramerkkiä tekstissä: tavaramerkin haltijan liiketoiminnan luonne 

otetaan huomioon loukkausta arvioitaessa.169  

Ratkaisusta voidaan johtaa että investointitehtävälle voi aiheutua vahinkoa mikäli 

tavaramerkinhaltijaan ja merkkiä käyttävään kolmanteen liitetään eri standardit. 

 
165 Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 31. 
166 Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 17. Mainontatehtävän osalta puolestaan kantaja 

esitti, että Lush-merkki on saavuttanut vahvan maineen (strong reputation). Tuomari arvioikin myös 

mainontatehtävälle aiheutuneen vahinkoa, sillä Lushin kykyä houkutella asiakkaita merkkinsä 

maineella oli vahingoitettu, sillä Amazon käytti Lushin merkkiä kiinnittääkseen kuluttajien huomion 

kolmansien osapuolien tavaroihin, muttei samalla ollut tehnyt mitään toimenpiteitä ilmoittaakseen, 

että tavarat eivät itseasiassa ole Lushilta; ks. Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 69. 
167 Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 70. 
168 James 2014, s. 176. Lushin tuotteita oli myyty Yhdysvaltoja palvelevalla Amazon-sivustolla 

vuosina 2004-2011 ja Ranskaa palvelevalla sivustolla “merkittävän ajanjakson verran aivan viime 

aikoihin asti” ennen tuomiota, ks. tuomion kohta 18. Tuomioistuimen mukaan tämä ei kuitenkaan 

riittänyt kyseenalaistamaan Lushin päätöstä koskien UK-markkinoita, ks. tuomion kohta 71. 
169 Smith 2014, s. 402. 
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Investointitehtävälle aiheutuu todennäköisemmin vahinkoa, mikäli tavaramerkinhaltija on 

identifioitunut tietynlaisena, esim. eettisenä tai ekologisena toimijana ja kolmanteen sitä 

vastoin voidaan liittää negatiivisia mielikuvia, kuten tässä tapauksessa nostettiin esiin se, 

että kuluttajien mielestä Amazonin suhtautuminen esimerkiksi UK-verotukseen voi olla 

”vastenmielistä”170. Varovaisesti päättelen myös, että investointitehtävälle voisi aiheutua 

vahinkoa mikäli kuluttajat liittävät kolmanteen ”neutraaleja” mielikuvia, sillä suhteessa 

positiivisia mielikuvia herättävään tavaramerkinhaltijaan, kolmannen ja 

tavaramerkinhaltijan standardit tuolloinkin eroavat toisistaan. 

 

6.2.3 GENIEMAT & GENIECLIP – Tavaramerkin käyttö kolmannen tuotteisiin 

nähden 

 

2. lokakuuta 2020 IPEC:in171 ratkaisemassa Plitec v. iKoustic -asiassa172 oli kyse 

tavaramerkkiloukkausriidasta väitetyn bait and switch -myynnin173 perusteella sekä passing 

off-kanteesta. Tapaus oli siinä mielessä epätavallinen, ettei osapuolien omista tuotteistaan 

käyttämien tavaramerkkien väitetty olevan samankaltaisia tai sekoitettavissa keskenään, 

vaikka vastaaja olikin käyttänyt kantajan tavaramerkkejä – käyttö ei vain jäljempänä todetun 

lailla ollut kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa. 

Kantajat toimittivat useiden vuosien ajan vastaajille GENIEMAT- ja GENIECLIP-

tavaramerkeillä varustettuja äänenvaimennustuotteitaan myytäväksi vastaajien asiakkaille 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  Kantajien ja vastaajien välisen suhteen katkettua 

vastaajat ryhtyivät myymään omia vaihtoehtoisia MuteMat- ja MuteClip-tuotteitaan 

asiakkaille. Vastaajat olivat käyttäneet kantajien GENIEMAT- ja GENIECLIP-

tavaramerkkejä monin tavoin myydäkseen omia vaihtoehtoisia tuotteitaan – vastaajat olivat 

mm. ostaneet kantajan tavaramerkkejä vastaavilla avainsanoilla mainostilaa Google Ads  

 
170 Lush v. Amazon, [2014] EWHC 181 (Ch), kohta 70. 
171 Intellectual Property Enterprise Court, vaihtoehtoinen forum immateriaalioikeudellisia asioita 

koskeville kanteille ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen High Courtin sijaan. 
172 [2020] EWHC 2564 (IPEC). 
173 Bait and switch (”houkutella ja vaihtaa”) on Merriam-Websterin määritelmän mukaan ”a sales 

tactic in which a customer is attracted by the advertisement of a low-priced item but is then 

encouraged to buy a higher-priced one” (linkki: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/bait%20and%20switch, vierailtu 1.12.2021), mutta tässä yhteydessä 

viitataan myyntitaktiikkaan, jossa kuluttajalle uskotellaan (verkko)kaupan sisältävän tietyn 

tavaramerkinhaltijan tuotteita, joiden sijaan tarjotaankin kolmannen omia tuotteita. Tuomioistuimen 

mukaan tässä tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyseessä ”klassinen” bait and switch -myynti, kuten 

LUSH-tapauksessa; ks. tuomion kohta 86. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bait%20and%20switch
https://www.merriam-webster.com/dictionary/bait%20and%20switch
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-indeksointipalvelusta, käyttäneet merkkejä eri tavoin verkkosivuillaan sekä suoraan 

suhteessa kuluttajiin – ei kuitenkaan siten, että mainonta ja merkkien käyttö olisi ollut 

harhaanjohtavaa, tai kohderyhmä olisi muutenkaan erehtynyt tavaroiden alkuperästä. 

Tavaramerkinhaltijan tuotteiden entinen jakelija eli vastaaja ei ollut loukannut 

tavaramerkkiä, kun se myi omia kilpailevia tuotteitaan tavaramerkinhaltijan tuotteiden 

(jäljellä oleva varasto) rinnalla, sillä yksinmyyntisopimusta ei ollut tehty toimijoiden välillä. 

Tuomioistuimen mukaan todistelu ei myöskään osoittanut, että vastaaja olisi käyttänyt 

kantajan tavaramerkkejä houkutellakseen asiakkaita, ja siten ohjatakseen kuluttajat omien 

tavaroiden piiriin, vaan hän oli toiminut avoimesti tarjotessaan myyntiin omia tuotteita 

vaihtoehtona tavaramerkinhaltijan tavaroille. 

Kantaja oli myös väittänyt, että vastaajan toiminta vahingoittaa kantajan tavaramerkkien  

alkuperä-, mainonta- ja investointitehtäviä, joten asiassa arvioitiin tuliko 

tavaramerkkiloukkaus kyseeseen merkin funktioille aiheutuvan vahingon vuoksi – 

tuomioistuimen mukaan näin ei ollut, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta – ja käsiteltiin 

samalla investointitehtävälle aiheutuvan vahingon edellytyksiä. 

Kantaja esitti, että vastaajan menettely vahingoittaisi investointi- ja mainontatehtäviä, sillä 

kantajan käsityksen mukaan vastaaja käytti kantajan merkkejä houkutellakseen asiakkaita 

omille tuotteilleen, mikä heikentäisi merkkien kykyä ylläpitää asiakasuskollisuutta. 

Vastaajan näkemyksen mukaan näille funktioille ei voi aiheutua vahinkoa tilanteessa, jossa 

kuluttaja on täysin tietoinen tuotteiden alkuperästä – investointifunktio ei suojaa 

merkinhaltijaa vilpittömän kilpailun vaikutuksilta, ja tällainen reilu kilpailu merkitsisi sitä, 

että vastaajan on mukautettava ponnistelujaan säilyttääkseen maineensa, jolla voidaan 

houkutella ja pitää asiakkaita.174 

Asian ratkaissut tuomari, pitäen mielessä Arnold J:n huomion Och-Ziff-tapauksessa175, jonka 

mukaan kaksinkertaista samuutta koskettavissa bait and switch -tapauksissa vahinko jollekin 

merkin tehtävistä ei ole vaikea löytää (kohta 88)176, ei ollut vakuuttunut siitä, että merkkien 

käyttö olisi vaikuttanut merkkien mainosfunktioon, sillä ei ollut näyttöä että niiden käyttö 

 
174 Pliteq Inc and another v. iKoustic Ltd and another, EWHC 2564 (IPEC), kohta 90. 
175 Och-Ziff Management Europe Ltd and Anor v. Och Capital LLP & Ors [2010] EWHC 2599 (Ch), 

