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ESIPUHE
”Don´t let the noise of others´ opinions drown out your own inner voice. And most important,
have the courage to follow your heart and intuition” – Steve Jobbsin puhe Stanfordin yliopistossa
vuonna 2003 (FT 7.10.2011).
Muutto perheen kanssa Kronbergiin Taunukselle Saksaan vuonna 2007 merkitsi uuden alkua koko perheelle ja lähtölaukausta tälle väitöskirjalle. Oma innostukseni immateriaalisiin
yksinoikeuksiin oli herännyt ja jäänyt kytemään tiiviiden teollisuudessa vietettyjen vuosien
aikana. Ajatuksena on jo kauan ollut pohtia akateemisemmin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain yleislausekkeen perusteella annettavaa suojaa harmaalla
alueella palvelukonseptin kontekstissa. Tämä tilaisuus avautui vuoden 2008 aikana.
Professorit Niklas Bruun ja Rainer Oesch kannustivat minua hakemaan oikeustieteen
tohtorin tutkinnon suorittamisoikeutta Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta sekä ryhtymään tähän väitöskirjaprojektiin, vaikka minulla ei ollut aikaisempaa akateemista tutkijakokemusta. Jälkimmäinen lupautui vielä työnohjaajakseni. Hän on kaikissa
projektini vaiheissa löytänyt aikaa hyödyllisille keskusteluille kanssani, kannustanut tutkimustani eteenpäin sekä ohjannut työtäni arvokkailla kommenteillaan. Kiitokset Rainer tuestasi!
Professori Niklas Bruun ja Dosentti Katariina Sorvari ovat suostuneet käsikirjoitukseni
esitarkastajiksi. Käsikirjoituksen tarkastusvaiheen aikana saamani kommentit ja ehdotukset
ovat olleet erittäin rakentavia ja arvokkaita sekä vieneet käsikirjoitustani eteenpäin. Kiitokset
niistä!
Tätä väitöskirjaa olisi tuskin syntynyt ilman niitä lukuisia työpäiviä, joita olen voinut
viettää Max Planck -instituutissa (Max Planck -Institut für Innovation und Wettbewerb)
Münchenissä. Instituutin tarjoamat loistavat mahdollisuudet tutkimuksen tekemiseen sekä
siellä tapahtuneet useat keskustelut kollegojen kanssa ovat toimineet merkittävänä inspiraation lähteenä tälle väitöskirjalle.
Dankbar erinnere ich mich an Max Planck -Institut für Innovation und Wettbewerbsrecht und die Bibliothek des Instituts für die Möglichkeit, dort zu forschen. Mein besonderer
Dank gilt in diesem Zusammenhang Frau Prof. Dr. Frauke Henning-Bodewig, die mit mir
viele Gespräche insbesondere am Anfang der Doktorarbeit geführt hat.
Kiitokset kuuluvat lisäksi professori Bruunille siitä, että olen voinut osallistua suomalais-saksalaiseen tutkimusyhteistyöhön Bayreuthin yliopiston kanssa ”Graduiertenkolleg
Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit” -tutkimushankkeessa. Tutkimusyhteistyön piirissä
järjestetyt useat väitöskirjaseminaarit sekä niitä seuranneet korkeatasoiset asiantuntijaseminaarit Saksassa ja Suomessa keskusteluineen ovat olleet erittäin avartavia ja hyödyllisiä väi-
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töskirjan kannalta. Tämä kirja on myös julkaistu professori Bruunin myötävaikutuksella
IPR University Centerin julkaisusarjassa.
Haluan vielä kiittää erityisesti Eduskunnan kirjastoa, sen työntekijöitä ja PRH:n kirjastoa työntekijöineen korvaamattomasta avusta väitöskirjan kirjoittamisen eri vaiheissa.
Väitöskirjaani ovat tukeneet myös Maaliskuun 25 päivän rahasto sekä Jenny ja Antti
Wihurin säätiö sekä Helsingin Yliopiston stipendirahastot. Lisäksi matka-apurahoja minulle
ovat myöntäneet IPR University Center ja Helsingin yliopisto. Näille kaikille tukijoilleni
haluan esittää parhaimmat kiitokseni!
Koskaan ei voi olla tarpeeksi kiitollinen omille vanhemmilleen, Anjalle ja Arnolle, joista
jälkimmäinen ei ole enää valitettavasti keskuudessamme. Te olette aina tukeneet minua rohkeasti uusien asioiden pariin ja luoneet minulle mahdollisuuksia elämässäni ja opinnoissani.
Ennen kaikkea suuret kiitokset kaikkein läheisimmilleni, rakkaalle perheelleni – vaimolleni Ninalle ja lapsilleni Monalle, Klausille ja Joelille – ilman teidän sitoutumistanne,
kannustustanne (”Leistung aus Leidenschaft”) ja kärsivällisyyttänne tämä tutkimus ei olisi
syntynyt.
Kronberg im Taunus, marraskuussa 2015
Kari-Pekka Syrjä
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LIII

I JOHDANTO
1 TUTKIMUSTEHTÄVÄN TAUSTA,
TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS
1.1 Palvelukonseptin tunnusmerkistö
Amerikkalainen talouslehti Wall Street Journal (WSJ) nimesi taannoin artikkelissaan
IKEA-konsernin perustajan Ingvar Kampradin Euroopan rikkaimmaksi ja maailman neljänneksi rikkaimmaksi henkilöksi 51.7 miljardin USD:n omaisuudella. Lehden mukaan
Kamprad on luonut erään maailman menestyneimmistä palvelukonsepteista. IKEA-konsernin palveluksessa työskenteli maailmanlaajuisesti noin 139.000 ihmistä 44 maassa ja konsernin liikevaihto oli 27 miljardia EUR vuonna 2013. 1
Ingvar Kampradin vuonna 1943 perustama IKEA-vähittäiskauppaketju perustuu omaperäiseen palvelukonseptiin. Palvelukonsepti on luonteeltaan luovutettavissa oleva franchising-konsepti, jossa Inter IKEA Systems BV omistaa ja hallitsee konseptin 2. Kaikki
IKEA-tavaratalot käyttävät IKEA-konseptia.
Suomessa on alettu osaltaan mm. IKEAN menestyksen seurauksena keskustella erityisesti palvelukonsepteista sekä niiden kasvavasta merkityksestä globalisoituvassa taloudessa.
Mm. Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa painotettiin kansallisen innovaatiostrategian laatimista 3, jonka tärkeänä osatavoitteena laadittiin kansallinen teollis- ja
tekijänoikeuksien strategia. Sen taustadokumenttina toimi mm. Sitran 2005 julkaisema
”Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi”-raportti. Raportissa Suomen suurimpina heikkouksina pidettiin mm. osaamista kaupallistamisessa. Suomi sijoittui hyvin vertailtaessa t
& k -toimintaa ja tuotantotoimintaa. Suuria puutteita osoitettiin kaupallistamis- ja markkinointiosaamisessa. Raportissa nostettiin esille edelleen erittäin ajankohtainen ja relevantti
1

WSJ 28.6.2013.

2

Torekull, s. 17, 165 ja 365–367. Franchising-konseptissa ”manuaali” (käsikirjoitus) vähittäiskaupan harjoittamiseen liiketoiminnassa käyttävine tunnuksineen luovutetaan (lisenssioidaan) franchising-sopimuksen
perusteella sopimuskumppanin käyttöön. IKEA-tapauksessa joko konserniin kuuluva oma yritys tai kolmas
ulkopuolinen taho harjoittaa liiketoimintaa.

3

Valtioneuvoston kanslia 2007 pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007, s. 49. Valtioneuvoston kanslia 2004, s. 25–27.

1

kysymys, miksi Suomelta puuttuu kansainvälisesti menestyneitä palvelukonsepteja verrattuna mm. naapurimaahan Ruotsiin. Ruotsissa on pystytty innovoimaan mm. kansainvälisiä
erittäin menestyneitä vähittäiskaupan palvelukonsepteja (mm. IKEA ja H&M ) toisin kuin
Suomessa 4. Muualta maailmasta voidaan mainita muita menestyneitä vaatekauppakonsepteja, kuten esimerkiksi Zara-vaateketju tai Zalando-kauppapaikka, joista viimeksi mainittu
on tietoverkkoympäristössä toimiva markkinointi- ja kauppapaikka.
Myös jäljittelyn merkitystä kilpailussa on korostettu. Mm. valtioneuvoston talousneuvoston tilaamassa raportissa keväällä 2014 kolme suomalaista professoria päätyi
esittämään suomalaisille yrityksille strategisena vaihtoehtona enemmän ”jäljittelyä”
kuin perinteistä investoimista omiin innovaatioihin.
Investoimisen omaan innovaatiotoimintaan ei todettu olevan yrityksen kannalta aina välttämättä paras strateginen vaihtoehto. Päätelmää tukee mm. toinen
tutkimus Wanasika & Conner 5. Heidän tutkimuksensa perusteella uudelta innovaatiolta puuttuu käytännössä aina taloudellisessa kilpailussa epätäydellisesti
toimivilla markkinoilla tarvittavaa suojaa. Yritykselle, joka ei pysty panostamaan
huomattavia summia t & k -toimintaan sekä omaan juridiseen osaamiseen, tutkijat suosittavat jäljittelystrategiaa innovoinnin asemasta. Tällöin kaikki yrityksen
käytössä oleva investointipotentiaali ei kohdennu innovaatiotoimintaan (pääasiassa
t & k -toimintaan) ja yritykselle jää enemmän resursseja ja mahdollisuuksia panostaa markkinointiin, immateriaalioikeudelliseen osaamiseen ja muuhun juridiseen
osaamiseen. Ehkä tässä ”kurjuuden kuilussa” voi piillä selityksen siemen suomalaisten yritysten kansainvälisessä vertailussa vaatimattomaksi osoittautuvaan markkinointi- ja konseptiosaamiseen, mikä liittyy palvelukonsepteihin.
Jäljittelyä ei siis voida aina pitää kielteisenä ilmiönä. Sillä on todettu olevan
myös positiivisia vaikutuksia. Se edistää teollista kehitystä, mutta sitä voidaan pitää
myös sopimattomana.
Toimivan taloudellisen kilpailun ja jäljittelyvapauden vaatimuksia sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa kontekstissa on laajasti käsitelty mm. Ruotsin hallituksen mietinnössä koskien sopimatonta jäljittelyä (SOU 1987:1 ) 6.
Mietinnössä todetaan, että toimivassa kilpailussa kilpailunvapaus ja jäljittelyvapaus edellyttävät, että sekä teknistä kehitystä että jakelumuotoja ei voida monopolisoida. Toisaalta sillä, joka on investoinut aikaa, rahaa ja vaivaa tulisi olla
mahdollisuus nauttia työnsä hedelmistä ja saada suojaa kehitystyölleen ja sen tuloksille. Suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan perustellaan erityisesti sillä, että suoja
sopimatonta jäljittelyä vastaan edistää kilpailua. Samoin se kannustaa uusiin investointeihin, koska nämä usein edellyttävät suojaa. Immateriaalisia yksinoikeuksia
koskevat lait vastaavat useimmissa tapauksissa näihin tarpeisiin. Näiden yksioike-

4

Sitra-raportti, s. 7 ja 13.

5

Ks. Wanasika & Connor: “Why Is Imitation The Best Strategy?” Journal of Strategic Innovation and Sustainability, Vol.7 (2) 2011, 79.

6

SOU 1987:1, s. 188–193.

2

uslakien edellytykset ovat selkeästi ”institutionalisoitu” ts. ne ovat yleisesti tiedossa,
mm. patentoitavissa olevan keksinnön edellytykset suojan saamiselle on ko. laissa
säädetty, julkinen rekisteri yms.. Mietinnössä erityisesti todetaan: ”Jokaisella tulisi
olla oikeus vapaasti käyttää tuloksia, joita ei suojata immateriaalisilla yksinoikeuksilla. Jos yhteiskunta myöntäisi suojaa kaikkia jäljittelymenettelyitä vastaan, se merkitsisi ja edistäisi monopolisoitumista, joka puolestaan jarruttaisi kehitystä ja laskisi
innovaatioaktiivisuutta. Sen sijaan on tärkeää turvata, että [ns. kolmannet tahot]
voivat käyttää tuloksia kehittääkseen taas uutta tekniikkaa ja halvempia tuotteita.
Kuluttajan intressissä on, että jäljittelijä voi kilpailla paremmalla laadulla ja halvemmilla hinnoilla. Sen, joka on kehittänyt tuotteen, pitää ottaa huomioon, että
jos tuotteella ei ole immateriaalista yksinoikeussuojaa ennen pitkää sitä jäljitellään.
Tuotteen jäljitteleminen vain osoittaa, että tuote on attraktiivinen.
Kuitenkin jäljittelylläkin on oltava rajansa markkinataloudessa. Joillakin elinkeinonharjoittajan menettelymuodoilla on negatiivisia vaikutuksia. Ne ovat sopimattomia eikä niitä pidä sallia, mm. se, että jäljittelijä markkinoi plagiaattituotettaan alkuperäisenä tuotteena. Seurauksena on sekaannusvaara tuotteen kaupallisesta
alkuperästä. Kilpailua ei voi käydä keinoilla millä hyvänsä – raja sallitun ja kielletyn
kilpailumuodon välille asetetaan Ruotsissa lainsäädännössä [MFL 2§ssä]. Sitä ei saa
soveltaa siten, että se on ristiriidassa kilpailunrajoituslainsäädännön kanssa.” 7

Mistä palvelukonseptissa on sitten kysymys? Palvelukonseptille ei ole pystytty antamaan
liiketaloustieteen eikä oikeustieteen diskurssissa tyhjentävää eikä täsmällistä määritelmää 8.
Palvelukonsepti-termiä on kuitenkin mm. laajasti käytetty palveluliiketoiminnan piirissä ja
sillä on mm. tarkoitettu erästä palveluinnovaation ilmenemismuotoa, joka voi olla myös
luonteeltaan ei-tekninen 9.

7

Kilpailuoikeuden tehtävänä ei ole sallia rajoittamatonta kilpailua. Sen suojaintressinä on turvata kilpailunvapaus. Ks. lähemmin kilpailusta mm. kilpailulaki 12.8.2011 / 948; HE 162/1991 Hallituksen esitys
laiksi kilpailunrajoituksista, KM 1991:15 Kilpailulainsäädännön uudistaminen – Kilpailulainsäädännön
tarkistamistyörymän mietintö. Ks. myös lähemmin kirjallisuutta Abele – Kuske – Lang, Arrow, Baumbach
– Hefermehl, Beater (1995 ja 2002), Boyle, Hefermehl (1983), Henning-Bodewig (2013), Kamperman
Sanders (1997), Kuoppamäki (2003), Köhler (2009), Lahti, Landes & Posner, Lemley, Lobe, Mansfield
– Schwartz – Wagner (1981), Milles, Müller-Laube, Ojala (2005), Posner, Schricker – Henning-Bodewig
(2001), Schumpeter (1934), Schumpeter (1939), Schumpeter(1947), Ullrich (2004) ja Valtonen (1994).
Ks. kilpailun käsitteestä mm. Köhler – Bornkamm (2014).