20.10.2010. 
176 Pliteq Inc and another v. iKoustic Ltd and another, EWHC 2564 (IPEC), kohta 87. Och Ziff-

tapauksessa ei kuitenkaan arvioitu investointitehtävälle aiheutuvaa vahinkoa, eikä katsottu 

tavaramerkkiä loukatun identtisyyssuojasäännön nojalla. 
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vastaajan toimesta olisi vaikuttanut siihen miten kantajat olisivat käyttäneet tavaramerkkejä 

myynnin edistämiseen tai kaupallisen strategian välineenä. Sen sijaan, mitä tulee 

investointifunktioon, ottaen huomioon EUT:n Mitsubishi ja Interflora -ratkaisut, 

tuomioistuimen mukaan on perusteltua päätellä, että mikä tahansa sellainen käyttö, jossa 

vastaajat käyttävät tavaramerkkejä omiin tavaroihin kantajien tavaroiden sijasta, saattaa 

olennaisesti haitata kantajien tavaramerkkien käyttöä kuluttajia houkuttelevan maineen ja 

heidän uskollisuutensa säilyttämiseksi. Näin ollen se saattaisi vaikuttaa investointitehtävään, 

ellei vastaajien toiminta olisi tyypillistä vilpittömälle kilpailulle ja ellei niiden käytön ainoa 

seuraus olisi jo todetun lailla se, että kantajat joutuvat mukauttamaan ponnistelujaan 

suojellakseen tavaramerkkiensä mainetta (Interflora, kohta 64). Se, että jotkut kuluttajat 

saattaisivat siirtyä vastaajien tuotteisiin, ei reilun kilpailun olosuhteissa loukkaa 

investointitehtävää. Ratkaisun mukaan ainoa esimerkki käytöstä, joka ei kuulu terveen 

kilpailun piiriin, oli eräässä liitteessä177 esitetty sivu, jossa mainostetaan MuteClipsia 

GenieClip-merkin avulla, ja tämä käyttö on näin ollen häiritsi kantajan tavaramerkin 

investointitehtävää.178  

Tämä investointitehtävää vahingoittanut poikkeus koski vastaajan verkkosivulla ollutta 

sivua, jossa sanottiin, ettei GENIECLIPS-levyjä ollut enää varastossa ja kehotettiin sen 

sijaan asiakasta ottamaan yhteyttä vastaajaan ”saadakseen tietoa iKousticin uudesta 

vaihtoehtoisesta äänieristyslevystä” sekä jatkettiin ilmoittamalla ”jos haluatte vain 

GenieClip ® -levyn ettekä ole kiinnostunut vaihtoehtoisesta levystä, pahoittelen, ettemme 

voi auttaa teitä”. Tällä loukattiin kantajan tavaramerkkiä, koska siinä kehotettiin asiakkaita 

valitsemaan vastaajan tuotteet kantajan tuotteiden sijasta, joita vastaajalla ei enää ollut. Täten 

GENIECLIP-merkin käyttöä voitiin pitää käyttönä MuteClip-tuotteisiin nähden, johon 

vastaajalla ei ollut lupaa.  

Tapaus osoittaa, että vaikka identtisyyssuoja perustuu sekaannusolettamaan, funktioteorian 

ulottaminen kaksinkertaisen samuuden tilanteisiin on johtanut siihen, että suojaa voi saada 

myös tilanteissa joissa kuluttajat eivät ole vaarassa erehtyä tavaroiden alkuperästä. Asian 

ratkaissut tuomari tosin takertui tässä tapauksessa siihen, että vastaajan käyttötapa ei ollut 

vilpittömälle kilpailulle tyypillistä. Sen sijaan kukaan ei väittänyt, kuten LUSH-asiassa, että 

kantajan merkkien välittämälle mielikuvalle olisi aiheutunut vahinkoa – loukkauksena 

pidettiin vilpillistä tapaa käyttää merkkiä kantajan vastaajan tuotteisiin nähden, sillä 

 
177 Liite C. Linkki: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/IPEC/2020/2564.html#C.  
178 Pliteq Inc and another v. iKoustic Ltd and another, EWHC 2564 (IPEC), kohta 91 ja esim. 124. 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/IPEC/2020/2564.html#C
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tuomioistuimen mukaan vilpillisen kilpailun olosuhteissa se, että kuluttaja saattaa vaihtaa 

kolmannen tuotteisiin, voi aiheuttaa huomattavaa haittaa kuluttajia houkuttelevan maineen 

säilyttämiseksi ja heidän uskollisuutensa ylläpitämiseksi (ks. tuomion kohta 91).  

 

6.2.4 Apple – Identtisyyssuoja lähestyy ehdotonta 

 

Tuoreinta oikeuskäytäntöä identtisyyssuojasta Pliteq v. iKoustic -asian ohella edustaa 

Høyesterett:in179 2. kesäkuuta 2020 antama ratkaisu puhelimen näyttöjä koskeneessa 

kiistassa, Henrik Huseby v. Apple. Kyse oli myös nk. right to repair -oikeudesta. 

Tapauksessa vastaaja, joka oli matkapuhelinkorjaaja ja korjasi Applen valmistamia 

matkapuhelimia sekä vaihtoi rikkoutuneita iPhonen näyttöjä, maahantoi puhelimen näyttöjä 

ja peitti niistä Applen omenalogoa vastaavan merkin tussilla. Näytöt eivät olleet peräisin 

tavaramerkinhaltija Applelta (toisin kuin haarukkatrukit Mitsubishi-tapauksessa), vaan 

Applen logot olivat kiinnitetty laittomasti näyttöihin. Kiistatonta on, että Applen omena-

tavaramerkki on kansainvälisesti erittäin tunnettu. Erikoisen tapauksesta tekee se, ettei 

tussilla peitetty omenalogo ollut näkyvissä loppukäyttäjälle eli kuluttajalle, sitten kun 

puhelimen näyttö oli kiinnitetty puhelimeen. Høyesterett totesi yksimielisesti, että 

tavaramerkkiä oli loukattu.180 

Ratkaisussa ei nimenomaisesti arvioitu investointitehtävälle aiheutuvan vahingon 

edellytyksiä, mutta ydinkysymyksenä tuntui kuitenkin olevan se, vaikuttaako moinen 

toiminta mm. merkin investointi-, alkuperä- ja garantiafunktioihin. Tuomioistuin huomautti, 

viitaten Ensilox-ratkaisuun (HR-2018-110-A), että tavaramerkin tehtävät voivat olla 

päällekkäisiä ja niiden välinen jyrkkä ero tuskin on tarpeen tapauksessa.181 

Ratkaisun perustelujen mukaan, kun arvioidaan, onko kolmannen käyttö omiaan 

vaikuttamaan tavaramerkinhaltijan etuihin, on tunnistettava merkityksellinen elinkeinopiiri 

(eli ostajat182). Tällaisen tunnistamisen on lähdettävä liikkeelle tavaramerkkilainsäädännön 

tarkoituksesta ja sitä on mukautettava asianomaisen tuotteen kaupankäyntitapaan, (ks. 

korkeimman oikeuden tuomio HR-2017-2356-A Purple 85 kohta.) Mahdollista 

 
179 Norjan korkein oikeus, ylin oikeusaste. 
180 Ks. tuomio HR-2020-1142-A, nro. 19-141420SIV-HRET.  

Borgarting (muutoksenhakutuomioistuin), toisin kuin Oslo tingrett (alin oikeusaste), arvioi niin ikään 

Applen tavaramerkkiä loukatun. 
181 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 28. 
182 Holter Torp & Risung 2020, s. 200. 



46 
 

tavaramerkinhaltijan intresseille aiheutuvaa haittaa on arvioitava tämän tietyn piirin 

sisällä.183 

Tässä tapauksessa, kun riita koski puhelimen näyttöjä, merkityksellisiä ostajia oli korjaamot 

ja ammattimaiset myyntiryhmät. Apple kiinnitti tavaramerkit juuri näitä ostajaryhmiä varten 

ilman, että ne näkyisivät loppukäyttäjälle, koska merkitykselliset ostajat pystyisivät heti 

tunnistamaan, että kyseessä on Applen alkuperäinen näyttö.184 

Korkein oikeus perusteli, viitattuaan EUT:n Arsenal-ratkaisuun (C-206/01), että 

loukkauksen toteamiseksi on riittävää että kolmannen toiminta on omiaan vaikuttamaan 

tavaramerkin tehtäviin.185 Loukkaus ei siis edellytä, että toiminta vahingoittaisi jotain 

tehtävistä, vaan riski tehtävälle aiheutuvasta vahingosta riittää. Korkein oikeus oli jo 

aiemmin Ensilox-asiassa tarkastellut koskeeko riskiarviointi vain myyntitilannetta, vai onko 

myöhemmillä tapahtumilla jotain merkitystä, ja todennut että suojaa on annettava myös 

myynnin jälkeisissä tilanteissa (engl. post-sale situation), jos lainvastainen käyttö voi tällöin 

vaikuttaa mihin tahansa tavaramerkin tehtävistä.186 Tapauksessa tavaramerkin käyttö 

rajoittui maahantuontiin, mutta arvio tavaramerkin tehtäville aiheutuvasta vahingosta ei voi 

rajoittua yksin tähän tilanteeseen.187 

Tuomioistuin huomautti, että vastoin kuin Mitsubishi-asiassa, tässä tapauksessa oli kyse 

laittomasti kiinnitettyjen tavaramerkkien peittämisestä epäaidoissa varaosissa – 

tavaramerkin suoja ei tällöin voi olla heikompi kuin jos alkuperäinen tavaramerkki olisi 

poistettu alkuperäisestä tuotteesta.188 

Yksin tavaramerkin peittäminen ei poissulje sitä etteikö tavaramerkin tehtäville voisi 

aiheutua vahinkoa, sillä tussin jäljen voi poistaa.189 Tuomioistuin ei tosin poissulkenut 

sitäkään, etteikö funktioille voisi aiheutua vahinkoa vaikka tussin jälkiä ei poistaisikaan – 

tämä erityisesti siksi, että näytöt vaikuttavat identtisiltä Applen puhelimien näyttöjen kanssa 

ja tussin jäljet ovat juuri siinä, missä logo sijaitsee alkuperäisissä näytöissä. 

Merkitykselliselle elinkeinopiirille voi siten olla epäselvää, onko näyttö aito vai kopio. 

Tämän tyyppinen sekaannus on tuomioistuimen mukaan riittävä sen todentamiseksi, että 

 
183 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 29. 
184 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 30. 
185 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 31. 
186 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 32; Ensilox HR-2018-110-A, kohta 64. 
187 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 37. 
188 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 36. 
189 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 36. 
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tavaramerkin tehtäville voi aiheutua vahinkoa.190 Loukkausarvion ytimessä tuntuu siis 

olevan kysymys siitä, onko mahdollista, että merkkiä käytettäisiin myöhemmin näkyvästi 

tavalla joka voi vaikuttaa tavaramerkinhaltijan etuihin. Tuomioistuin korosti, ettei 

tavaramerkkilaki kiellä yhteensopivien varaosien maahantuontia, kunhan niihin ei ole 

kiinnitetty laittomasti tavaramerkinhaltijan merkkiä.191  

Tuomio vahvistaa tavaramerkinhaltijoiden oikeuksia ja edistää merkittävästi piratismin 

torjuntaa.192 Tuomioistuimen viittaamassa Ensilox-ratkaisussa todettiin, että loukkauksen 

toteamiseksi riittää, että osoitetaan merkin funktiolle aiheutuvan vahingon vaara. Arviointia 

ei ole myöskään sidottu nykyiseen käyttötilanteeseen.193 Huseby v. Apple -tuomion 

perusteella tavaramerkin peittäminen on siis itsessään loukkaus – tavaramerkin peittäminen 

ei tee toiminnasta hyväksyttävää, vaikka merkki ei näy loppukäyttäjälle ja vaikka ei olisi 

vaaraa että merkki poistetaan.194 

Holter Torpin ja Risungin mukaan kynnys identtisyyssuojalle on oikeuskäytännössä asetettu 

niin matalaksi, että ehdoton suoja on lähes saavutettu, vaikkei suoja periaatteessa olekaan 

absoluuttinen.195 Loukkaus voidaan välttää vain jos käyttö ei missään (myöhemmissäkään) 

olosuhteissa voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Holter Torpin ja Risungin 

mukaan ei ole helppo nähdä, milloin näin voisi olla.196 

 

7 Identtisyyssuojasäännön rajoittaminen alkuperäfunktioon 

7.1 Näkökulma: investointitehtävän suojaaminen kaksinkertaisen samuuden 

tilanteissa ei ole perusteltua 

7.1.1 Euroopan komissio: identtisyyssuoja rajoitettava koskemaan vain tilanteita, 

joissa alkuperäfunktiolle aiheutuu vahinkoa 

 

Investointifunktion suojaamisesta kaksinkertaisen samuuden tilanteissa ei ole ollut 

yksimielisyyttä. Kuten jäljempänä esitetään, useat tahot aina Euroopan komissiosta 

tutkijoihin ovat esittäneet kritiikkiä investointifunktion suojan ulottamisesta 

 
190 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 38. 
191 Huseby v. Apple HR-2020-1142-A, kohta 39. 
192 Holter Torp & Risung 2020, s. 201. 
193 Holter Torp & Risung 2020, s. 201. 
194 Holter Torp & Risung 2020, s. 201. 
195 Holter Torp & Risung 2020, s. 201. 
196 Holter Torp & Risung 2020, s. 201. 
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identtisyyssuojasäännön alaisiin tilanteisiin. Jotkut ovat pitäneet epäselvänä miksi EUT on 

nähnyt tarpeelliseksi suojata merkin liikearvoa identtisyyssuojasäännön nojalla, kun 

tavaramerkkioikeudellisina keinoina merkin goodwill-arvosta hyötymään pyrkivää 

toimintaa voidaan torjua vesittymisdoktriinilla (TMDirektiivi 10 artikla 2 kohta c alakohta). 

Muun muassa Ramsey ja Schovsbo kehottivatkin 2013 lainsäätäjää selventämään, tulisiko 

tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen mukaisissa kaksinkertaisen samuuden tilanteissa 

suojella vain alkuperäfunktiota vai myös muita tehtäviä197  ja selittämään täsmällisesti mitkä 

ovat ne tavaramerkkilainsäädännön tavoitteet ja/tai ne yleiset edut, joilla voi olla merkitystä 

tuomioistuinten ratkaistessa tavaramerkkiriitoja.198 

Euroopan komissio on arvostellut unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sisältyviä 

kannanottoja, jotka koskevat tavaramerkin muita funktioita, kuin alkuperäfunktiota. 

Komissio on pitänyt niitä virheellisinä ja ongelmallisina oikeusvarmuuden kannalta.199 

Euroopan komissio pyrki ilmeisesti rajoittamaan EUT:n ratkaisukäytännössä sen mielestä 

liian laajaksi venähtänyttä tavaramerkin suoja-alaa, ja otti kantaa myös kaksinkertaisen 

samuuden tilanteisiin myös ehdotuksessaan uudeksi tavaramerkkidirektiiviksi:  

”Tavaramerkkien muiden tehtävien tunnustaminen direktiivin 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdan nojalla on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta. 

Erityisesti kaksinkertaisen samuuden tapausten ja direktiivin 5 artiklan 2 

kohdan mukaisen laajalti tunnettujen tavaramerkkien laajennetun suojan 

välinen suhde on hämärtynyt. Oikeusvarmuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi 

täsmennetään, että sekä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen 

kaksinkertaisen samuuden että 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen 

samankaltaisuuden tapauksessa vain alkuperän osoittamistehtävällä on 

merkitystä.”200 

Komission mukaan identtisyyssuojasäännöllä pitäisi siis suojata tavaramerkin haltijaa 

ainoastaan niitä loukkauksia vastaan, jotka kohdistuvat tavaramerkin alkuperän 

osoittamistehtävään; asia ilmaistiin samassa ehdotuksessa toistamiseen niin, että  

tavaramerkin haltijalla olisi oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä 

merkkiä tavaroita ja palveluita varten, jos merkki on sama kuin tavaramerkki ja sitä 

 
197 Ramsey & Schovsbo 2013, s. 695. 
198 Ramsey & Schovbso 2013, s. 671; ks. myös s. 674, 691 ja 695. 
199 Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09, Interflora, kohta 7. 
200 Euroopan komission ehdotus COM(2013) 162 final, s. 7. 
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käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja 

jos tällainen käyttö vaikuttaa tai voi vaikuttaa tavaramerkin tarkoitukseen, joka on takeiden 

antaminen kuluttajille tavaroiden tai palveluiden alkuperästä.201 Kursiivilla korostamani 

komission tarkennusehdotus ei kuitenkaan päätynyt varsinaiseen säädöstekstiin. Sen sijaan 

voimassa olevan tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 johdanto-osassa mainitaan, että 

rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että merkki 

osoittaa alkuperän. Suojan olisi oltava ehdoton, jos merkit ja tavarat tai palvelut ovat 

samoja.202  

Sanamuoto erityisesti viittaakin siihen, että merkin alkuperätehtävää pidetään 

keskeisimpänä tehtävänä, mutta se ei poissulje sitä, etteikö muutkin funktiot voisi saada 

suojaa säännöksen alaisissa tilanteissa – tämä nyt toki on jo EUT:n ratkaisukäytännön ja 

kaiken tutkielmassa edellä esitetyn perusteella ilmeistä. Komission mukaan tavaramerkin 

muilla tehtävillä, kuten investointi- ja mainostehtävillä, voisi olla korkeintaan merkitystä 

tulkitessa direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa (nyk. artiklan 2 kohdan c alakohtaa, 

vesittymisdoktriini), eli silloin kun on kyse laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.203 