8

Eräs määritelmä palvelukonseptille löytyy mm. ”Kielitohtorin palstalla” http: // www.translatum .fi ”Palvelukonsepti tarkoittaa usein yrityksen tarjoamien palveluiden takana olevia periaatteita ja ajatuksia tai palveluiden kokonaisuutta.”

9

Van Ark- Broersma-Hertog, s. 4. Sen perusteella määritelmä palveluinnovaatiolle on seuraava:”Service innovation is a new or considerably changed service concept, client interaction channel, service system or
technological concept that individually, but most likely in combination leads to one or more (re)newed
service functions that are new to the firm and do change the service/good offered on the market and do
require structurally new technological, human or organisational capabilities of the service organization.”
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Tässä sovellettavan Tekesin määritelmän mukaan palvelukonseptilla tarkoitetaan
riittävän konkreettista sekä yleisestä että abstraktista ideasta eroavaa kuvausta ja yrityksen toimintaperiaatetta palveluhyödykkeen toteuttamiseksi.
Palvelukonseptin keskeisinä tunnusmerkkeinä ovat tällöin
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

liiketoiminnan ansaintamalli,
käsitys ja ilmaisumuoto palvelun keskeisimmistä ominaisuuksista,
palvelun asiakkaalle tuottamasta arvosta sekä
palvelun tuottamiseen tarvittavista resursseista.

Palvelukonseptiin voi sisältyä yksi tai useampia palvelutuotteita, jotka voivat olla fyysisiä
tavaroita tai palveluita. 10
Tässä työssä monitulkintaisen ei-teknisen palvelukonseptin ja sen sisällön hahmottaminen tapahtuu erityisesti palvelukonseptin tunnusmerkistön esittämisen avulla.
Ensin esitetään, mitä erityispiirteitä palvelukonseptiin liittyy. Toiseksi käsitellään oikeuskäytännöstä esimerkkitapauksia, jotka koskevat erityyppisten palvelukonseptien jäljittelyä.
Oikeustapausesimerkit osoittavat erityisesti palvelukonseptin erityispiirteitä ja eri elementtejä,
joiden suojaa jäljittelyä vastaan tarkastellaan alustavasti jäljempänä keskeisten immateriaalisten
yksinoikeuksien perusteella ja sen jälkeen erityisesti sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen perusteella. Esimerkkitapausten käsittelyn jälkeen systematisoidaan palvelukonseptin eri elementtejä myöhemmin tässä työssä tapahtuvan tarkastelun
pohjaksi. Näin muodostuu käytännönläheisempi kuva palvelukonseptin tunnusmerkistöstä.

1.1.1 Palvelukonseptin erityispiirteitä
Palvelukonseptin erityispiirteillä tarkoitetaan tässä palvelukonseptille tyypillisiä seikkoja,
jotka vaikuttavat palvelukonseptin suojan muodostumiseen jäljittelyä vastaan.
Mikäli yleisesti ottaen tarkastellaan viimeaikoina markkinoilla yleisesti tunnettuja ja
taloudellisesti menestyneitä palvelukonsepteja, kuten mm. IKEA-vähittäiskauppakonseptia
ja iTunes-musiikkiverkkokauppakonseptia, niin niiden avulla on mahdollista erotella mm.
seuraavia palvelukonseptille tyypillisiä erityispiirteitä: palvelukonsepti on omaperäinen kokonaisuus, palvelukonsepti on innovatiivinen, palvelukonsepti ilmenee markkinoilla usein
tuote- ja palveluhyödykkeen yhdistelmänä, palvelukonsepti on pragmaattinen ts. se ymmärtää hyvin kuluttajaa ja ennakoi kuluttajakokemusta, se toimii helppona ”alustana” uusille
tuote- ja palveluhyödykkeille eikä niiden jatkokehittämistä ole pyritty sulkemaan pois (open
innovation), lisäksi palvelukonsepti sisältää tyypillisesti myös huomattavan investoinnin sen
kehittämiseen ja markkinointiin.
10 Tekesin palveluliiketoiminnan sanasto, s.6.
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(i) Palvelukonseptin konseptimaisuus
Sikäli kun palvelukonsepti ilmenee riittävän konkreettisena ja aistein havaittavissa olevana
kokonaisuutena, se tarvitsee suojaa. Palvelukonseptilla on yhtymäkohtia mm. TV-ohjelmaformaatin kanssa sen yhtenevien piirteiden erityisesti konseptimaisuuden osalta. Niissä molemmissa on keskeisellä sijalla perustana oleva idea ja tarve sen suojaamiseen nimenomaan
kokonaisuutena 11. Palvelukonseptikokonaisuuden merkitys korostuu palvelukonseptia luovutettaessa toisen elinkeinonharjoittajan käyttöön mm. franchising-sopimuksella, kuten
edellä IKEA-esimerkin yhteydessä on tullut esille.
(ii) Palvelukonseptin hybridimäisyys
Palvelukonseptin hybridimäisyydellä tarkoitetaan sitä, että palvelukonsepti sisältää usein yhden tai useampia tuote- ja palveluhyödykkeitä muodostaen samalla ”hybridin” ts. tuotteen
ja palvelun yhdistelmän.
Tätä palvelulle keskeistä hybridimäisyyttä havainnollistaa mm. seuraava ravintolapalvelua kuvaava esimerkki.
Esimerkiksi ravintola-asiakas valitsee mieleisensä ravintolan omien aiempien kokemustensa, ravintolan muodostamien mielikuvien, ravintolan tunnettuuden,
maineen ja/tai ravintolan suorittaman markkinoinnin perusteella. Seuraavassa
vaiheessa asiakas varaa esimerkiksi digitaalisen palvelun välityksellä pöydän tulevaa
ravintolapalvelukokemustaan varten.
Prosessi ravintolassa etenee siten, että asiakas saapuu ravintolaan sovittuun aikaan, jättää päällysvaatteensa eteispalveluun, tutustuu lähemmin ravintolan ruoka- ja juomavalikoimaan ja lopulta tilaa ruoka-aterian, joka valmistetaan samanaikaisesti hänen tilauksensa ja erityistoiveidensa pohjalta. Tilauksen vastaanottamisen
jälkeen tilausta saatetaan vielä muuttaa tai täydentää asiakkaan tarpeiden mukaan
ennen lopullisen ruoka-aterian valmistamista ja tarjoilemista asiakkaalle ja ennen
kuin asiakas vastaanottaa ja hyväksyy ruoka-aterian nautittavakseen. Ruoan esittelyn ja tarjoilun aikana asiakasta saatetaan vielä tutustuttaa tarinoilla ja tiedoilla
tilauksen kohteena olevaan ruoka- ja juomamaailmaan.
Ruoka-ateria palvelukokemuksineen tuotetaan ja kulutetaan ravintolassa. Lopuksi asiakas maksaa vastikkeen ravintolaillastaan eli ”ravintolapalvelukokemuksestaan”, joka on koostunut ruoka-ateriasta juomineen ja aterian ympärille rakentuvasta erityyppisestä palvelusta.

11 Ks. lähemmin oikeuskirjallisuutta TV-ohjelmaformaatista mm. Haarmann (2005), s.50–51, Krämer, s. 181
ja Eickmeier – Fischer – Zernin, s.555–663. Ks myös Have – Eickmeier, Karnell (2000), Karnell (1970),
Laas, Logan ja Vedenkannas.
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Palvelu kohdistuu esimerkissä fyysiseen tavaraan ja/tai asiakkaana toimivaan henkilöön.
Palvelu sisältää aineellisia ja aineettomia elementtejä, jotka yhteisesti ovat muodostaneet
asiakkaan samanaikaisesti kokeman, vastaanottaman ja kuluttaman palvelukokonaisuuden.
Fyysisistä raaka-aineista on valmistettu asiakkaalle erikoinen, omaperäinen ja ravintolalle
tunnusomainen ruoka-ateriakokonaisuus sekä sitä tukeva muu palvelukokonaisuus, jotka
yhdessä ovat tuoneet asiakkaalle aineetonta ja aineellista täyttymystä.
Tavarahyödykkeen erottaa palveluhyödykkeestä erityisesti seuraavat ominaisuudet: tavarahyödykkeen konkreettinen fyysinen olomuoto (aineellista), tavarahyödykkeen kelpoisuus
olla omistuksen kohteena sekä tavaran hyödynnettävyys (vaihdantakelpoisuus ts. luovutuskelpoisuus) 12. Em. seikat puuttuvat palveluhyödykkeeltä ainakin osittain.13
Palvelukonseptin, erityisesti palvelun hybridimäisyyden vaikutusta suojan muodostumiselle on tutkittu oikeustieteen ja palvelututkimuksen piirissä 14. Tutkimukset osoittavat,
että immateriaalisten yksinoikeuksien käyttö on ollut palveluiden yhteydessä huomattavasti
vähäisempää kuin ei-formaalisten suojamuotojen käyttö 15. Tämän voi otaksua johtuvan
mm. siitä, että palvelua ei-teknisenä toimintana on vaikea suojata jäljittelyä vastaan. Lisäksi
palvelu koostuu toiminnan ja tiedon muodostamasta kokonaisuudesta. Usein palvelukehityksen tulokset perustuvat peräkkäin toisiaan seuraaviin parannuksiin 16.

12 Ks. mm. Lehmann (1983), 356. Lehmann perustelee property-rights teoriaa esimerkissään, joka koskee ”
suljettua vuoriyhteisöä järven rannalla” ja yhteisön pyrkimystä saavuttaa optimitulos maataloudessa ja kalastuselinkeinossa. Lehmann nostaa analyysissään esille kaksi ratkaisevaa edellytystä suojan muodostumiselle:
ensiksi suojaobjektin tulee voida olla immateriaalisen yksinoikeuden kohteena ja saada sitä kautta suojaa.
Toiseksi suojaobjektin tulee voida olla siirrettävissä (luovutuskelpoisuus).
13 Grönroos, s.33–34. Grönroos määrittelee palvelun aineettomana hyödykkeenä asiakkaalle. Palvelu syntyy
osittain tai kokonaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa palvelua tuotettaessa. Olennaista on palvelun
toiminnallisuus lopputuloksena asiakkaalle tai tavaralle. Ks. myös Hill (1997), s.318.
14 Ks. lähemmin tutkimuksia ja kirjallisuutta immateriaalisten yksinoikeuksien käytöstä, niiden legitimoinnista sekä niiden käytöstä palveluiden yhteydessä mm. Ahlbach, Andersen (2001), van Ark – Broersma – Hertog, Arrow, Blind (2001), Blind (2003), Blind (2009a), Blind (2009b), Clement, Christie (1994), Cornish,
Gallini, Gowers, Grosman – Lai, Hilty (2004), Hilty (2006), Hipp (27.9.2010), Howells – Tether (2004),
Hurmelinna-Laukkanen – Ritala – Blomqvist – Henttonen, IPR University Centerin Suomen IPR-strategian perusselvitys (2008), Kirchner, Kitch, KPMG Deutschland (2008), Lemley, Lubberger, Lubbock, Martin, Melbourne University, Metzler (2003), OECD (2001), OECD (2008), OECD (2009), Ohly(2005),
Ohly (2006), Ohly (2010), Ohly (2011) ja Raskind.
15 Hippin esitelmä 26–27.9.2010 SEM Summer School, Otaniemi.
16 Andersen & Howells s. 246.
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(iii) Palvelukonseptin omaperäisyys
Palvelukonseptin omaperäisyys tarkoittaa sitä, että palvelukonsepti erottuu muista vastaavista konsepteista ja on yhdistettävissä tiettyyn elinkeinoharjoittajaan. Omaperäisyys voi merkitä myös innovatiivisuutta tai uutuutta, mutta ei välttämättä aina.
Palvelukonseptin omaperäisyys ilmenee käytännössä palvelukonseptin eri esteettisten
elementtien kuten mm. värin ja muodon avulla.
(iv) Palvelukonseptin innovatiivisuus
Itävaltalaisen taloustieteilijän Schumpeterin yleisesti tunnetun innovaation määritelmän
mukaan palvelukonsepti innovaationa tarkoittaa tässä olennaista muutosta joko tuotteeseen, tuottamistapaan, jakelukanavaan, markkina-alueeseen tai suhteessa markkinoihin 17.
Schumpeterin määritelmässä innovaatio edellyttää markkinamullistusta innovaation seurauksena (”creative destruction”).
Tällöin palvelukonseptin innovatiivisuudelle on olennaista, että innovatiivinen palvelukonsepti toisin kuin keksintö on jo viety markkinoille ja siihen sisältyy taloudellista riskiä. Palvelukonsepti ei-teknisenä innovaationa ei välttämättä liity tekniseen ominaisuuteen,
mikä erottaa sen keksinnöstä 18. Keksintö puolestaan liittyy joko teknologiseen keksintöön
(”invention”) tai tieteelliseen löytöön olemassa olevasta (”discovery”)19.
Keskeisenä seikkana palvelun innovatiivisuuden syntymiselle on pidetty vuorovaikutteisuutta ja asteittain etenevää innovaatioprosessia 20.
Taloustieteen piirissä eri tutkimussuuntaukset ovat olleet yleisesti yksimielisiä innovaatioiden merkityksestä talouskasvulle 21. Sen sijaan eri tutkimustulokset innovaation suojan

17 Schumpeter (1934), s. 66.
18 Ks. lähemmin patentoitavan (teknisen) keksinnön edellytyksistä ts. patentoitavuuskriteereistä Suomessa
mm. Oesch – Pihlajamaa – Sunila, s. 58–90. Ks. (EPC 52 §) eurooppapatentin edellytyksistä mm. Singer,
s.109.
19 Keksintö pohjautuu latinan kielen verbistä ”löytää”. Ks. myös Machlup (1962), s. 162, 163, 166–167,
178–179.
20 Ks. Blijsma et alia, s.21. Innovaatiossa on kysymys sykähdyksittäin etenevästä proesessista, jossa kehitetään
jotain jo olemassa olevaa interaktiivisesti.
21 Rubalcaba, s.63 ja 97. Ks. myös Gordon: NBER Working paper 18315 (2012), Galbraith, s.131–32 ja
Piketty, s. 89 ja 94.
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(lähinnä patentin) tarpeellisuudesta innovaatioiden synnylle ja siten hyödystä koko yhteiskunnalle ts. yleiselle edulle jakautuvat voimakkaasti.22
Palvelukonseptin innovatiivisuuden voidaan päätellä tutkimusten valossa
(mm. Hurmelinna-Laukkanen – Ritala – Blomqvist – Henttonen: Mobile Phone
TV-tutkimus) tarvitsevan kuitenkin suojakseen lead time -suojaa (ts. lyhytaikaista suojaa).
(v) Palvelukonsepti investointina
Palvelukonseptin eräänä erityispiirteenä voidaan myös pitää sitä, että se voi tarvita investointikilpailun vaiheessa suojaa investoinnin kohteena. Tällöin investointikohteelta ei välttämättä edellytetä omaperäisyyttä, innovatiivisuutta tai uutuutta 23.
Oikeuskirjallisuudessa esitetyt käsitykset ovat poikenneet toisistaan sen osalta, pitäisikö
suojan jäljittelyä vastaan kohdentua innovaatio- vai investointikilpailun vaiheeseen.24