Komission ehdottamaa lainmuutosta kritisoitiin voimakkaasti, huolimatta sen ilmeisen 

myönteisestä vaikutuksesta mm. loukkausedellytyksiin.204 Uudistuksen vastustajat väittivät, 

että sen tunnustaminen, että tavaramerkkilainsäädäntö keskittyy ensisijassa 

alkuperäfunktion suojaamiseen kaventaisi merkinhaltijoiden omistusoikeuksia ja vaikuttaa 

heidän mahdollisuuksiin suojata merkkejä asianmukaisesti – vaikka suojan rajoittaminen 

alkuperäfunktioon rajoitettaisiinkin koskemaan vain identtisyyssuojasäännön nojalla 

ratkaistavia tilanteita.205  

Senftleben et al. sitä vastoin arvostelevat sitä, ettei Euroopan parlamentti ja neuvosto 

lainsäädännön uudistamista koskevassa keskustelussa kiinnittänyt riittävästi huomiota 

tavaramerkkisuojan rajoituksiin. Parlamentin ja neuvoston tekemissä ehdotuksissa tuettiin 

tavaramerkin goodwill-tehtävien, kuten investointi-, mainonta ja kommunikaatiotehtävien 

tehostettua suojaa.  Soraäänistä huolimatta parlamentti hylkäsikin alkuperäisen komission 

ehdotuksen, jolla pyrittiin rajoittamaan identtisyyssuojaa kattamaan vain alkuperäfunktiota 

 
201 Euroopan komission ehdotus COM(2013) 162 final, s. 19. 
202 TMDirektiivi 2015/2436, johdanto-osa kohta 16. 
203 C-323/09 Interflora, kohta 35. 
204 Tarawneh 2016, s. 355. 
205 Tarawneh 2016, s. 355. 
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vahingoittavat käyttötavat.206 Tavaramerkkiloukkaus voi edelleen aktualisoitua mikäli edes 

jollekin tavaramerkin tehtävistä voi aiheutua vahinkoa. Tämä tarkoittaa linjassa nykyisen 

EU-oikeuskäytännön kanssa että sekaannusvaaraa aiheuttamattomat käyttötavat kuuluvat 

edelleen identtisyyssuojasäännön soveltamisalaan.207 

 

7.1.2 Oikeuskirjallisuudessa arvostellaan funktioteorian ulottamista 

identtisyyssuojasäännön alaisiin tilanteisiin 

 

Tavaramerkkilainsäädäntö kamppailee arvomaailman moninaisuuden kanssa. Tavoitteena 

on pyrkimys tasapainottaa niin tavaramerkkien haltijoiden, kilpailijoiden, kuluttajien ja 

yleisen edun kilpailevia etuja.208 Cornwellin mukaan tavaramerkkioikeuden alalla vallitsee 

perustavanlaatuinen teoreettinen ristiriita konservatiivisten ja ekspansiivisten näkemysten 

välillä siitä, mitä rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön olisi normatiivisesti 

suojeltava209 ja huomioi, että yhdistelmä kiistanalaisia teoreettisia lähtökohtia, arvojen 

moniarvoisuutta ja usein epäselvää lainsäädäntötekstiä tarjoaa kaikki ainekset EUT:n 

tulkinnallisen lähestymistavan todelliseen testiin.210 Konservatiivisen näkemyksen mukaan 

alkuperäfunktio on avainasemassa tavaramerkkimonopolin laajuuden kannalta – tämän 

näkemyksen mukaan ainoastaan (luvattomat) käyttötarkoitukset, jotka aiheuttavat 

sekaannusta kuluttajien keskuudessa, ovat loukkauksia. Ekspansiivisissa teorioissa 

puolestaan kannatetaan laajempia omistusoikeuksia ulottamalla tavaramerkkimonopoli jopa 

sellaisiin tilanteisiin, joissa "brändin arvoa" voidaan vahingoittaa, eli kuten merkin kykyä 

toimia mm. investointien ja mainonnan välineenä.211 

Barzey toteaakin, että mainos- ja investointitehtävien osalta on ilmeistä epätietoisuutta siitä, 

pitäisikö em. tehtävät hyväksyä tavaramerkinhaltijoiden oikeussuojan piiriin vai ei. Barzeyn 

mukaan epäröinti voi selittyä näkemyseroilla markkinoinnin ja mainonnan käsitteestä, ja 

argumentoi, että mainontakäytännöt vaikuttavat ja tulevat aina vaikuttamaan kuluttajiin 

 
206 Senftleben et al. 2015, s. 338-339. 
207 Senftleben et al. 2015, s. 338-339. 
208 Cornwell 2021, s. 652. 
209 Cornwell 2021, s. 652. 
210 Cornwell 2021, s. 653. 
211 Cornwell 2021, s. 653. 
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voimakkaasti ja siksikin mainostehtävää212 olisi suojattava jotta se heijastaisi 

todellisuutta.213  

Battyn mukaan se, että EUT tunnisti L'Oreal-tapauksessa tavaramerkin funktioihin kuuluvan 

myös laatu-, kommunikaatio-, investointi- ja mainosfunktiot on lisännyt epävarmuutta 

identtisyyssuojan soveltamisalaan.214 Niin ikään Jacob LJ kritisoi unionin tuomioistuimen 

vastauksen perusteella L’Oréal-asiassa annetussa tuomiossa investointi- ja mainostehtävien 

epämääräisyyttä ja epäonnistunutta määrittelyä.215 Pennisi esittää että EUT onkin käyttänyt 

funktioteoriaa oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden ”metanormina”, jonka avulla EU-

tavaramerkkilainsäädännön erityiset loukkauskriteerit voidaan pakottaa sivuraiteelle.216 

Myös Senftleben pitää epäselvänä, miksi EUT on nähnyt tarpeelliseksi tuoda muutkin kuin 

alkuperäfunktion217 identtisyyssuojasäännöllä suojattavaksi, ja esittää, että EU-

tavaramerkkioikeuden mukaan brändien goodwill-arvon suojaaminen järjestyy laajalti 

tunnettuja merkkejä koskevan vesittymisopin kautta (nyk. tavaramerkkidirektiivin 10 

artiklan 2 kohdan c alakohta; tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohta), joka 

sääntelee tätä erillistä suojaa ”tasapainoisella” tavalla.218 Edelleen Psaroudakis on sitä 

mieltä, että mainonta- tai investointitehtävän suojaa ei tulisi myöntää muuten kuin 

vesittymisopin avulla, eikä tavaramerkinhaltijalle myönnettävän suojan tulisi kasvaa 

tunnettujen sekaannusvaara- ja vesittymisoppien yli.219 

Blythe esittää hieman vastakkain, että tavaramerkkidirektiivin identtisyyssuoja perustuu 

sekaannusolettamalle ja painotus on siten tavaramerkin keskeisen tehtävän, 

alkuperäfunktion, suojaamisessa. Sen sijaan direktiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

 
212 Barzey 2010, s. 337. Vaikka Barzey käsittelee artikkelissa nimenomaisesti mainosfunktiota, ei 

hän myöskään oikeastaan valaise mikä ero investointi- ja mainostehtävän välillä konkreettisesti on 

ja käsitteleekin näitä tehtäviä pääasiassa yhdessä (esimerkiksi johtopäätöskappaleessa s. 337). 

Päättelen siis että Barzeyn huomio on analogisesti sovellettavissa myös investointitehtävään, ottaen 

huomioon tehtävien varsin läheiset liitynnät ja päällekkäisyydet. 
213 Barzey 2010, s. 577. 
214 Batty 2021, s. 37. 
215 Jacob LJ, L’Oreal v Bellure [2010] EWCA Civ 535, kohta 30. 
216 Pennisi 2021, s. 186; ks. myös Senftleben 2015, s. 24. 
217 Myös EUT:n asettamat alkuperäfunktiolle aiheutuvan vahingon edellytykset ovat herättäneet 

kysymyksiä, ks. esim. Fhima (2015, s. 401) jonka mukaan EUT on kuvaillut alkuperäfunktiolle 

aiheutuvaa vahinkoa kaksinkertaisen samuuden tilanteissa käytännössä samalla tavalla kuin 

TMDirektiivin 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa – joka tapauksessa 

EUT ei ole ollut selvä valitsemassaan linjassa.  
218 Senftleben 2014, s. 518.  
219 Psaroudakis 2012, s. 39. Psaroudakis toteaa kuitenkin koskien vesittymisopin rajoitteita että 

tunnetun merkin käyttö avainsanana voi tietyissä olosuhteissa olla perusteltua, koska kilpailijat 

voivat näin ilmoittaa kuluttajille läsnäolostaan tavaramerkin haltijan hallitsemilla markkinoilla. 
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painotus siirtyisi suojaamaan ennemmin merkin investointi- ja mainosfunktioita, ja siten 

rajoitettu koskemaan vain sellaisia tavaramerkkejä, joiden katsotaan olevan tunnettuja ja 

saavuttaneen sellaisen aseman, että niiden erottamiskyky ja maine voisivat vaarantua. 