22 Ks. lähemmin mm. Penrose & Machlup, s. 39–41, Machlup (1961), s. 373–460 ja 537, Peukert (2011),
s. 67–71, Arrrow, s. 1–19, Biljsma – de Bijl – Kocksis, s.23–36, Blind (2001), s.89, Blind (2009a), s. 62,
68–69, Branstetter – Fishman – Foley, s.3, Granstrand (1999), s.83, Granstrand (2008), s.130–136,Helpman, s.1248, Kemppinen, s.489. Ks. myös Andersen (2000 ja 2006), Beier (1972), Fisher, Grossman – Lai,
Höffner, Lerner, Nordhaus (1969), Peritz (2011), s.40–48, Romer (1986), Romer (1990), Schiff sekä Sullivan. Ks. myös Moser (2010). Saatavilla netissä “http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/9909.html”>How
Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth-Century World Fairs</A></B> <A HREF=http://ideas.repec.org/s/nbr/nberwo.html. NBER Working Papers 9909, National Bureau of Economic
Research, Inc. (14.12.2014). Ks.myös lähemmin kirjallisuutta innovaatiosuojan kritiikistä mm. Bessen,
J – Meurer, M (”Patent Failure”), Boldrin – Levine (2002), Boldrin – Levine (2003), Granstrand (2003a
2003 b), Granstrand (2006), Helpman, Jaffe & Lerner (2004), Ladas, Moglia, Palmer, Reichman (1994 ja
2001), Sakakibara – Branstetter ja Stiglitz. Ks. myös Scotchmer, s. 32–33 ja Shapiro, s. 16
23 Ks. lähemmin investointisuojasta mm. Kirchner GRUR Int 2004, 604 ja Lehmann(1983), s.356–360.
Ks. myös Albach, s. 53–59, Hilty (2001), Hilty (2004), Hilty (2006), Hilty – Henning-Bodewig (2007),
Schröer sekä Ullrich (2003), s. 439–487. Ks. myös tietokantojen investointisuojasta mm. Virtanen (2008)
s, 158–192 ja Virtanen (2005) ja First evaluation of Directive 96/9 on the legal protection of databases
(12.12.2005). http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/evaluation_report_en.pdf
(13.12.2014).”Sui generis protection has had no proven impact on the production of databases” (s. 21). Ks.
myös Boyle, s. 209–212 sekä 218.
24 Ks. lähemmin mm. Kirchner GRUR Int 2004, 604. Investointisuoja ei Kirchnerin mielestä liity uutuuteen,
kuten innovaatiosuoja. Ks. myös Lehmann(1983), s.356–360. Ks. myös Albach, s. 53–59. Albachin
mielestä innovaatio – ja investointikilpailu edellyttävät molemmat toistensa rinnakkaista läsnäoloa
ts. ilman innovaatiota ei ole imitointa ja taas ilman tutkimusta (investointeja) ei synny innovaatiota.
Vertauskuvallisesti Albach on kuvannut tätä yhteyttä seuraavasti (s.54):”Wie in einem Römischen Brunnen
miteinander verbunden sind und stets genügend Ideen in jeder Schale des Brunnens vorhanden sind.“
Ks. myös mm. van Ark et alia, Blind, Blijsma et alia, Hilty (2001), Hilty (2004), Hilty (2006), Hilty –
Henning-Bodewig (2007) sekä Schröer.
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1.1.2 Esimerkkitapauksia palvelukonseptin suojan tarpeesta oikeuskäytännössä
Erityyppisten palvelukonseptien havainnollistamiseksi olen vallinnut oikeuskäytännöstä
neljä oikeustapausta, joissa on käsitelty palvelukonseptin suojaa jäljittelyä vastaan. Tapausten avulla pyritään esittämään keskeisiä palvelukonseptin tunnusmerkkejä myöhemmän
arvioinnin pohjaksi.
Tapauksia valittaessa on otettu huomioon kotimaisen oikeuskäytännön lisäksi saksalaisessa ja ruotsalaisessa oikeuskäytännössä esiintyneitä aihepiiriin kuuluvia tapauksia.
Esimerkkitapauksiin sisältyvät palvelukonseptit käsittelevät erityisesti palvelukonseptin
erityispiirteitä ja eri elementtejä kolmessa eri tilanteessa: palvelukonsepti markkinointikonseptina (HEMGLASS, Airport taxi -palvelu), palvelukonsepti konkreettisena liiketoimintamenetelmänä tai sitä yleisempänä yrityksen liiketoimintamalliin keskeisenä osana (KultaRahaksi) ja palvelukonsepti jakelumuotona (Tupperwareparty).
Palvelukonseptissa markkinointikonseptina on kysymys uudenlaisesta tavasta markkinoida hyödykettä. Jäljittelevä elinkeinonharjoittaja voi jäljitellä suoraan tai välillisesti koko
palvelukonseptia sellaisenaan, olennaisilta osin tai kopioida vain joitakin keskeisiä tunnistettavia tiettyyn elinkeinonharjoittajaan yhdistettäviä elementtejä, joista juuri jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja on tunnettu.25
Esimerkkitapaus palvelukonseptista markkinointikonseptina: Ruotsin markkinaoikeuden
ennakkopäätös asiassa HEMGLASS 26
HEMGLASS-tapaus koski ruotsalaisen elinkeinonharjoittajan kehittämää ja käyttöönottamaa palvelukonseptia ja sen suojaa toisen elinkeinonharjoittajan jäljittelyä vastaan 27.
Tapauksessa Hemglass Sverige AB (”Hemglass ”) vaati, että Ruotsin markkinaoikeus kieltäisi sakon uhalla vastaajaa (Glassbilen i Sverige AB) (”Glassbilen”) markkinoimasta jäätelöä:

25 Ks. Eichmann, s. 290–296. Ks. myös muita palvelukonseptia koskevia tai sitä sivuavia ratkaisuja mm.
Helsingin HO 23.9.1992 S91/640 Kotipizza, MAO:619/09 Folkia, MAO: 535/08 Stella v. Stockmann,
MAO:132/2004 Hullut päivät, LTL 877/2005 Koulutustilaisuus, KKO 1997:181 Lukutaidon kehityspaketti
ja TN 2013:19 Koulutuspalvelu, MD 2005:12 Swedish Match, MD 2006:28 Taxi Stockholm, MD 2007:2
Taxitjänster sekä MD 2007:29 Taxitjänster. Ks. myös australialainen tapaus, joka käsitteli mm. identtisen
markkinointikonseptin käyttämistä samanlaisten tavaroiden yhteydessä, Cadbury-Schweppes 1 ALL ER (All
England Law Report 213 [1981] RPC (Reports of Patent Design and Trade Mark Rights) 429 PC (Privy
Council).
26 MD 1993:26 HEMGLASS.
27 Ks. lähemmin jäljittelyn taloudellisesta merkityksestä mm. Mansfield – Schwartz – Wagner, s. 907–918.
Tutkijoiden mukaan 60 %:ia innovaatioista jäljitellään neljän ensimmäisen vuoden aikana lanseerauksesta.
Jäljittelykustannus on suuruudeltaan 35 %:ia innovaatiokustannuksen määrästä.
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•
•
•
•
•
•
•

sinisestä autosta
autosta, jonka ulkoasu ts. mainoskyltit ja mainosvalot ja sijoittelu oli samankaltainen kuin kantajalla
käyttämällä auton äänisignaalia, joka oli luotu samalla tavoin kuin Hemglassin vastaava äänisignaali ja joka vastasi ääneltään Hemglassin äänisignaalia
esittämällä myytävien jäätelötuotteiden tuotevalikoimaa samalla tavoin auton takaosassa kuin Hemglass
käyttämällä samanlaista suoramyyntiesitettä, jossa käytettiin tuotteiston kuvaamisessa samaa formaattia ja esitekokoa kuin Hemglassin esitteessä
käyttämällä yksittäisistä tuotteista Hemglassin kanssa samankaltaisia ilmaisuja ja
tuotenimityksiä, sekä
[käyttämällä harhaanjohtavia yksikköhintoja]

Hemglass oli aloittanut jäätelön myynnin jäätelöautosta suoraan kuluttajille vuonna 1968.
Toiminnan laajuutta kuvasti se, että myynti oli valtakunnallista ja Hemglassilla oli käytössä
kaikkiaan keskimäärin 200 jäätelöautoa. Hemglassin liikevaihto oli vuonna 1992 250 Mkr.
Vuodesta 1972 lähtien Hemglass oli käyttänyt sinistä väriä jäätelöautoissa sekä erityistä
tavaramerkkiä HEMGLASS että yrityksen nimeä. Hemglass käytti lisäksi tunnistettavissa
olevaa äänisignaalia, jota soitettiin jäätelöauton saapuessa myyntipaikalle. Äänisignaalia oli
käytetty vuodesta 1980 lukien.
Kantajan käytettyä palvelukonseptia liiketoiminnassaan useiden vuosien ajan markkinoille ilmaantui vuonna 1993 uusi kilpailija (Glassbilen), joka rakensi liiketoimintansa kantajan kanssa identtiselle liiketoimintaidealle.
Glassbilen toimi myös valtakunnallisesti 25:llä 37:sta kantajan käyttämästä myyntialueesta. Glassbilenin myymä jäätelö ei ollut kantajan valmistamaa. Jäätelö valmistettiin ja
toimitettiin Ruotsin ulkopuolelta.
Glassbilen kopioi kantajan palvelukonseptia suoraan ja välittömästi monilla tavoin kuten mm. jäätelön jakelutapaa ja Hemglassin käyttämiä elementtejä kuten mm. sinistä väriä,
tunnusten sisältöä ja sijoittelua, jäätelöauton käyttämää ääntä (melodiaa), yksittäisiä tuotteita, tuotevalikoimaa, tuotenimiä, jäätelöauton ulkoasua, auton myyntireittiä, esitteiden
yleissommittelua jne..
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Kantajan mielestä sen kehittämässä palvelukonseptissa oli erityistä konkretisoitu yrityksen toimintaideakokonaisuus, joka oli monistettavissa ja joka omasi taloudellista arvoa.28.
Lisäksi se väitti toisen elinkeinonharjoittajan käyttävän oikeudetta ja korvauksetta Hemglassin palvelukonseptiin sisältyvää mainetta ja tunnettuutta vastaajan elinkeinonharjoittamisen
edistämiseen.
HEMGLASS-tapauksesta seuraa välittömästi monia kiinnostavia kysymyksiä liittyen
palvelukonseptiin ja sen suojaan. Mm., voiko elinkeinonharjoittajan kehittämä palvelukonsepti ylipäänsä osittain tai kokonaisuutena saada suojaa toisen elinkeinonharjoittajan
harjoittamaa jäljittelyä vastaan yksittäistapauksessa ja tietyissä erityisolosuhteissa? Vaikuttaako ratkaisun lopputulokseen viime kädessä enemmän jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan
suojaintressin suojaamiseen liittyvät näkökohdat vai painotetaanko muiden tahojen kuin
jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan suojaintressejä, kuten esimerkiksi julkista intressiä toimivan kilpailun säilymisestä ja markkinaolosuhteiden turvaamisesta ja kuluttajansuojaintressin huomioimista. Toisin sanoen suojataanko ensisijaisesti jäljittelijän oikeutta jäljitellä
vai jäljiteltävän oikeutta vapaaseen ja reiluun kilpailuun vai jotain muuta suojaintressiä?
Mikäli palvelukonseptia ei voida suojata kokonaisuutena minkään yksittäisen immateriaalisen yksinoikeuden perusteella, voiko se toissijaisesti saada immateriaalista yksinoikeussuojaa
täydentävää suojaa tai siihen rinnastettavissa olevaa samankaltaista tai muuta suojaa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella?
Voidaanko suojata alkuperäistä palvelukonseptia ja sitä luonutta elinkeinonharjoittajaa toisen elinkeinonharjoittajan suorittamaa jäljittelyä vastaan tapauksessa, jossa jäljittelevälle syntyy jäljittelytoiminnasta etua, mutta jäljittelyn vuoksi tälle ei aiheudu omia investointikuluja
eikä tutkimus- ja kehityskuluja, mutta toisaalta ei myöskään aiheudu välitöntä vahinkoa tai
haittaa jäljiteltävälle elinkeinonharjoittajalle? Voiko jäljittelijän toiminnasta aiheutua haittaa
tai vahinkoa alkuperäisen palvelukonseptin luoneen elinkeinonharjoittajan maineelle ja tunnettuudelle? Voiko jäljittelijän sopimaton jäljittely ylipäänsä muodostaa oikeusperusteen
puuttua menettelyyn?
Ruotsin markkinaoikeus arvioi tapauksessa erityisesti kanteessa eriteltyjä palvelukonseptiin sisältyviä erityisiä elementtejä.
28 Idea on tyypillisesti luonteeltaan yleinen ja abstrakti. Sitä ei ole konkretisoitu eikä sillä ole konkreettista havaittavissa olevaa ilmaisumuotoa. Immateriaaliset yksinoikeudet eivät suojaa abstraktia ja yleistä ideaa. Mikäli
palvelukonsepti on riittävän omaperäinen, konkreettinen, luovutuskelpoinen, omaa taloudellista arvoa sekä
riittävän ilmaisumuodon palvelukonseptiin perustuen, voi olla hyvinkin mahdollista perustaa siihen mm. rajoitettu käyttöoikeus sopimusoikeudellisin keinoin. Vert. esimerkkeinä tästä franchising-sopimus (suomenkielinen termi ”luvakesopimus”) ja lisenssisopimus. Tälläinen on tehokas inter partes. Ks. lähemmin kirjallisuutta
franchising-sopimuksesta, jolla luovutetaan käyttöoikeus elinkeinonharjoittajan liiketoimintaan tai sen osaan
ulkopuoliselle elinkeinonharjoittajalle mm. Lautjärvi – Tommila sekä Nieminen.