Blythen mukaan säännöksillä pyritään siis estämään erityyppisiä vahinkoja.220 Nähdäkseni 

kuitenkin, kuten Marshall esittää, identtisyyssuoja, joka käsittää myös kommunikaatio-, 

mainonta- ja investointitehtäville aiheutuvan vahingon harhautuukin muistuttamaan 

maineen saavuttaneille merkeille tarkoitettua suojaa,221 vaikka identtisyyssuoja ei 

suojaakaan tavaramerkinhaltijaa yli tavaraluokkarajojen. 

Vesittymisopin mukainen suoja edellyttää laajalti tunnettua tavaramerkkiä, riippuu tiettyjen 

loukkauskriteerien täyttymisestä ja jättää tilaa kilpaileville sananvapauden ja vapaan 

kilpailun intresseille.222 Vaikka sitä ei nimenomaisesti todetakaan tavaramerkkidirektiivissä 

ja -asetuksessa, EUT on vahvistanut Davidoff-asiassa223 sekä Adidas v. Fitnessworld-

asiassa224 antamissaan ratkaisuissa, että vesittymisdoktriinin mukainen suoja tulee 

kyseeseen myös kaksinkertaisen samuuden tilanteissa, sekä tilanteissa joissa tavarat ovat 

samankaltaisia. 

EU:n tavaramerkkioikeus antaa vesittymisdoktriinin mukaista suojaa kohtuumatalalla 

kynnyksellä, sillä jo verrattain suppea tunnettuus on riittävää – jotta tavaramerkki olisi 

tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan (2)(c) kohdassa tarkoitettu laajalti tunnettu merkki, sen 

on oltava tavaramerkillä kaupan pidettävien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmän tiedossa. 

Riittää, että merkittävä osa tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palveluiden 

kohderyhmästä tuntee sen. Kun tämä tunnettuus on saavutettu, vesittymisdoktriinin 

mukainen suoja tulee kyseeseen.225 Lisäksi, kuten EUT on todennut Intel Corporation v. 

CPM-asiassa antamassaan ratkaisussa, loukkaus voi tulla kyseeseen vaikka varsinaista 

sekaannus ei olisi käsillä – riittää, että kohdeyleisö yhdistää kaksi merkkiä toisiinsa.226 

Senftlebenin mielestä vesittymisdoktriinia tuskin voidaan siis pitää epätyydyttävänä tai 

heikosti saatavilla olevana. Epäoikeudenmukaisen edun saamisen osalta riittää, että 

osoitetaan, että kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin 

 
220 Blythe 2016, s. 203. 
221 Marshall 2018, s. 510. 
222 Senftleben 2014, s. 518. 
223 C-292/00 Davidoff, kohdat 24–25. 
224 C-408/01 Adidas v. Fitnessworld, kohta 20. 
225 Ks. esim. Senftleben 2014, s. 519. 
226 C‑252/07 Intel Corporation v. CPM, kohta 30. 
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käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja 

arvostuksesta.227 Vesittymisdoktriini suojaakin nimenomaan tavaramerkinhaltijan merkkiin 

kohdistamia investointeja.228 Doktriini ei toki ole aukoton – sitä koskevaa oikeuskäytäntöä 

on kritisoitu epäyhtenäiseksi ja Rienthin mukaan EUT:kaan ei ole onnistunut selkeiden ja 

läpinäkyvien olettamusten muotoilussa.229 

Senftlebenin mukaan ei olisi siis ollut tarpeen luoda uutta mekanismia tavaramerkin 

liikearvon suojaamiselle, eli ulottamalla investointifunktion suoja identtisyyssuojan alle ja 

esittää samalla että tunnustamalla mm. investointifunktion L'Oréal-asiassa EUT jätti 

huomioitta yleisen sekaannussuojan ja erityisen vesittymisdoktriinin mukaisen suojan 

välisen rajanvedon, ja loi ilman päteviä perusteluja väylän kiertää jälkimmäisen.230 Tämä 

vaihtoehtoinen väylä ei ole siinä mielessä tasapainoisessa suhteessa, että 

vesittymisdoktriinista poiketen suojaa nauttiakseen merkiltä ei edellytetä tunnettuutta, ei ole 

selkeitä loukkausedellytyksiä eikä joustavaa ”perustellun syyn” (engl. due cause) 

puolustusta kilpailevien sananvapauden ja vapaan kilpailun etujen turvaamiseksi.231 

Marusic on arvostellut alkuperäfunktion ja suggestiivisen funktion (eli investointi- ja 

mainosfunktion) välistä suhdetta laajalti tunnettujen merkkien kohdalla. Marusicin mukaan 

on perusteltua, että tunnettujen tavaramerkkien viehätysvoimaa sekä niiden 

kaupallistamiseen ja mainontaan käytettyjä investointeja suojellaan, mutta olisi myös 

oikeudenmukaista selvittää, missä nämä rajat kulkevat (erityisesti toimivien 

sisämarkkinoiden ja terveen  kilpailun takia).232 Nähdäkseni laajalti tunnettujen merkkien 

suoja on kuitenkin Senftlebeniä lainatakseni tasapainoisempi tapa järjestää merkkiin 

kohdistettujen investointien suoja, kuin identtisyyssuojasäännön nojalla, jonka tapauksessa 

erityisesti investointitehtävälle aiheutuvan vahingon edellytykset ovat varsin 

tulkinnanvaraiset. Marusic ei toki otakaan kantaa investointifunktion suojaan kuin vain 

laajalti tunnettuja merkkejä koskevan sääntelyn osalta – hän kuitenkin toteaa, että 

laajennetun suojan tietyt rajat on määriteltävä, jottei alkuperäfunktion merkitys heikkene.233  

Huomio rajojen määrittelystä on toki osuva identtisyyssuojankin kontekstissa, jonka kaikista 

 
227 Senftleben 2014, s. 519; C-487/07 L’Oréal, kohta 49. 
228 Marusic 2014, s. 538. 
229 Rienth 2010, s. 157. 
230 Senftleben 2014, s. 519 viitteineen. 
231 Senftleben 2014, s. 519. 
232 Marusic 2014, s. 543. 
233 Marusic 2014, s. 543. 
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keskeisin tehtävä on kuitenkin suojata alkuperäfunktiota, sillä tällä hetkellä 

investointifunktion suojaan em. yhteydessä liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. 

Ramsey ja Schovbso eivät pidä täysin selvänä kuinka EUT:n lisääntynyt turvautuminen 

tavaramerkkifunktioiden analyysiin vaikuttaa EU-tavaramerkkilainsäädännön 

kehitykseen.234 He korostavat ettei tuomioistuimien keskittyminen tavaramerkin tehtäviin 

tai tavaramerkkilainsäädännön tavoitteisiin riitä turvaamaan reilua kilpailua tai muita 

tärkeitä yhteiskunnallisia intressejä, etenkin jos funktioita ja tavoitteita ei ole selkeästi 

määritelty lainsäädännössä.235 Puollan näkemystä siitä, että funktioiden täsmällinen sisältö 

on määriteltävä nykyistä tyhjentävämmin – riskinä on, että EUT:n tavaramerkkifunktioiden 

puutteellinen analyysi saa merkinhaltijat vakuuttamaan tuomioistuimet laajentamaan 

tavaramerkkioikeuksien suojan alaa tavoilla, joita lainsäätäjä ei ole ennakoinut ja joka 

vahingoittaa yleisöä. Funktioteoria toki antaa EU-tuomioistuimille mahdollisuuden ottaa 

joustavasti huomioon eri osapuolien intressit, mutta se johtaa myös epätäsmälliseen ja 

arvaamattomaan järjestelmään. Ilman lainsäätäjän lisäohjeistusta vaarana on, että 

tavaramerkinhaltijoiden edut laitetaan muiden kilpailevien etujen edelle, jollei lainsäätäjä 

selvennä, että tuomioistuinten on tasapainotettava kaikkia kilpailevia yleisiä etuja.236 Jossain 

määrin Ramseyn ja Schovsbon vuonna 2013 edellä esittämien huolien voidaan arvioida 

toteutuneen, sillä esimerkiksi, kuten Holter Torp ja Risung huomioivat Huseby v. Apple-

tapauksen yhteydessä, jossa tavaramerkinhaltijan edut pistettiin kestävyysargumenttien 

edelle, kynnys identtisyyssuojan soveltamiselle voi olla varsin matalalla sillä loukkaus 

voidaan välttää vain jos käyttö ei missään myöhemmissäkään olosuhteissa voi aiheuttaa 

vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja on vaikea nähdä milloin näin ei voisi olla237. 