11

Markkinaoikeus katsoi erityisesti palvelukonseptin yksittäisten elementtien osalta, että
mm. sinisen värin kanssa samankaltaisen värin käyttämistä ei voida kieltää. Väriä ei sellaisenaan pidetty omaperäisenä eivätkä kuluttajat merkittävässä määrin sekaantuneet kaupallisesta alkuperästä tapauksen olosuhteissa. Lisäksi mm. palvelukonseptiin kuuluneiden
mainoskylttien ja tuotesortimentin sijoittelua autossa pidettiin toiminnallisten seikkojen
määrääminä. Sitä ei pidetty sopimattomana jäljittelynä. Myöskään tuotenimet eivät olleet
tunnettuja ja yhdistettävissä tiettyyn elinkeinonharjoittajaan, vaan alalle tavanomaisia.
Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan vastaajan harjoittama jäljittely kokonaisuutena oli
merkittävän lähellä kantajan toimintaa, mutta menettelyä ei kuitenkaan pidetty sopimattomana jäljittelynä tapauksen erityisissä olosuhteissa. Minkään kanteessa vaaditun palvelukonseptia
koskevan erityisen elementin jäljittelyä ei myöskään erikseen pidetty sopimattomana. 29
Markkinaoikeus perusteli ratkaisunsa nojautuen yleiseen etuun. Tarkasti ottaen se painotti ratkaisussaan kilpailunvapausargumenttia, vaikka ratkaisussa myös todettiin, että vastaajan menettely kokonaisuutena oli ollut merkittävän lähellä Hemglassia 30. Kantajan palvelukonseptille keskeinen palvelukonseptin konseptimainen kokonaisuus jäi vaille suojaa.
Mm. HEMGLASS-tapauksen yhteydessä esiin nousevat kysymykset ovat eräitä esimerkkejä niistä monista kysymyksistä, joita tapaus aikanaan herätti.
Asetelma immateriaalisen yksinoikeuden ja public domainin (erityisesti siihen sisältyvään
käyttövapauteen liittyvään elinkeinovapauden käyttämiseen) rajapinnalle syntyvän ns. harmaan alueen suojan sisältöä ja edellytyksiä koskeville pohdinnoille sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen mukaan, erityisesti palvelukonseptin kontekstissa, on oikeuskäytännössä pitkälti konkretisoitunut juuri HEMGLASS-tapauksen perusteella. Tapauksen johdosta on myös esitetty voimakasta kritiikkiä ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa 31.

29 MD 1993:26 HEMGLASS, s.18. Ks. lähemmin mm. väristä omaperäisyyden luovana edellytyksenä mm.
GRUR 2004,339 Stufenleitern. Tapauksessa todettiin, että kantajan tikapuusarjalle ominainen vihreä
väri ei yksistään riittänyt omaperäisyyden perustavaksi edellytykseksi. Vastaaja (katalogifirma) vältti
sekaannusvaaraa käyttämällä firman nimeä ja logoa. Ks. väristä myös Suomessa mm. MAO:153/15 Rapala.
30 MD1993:26 HEMGLASS, s.21. ”MD finner vid en sådan bedömning att Glassbilens marknadsföring som
helhet har fått en form som ligger anmärkningsvärt nära Hemglass.” Ks. myös lähemmin kilpailunvapauden
esiintymisestä argumenttina oikeuskäytännössä Suomessa mm. MAO:613/10 KultaRahaksi, KKO 1978
II 48 Paikkannuskartat, LTL 807/1995 Lauderunko, LTL 834/1999 Kummilusikat ja LTL 279/1966
Lasikuituvene. Jälkimmäisessä tapauksessa todettiin, että tuotteen ulkoasun jäljittelylle ei ollut esteitä.
Kilpailuvapauden periaatteesta katsottiin johtuvan, ettei teollisoikeudellista suojaa vailla olevan kilpailevan
tuotteen ulkoasun jäljittelylle, vaikka jäljittely olisi pieniä yksityiskohtiakin käsittävää ole sinänsä estettä.
Poikkeuksellisesti menettely voi olla hyvän tavan vastaista, jos on olemassa erityisiä syitä. Tässä tapauksessa
ei ollut ja jäljittely sallittiin.
31 Ks. mm. Bernitz (1993), 540.
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Toinen esimerkkitapaus palvelukonseptista markkinointikonseptina: Keskuskauppakamarin
liiketapalautakunnan antama lausunto asiassa Airport taxi -palvelu.32
Tapauksessa oli kysymys airport taksi -palvelukonseptin jäljittelystä.
Hakijan toimintaa, mm. taksiautot, työntekijöiden asut ja myyntitiskit oli markkinoitu
keltaisella värillä. Hakijan palvelukonseptia kokonaisuutena ilmensi erityisesti keltainen väritys. Vastaaja oli lisäksi aloittanut oman taksitoiminnan kantajaa myöhemmin.
Vastaaja omaksui myöhemmässä vaiheessa myös keltaisen värin muuttamalla myyntitiskinsä värityksen keltaiseksi. Kuitenkin vastaajan työntekijöiden asut ja autojen värit poikkesivat hakijasta.
Lausunnossa todettiin vastaajan toimineen hyvän liiketavan vastaisesti ja pyrkineen
käyttämään hyväksi hakijan mainetta ja hakijan imagolle tunnusomaista väritystä. Todettiin,
että mainonnan väriin ei ollut yksinoikeutta, mutta värityksen jäljittelyn katsottiin voivan
silti olla sopimatonta, mikäli tuotteet ovat vaarassa sekaantua.
Lausunnon perusteluissa katsottiin, että hakija oli käyttänyt laajasti keltaista väriä ja pyrkinyt erottamaan palvelunsa muista taksipalveluista. Vastaajan ryhdyttyä käyttämään samaa
keltaista väritystä (mm. tiskit muistuttaneet toisiaan) värityksen todettiin saattavan aiheuttaa
sekaannusta asiakkaiden keskuudessa, vaikka palveluntarjoajan nimi tuli palvelun yhteydessä
ilmi (kummassakin oli käytetty airport taksi-nimitystä, mahdollista sekaannusta edesauttanut
tiskien läheisyys ja muut olosuhteet, joissa kiireinen lentomatkustaja valitsee palvelua).
Keltainen väri oli kuitenkin muodostunut hakijalle erittäin olennaiseksi osaksi liiketoimintaa. Vastaaja ei myöskään kyennyt osoittamaan luotettavaa selvitystä, jonka mukaan
lentokenttäviranomaisten määräykset tai vastaavat päätökset olisivat edellyttäneet myyntitiskin värityksen muuttamista keltaiseksi. Jäljittelyä ei sallittu.
Erityispiirteenä lausunnossa on lisäksi se, että vastaajan sopimatonta jäljittelyä perusteltiin ICC:n markkinointisääntöjen toisen maineen ja tunnettuutta koskevan 15 artiklan ja
erityisesti toisen mainoksen jäljittelyä koskevan artiklan 16 valossa.
Esimerkkitapaus palvelukonseptista konkreettisena ei-teknisenä liiketoimintamenetelmänä tai
sitä yleisempänä liiketoimintamallin keskeisenä osana: markkinaoikeuden tapaus KultaRahaksi 33.34
Tapauksessa oli kysymys elinkeinonharjoittajan luoman palvelukonseptin ts. yrityksen
palveluliiketoiminnassaan konkretisoiman toimintaidean ts. liiketoimintamallin jäljittelystä. Toisin sanoen siitä, voidaanko yrityksen toimintaideaa ja ei-teknistä liiketoimintamallia
jäljitellä.

32 LTL (790/1994) Airport taxi -palvelu.
33 MAO:613/10 KultaRahaksi. Ks. tapauksesta lähemmin mm. Bärlund, s. 231–345.
34 Ks. palvelukonseptia liiketoimintamenetelmänä tai liiketoimintamallina koskevia tai sivuavia oikeustapauksia mm. Helsingin HO 23.9.1992 Kotipizza, TN 2010:14 Liiketoimintamalli, GRUR 2009,1162 DAX-Optionsscheine ja BGH GRUR 2011,436 Hartplatzhelden. Ks. myös Stobbs, s. 3 – 5 ja Alexander, s.1926.
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Liiketoimintamalli-termillä (business model) on tarkoitettu mm. liiketaloustieteen piirissä Hamelin määritelmän mukaan yrityksen liiketoimintakonseptia, joka on täytäntöönpantu yrityksen käytännön liiketoiminnassa. Esimerkkinä liiketoimintamallista Hamel mainitsee mm. SEPHORA- kosmetiikkakauppaketjun.35
Tässä työssä liiketoimintamalli on ymmärretty liiketoimintamenetelmää yleisemmäksi
yrityksen liiketoiminnassaan käyttöön ottamaksi – mutta kuitenkin riittävän konkreettiseksi
– toimintamalliksi.36
Kultarahaksi Oy perustettiin 11.5.2009 ja se oli merkitty kaupparekisteriin 28.5.2009.
Yhtiö oli kehittänyt ja tuonut Suomen markkinoille palveluliiketoiminnassa käytettävän uuden liiketoimintamallin, jonka perusteella ostettiin kultaesineitä suoraan kuluttajilta.
Ajanjaksona 13.7. – 7.12.2009 Kultarahaksi Oy oli investoinut liiketoimintamalliin
310.000 euroa ja kaiken kaikkiaan kanteessa esitetyn mukaisesti n. 500.000 – 600.000 euroa.
KultaRahaksi Oy:n palvelukonseptin tyypillisenä piirteenä oli pitkälle kehitetty ja vuorovaikutteinen Internet-sovellus, joka oli keskeinen kultaesineiden ostologistiikan toimivuuden ja palvelun laadun kannalta.
Kehitetyn liiketoimintamallin mukaisesti asiakas tilasi mm. Internetin kautta KultaPaketin, joka sitten lähetettiin asiakkaalle välittömästi tilauksen tapahduttua. KultaPaketti sisälsi elementteinä toimintaohjeiden lisäksi Turvapussin, KultaSopimuksen ja valmiiksi
maksetun ja vakuutetun arvoesineiden palautuskuoren.
Kantajan palvelukonseptin erityisinä elementteinä esitettiin mm. liiketoimintamallin
käyttöön liittyvää dokumentaatiota (mm. sopimuksia), turvapussia ohjeistuksineen sekä Internet-sovellusta.

35 Ks. lähemmin liiketoimintamallista mm. Hamel, s. 66 ja 70–113 ja Wetzel, s.72.
36 Liiketoimintamenetelmä on tässä tarkoitettu konkreettiseksi liiketoiminnassa käytetyksi menetelmäksi,
joka on usein mutta ei välttämättä aina myös tietokoneohjelman osa. Tällöin sen tehtävänä on tuottaa
tietty konkreettinen tuote tai palvelu. Liiketoimintamenetelmä on mahdollista erottaa liiketoimintamallista
mm. siten, että liiketoimintamenetelmällä tarkoitetaan tässä liiketoimintamalliin sisältyvää konkreettista
menetelmän soveltamista ja ei-teknistä käytännön liiketoiminnan yhteydessä käytettävää suorittamistapaa.
Varhaisimpia esimerkkejä liiketoimintamenetelmistä, joita on yritetty patentoida, on mm. McDonaldsveljesten ”drive-thru window service (business) method ”. Ks. lähemmin Stobbs, s. 3–5, 7–8 ja 25–50 sekä
Love: Hampurilaisimperiumi McDonaldsin menestystarina. Ks. myös yleisesti tunnettua oikeustapausta
State Street Bank v Signature Financial Group, 927 F. Supp 502 (D. Mass 1996). Tapaus koski ei-teknisen
liiketoimintamenetelmän patentoitavuutta. Ks. myös lähemmin oikeuskirjallisuutta liiketoimintamenetelmistä mm. Soinisen väitöskirja: “Patents in the information and communications technology sector:
development trends, problem areas and pressures for change” (2007). Ks. myös liiketoimintamenetelmien
patentoinnista mm. Oesch – Pihlajamaa – Sunila, s.94–95, Bender, Dryefuss (2000), Foumier, Jähnich
(2003), Kemppinen, Moglia, van Raden (1995 ja1999) sekä Shapiro.
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Lisäksi KultaRahaksi Oy:llä oli käytössään 2.6.2009 rekisteröity verkkotunnus kultarahaksi.fi sekä 15.6.2010 rekisteröity kuviotavaramerkki KultaRahaksi.fi nro 249151, joka oli
rekisteröity luokkaan 14.
KultaRahaksi Oy:n suora kilpailija Finnmania Oy oli rekisteröity 9.9.2009. Sen aputoiminimi oli Korut Rahaksi Finland, joka oli rekisteröity 7.1.2010. Finnmania Oy käytti
lisäksi sopimuksen perusteella yhtiön entiselle toimitusjohtajalle 10.11.2009 rekisteröityä
verkkotunnusta KorutRahaksi.fi, jonka alle oli sijoitettu yrityksen käyttämä Internet-sovellus kullan ostamiseksi kuluttajilta.
Finnmania Oy käytti liiketoiminnassaan nimeä ja logoa KorutRahaksi.fi ja turvapussista nimitystä KoruPaketti, kun vastaava nimitys jälkimmäisestä KultaRahaksi Oy:llä oli KultaPaketti.
Kantaja vaati, että markkinaoikeus mm. kieltäisi Finnmania Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta KultaRahaksi Oy:n palvelukonseptin elementtien jäljittelyä.
Markkinaoikeus ei katsonut Finnmania Oy:n sopimattomasti jäljitelleen KultaRahaksi-palvelukonseptin mainetta eikä palvelukonseptin kokonaisuutta tai elementtejä yksittäin
tapauksen erityisissä olosuhteissa.
Markkinaoikeus perusteli ratkaisua pitkälti sillä seikalla, että palvelukonseptin yksittäiset elementit eivät olleet omaperäisiä eivätkä innovatiivisia. Yrityksen toimintaidea oli tuotu
Suomeen USAsta ja se oli käytössä Ruotsissa mm. SMS Guld AB:ssa. Kokonaisuutena tarkastellen kantajan palvelukonseptia ei pidetty omaperäisenä, joka saisi aikaan goodwill-arvoa. Vastaaja lisäksi käytti palvelunsa yhteydessä laillisesti rekisteröityä aputoiminimeään,
laillisesti sen hallussa ollutta verkkotunnusta sekä logoa, jotka markkinaoikeuden mielestä
erottivat riittävästi yritykset toisistaan.
Esimerkkitapaus palvelukonseptista jakelumuotona: BGH:n tapaus Tupperwareparty.37
Palvelukonsepti voi muodostaa myös kokonaan uudenlaisen jakelumuodon tai jakelukanavan tuotteille tai palveluille 38.
Tupperwareparty-tapauksessa kantajana toimi amerikkalaisen konsernin emoyhtiö sekä
konserniin kuuluva saksalainen tytäryhtiö yhdessä.
Kantaja valmisti muovisia säilytysrasioita, joita myytiin tavaramerkillä Tupperware. Tavaramerkki Tupperware oli rekisteröity kantajalle rekisteröinnillä 17.2.1961 Nr.785500 ”für
Waren aus Kunststoff, nämlich tragbare Behälter für Haushalt und Küche, Schalen, Schlüsseln und Teller” sekä lisäksi rekisteröinnillä Nr. 39 520 328.
Tupperwareparty-palvelukonsepti perustui toimintaideaan, että tuotteiden esittely,
markkinointi ja myynti tapahtuivat yksinomaisesti erityisissä myyntitilaisuuksissa, joita Tup-

37 GRUR 2003, 973 Tupperwareparty
38 Viimeaikaisen esimerkin palvelukonseptista jakelukanavana tarjoaa iTunes-musiikkiverkkokauppa. Ks. iTunes-palvelukonseptista lähemmin Isaacson, s.403–438. Ks. myös mm. I ZR 275/95 Ha-Ra/Hariva.
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perwaren ”kotiesittelijät” (60.000 esittelijää) järjestivät ympäri Saksaa. Kantaja alkoi käyttää
Tupperwareparty/Tupperparty-nimeä vuodesta 1999 esittelytilaisuuksien tunnuksena.
Kantajan Tupperware-merkin liikevaihto Saksassa oli yli 400 MEur vuosina 1997 ja
1998.
Vastaaja valmisti muovisia säilytysrasioita ja astioita, joita myytiin vähittäiskaupassa.
Vastaaja käytti tuotteissaan Leifheit TopParty -tunnusta.
Kantaja väitti vastaajan loukkaavan kantajalle kuuluvia tavaramerkkejä sekä jäljittelevän sopimattomasti kantajan mainetta ja tunnettuutta. Kantaja vetosi erityisesti Tupperware-tunnusmerkin laajaan tunnettuuteen myyntitilaisuuksien yhteydessä.
BGH totesi, että ensinnäkään vastaaja ei syyllistynyt kantajan rekisteröityjen tavaramerkkien loukkaukseen. Perusteluna käytettiin mm. sitä, että tavaramerkkilaki suojaa vain
tavaroiden ja palveluiden tunnusmerkkiä, eikä suojaa saa jakelumuoto (ts. tapahtuma). Tupper(ware)party ei saanut suojaa tapauksen olosuhteissa.
Toiseksi BGH:n mielestä vastaaja ei myöskään jäljitellyt sopimattomasti elinkeinotoiminnassa. Tupperwareparty-palvelukonseptia ei pidetty omaperäisenä kantajan aikaansaannoksena (Leistungsergebnis). Lisäksi tapauksen erityiset olosuhteet puuttuivat.
Perusteluissa todettiin, että puuttui mm. toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttö.
Välillinen kantajan maineen siirtyminen oli vähäistä. Vastaajan tunnusta Leifheit TopParty
ei ollut tarkoitettu identtisille tavaroille eikä palveluille.
Tupper(ware)party oli tietty omaperäinen jakelutapa tai -muoto. Palvelukonsepteilla
todettiin kuitenkin olevan vain vähän yhteneväisyyksiä. Vastaaja myi muoviastioitaan vähittäiskaupassa, kun taas kantaja kodeissa järjestettävissä erityisissä myyntilaisuuksissa. Kysymyksessä ei ollut välillistä kaupallisen alkuperän sekaantumista, eikä muuta kuin vähäistä
tunnusten samankaltaisuutta osoitettu. Jäljittely sallittiin.
Yhteistä kaikille edellä esitetyissä esimerkkitapauksissa esiintyville erilaisille palvelukonsepteille on, että ne sisältävät palvelutoiminnassa käytettävän liiketoiminnan ansaintamallin
sekä myös usein useita immateriaalisia yksinoikeuksia mm. tavaramerkkejä, jotka antavat
suojaa palvelukonseptin yksittäisille elementeille. Kuten po. esimerkkitapaukset osoittavat,
palvelukonseptien erityispiirteet ja eri elementit saattavat kuitenkin huomattavasti vaihdella.
Kaikki edellä kuvatut esimerkit palvelukonseptista valottavat lisäksi tutkimuskohteen
moni-ilmeisyyttä, ongelmanasettelua, merkityksellisyyttä sekä ajankohtaisuutta.
Elinkeinonharjoittajan luoman omaperäisen ja markkinoilla menestyvän palvelukonseptin suunnittelu, kehittäminen ja lanseeraaminen markkinoille vaativat huomattavia taloudellisia sekä ajallisia investointeja 21. vuosisadalla. Rahoitusmaailmaan liittyvät lainalaisuudet
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puolestaan edellyttävät yleisesti aineettomalta omaisuudelta, erityisesti palvelukonseptilta,
investointikohteena positiivisoikeudellista immateriaalioikeudellista yksinoikeussuojaa tai
muuta sopimusoikeudellista suojaa, joka turvaa rahoittajan tekemää sijoituspäätöstä 39.
Lisäksi edellä esitellyt tapaukset avaavat pohdintoja tilanteeseen mahdollisesti liittyvästä
oikeudenmukaisuusvajeesta. Vaikka kysymyksessä ei olisikaan suoranaisesti oikeusaukkotilanne, suojan syntymisen yleisten ja erityisten edellytysten punninta ja tapauksen kokonaisharkinta yksittäistapauksessa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolella olevassa tilanteessa voivat hyvin edellyttää tasapainottavan normiston esimerkiksi sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevan normiston ns. yleislausekkeen soveltamista voimassaolevan
lain jättämän ”oikeudenmukaisuusvajeen” täydentäjänä. 40
Kuten erityisesti HEMGLASS-tapaus osoittaa, immateriaaliset yksinoikeudet de lege lata
eivät välttämättä aina kykene riittävästi suojaamaan alkuperäisen palvelukonseptin luoneen
elinkeinonharjoittajan palvelukonseptia kokonaisuutena eivätkä ne turvaa palvelukonseptin
luoneen elinkeinonharjoittajan suojaintressiä suhteessa toisen elinkeinonharjoittajan jäljittelytoimintaa vastaan. Samalla HEMGLASS-tapaus kuitenkin osoittaa, kuinka taloudellis-sosiaalisessa toimintaympäristössä yhteiskunnan ensisijaisessa intressissä on usein ollut suojata
ja edistää toimivaa taloudellista kilpailua, toimivia markkinaolosuhteita sekä kilpailunvapautta ennen muiden suojaintressien painottamista.
Edellä kuvattujen esimerkkien avulla samalla hahmottuu kuva immateriaalisen yksinoikeusnormiston rajaaman suoja-alan ja public domainin väliin jäävälle rajapinnalle muodostuvasta ns. harmaasta alueesta 41( ks. kuva 1 jäljempänä). Tälle rajapinnalle on tyypillistä erityisesti elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin jäljittelyn kontekstissa, että se ei
39 Käytännön liiketoimintatilanteissa mm. pääomasijoittajat ovat yleisesti edellyttäneet sijoituspäätöksensä ehtona, että aineeton omaisuus on voitu suojata immateriaalisilla yksinoikeuksilla ja/tai sopimusoikeudellisin
keinoin kuten esimerkiksi franchising-sopimuksilla.
40 Ks. oikeusaukkotilanteesta mm. Laakso, s. 335 sekä Aarnio (2006), s.31. Esimerkkinä oikeudenmukaisuusvajeesta voisi olla yksityishenkilön verottaminen joko ansiotuloveroprosentilla tai pääomatuloon sovellettavalla alhaisemmalla prosentilla. Toinen esimerkki voisi olla yksityishenkilön yksityiskäyttöön suorittama
lataaminen netin kautta. Tällaisessa tilanteessa laki ja yleinen moraali eivät välttämättä kohtaa. Se aiheuttaa
oikeudenmukaisuusvajeen. Ks. mm. Vaver “Reforming Intellectual Property Law: An Obvious and Not-so
Obvious Agenda: The Stephen Stewart Lecture for 2008 “IPQ 2009, s.143–159.
41 Public domain on lähinnä tekijänoikeuden piirissä käytetty termi, joka koskee yleisön (vapaasti) käytettäväksi asetettua ”sisältöä” ts. termi ilmentää vapaan käytön piiriä. Ks. lähemmin ns. ”harmaasta alueesta”
terminä ja sen määrittelystä mm. Kur (1998), s. 775 ja Kur (1990), s.2. Ks. myös Samuelson (2003) s,
149. Samuelson käyttää siitä termiä ”murky area” ts. samea alue. Ks. myös Ohly, (2011), s. 97–117. Ohly
pohtii käsitellessään harmaata aluetta, onko jäljittely lähtökohtaisesti reilua vai epäreilua. Hänen mielestä
tasapaino syntyy tehokkaasta IPR-normistosta sekä toimivasta vapaasta taloudellisesta kilpailusta. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevalla normistolla on tärkeä tehtävä tällä harmaalla alueella:”
Unfair competition law would allow a type of protection tailored to each individual case, more economic
approach”. Ks. samasta myös Suthersanen (1998), 267. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva normisto kykenee immateriaalisia yksinoikeuksia joustavammin huomiomaan markkinaolosuhteet ja
taloudellis-sosiaalisen toimintaympäristön.

17

ole täysin (tai ollenkaan) immateriaalisten yksinoikeuksien sääntelemässä suojapiirissä, eikä
muu kuten mm. kilpailuoikeudellinen normisto tai perusoikeuksia suojaava normisto ulotu
siihen täsmällisesti normistojen erilaisten suojaintressien vuoksi 42. Asetelma muodostuu
kahdella tapaa asymmetriseksi: toisaalta kysymyksessä on yksittäisen elinkeinonharjoittajan suojaintressin ja muiden tapaukseen liittyvien markkinatahojen yksityisoikeudellisten
suojaintressien välinen tarkastelu. Toisaalta asetelmassa on elinkeinonharjoittajan yksityisen
suojaoikeuden (mm. omistusoikeus) tarkastelu suhteessa toisen elinkeinonharjoittajan turvattuun yksilön vapauteen nähden (mm. kilpailunvapaus, jäljittelyvapaus) tai yleiseen etuun
nähden (perusoikeusnäkökulmatarkastelu) 43.
Harmaata aluetta varten sekä erityisesti tarpeeseen tasapainottaa erilaisia suojaintressejä
on ajan kuluessa säädetty sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa normistoa, erityisesti sen yleislauseke, kuten jäljempänä tässä työssä osoitetaan. Etenkin normiston
yleislausekkeen ympärille kehittynyt oikeuskäytäntö sekä saksalainen oikeuskirjallisuus ovat
olleet keskeisessä roolissa muovaamassa tulkintaa rajamaalle sijoittuvissa sopimatonta jäljittelyä ja täydentävää suojaa koskevissa tapauksissa, kuten jäljempänä tullaan osoittamaan.

Immateriaaliset
yksinoikeuslait
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Public Domain

Kuva 1. Immateriaalisten yksinoikeuslakien rajaaman suojapiirin ja public domainin väliin jäävälle ra-

muodostuva ns. yksinoikeuslakien
harmaa alue. Aluetta sääntelee
sopimattoman
menettelyn
elin- väliin jäävälle
Kuva japinnalle
1. Immateriaalisten
rajaamanSuomessa
suojapiirin
ja public
domainin
keinotoiminnassa osalta B2B-suhteessa SopMenL, erityisesti SopMenL 1§:n 1 momentin yleislauseke.
rajapinnalle muodostuva ns. harmaa alue. Aluetta sääntelee Suomessa sopimattoman menettelyn
elinkeinotoiminnassa osalta B2B-suhteessa SopMenL, erityisesti SopMenL 1§:n 1 momentin yleislauseke.
42 Peukert (2012), s. 48–53. Peukert sijoittaa tälle harmaalle alueelle kuuluvaksi mm. ideat, sallitut menettelyt
ja julkisen intressin. Public domainin piiri ei ole tyhjentävä. Ks. myös Kaufmann, s.13. ”The cartel law and
1.1.3 Palvelukonseptin
elementtejä
unfair competition law areeri
different
branches of the same tree.“Vaikka molempien normistojen päämäärä
on sama, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston tarkoituksena ei ole suojata
kilpailun rajoittamiselta, jota sääntelee kilpailuoikeus.

Palvelukonseptin tunnusmerkkien käsittely edellyttää vielä täydennyksenä palvelukonseptin eri
43 Peukert (2012), s.52. Peukert käsittelee tätä perusasetelmaa ” property vs. liberty ” laajasti avantgardistisessa
public
domainin piiriä käsittelevässä oikeusdogmaatisessa teoksessaan. Ks. myös oikeusdogmaattista tarkaselementtien
esittämistä.
telua koskien erottelua (right – duty) sekä (privilege – no right) (legal liberty) Hohfeld, s.1–41.