Tavaramerkin tehtäville aiheutuvan vahingon vaatimusta on pidetty myös kiistanalaisena 

siksi, ettei vaatimusta löydy kirjoitetusta laista.238 Cornthwaiten mukaan se on esimerkki 

”tuomarin laatimasta laista” (engl. judge-made law), ja on epäsuosituin 

tavaramerkkienhaltijoiden keskuudessa, sillä se luo ylimääräisen lainsäädännöllisen esteen, 

jonka yli on hypättävä.239 Kuitenkin, kuten EUT vahvisti Interflora-ratkaisussa että 

vahinkoedellytys täyttyy jos tavaramerkinhaltija voi osoittaa, että toiminta on haitallinen 

 
234 Ramsey & Schovbso 2013, s. 679. 
235 Ramsey & Schovbso 2013, s. 692; ks. myös Dinwoodie 2009, s. 114-126. 
236 Ramsey & Schovbso 2013, s. 695. 
237 Holter Torp & Risung 2020, s. 201. 
238 Ks. esim Jacob LJ asiassa L’Oreal v Bellure [2010] EWCA Civ 535, kohta 30. 
239 Cornthwaite 2012, s. 129. 



55 
 

edes jollekin tavaramerkin tehtävistä240, joka ei mielestäni ole kohtuuton vaatimus asettaa 

tavaramerkinhaltijalle kilpailevien etujen huomioon ottamisen nimissä. Kur puolestaan 

huomioi, että vaikka funktioiden tunnustamisen vaikutukset ovat sikäli myönteisiä, 

oikeuskäytäntö on epävarmaa silloin, kun kirjoitetun lain rajat ylitetään selvästi ja viittausta 

tavaramerkin tehtäviin käytetään ”ihmelääkkeenä”, jolla puuttua vilpilliseen kilpailuun 

ilman asianmukaista oikeusperustaa.241 

Jonkin sortin ”kirjoitetun lain taivuttaminen” halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi, 

hieman kärjistetysti ilmaistuna, ei kosketa yksistään funktioteoriaa. Hypätäkseni hetkeksi 

tutkielman varsinaisen aiheen ulkopuolelle, investointitehtävän sisällön ja sille aiheutuvan 

vahingon määrittämisen ohella vaikeuksia liittyy mm. tavaramerkin ”käytön” sisältöön, 

kuten debranding-asioissa on havaittu (ks. edellä jaksossa 6.1.2.1 Mitsubishi-asiaa koskenut 

keskustelu). Niin ikään tilanteissa, joissa kilpailija käyttää tavaramerkinhaltijan merkkiä 

avainsanana markkinoidessaan omia tuotteita ja itse mainoksessa ei esiinny lainkaan 

tavaramerkkiä, merkkiä ei ole ehkä käytetty siinä mielessä perinteisellä ”tavaramerkille 

tyypillisellä” tavalla, jota lainsäätäjä on muinoin ajatellut käytön käsitteen kattavan. 

Tavaramerkkiloukkauksen toteaminen identtisyyssuojasäännön nojalla edellyttää kuitenkin 

muiden kriteerien ohella että kolmas on käyttänyt tavaramerkkiä tavaramerkkidirektiivin 

tarkoittamassa mielessä. Kun toisistaan riippuvaisia oikeudellisia instrumentteja on ikään 

kuin venytetty oikeuskäytännössä (tavaramerkin käytön sisältö → funktioille aiheutuvan 

vahingon edellytys) jotta niillä voidaan vastata moderneihin ongelmiin, voi niihin liitettyjen 

epävarmuustekijöiden kumuloituminen johtaa yllättäviinkin lopputuloksiin niin 

tavaramerkinhaltijan, kilpailijoiden kuin yleisönkin kannalta ja rasittaa oikeusvarmuutta. 

Varsinkin internetin kontekstissa liian laajalle ulottuva tavaramerkkisuoja voi heikentää 

internetin kilpailuetuja eli vaihtoehtoisien tuotteiden tai palvelujen tarjoamista kuluttajille, 

mikä on tietysti kuluttajien kannalta vahingollista242. 

 

 
240 Cornthwaite 2010, s. 129. 
241 Kur 2020, s. 163. 
242 Fhima 2015, s. 401. 
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7.2 Näkökulma: investointitehtävää suojattava kaksinkertaisen samuuden 

tilanteissa 
 

Huolimatta siitä, että investointifunktion suoja identtisyyssuojasäännön alaisissa tilanteissa 

on kirvoittanut paljon ansaittua arvostelua, on toki myös syitä, joiden vuoksi suoja voi olla 

perusteltua ulottaa näihinkin tilanteisiin. Huolimatta Cornwellin edellä esitetyistä 

huomioista koskien konservatiivisten ja ekspansiivisten näkemysten ristiriitoja243, ajatus 

investointikeskeisestä tavaramerkkioikeudesta (engl. ”property-based trademark”) on 

hyväksytty melko laajalti.244 

Kuten jo tiedämme, EUT:n mukaan tavaramerkki täyttää investointitehtävänsä, kun 

tavaramerkinhaltija käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen hankkimiseen tai 

säilyttämiseen, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi245 ja 

investointifunktio voi siis täyttyä myös sellaisten merkkien kohdalla, jotka eivät ole 

saavuttaneet kohderyhmän keskuudessa mainetta. Investointitehtävän suoja voi siis – 

potentiaalisesti – näissä tilanteissa suojata sellaistakin tavaramerkkiä, joka ei ole saavuttanut 

riittävää tunnettuutta kohdeyleisön keskuudessa nauttiakseen maineen saavuttaneille 

merkeille tarkoitettua laajennettua suojaa. Lush-asiassa investointitehtävälle katsottiin 

aiheutuneen vahinkoja kantajan ja vastaajan liiketoimintamallien standardeihin liitettyjen 

erojen vuoksi. Tämänkaltaisessa tilanteessa, jossa (nyt kuvitteellinen esimerkinomainen) 

tavaramerkinhaltija pyrkii luomaan mainetta profiloituen vaikkapa eettisenä brändinä ja 

tekee siten tietoisia arvopohjaisia valintoja mm. jakelukanavien suhteen, on nähdäkseni 

perusteltua suojata tavaramerkin kykyä hankkia goodwill-arvoa. Tällöin se, että kolmas, 

joka käyttää merkinhaltijan merkkiä ja johon liitetään suhteessa tavaramerkinhaltijaan 

negatiivisia mielikuvia, saattaa näkemykseni mukaan aiheuttaa huomattavaa haittaa merkin 

kyvylle luoda sellaista mainetta, jolla voidaan houkutella kuluttajia ja aikaansaada 

merkkiuskollisuutta, sillä kohderyhmä voi virheellisesti luulla tavaramerkinhaltijan olevan 

myötämielinen kolmannen mahdollisesti arveluttaviakin liiketoimintamalleja kohtaan. 

Virheellinen käsitys tavaramerkinhaltijan edustamista arvoista voi saada kuluttajan 

luopumaan tavaramerkinhaltijan tuotteista väärin perustein. 

 
243 Cornwell 2021, s. 652; ks. edellä sivu 50. 
244 Pihlajarinne 2010, s. 75-81. Pihlajarinne kuitenkin muiden tavoin korostaa sitä, että on vältettävä 

ettei merkin itsenäisen liikearvon suoja pääse laajenemaan liiaksi. 
245 C‑323/09 Interflora, kohta 60. 
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Toki, riippuen tilanteesta, merkin goodwill-arvoa rapauttavaan tai muutoin sopimattomaan 

menettelyyn voidaan puuttua vilpillistä kilpailua koskevalla sääntelyllä. Vilpillisiä B2B-

kilpailutilanteita koskevaan sääntelyyn nähden tavaramerkkioikeuden etuna on kuitenkin 

että se on jäsenvaltioiden kesken varsin pitkälle harmonisoitua ja näin ollen – mikäli 

lainsäätäjä ottaa tulevassa lainsäädäntötyössään huomioon funktio-oppiin liitetyt 

epävarmuustekijät – tavaramerkkilainsäädännön nojalla ratkaistavien tapauksien tulisi olla 

lopputuloksiltaan varmemmin yhteneväisiä yli valtioiden rajojen. 