Edellä esiteltyjen palvelukonseptiesimerkkitapausten valossa on mahdollista ryhmitellä erityisesti
palvelukonseptin
erilaisia elementtejä suojakelpoisuuden myöhempää käsittelyä varten, mikä
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systematisoida
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Lisäksi

1.1.3 Palvelukonseptin eri elementtejä
Palvelukonseptin tunnusmerkkien käsittely edellyttää vielä täydennyksenä palvelukonseptin
eri elementtien esittämistä.
Edellä esiteltyjen palvelukonseptiesimerkkitapausten valossa on mahdollista ryhmitellä
erityisesti palvelukonseptin erilaisia elementtejä suojakelpoisuuden myöhempää käsittelyä varten, mikä tapahtuu luvussa 2. Tällöin palvelukonseptin eri elementtejä voidaan systematisoida
palvelukonseptin esteettisiin, toiminnallisiin ja vuorovaikutteisiin elementteihin. Lisäksi palvelukonseptin elementteihin kuuluu palvelukonseptin maine ja tunnettuus (ts. imago).
(i) Palvelukonseptin esteettiset elementit
Palvelukonseptin esteettisillä elementeillä tarkoitetaan konkreettisia ja aistein havaittavissa
olevia elementtejä, jotka vaikuttavat erityisesti palvelukonseptin omaperäisyyteen, uutuuteen, innovatiivisuuteen sekä sen maineeseen ja tunnettuuteen relevantissa kohderyhmässä.
Tällaisina esteettisinä elementteinä voivat esiintyä mm. edellä mainittujen esimerkkitapausten valossa mm. kuva (KultaRahaksi), väri (HEMGLASS ja Airport taxi -palvelu), muoto, ääni (HEMGLASS), mainoksen teksti, sommittelu jne. (Airport taxi -palvelu) sekä lisäksi
palvelukonseptin yhteydessä käytetty tunnus (Tupperwareparty).
Palvelukonseptin yksittäisten esteettisten elementtien suojaa arvioidaan ensisijaisesti
säädettyjen immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella. Näitä käsitellään jäljempänä luvussa 2.
(ii) Palvelukonseptin toiminnalliset elementit
Palvelukonseptin toiminnallisella elementillä tarkoitetaan palvelukonseptin toimivuuteen ja
käyttämiseen liittyviä elementtejä.
Tällaisina toiminnallisina elementteinä vedottiin mm. HEMGLASS-tapauksessa valomainosten sekä tuotevalikoiman sijoitteluun.
KultaRahaksi-tapauksessa taas keskeistä oli kullanostamiseen luotu liiketoimintamalli ja
sen toimivuus.
Lisäksi Tupperwareparty-tapauksessa tuotteiden jakelutapaa voidaan pitää palvelukonseptin toiminnallisena elementtinä.
(iii) Palvelukonseptin vuorovaikutteiset elementit
Kuten edellä palvelukonseptin hybridimäisyyttä erityispiirteenä käsiteltäessä on jo tuotu
esille, palvelukonsepti palvelutuotteineen syntyy ja saa muotonsa vuorovaikutuksessa.
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Palvelukonseptiin, erityisesti palveluhyödykkeeseen liittyvänä erityisenä oikeudellisena
haasteena onkin pidetty palvelun omistamista ja sen hyödyntämistä vuorovaikutuksessa.
Tämä on tullut esille mm. edellä viitatuissa tutkimuksissa 44. Niissä on tutkittu erilaisten
palveluiden kehittämistä open innovation ympäristössä ts. voiko vuorovaikutusta suojata
ja miten vuorovaikutuksen tuloksia voidaan hyödyntää ja jos voidaan niin millä keinoilla.45
Edellä mm. KultaRahaksi-esimerkkitapauksessa kullanostopalvelu toimi käytännössä
palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä vuovaikutuksessa muodostaen keskeisen osan kantajan palvelukonseptia.
Esimerkkitapauksessa Airport taxi -palvelu puolestaan palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuivat palveluntarjoajan ja asiakkaan vuorovaikutuksessa.
(iv) Palvelukonseptin maine ja tunnettuus palvelukonseptin elementtinä
Oikeuskirjallisuudessa on erityisesti ruotsalaisen Robinson-tapauksen yhteydessä esitetty käsityksiä elinkeinonharjoittajan maineen suojan tehtävästä ts. suojata entistä enemmän elinkeinonharjoittajan identiteettiä ts. mainetta.
MD 1999:21 Robinson. Tapauksessa suositun TV-ohjelman huomioarvoa ja laajaa
tunnettuutta käytettiin vastaajan snack-tuotteiden taloudelliseksi hyödyksi. Jäljittelyä pidettiin sopimattomana.
Robinson-tapauksessa Ruotsin markkinaoikeus kielsi Robinson-nimen käytön markkinoinnissa, jossa se yhdistettiin läheisesti toisen elinkeinonharjoittajan
(TV-kanavan) tunnettuun samannimiseen ohjelmaan.
Sveriges Television (SVT) alkoi syksyllä 1997 esittää TV-ohjelmaa nimeltä
”Expedition: Robinson.” Ohjelma herätti suurta huomiota yleisön keskuudessa.
Katsojamittausten mukaan viimeisimmät lähetykset keräsivät yli 2 miljoonaa katsojaa. Tehtiin uusi sarjakausi ja ohjelmaa esitettiin syksyllä 1998.
Keväällä 1997 SVT ja vastaaja (tunnettu elintarvikeyhtiö) kävivät neuvotteluja Expedition: Robinson -ohjelman nimen ja siihen liittyvän maineen käyttämisestä vastaajan snack-tuotteiden markkinoinnissa. Neuvottelut kariutuivat, mutta
vastaaja päätti hyödyntää ilman lupaa tai perustetta käyttämiselle kantajan mainetta ja tunnettuutta omien tuotteidensa markkinoinnissa monin eri tavoin mm.
Internetissä ja kauppaliikkeissä. Vastaajan jäljittely tapahtui samanaikaisesti, kun
ohjelmasarjaa esitettiin. Vastaaja väitti menettelynsä perustuvan romaaniin Robinson Crusoe vuodelta 1719 eikä SVT:n ohjelmasarjaan. Radiossa oli myös esitetty
perjantai-iltana ohjelmasarjaa: ”Ingen fredag utan Robinson Crusoe.” vuosina 1992
– 1998.

44 Ks. mm. Blijsma etc., s 17, 32–34 ja 49 ja van Ark – Broersma – Hertog, s. 74
45 Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Chesbrough (2011), 68–72 sekä 82–84.
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Kantaja väitti mm., että vastaaja oli selvästi yhdistänyt snack-tuotteet ja niiden markkinoinnin lauantai-illan viihdeohjelman kanssa. ”Det renommé och goda
anseende som OLW (vastaaja) utnytjat är skapat genom SVTs Robinson program.
Det är det värde som SVT byggt upp som SVT vill skydda och som OLW snyltat på. Det är det otillåtna associationsskapandet som utgör renommésnylting.
Renommésnylting handlar om ett otillbörligt uttnytjande till egen fördel av det
goda anseende som en annan näringsidkare byggt upp och bygger primärt på ett
oauktoriserat associationsskapande till skada för den andra näringsidkaren” ( ks.
SOU 1993:59, s.322).
MD vahvisti, että ohjelmaan liittyi merkittävä kaupallinen arvo (rennomé). Sillä oli lisäksi suuri huomioarvo (uppmärksamhetsvärde). Kieltotuomio rajoitettiin
vain Robinson-nimen käyttämiseen ”i närä anknyting till TV-Programmet på så
sätt som har skett i den påtalade marknadsföringen eller på väsentligt samma sätt.”
Markkinaoikeuden tulkinnassa voidaan pitää keskeisenä seikkana sitä, että
myös kantajan suojaintressiä (kontrolli maineeseen ja ansaintamalliin) turvataan tapauksessa riittävällä tavalla. Katsottiin, että SVT:llä tuli voida olla oikeus itse päättää
keiden osapuolten kanssa se toimii yhteistyössä koskien merchandisingia (ks. myös
jäljempänä Hartplatzhelden-tapaus ja kantajan ansaintamallin turvaaminen tulevaisuudessa). Neuvottelujen kariutumisella ja vastaajan tietoisuudella oli todennäköisesti myös merkitystä lopputulokseen.
Markkinaoikeus lisäksi katsoi, että riippumatta siitä, oliko kysymyksessä jonkin
immateriaalisen yksinoikeuden loukkaus vai ei, vastaajan menettelyä tarkasteltiin itsenäisesti MFL:n perusteella sen soveltamisalueella. Kantaja ainoastaan vaati menettelyn kieltämistä, sillä perusteella, että kysymyksessä oli sopimaton jäljittely – eikä
perustuen immateriaalisen yksinoikeuden loukkaukseen.

Palvelukonseptin maineen ja tunnettuuden suojalla tarkoitetaan erityisesti palvelukonseptikokonaisuuden mainetta ja tunnettuutta ts. sitä, että palvelukonsepti on tunnettu ja kokonaisuutena yhdistetään tiettyyn elinkeinonharjoittajaan.
Oikeuskirjallisuudessa mm. Nordell on käsitellyt maineen suojaa ts. goodwill-arvon
suojaa. Nordell tarkoittaa goodwill-arvolla ”egenvärde i form av ekonomiskt relaterat mervärde”.
Maineen suoja on perinteisesti yhdistetty lähinnä tunnusmerkkioikeuden yhteyteen. Nordellin mielestä markkinaoikeudellista suojaa ei ole muodostettu objektisuojaksi, vaan se on ”objektstomt skydd ”. Sen tarkoituksena on ainoastaan suojata
”mot otillbörliga åtgärder”. Toisin sanoen sen perusteella syntyvän maineen suo-
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jan tarkoituksena on antaa suojaa tiettyä toisen elinkeinonharjoittajan suorittamaa
käyttäytymistä, menettelyä ja toimintaa vastaan. 46

Palvelukonseptin maineen suojan osalta on syytä huomata jo tässä vaiheessa, että jäljempänä
tutkimuksessa tarkasteltava yleislausekkeen perusteella muodostuva suoja erityisesti palvelukonseptin maineen suoja jäljittelyä vastaan ei ole immateriaalista yksinoikeussuojaa.
Maineen suoja (goodwill-suoja) ei myöskään ole oikeusdogmaattisessa mielessä
tarkasteltuna konkreettinen omaisuuserä, kuten on mm. irtain esine, joka voi olla
perustuslain turvaaman omaisuudensuojan piirissä (PL 15§). Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin perusoikeuksien yhteydessä tuotu esiin myös käsityksiä siitä, että
goodwill-arvo (ts. maine) taloudellista arvoa omaavana elinkeinonharjoittajan varallisuusarvoisena etuutena (liittyessään elinkeinotoimintaan) voisi kuulua perustuslain suojaaman omaisuuden suojan piiriin 47. 48

Kuten esimerkkitapaukset osoittavat palvelukonseptin maineella ja tunnettuudella on palvelukonseptin elementtinä kuitenkin erittäin suurta taloudellista merkitystä alkuperäisen
palvelukonseptin luoneelle elinkeinonharjoittajalle. Toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin maineen hyödyntämisellä jäljittelevä elinkeinonharjoittaja pyrkii saamaan aikaan
46 Nordell (2003), s. 14 ja 21. Nordell käsittelee viimeaikaista maineen suojan muutosta ja erityisesti suojaintressin tarkentumista MFL:n alkuperäisestä suojakohteena olevan kilpailun turvaamisesta kohti enenevässä
määrin myös elinkeinonharjoittajan identiteetin suojaamista. Nordellin toinen keskeinen havainto koskee
kokonaisuuden huomioon ottamisen merkitystä, kun on kysymys sekaannusvaaran arvioinnista tapauksen
olosuhteissa. Ks mm. MD 2006:28 Taxi Stockholm, s.9. Tapauksessa eivät erot kattokylteissä riittäneet,
vaan ratkaisevana pidettiin syntynyttä kokonaisvaikutelmaa, ”minnesbild som respektive taklykta skapar
hos kunderna med beaktande av den köpssituation som föreligger.”
47 Länsineva, s.183 erityisesti alaviite 83 ja Kastari, s. 61–62 ja 130. Perusoikeustutkimuksen näkökulmasta
Länsineva tuo esiin tulkinnan, jonka mukaan immateriaalisten yksinoikeuksien ohella myös muut ”taloudelliset edut”, kuten mm. taloudellisesti merkittävä goodwill-arvo voi kuulua omaisuuden suojan piirin.
Länsineva perustaa näkemyksensä seuraaviin lähteisiin: Kastari 1972 (Kansalaisvapauksien perustuslain
turva), 62, Kultalahti 1990 (Omaisuuden suoja ympäristönsuojelussa), 171 ja Kaira (Tuotantokomiteat ja
perustuslaki), LM 1946, s. 165–172). Ks. myös Hiden s. 23–30. Hiden tuo esiin perustuslakivaliokunnassa esiintyneenä käsityksenä, että perusoikeudet antavat lähtökohtaisesti suojaa vain yksityisen ja julkisen
vallan välisessä relaatiossa, julkisen vallan toimia vastaan – joissakin tapauksissa yksityisten toimenpiteet on
kuitenkin otettava huomioon. Tilanne on kaiken kaikkiaan jäänyt avoimeksi. N.B.yleislausekkeen nojalla
syntyvään elinkeinonharjoittajan ”turva-oikeuteen” ts. maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä vastaan ja sen pitämiseen tällaisena taloudellisena ja omaisuuden suojan piirissä olevana varallisuusarvona on
kuitenkin suhtauduttava pidättyvästi.
48 Kuten luvun 2 tarkastelu jäljempänä osoittaa palvelukonsepti kokonaisuutena voi olla vain osittain esineoikeudellisen suojan ja perustuslain omaisuuden suojan piirissä. Lisäksi on huomattava erityispiirteinä, että
toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä ei ole myöskään sanktioitu
[huom. Ruotsissa mm. sekä MFL 29§:n (marknadstörningsavgift) eikä MFL 37§:n erityinen vahingonkorvaussäännös sovellu toisen maineen käytön tilanteeseen]. SopMenL:sta myös puuttuu yleislauseketta koskeva erityinen vahingonkorvaussäännös (sekä seuraamusmaksu). Mm. edellä mainituissa suhteissa markkinaoikeudellinen maineen suoja poikkeaa olennaisesti immateriaalisesta yksinoikeudesta ja sen nojalla
muodostuvasta suojasta.
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asiakkaiden keskuudessa mielikuvan, joka yhdistyy toisen elinkeinonharjoittajan tarjoamiin
hyödykkeisiin tai niiden laatuominaisuuksiin tai sen kautta voidaan yrittää muodostaa myös
hintamielikuvaa tarjolla olevista hyödykkeistä (ks. tapauksia Tchibo/Rolex ja Femur-Teil ja
Les Paul Gitarren jäljempänä).
Edellä esitetyissä esimerkkitapauksissa mm. Tuppewareparty-tapauksessa kantaja pyrki
osoittamaan palvelukonseptiinsa sisältyvän maineen jäljittelyä.
Myös HEMGLASS-tapauksessa väitettiin vastaajan hyötyneen mielikuvan luomisesta
kantajan ja sen käyttämään siniseen jäätelöautoon ja sen maineeseen.

1.2 Tutkimustehtävän muodostaminen
Palvelukonseptin kasvava merkitys liiketoiminnassa, sen suojaamiseen liittyvien oikeudellisten
kysymysten ajankohtaisuus sekä siihen kohdistunut vähäinen kotimainen tutkimus, erityisesti
SopMenL 1§:n 1 momentin yleislauseketta ja sen perusteella muodostuvaan suojaan liittyen,
ovat keskeisesti vaikuttaneet tutkimustehtävän hahmottumiseen nykyiseen muotoonsa.
Vasta valmistuneena juristina saatoin kohdata palvelukonseptiin ja sen suojaan sopimatonta jäljittelyä vastaan liittyviä juridisia kysymyksiä suomalaisessa kaivoslaiteteollisuudessa 1980-luvun lopulla. Silloin teollisuudessa oli ajankohtaista luoda ja
kehittää palveluliiketoimintaan sisältyviä palvelukonsepteja. Tällaisesta esimerkkinä
voidaan mainita mm. after sales -toimintaan liittyvä palvelukonsepti, jonka avulla
turvataan ja ylläpidetään asiakkaan varaosa- ja huoltopalveluita kaivoksissa.