 

7.3 Unionin tuomioistuin on epäonnistunut modernien 

tavaramerkkifunktioiden määrittelyssä 

 
Esimerkiksi Marusic niputtaa investointi- ja mainostehtävät yhteen suggestiiviseksi 

funktioksi (engl. suggestive function) ja määrittelee funktion niin, että kyseiset tehtävät 

toimivat elinkeinonharjoittajan suojana, sillä ne kattavat investoinnit tuotteen 

myynninedistämiseen, ja tämä investointi itsessään ansaitsee suojaa.246 Tämän tyylinen 

jaottelu vaikuttaa olevan tyypillinen oikeuskirjallisuudessa – pääasiassa mainos- ja 

investointifunktioita käsitellään yhtenä nippuna, toisistaan vahvasti riippuvaisina. 

Tarve käsitellä investointitehtävää erillisenä mainosfunktiosta vaikuttaakin olevan seurausta 

nimenomaan EUT:n ratkaisukäytännöstä, jossa se on jostain syystä nähty välttämättömäksi 

irrottaa jälkimmäisestä. Oikeuskirjallisuudessa on useasti toistettu näkemys siitä että 

tavaramerkkifunktioiden asettaminen identtisyyssuojan kontekstissa on aiheuttanut 

epävarmuutta kuinka näitä funktioita olisi sovellettava. Funktioita on pidetty epämääräisinä 

ja luonteeltaan avoimina.247  

Mm. Griffiths, monien muiden lailla, huomioi että tavaramerkin tehtäville aiheutuvan 

vahingon tai vahingonvaaran edellytys on osoittautunut monimutkaiseksi ja kiistanalaiseksi 

sekä havainnoi että vielä L'Oréal-tapauksessa (2011) EUT käsitteli kommunikaatio-, 

investointi- ja mainontatehtäviä yhdessä, mutta myöhemmissä asioissa käsitteli mainonta- ja 

investointitehtäviä erillisinä korostaen niiden eroa toisistaan.248 Niin ikään Tarawnehin 

mukaan EUT:n on ollut kyvytön määrittelemään selkeästi tavaramerkin modernit funktiot. 

 
246 Marusic 2014, s. 540. 
247 Esim. Ng 2016, s. 820. Ks. myös esim. Blythe 2015, Kur 2014, Senftleben 2014, Dupont 2013, 

Cornthwaite 2012, Chronopoulos 2011, Yap 2009. 
248 Griffiths 2017, s. 135. 
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Selkeiden rajanvetojen puute on luonut jännitteen tavaramerkkilainsäädännön ytimeen ja 

estänyt viimeaikaiset yritykset muotoilla johdonmukainen lainsäädäntökokonaisuus. Tätä 

epävarmuutta alleviivasi myös julkisasiamies Jääskinen L'Oréal v. eBay-asiaa koskevassa 

ratkaisuehdotuksessa, todeten että ”siitä, miten tavaramerkin ’tehtävät’ pitäisi ymmärtää, ei 

ole terminologista tai asiallista yhteisymmärrystä.”249 

Tarawneh esittää ratkaisuksi uusien tavaramerkkifunktioiden määrittelyä.250 Tutkielman 

rajauksen vuoksi en käy läpi Tarawnehin ehdotusta uusiksi tavaramerkkifunktioiksi, mutta 

toistuva oikeuskirjallisuudessa esitetty kritiikki sekä ehdotukset uusiksi funktioiksi 

korostavat sitä ettei EUT, jo useasti todetun lailla, ole onnistunut funktioiden määrittelyssä. 

 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Kaksinkertaisen samuuden tilanteessa tavaramerkinhaltija nauttii ehdotonta suojaa. EUT on 

kuitenkin rajoittanut ratkaisukäytäntönsä avulla tätä lähtökohtaisesti absoluuttista 

tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista identtisyyssuojaa 

ottaakseen huomioon tavaramerkinhaltijoiden etujen kanssa kilpailevat intressit, kuten 

terveen kilpailun, sananvapauden ja kuluttajansuojanäkökohdat. Tavaramerkinhaltijan 

kielto-oikeus käsittääkin vain tilanteet, joissa kolmannen käyttö on omiaan vahingoittamaan 

jotakin tavaramerkin tehtävistä, kuten merkin investointitehtävää. Vahinkoedellytys ei 

perustu kirjoitettuun oikeuteen, vaan se on em. tavalla luotu EUT:n oikeuskäytännössä, mitä 

ilmeisimmin EUT:n pyrkimyksenä korjata kirjoitetun lain puutteet ja suojella eri intressien 

välistä tasapainoa. 

Vaikka funktioteorian ulottaminen identtisyyssuojasäännön alaisiin tilaisiin näennäisesti 

rajoittaa absoluuttista suojaa, laajentaa se tosiasiassa tavaramerkkioikeutta suojaamaan 

myös käyttötilanteita, joissa tavaroiden tai palveluiden alkuperästä ei ole sekaannusta (ks. 

GENIEMAT & GENIECLIP) sekä mitä tahansa myöhempiä tavaramerkinhaltijan etuihin 

vaikuttavia käyttötilanteita (Apple; loukkauksen osoittamiseksi riski tehtävälle aiheutuvasta 

vahingosta riittää). Tämä varsin ekspansiivinen ja oikeudenhaltijalähtöinen lähestymistapa 

merkitsee kehitystä ja siirtymää sekaannukselta ja alkuperäfunktiota suojaavasta 

 
249 Tarawneh 2016, s. 353; Julkisoikeusasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-324/09 (L'Oréal 

v. eBay), alaviite 20. 
250 Tarawneh 2016, s. 353. 
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tavaramerkkioikeudesta kohti investointeja ja omaisuutta suojaavaa tavaramerkkioikeutta. 

Merkin itseisarvoa ja tavaramerkinhaltijan kaupallisia etuja suojellaan myös laajennetulla 

tavaramerkkisuojalla (tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohta), jota 

nykymuotoinen moderneja tavaramerkkifunktioita suojaava identtisyyssuoja muistuttaa, 

sekä tavaramerkkioikeuden ulkopuolella vilpillistä kilpailua ja vertailevaa markkinointia 

koskevalla sääntelyllä. 

Lainsoveltajat ovat joutuneet vaikean tehtävän eteen pyrkimyksissään määrittää 

investointitehtävän todellinen sisältö sekä sille aiheutuvan vahingon edellytykset sillä 

EUT:n ratkaisukäytännössään luoma tulkintaohje koskien investointitehtävälle aiheutuvaa 

vahinkoa on varsin ylimalkainen. Ei ole myöskään mutkatonta ymmärtää miten investointi- 

ja mainontatehtävät konkreettisesti eroavat toisistaan. EUT on Interflora-ratkaisusta lähtien 

käsitellyt tehtäviä erillisinä ja korostanut niiden eroa, muttei ole onnistunut määrittelemään 

näitä moderneja tavaramerkkifunktioita riittävän tyhjentävästi. Oikeuskirjallisuudessa 

tehtäviä on kuitenkin kohdeltu lähes synonyymeinä toisilleen tai vähintäänkin toisistaan 

vahvasti riippuvaisina tehtävinä, sekä arvosteltu moneen otteeseen EUT:n epäonnistuneen 

tehtävien määrittelyssä. 

EUT:n ratkaisukäytännön mukaan tavaramerkki täyttää mainontatehtävän, kun sitä 

käytetään mainontaan, jolla pyritään informoimaan kuluttajaa ja saamaan tämä 

vakuuttuneeksi.251 Merkin haltijalla on oikeus kieltää tavaramerkin käyttö 

tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla silloin, kun käyttö haittaa 

tavaramerkin haltijan tavaramerkin käyttämistä myynninedistämistekijänä tai kaupallisen 

strategian välineenä.252 Investointitehtävä käsittää puolestaan EUT:n määritelmän mukaan 

useat eri kaupalliset keinot (muutkin kuin mainonnan), joilla tavaramerkin haltija voi käyttää 

tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseen tai säilyttämiseen, joilla voidaan houkutella 

kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Investointitehtävää loukataan EUT:n 

tulkintaohjeen mukaan silloin, jos käytöllä aiheutetaan tavaramerkin haltijalle huomattavaa 

haittaa tämän käyttäessä tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, 

jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.253 

 
251 C-129/17 Mitsubishi, kohta 37 oikeuskäytäntöviitteineen. 
252 C-129/17 Mitsubishi, kohta 37 oikeuskäytäntöviitteineen. 
253 Interflora, kohta 96. Mitsubishi-ratkaisussa ilmaistiin puolestaan niin, että investointitehtävälle 

aiheutetaan haittaa kun häiritään merkittävästi tavaramerkin haltijan mahdollisuutta käyttää 

merkkiään maineen luomiseen ja ylläpitämiseen; ks. Mitsubishi, kohta 36. 
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Huomattavan haitan tai merkittävän häiriön edellytys on ensikuulemalta varsin abstrakti, 

mutta jäsenvaltioiden (valitettavan niukasta) oikeuskäytännöstä voidaan johtaa 

konkreettisemmin mitä on pidettävä huomattavana haittana ja samalla hahmottaa 

täsmällisemmin investointitehtävän sisältöä. Oikeuskirjallisuudesta on pääasiassa hyötyä 

investointitehtävän määrittelyssä, mutta sille aiheutuvan vahingon konkreettisesta sisällöstä 

se on ollut niukkasanainen. 

Tulkintani mukaan tavaramerkki täyttää mainontatehtävänsä, kun tavaramerkinhaltija pyrkii 

konkreettisten myynninedistämiskeinojen avulla päästä kuluttajien tietoisuuteen ja siten 

informoida kuluttajaa sekä vakuuttaa kohderyhmä merkin alla tarjottavista tavaroista tai 

palveluista. Esimerkinomaisesti näihin keinoihin lukeutuu esimerkiksi avainsanamainonta, 

jonka osalta on jo todettu että se, että kolmas ostaa tavaramerkkiä vastaavalla avainsanalla 

mainostilaa indeksointipalveluntarjoajalta, voi toki vaikuttaa siihen, kuinka 

tavaramerkinhaltija käyttää merkkiä mainontaan ja kaupallisen strategian välineenä, muttei 

itsessään vahingoita mainostehtävää. Sen sijaan se voi vahingoittaa investointitehtävää. 

Investointitehtävän sisältö on abstraktimpi. Nähdäkseni investointitehtävä käsittää 

tavaramerkinhaltijan pyrkimykset luoda ja ylläpitää tietynlaista tavaramerkkiin liitettävää 

mielikuvaa. Investointitehtävälle aiheutetaan vahinkoa, kun häiritään merkittävästi 

merkinhaltijan pyrkimyksiä luoda asiakasuskollisuutta synnyttävää mainetta tai 

vahingoitetaan tätä merkin välittämää tietynlaista imagoa – investointitehtävällä on tarkoitus 

siis suojella tiettyä läsnäoloa kuluttajien mielissä. Sitä vastoin mainontatehtävä ei suojele 

merkin imagoa vaan mainonnan toteutumista, eli sitä, että tavaramerkinhaltija pystyy 

käyttämään merkkiä kaupallisen strategian välineenä.  

Oikeuskäytännön perusteella investointitehtävää voidaan ainakin loukata, kun 

a) kolmas saattaa markkinoille tavaramerkinhaltijan tavaroita ja on poistanut tavaroista 

tavaramerkinhaltijan merkit sekä korvannut ne omillaan (tällöin kuluttajat eivät voi 

yhdistää tavaramerkinhaltijan merkkiä tavaroihin, ja tavaramerkki ei voi siten luoda 

tai ylläpitää tiettyä mainetta kuluttajien mielissä); 

b) kolmas, jonka liiketoimintastandardeihin liitetään suhteessa tavaramerkinhaltijaan 

negatiivisia mielikuvia, käyttää tavaramerkinhaltijan merkkiä esimerkiksi 

avainsanamainonnassa tai verkkosivuston sisäisessä hakukoneessa siten, että 

kuluttaja voi luulla kolmannen tarjoavan tavaramerkinhaltijan tuotteita (tällöin 
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kolmanteen liitetyt mielikuvat voivat heijastua ei-toivotulla tavalla 

tavaramerkinhaltijan pyrkimyksiin luoda tai ylläpitää tiettyä mainetta); 

c) kolmas käyttää tavaramerkinhaltijan merkkejä omiin tavaroihin tavaramerkinhaltijan 

tavaroiden sijaan tavalla, joka ei ole tyypillistä vilpittömälle kilpailulle, siten, että 

kuluttaja saattaa vaihtaa kolmannen tuotteisiin, tai  

d) kolmas käyttää tavaramerkinhaltijan merkkiä varaosassa, joka ei ole peräisin 

merkinhaltijalta siten, että merkitykselliselle elinkeinopiirille on epäselvää, onko 

kyseessä kopio vai aito tuote (tällöin kohderyhmä ei voi yhdistää merkkiä 

tavaramerkinhaltijan tavaroihin, vaan sellaisiin, jotka eivät ole peräisin 

tavaramerkinhaltijalta). 

Investointitehtävä ei kuitenkaan suojaa kilpailuun erottamattomasti kuuluvilta toimilta. 

Toisinaan tavaramerkinhaltijan on mukautettava ponnistelujaan sellaisen maineen 

hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät 

merkkiuskollisiksi. Niinpä investointitehtävää ei loukata, jos kolmas pyrkii tarjoamaan 

tuotteille vaihtoehtoa vilpittömälle kilpailulle ominaisella tavalla – ei vaikka osa kuluttajista 

vaihtaisikin näihin tuotteisiin. Tässä yhteydessä kolmannen on kuitenkin kunnioitettava 

tavaramerkin alkuperätehtävää. Siispä esimerkiksi avainsanamainonta kilpailijan 

tavaramerkkiä vastaavalla avainsanalla vaikuttaisi olevan hyväksyttävää ainakin tilanteissa, 

joissa itse mainoksessa ei esiinny tavaramerkinhaltijan merkki. Vaikkakin 

oikeuskäytäntöotanta on vähäinen, kilpailuargumentit (mm. Interflora) vaikuttavat 

vakuuttaneen tuomioistuimet kestävyysargumentteja (Apple) tehokkaammin siitä, ettei 

investointitehtävälle ole aiheutunut vahinkoa. 

Lainsäätäjän tehtävänä olisi määritellä tavaramerkkifunktioiden todellinen sisältö riittävällä 

täsmällisyydellä oikeusvarmuuden parantamiseksi. Etenkin investointitehtävän ja 

mainontatehtävän väliseen eroon on kiinnitettävä erityistä huomiota, mikäli ne halutaan 

ymmärtää toisistaan erillisinä tehtävinä ja jotta niiden loukkauskriteerien muotoilu ja 

arviointi olisi vaivattomampaa.  

Jos lainsäätäjä on haluton määrittelemään sisällön riittävällä täsmällisyydellä, voisi olla 

aiheellista käydä uudestaan keskustelua siitä, voidaanko tai pitääkö moderneja 

tavaramerkkifunktioita ylipäätään suojata identtisyyssuojasäännön nojalla, jos 

tavaramerkinhaltijan intressien suojaamiseen on paremmin laadittuja instrumentteja, jotka 
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eivät kärsi yhtä vakavista epävarmuustekijöistä – erityisesti kun otetaan huomioon, että 

loukkauskynnys on em. tavalla asetettu niin matalalle, että suoja lähestyy ehdotonta. 

Tarvetta ei ole ainakaan tavaramerkinhaltijoiden oikeuksien edelleen laajentamiselle, sillä 

tavaramerkit nauttivat Euroopan unionissa riittävää suojaa tällä hetkellä. 

Tavaramerkinhaltijan oikeuksien laajentaminen edelleen voi jo useasti todetun lailla johtaa 

niin kilpailun kuin kuluttajien kannalta kielteisiin seurauksiin. Kuluttajien kannalta on 

tärkeää, että heille tarjoutuu jatkossakin mahdollisuus tutustua vaihtoehtoisiin tuotteisiin. 

Kuluttajansuojanäkökohdat, yhdessä muiden kilpailevien etujen kanssa, ovat pidettävä 

mielessä huolimatta siitä että tavaramerkeillä (niiden moderneilla funktioilla) suojataan 

etenevissä määrin niiden haltijoiden kaupallisia etuja. 

Jää nähtäväksi minkälaisissa tilanteissa tavaramerkkienhaltijat jatkossa vetoavat 

investointitehtävän suojaan. Tällä hetkellä ratkaisukäytäntöä on suppeasti. Se, että 

investointitehtävälle aiheutuvaan vahinkoon on vedottu etenevissä määrin myös 

avainsanamainontaa koskevien tapauksien ulkopuolella viitannee siihen, että tuomioistuimet 

joutuvat tulevaisuudessa mitä erinäisten tosiseikastojen kohdalla arvioimaan tehtävälle 

aiheutuvaa vahinkoa – tämänkin vuoksi olisi tarpeen, että tehtävän sisältö ja sille aiheutuva 

vahinko määriteltäisiin täsmällisemmin, ettei Kur’n sanoin sitä käytetä ihmelääkkeenä 

tilanteissa, joissa kirjoitettu oikeus on osoittautunut riittämättömäksi. 

 