Vuonna 2008 tehtiin IPR University Centerissä selvitys työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Suomen IPR-ekosysteemistä. Selvitys sisälsi mm. yleiskatsauksen Suomen teollisuuden eri toimialoista ja niiden käyttämistä erilaisista immateriaalisista yksinoikeuksista.
Erityisesti koskien palvelutoimialaa selvityksessä mm. todettiin, että eri immateriaalisten yksinoikeuksien hankkiminen palveluiden yhteydessä mm. keksintöjen hakeminen patenteiksi, patenttien erityinen huomioiminen palveluita kehitettäessä ja patentoitujen keksintöjen
hyödyntäminen on ollut vähäistä. Selvityksen mukaan yleinen tietoisuus immateriaalisia yksinoikeuksia koskevista suojamuodoista ja niiden käytöstä palveluiden yhteydessä todettiin
niin ikään vähäiseksi. Tiedon tarve immateriaalisista yksinoikeuksista sen sijaan todettiin
välittömän akuutiksi. Palveluiden entisestään globalisoituessa ja kilpailun kiristyessä myös
immateriaalisten yksinoikeuksien käytön palveluissa arvioitiin lisääntyvän. Selvityksessä ennakoitiin isoimpien haasteiden liittyvän tietointensiivisiin palveluihin, erityisesti palvelukonsepteihin sekä niihin soveltuviin immateriaalioikeudellisiin suojamuotoihin. Voimassa
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olevien immateriaalisten yksinoikeuksien mahdollisuuksiin suojata palveluissa keskeistä toiminnallisuutta (ei-teknistä prosessia) suhtauduttiin varauksellisesti.49
Toinen tähän työhön vaikuttanut kotimainen kimmoke on Tekesin toimeksiannosta
tehty selvitys palveluista ja niissä käytettävistä suojamuodoista: ”Osaamisen suojaaminen
palveluja kehittävissä yrityksissä”. Selvityksessä eriteltiin mm. yritysten mahdollisuuksia
hyödyntää sekä formaalisia että ei-formaalisia suojamuotoja palveluiden yhteydessä, kuitenkaan pohtimatta sen tarkemmin mm. immateriaalisten yksinoikeuksien soveltamista ja
soveltumista palveluihin, suojan legitimaatiota, suojan sisältöä ja suojan syntymisen edellytyksiä harmaalla alueella erityisesti suhteessa palvelukonseptiin.50 Tekes-selvitys on luonteeltaan hyvin yleinen ja se edustaa yhteiskuntatieteellistä eikä oikeustieteellistä tutkimusta.51
Suomalainen immateriaalisia yksinoikeuksia koskeva tutkimus ja niitä käsittelevä oikeuskirjallisuus ovat laajalti keskittyneet yksittäisiin immateriaalisiin yksinoikeuksiin, niistä
erityisesti patenttiin, tekijänoikeuteen ja tavaramerkkiin.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa lakia (SopMenL) on sen
sijaan tutkittu Suomessa varsin niukasti. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia oikeustieteellisiä väitöskirjoja edustaa Tiilen väitöskirja Harhaanjohtava mainonta (1979).
Muuta alan tutkimusta Suomessa edustavat mm. Aaltosen ”Sopimattomasta
Menettelystä Elinkeinotoiminnassa” (1985), Aron (myöhemmin Haarmann) ”Sattumanvaraiset edut elinkeinotoiminnassa” (1975), Heinosen ”Harhaanjohtavuus
kaupallisesta alkuperästä” (2002), sekä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeustieteen ylempään perustustutkintoon kuuluva kauppaoikeuden
syventävien opintojen projekti [Oesch ja Bärlund 2012]: ”Sopimaton menettely
elinkeinotoiminnassa erityisesti verkkotaloudessa”, josta on myös julkaistu kirja
” Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa verkkotalouden aikaan” [Oesch &
Kankaanpää (toim.) 2012] sekä lisäksi Saksan ja Suomen markkinaoikeutta vertaileva Kaulamon MPI:ssä julkaistu saksalainen väitöskirja: ”Probleme des finnischen
Wettbewerbs und Marketing Rechts” (2004).
Muuta alan suomalaista oikeuskirjallisuutta edustavat mm. Finne, Hakulinen,
Kivimäki (1950), Mäenpää (1966 ja1967), Norrmén (1939), Rissanen, Roos, Tiili
(1988) ja Valtonen (1996), Paloranta (2008) ja Paloranta (2014).

49 Mansala (toim.) Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä – Suomen IPR-strategian perusselvitys
2008, s. 11–12, 19–20 ja 22. Ks. myös Jalava – Aulin – Ahavaara – Alanen, s.1–19.
50 Kuusisto – Päällysaho (2006).
51 Tekes-selvitys ei pyrkinyt olemaan luonteeltaan normatiivinen ts. oikeusnormien sisältöä systematisoiva ja
tulkitseva. Ks. lähemmin oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen eroista sekä ”sisäisestä”
että ”ulkoisesta” näkökulmasta mm. Aarnio (2006), s.131, 154–155 sekä oikeusnormin ja moraalinormin
eroavaisuudesta Hart: The Concept of Law (1961), s.155–184.
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Viimeaikaisia sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia selvityksiä edustaa Reenpään TEM:n toimeksiannosta ministeriön sisäisenä selvityksenä
laatima tilanneanalyysi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (2011).

Sama niukkuus koskee SopMenL 1 §:n 1 momentin ympärille syntynyttä tulkintakäytäntöä. SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella syntyvästä suojasta jäljittelyä vastaan on Suomessa selvästi Saksaa ja Ruotsia vähemmän oikeustapausaineistoa sekä sitä kommentoivaa
oikeuskirjallisuutta. Tapauksia on kaiken kaikkiaan huomattavasti enemmän tavarajäljittelystä kuin suoraan palvelujäljittelystä, vaikka sopimatonta tuotejäljittelyä koskevat oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet soveltuvat mutatis mutandis koskemaan myös palveluhyödykkeen jäljittelyä.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan oikeustapausaineiston ja
sitä koskevan oikeuskirjallisuuden runsautta Saksassa ja vastaavasti vähäisyyttä Suomessa valaisee hyvin tämän tutkimuksen kestäessä Max Planck -instituutissa (MPI),
Münchenissä käydyissä useissa keskusteluissa 2010–2011 (mm. 14–18.12.2010
sekä 18.5.2011) Prof. Henning-Bodewigin (”H-B”) kanssa esiintullut.
Ensinnäkin normistona UWG, erityisesti sen yleislauseke, on ollut tärkeä laki
saksalaisessa oikeuskulttuurissa saksalaisen elinkeinoelämän kannalta, erityisesti
pk-sektorin kannalta. Yleislausekkeen perusteella on voinut mm. saada täydentävää
suojaa toisen kilpailijan jäljittelyä vastaan. Suojan hankkiminen on ollut kustannuksiltaan edullista verrattuna immateriaalisen yksinoikeuden mm. patentin kustannuksiin jne..52
Toiseksi H-B:n mukaan Saksassa UWG:n yleislausekkeen perusteella esitetyt vaatimukset ovat kumuloituneet usein muihin tapauksen yhteydessä esitettyihin immateriaalisia yksinoikeuksia koskeviin vaatimuksiin, joko rinnakkaisina tai
toissijaisina vaatimuksina. Tämä seikka yhdistettynä prosessuaalisiin keinoihin on
luonut väliaikaisen kieltotuomion hakemisesta merkittävän välineen elinkeinonharjoittajalle vauhdittaa mm. sopimusneuvottelua sovinnon aikaansaamiseksi. Saksassa
sopimatonta jäljittelyä koskevan riita-asian käsittely on ollut lisäksi mahdollista samassa tuomioistuimessa ja samassa prosessissa tuomioistuimen käsitellessä samaan
tapaukseen liittyvää muuta immateriaalisen yksinoikeuden loukkausta.
Jälkimmäisen seikan osalta tilanne on Suomessa olennaisesti muuttunut viime
aikoina (laki markkinaoikeudesta 99/2013 sekä laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 100/2013). Tästä lähemmin jäljempänä yleislausekkeen säädöskehityksen yhteydessä luvussa 4.
Kolmanneksi saksalainen vastine (”kuluttajaneuvosto”) Keskuskauppakamarin
liiketapalautakunnalle, ei ole Saksassa saavuttanut suosiota elinkeinoelämän piirissä.
Suomessa taas Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on muodostunut elinkeinoelämän sopimatonta jäljittelyä koskevien asioiden keskeiseksi käsittelypaikaksi
markkinaoikeuden ohella.
52 Perustuu Junghans-konsernin CFOn Olaf Trittelin haastatteluun konsernin pääkonttorissa Schrambergissä
24.6.2015 ja keskustelussa esiintulleeseen.
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Suomessa Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta vuosina 2003–2014
pyydettiin lausuntoa yhteensä 65 tapauksessa. Vuosina 1999–2006 esitetyistä lausuntopyynnöistä 21 % koski jäljittelyä ja 15 % toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttöä. Viime vuosina pyydettyjen lausuntojen määrä on dramaattisesti ollut laskussa vuonna 2012/3 kpl, 2013/2 kpl ja 2014/1 kpl.53
Edellä esitetyn johdosta voi vetää johtopäätöksen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa annetun lain erityisesti sen yleislausekkeen nykyisestä asemasta.
Bernitziä mukaillen SopMenL ja erityisesti sen yleislauseke on uinunut ”unohdettuna ja aliarvostettuna normistona” Suomessa toisin kuin Saksassa ja Ruotsissa.

Kansainvälisesti IPR University Centerin selvityksen (2008) kanssa hyvin samansuuntaisia
päätelmiä tukee mm. EU:n IPR-strategia vuodelta 2012 sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa laadittu ja laajasti viitattu Gowers-raportti54. Niissä on esitetty aineettomia oikeuksia
täydentävää lisäsuojaa eräänä ratkaisuvaihtoehtona tilanteessa, jossa voimassa olevat immateriaaliset yksinoikeudet eivät ulotu tehokkaasti suojaamaan uusia tuotteita tai palveluita
mm. palvelukonseptia 55.
Eräänä keskustelun avauksena on amerikkalaisessa keskustelussa lisäksi esitetty mm. sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa normistoa (unfair competition) vaihtoehtona ns. kolmantena paradigmana turvaamaan innovaatiotoimintaa, mutta ei jäykistämään immateriaalisten yksinoikeuksien tavoin toimivaa kilpailua markkinoilla.56

53 Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan kokous 4.3.2015/ Paula Paloranta. Ks. Saksan osalta mm.
Schricker (1994), s.587. Schrickerin mukaan Saksassa pantiin vireille vuonna 1992 yksistään vilpillistä
kilpailua koskevia juttuja 940 kpl.
54 Ks. KOM 2011 287 EU: n IPR-strategia sekä Gowers Review of Intellectual Property. Final report/Andrew
Gowers. HM Stationary Office, 2006. https:// www.hm-treasury.gov.uk/media/583/91/pbr.06_gowers_report755. pdf (13.4.2015) . Ks. myös. Euroopan Komissio – RICARDIS (2006).
55 KOM 2011 287, s.16–17. Aineettomien oikeuksien täydentävänä lisäsuojana komissio mainitsee liikesalaisuuksien suojan ja toimet orjallista jäljittelyä vastaan. Ks. myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus julkaisemattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta
hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta, annettu 28.11.2013 COM (2013) 813 final 2013/0402 (COD).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN (12.1.2015).
56 Ks. lähemmin kirjallisuutta ns. ”IPR:n kolmannesta paradigmasta”. Reichman 94 Colum.L. Rev. 2308,
2336–2547”Legal Hybrids between Patent and copyright paradigma” sekä Samuelson:” Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programmes”, 94 Colum.L. Rev. 2308, 2314–2423 (1994). Ks.
myös immateriaalisista yksinoikeuksista ja niiden soveltuvuudesta suojamuodoksi 21. vuosisadalla mm.
Peukert: “Intellectual Property as an End itself ”, 33 EIPR (2011), s.67–71 sekä Cornish: “The Expansion
of Intellectual Property Rights” im Buch Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, s. 9–22. Ks.
myös IPR-järjestelmän soveltuvuudesta ja kehityksestä ks. mm. Oesch-Pihlajamaa- Sunila (2014), s.10–21
ja 385–386 sekä Kemppinen, s.259 ja 289. Ks. myös kirjallisuutta erityisesti immateriaalioikeuksia vastaan
esitetystä kritiikistä mm. Lerner: ”Patent Protection and Innovation over 150 YEARS”, NBER Working Papers 8977, National Bureau of Economic Research (2002), Boldrin and Levine: Against Intellectual Property. http://www.dklevine.com/general/intellectual/against.htm , Clement: Creation Myths: Does Innovation
require Intellectual Property Rights. Netissä http:// www.reason.com/news/show28703.html (17.3.2014)
ja Biljsma etc..
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Mm. Karjala on käyttänyt ilmaisua ” third intellectual property paradigm” sellaisesta
suojamuodosta, joka ei perustu patenttiin eikä tekijänoikeuteen, vaan joka voisi toimia ja tasapainottaa innovaatioiden luomisen, suojaamisen ja vapaan käytön (public
domain) rajamaalla pyrkien kuitenkin samalla turvaamaan myös vapaata kilpailua.
Karjalan mielestä tällainen suoja markkinahäiriötä vastaan voisi rakentua anglosaksiselle common law-järjestelmään kuuluvalle misappropriation-doktriinille. 57
Reichman on puolestaan käsitellyt softamarkkinoita käsittelevässä artikkelissaan ” of Green Tulip and Legal Kutzu” erityyppisten IPR-järjestelmien toimivuutta
suhteessa sopimattomaan jäljittelyyn.
Reichmanin pohdinta on tutkimusaiheen kannalta erityisen mielenkiintoista,
koska Reichmaninin pohdinta sisältää paljon yhteneväisyyksiä palvelukonseptin
immateriaalisen yksinoikeussuojan pohdintatilanteeseen.
Reichman on yksinkertaistanut systeemivaihtoehdot kolmeen seuraavasti:

(a) teollisoikeuksista kokonaan vapaa systeemi,
(b) tekijänoikeussysteemi sekä
(c) patenttisysteemi.
Hän päätyi esittämään, että immateriaalisia yksioikeuksia tehokkaampi järjestelmä
rakentuu ”liability rule”-säännön (korvaussäännön) ympärille. Sille ei löydy varsinaista terminologista vastinetta Suomen oikeusjärjestelmästä. Termillä Reichman
tarkoittaa lähinnä esineoikeuden ja velvoiteoikeuden ”raja-alueelle” sijoittuvaa suojajärjestelmää. Reichmanin mielestä tällainen systeemi soveltuisi parhaiten ensinnäkin pienille follow-on innovaatiolle. Etuina mainitaan mm. se, että suoja olisi
lyhytaikaista, kulut syntyisivät vasta ex post (ei alussa kuluja kuten patentilla) eikä
suoja olisi muodoltaan absoluuttista suojaa toisin kuin immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella syntyvä suoja, tosin sanoen suoja kohdistuisi vain suhteessa
loukkaajaan. Lisäksi suojaa saisi vain kriittisen innovaatiovaiheen ajaksi (lead time
-suoja). Samalla kyettäisiin ottamaan huomioon kulloisenkin aikakauden ja paikan
olosuhteet suojan ollen ajalle ja paikalle joustavaa.
Reichmanin määrittämät keskeiset teesit ”uudelle” suojamuodolle olisivat seuraavat:
1. sillä tulisi olla vain lyhyt ja rajattu suoja-aika (kuten lead time -suoja),
2. ”käyttömaksu” jäljittelijälle, joka käyttää originaalia lyhyenä suoja-aikana,

57 Ks. lähemmin anglosaksisesta misappropriation-doktriinista mm. Kamperman Sanders (1997), s. 113–114
sekä INS-tapauksen yhteydessä mm. Raskind, 875. Ks. myös Peritz (2010), s.40–48. Hän käyttää tilanteesta, jossa normisto tasapainoittaisi eri intressejä nimitystä “conundrum” ts. gap between pubic benefit
and private value”. Ks. myös 248 US 215(1918) International News Service v Assocated Press (INS-tapaus).
Tapauksessa oli kysymys siitä, että vastaaja kopioi ja ja käytti kantajan laatimia uutisia ilman korvausta
omassa liiketoiminnassaan ts. vastaaja myi kantajan tuottamia ja keräämiä uutistuotteita omille asiakkailleen maksua vastaan. Vaikka kantajalle ei vahvistettu tekijänoikeutta ”uutisiin” sellaisenaan, todettiin kantajalla olevan ”quasi-property[right]”. Lisäksi todettiin, että vastaaja menetteli sopimattomasti myydessään
kantajan uutistuotteita ominaan. Misappropriation tarkoittaa lyhyesti toisen elinkeinonharjoittajan nimen
tai identiteetin oikeudetonta käyttämistä oman elinkeinotoiminnan edistämiseksi.
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3. ei luotaisi absoluuttista yksinoikeutta ”pienille keksinnöille”, vaan niitä
varten ei-yksinomainen (non-exclusive right) oikeus hyödyntää 58 sekä
4. sille tarvitaan selkeät loukkausnormit (default rules) (vert. vastaava kehitys
mm. kilpailuoikeudessa, jossa mm. vertikaaliset kilpailurajoitukset, suuntaviivat ts. läpinäkyvyys siitä mikä on yhteiskunnan kokonaisedun nimissä
kiellettyä).
Reichmanin luonnosteleman uudenlaisen liability ruleen (korvaussääntöön) perustuvan suojamuodon haasteina on kuitenkin pidettävä mm. palvelukonseptin yhteydessä tapahtuvaa suojaobjektin julkistamista (ts. ei olemassa julkisesti pidettyä
ja tunnustettua rekisteriä palvelukonseptia varten), oikeuden transparenttisuutta
(tapausten suuri kasuistisuus vaikeuttaa arviointia), yleistä suojamuodon systematisointia oikeusdogmatiikan näkökulmasta sekä sitä, miten eri suojaintressien tasapainoa säännellään horisontaalisesti legitimoidusti mm. asetetun immateriaalisen
yksinoikeuden ja turvattavien vapauksien piirin välillä (mm. täsmällinen hierarkiasääntö puuttuu).

1.3 Tutkimuskysymykset
Tässä työssä on kolme tutkimuskysymystä.
Tutkimuskysymykset ovat:
(i)

Voidaanko SopMenL 1§:n 1 momentin yleislauseketta soveltaa antamaan suojaa
elinkeinonharjoittajalle immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolella olevassa tilanteessa toisen elinkeinonharjoittajan harjoittamaa palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä vastaan?
(ii) Mitkä ovat SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella muodostuvan
suojan syntymisedellytykset? Toisin sanoen, mitkä voivat olla keskeisiä kriteerejä ja
tunnusmerkkejä palvelukonseptin yhteydessä sopimattomalle jäljittelylle?
(iii) Mikäli SopMenL 1§:n 1 momentin yleislauseke soveltuu palvelukonseptin jäljittelyn yhteydessä, mitä ja millaista suojaa (muodoltaan ja rakenteeltaan) elinkeinonharjoittajan luoma alkuperäinen palvelukonsepti voi saada SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella?

58 Tämä ei ole omistusoikeudelle ominaista, jossa vallitsee ad omnem usum.
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1.4 Metodin esittely
Työssä lainsäädännöllisenä tutkimuskohteena on voimassaolevan sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskeva lain (SopMenL), erityisesti SopMenL 1 §:n 1 momentin
yleislausekkeen perusteella syntyvä aineettomien oikeuksien lisäsuoja toisin sanoen immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävä suoja sopimatonta jäljittelyä vastaan palvelukonseptin
yhteydessä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. 59
Tutkimus on mahdollista luokitella positivistiseen normatiiviseen suuntaukseen 60.
Tutkimus tukeutuu metodinaan normatiiviseen oikeuslähdeoppiin. Se edustaneekin selkeimmin lainoppia. Tämän oikeudellisen tutkimusmetodin avulla on ollut pyrkimys systematisoida voimassa olevan oikeuden sisältöä (de lege lata) sekä luoda tulkintavaihtoehtoja
voimassa olevan oikeudellisen normin sisällöstä 61. Käytännöllinen lainoppi soveltuu näin
ollen tutkimustyön pääasialliseksi metodiksi normistojen rajapinnalla, harmaalla alueella ja
”kiperässä tilanteessa” 62. 63
Kuten tutkimuskysymykset selvästi osoittavat, tutkimustehtävänä on ollut erityisesti
positiivisen oikeuden materiaalisen sisällön selvittäminen, tulkinta, sen systematisointi ja
tulkintasuositukset. Tutkimuksen kohteena on ollut ensinnäkin pohtia palvelukonseptin
sopimattoman jäljittelyn suojan syntymiselle vaadittavia tunnusmerkkejä ts. kriteerejä ja
niiden yhteydessä arvioitavia suojaintressejä sekä niissä tapahtuvia muutoksia oikeuden ke59 Ks. KOM (2011), 287, s. 16–17. EU:n komission IPR-strategiassa käytetään täydentävästä suojasta termiä
aineettomien oikeuksien lisäsuoja. Sillä on katsottu tarkoitettavan vakiintuneesti immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävää suojaa (supplementary protection of achievement) IPR-suojan ulkopuolella olevassa
tilanteessa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston ns. yleislausekkeen perusteella. Tällä suojalla on yhteneväisyyksiä immateriaalisen yksinoikeussuojan kanssa, mutta myös selkeitä eroavaisuuksia, jotka kuitenkin erilaistavat sen perustella syntyvää suojaa muodoltaan ja rakenteeltaan immateriaalisesta yksinoikeussuojasta, kuten tässä työssä myöhemmin osoitetaan. Ks. ns. täydentävästä suojasta
suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa mm. Haarmann (2014) s. 2 ja 432–433, Haarmann (2005), s.50–51,
Sorvari (2005b), s. 61 ja 72, Sorvari (2007), s.395–396, TEM-jukaisu: IPR Tehokkaaseen käyttöön (2008),
s. 21 sekä Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, s. 82.
60 Ks. kirjallisuutta positivismista toisin sanoen laki - ja oikeuspositivismista mm. Aarnio (2006), s.128–134
ja Laakso, s. 42–43, 502. Ks. myös Kelsen: Puhdas oikeusoppi sekä Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi
(2003).
61 Lainopista ks. mm. Laakso, s.42–43, Aarnio (2006), s. 96–98, 128–134 sekä Tolonen (2003). Lainoppia
ts. oikeusdogmatiikkaa on yleisesti luonnehdittu oikeustieteellisen tutkimuksen metodiksi, jonka avulla
tulkitaan ja systematisoidaan oikeudellista normistoa.
62 Lainoppi on jaettu perinteisesti teoreettiseen ja käytännölliseen ts. praktiseen lainoppiin. Tiivistetysti teoreettinen lainoppi luo käsitteitä, periaatteita ja teorioita oikeustieteellisen tutkimuksen käyttöön. Käytännöllisen ns. praktisen lainopin tutkimuskohteena on voimassaoleva oikeus, jota se analysoi, tulkitsee sekä
systematisoi. Ks. Aarnio (1989), s. 989. Ks. myös Aarnio (2006), s.132 ja Aarnio (2014), s. 209–265.
63 Ks.lähemmin Tuorin käyttämästä termistä ”kiperä juttu” Tuori (2003), s. 174 ja 214. Tuorilla kiperässä jutussa pelkästään oikeuden pintatason tieto ei riitä, vaan on mentävä syvemmälle oikeuden syvärakenteisiin.
Ks. myös lähemmin ”kiperästä jutusta” Dworkin: Taking Rights Seriously.
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hittyessä yhteiskunnan muutoksen mukana. Tavoitteena ei ole ollut niinkään asettaa erilaisia
suojaintressejä eikä soveltamisedellytyksiä erityiseen paremmuusjärjestyksen tehokkuusargumentein, vaan osoittaa kokonaisarviossa mukana vaikuttavia keskeisiä seikkoja.
Edellä mainituilla parametreillä tutkimuskohdetta olisi voinut perustellusti lähestyä
useista eri näkökulmista ja käyttää lainopin ohella tai sen sijaan laajemmin myös muita
oikeustieteen tutkimuksessa käytettyjä metodeja.
Ensinnäkin tutkimuksessa olisi voinut perustellusti painottaa mm. oikeustaloustieteellistä metodia, jolloin taloudellinen näkökulma ja taloudellisten vaikutusten arviointi olisivat
olleet keskiössä. Oikeuden tehokkuusaspekti olisi korostunut silloin aivan eri tavalla kuin
tässä työssä.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen tulkintakäytännössä on selkeästi havaittavissa enenevässä määrin yhteneväisyyksiä sekä immateriaalioikeuteen että kilpailuoikeuteen, joista erityisesti jälkimmäisessä vaikuttaa keskeisesti
vaikutusperiaate aiemmin käytössä olleen väärinkäyttöperiaatteen asemasta. On aivan ilmeistä, että yleislausekkeen perusteella ratkaistavassa mm. toisen maineen ja tunnettuuden
hyväksikäyttöä koskevassa tapauksessa taloudellisten seikkojen merkitys ja vaikutusperiaatteen soveltaminen lainkäytössä tulevat lisääntymään kilpailuoikeudessa jo aiemmin omaksutun kehityskulun mukaisesti. Oikeustaloustieteen metodi ei ole kuitenkaan tässä työssä
painottunut eikä ole ”pääosassa” 64.
Oikeustaloustieteellisen näkökulman sekä sen metodin voimakkaampi painottaminen
olisi jättänyt kokonaan varjoonsa tässä työssä keskeisen eri suojaintressien tasapainoa osoittavan ja sitä koskevan pohdinnan, joka näyttää olevan jatkossa entistä keskeisemmässä asemassa yleislausekkeen perusteella tapahtuvassa kokonaisarviossa, kuten jäljempänä tutkimuksessa osoitetaan. Toisaalta immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella syntyvän (sekä sitä
täydentävän) suojan tarkastelu yksittäistapauksessa sisältää myös aina välttämättä taloudellisen näkökulman huomioon ottamista. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole kuitenkaan
ollut normin (yleislausekkeen) oikeudellisen vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioiminen
oikeustaloustieteellisin menetelmin. Sen sijaan pyrkimyksenä on ollut soveltaa käytännön
lainopin menetelmää palvelukonseptin, erityisesti palvelutuotteen sopimattoman jäljittelyn
tarkastelun yhteydessä.
Vähäisen oikeustieteellisen pohjatutkimuksen kohdistuessa sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevaan oikeudelliseen normistoon yleisesti sekä erityisesti SopMenL 1§:n 1 momenttiin, on perusteltua rajoittua ensi vaiheessa systematisoimaan ja tulkitsemaan voimassaolevan oikeuden sisältöä. Jatkotutkimusvaiheessa voidaan edetä laajemmalle ja syvemmälle.

64 Ks. mm. Landes & Posner sekä Suomessa mm. Oker-Blom (2008), s. 32–55.
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Oikeustaloustieteellisen tutkimusmetodin voimakkaampi painottaminen olisi johtanut
tarkastelun yksipuolisesti taloudellisen argumentin (tehokkuuden) ympärille ja sulkenut
pois oikeuskäytännössä esiintyneiden ratkaisujen perusteluissa yleisesti sovelletun ”yleisen
edun” (sosiaalisen argumentin) sekä moraalis-eettisen argumentin havainnoinnin erilaisten
suojaintressien välistä tasapainoa kokonaisharkinnassa yhteen sovitettaessa 65.
Tehokkuuden arviointi soveltuukin kaiken kaikkiaan huonosti oikeuden tehtäväkenttään. Oikeuden tehtävänä on erityisesti varmistaa oikeudenmukaisuutta, perusoikeuksien
toteutumista ja eri suojaintressien välistä tasapainoa yksittäistapauksessa. Tutkimusalueen
osalta onkin päädytty kiirehtimään hitaasti – tikapuille ei voi nousta kovin hallitusti ponkaisemalla heti ylimmälle askelmalle. Perustutkimusvaiheessa on keskitytty muualle kuin
tehokkuuteen eikä tutkimuksessa siksi sovelleta laajemmalti taloustieteellisiä tai oikeustaloustieteellisiä menetelmiä, joiden soveltamista asiaan kohdistuvassa jatkotutkimuksessa voi
sen sijaan pitää suositeltavana.
Toinen epäilemättä ajankohtainen, mutta immateriaalioikeuden piirissä vielä melko
”avantgardistinen” tutkimuksellinen näkökulma olisi ollut lähestyä täydentävän suojan kysymystä harmaalla alueella immateriaalisten yksinoikeuksien ulkopuolisesta näkökulmasta
toisin sanoen mm. elinkeinonharjoittajan perusoikeusnäkökulmasta ts. elinkeinonharjoittajan perustuslain turvaaman perusoikeusposition haltijana. Mm. viimeaikaisessa immateriaalisia yksinoikeuksia käsittelevässä oikeudellisessa tutkimuksessa on alettu käsitellä erityisesti
immateriaalisen yksinoikeuden suhdetta public domainiin 66. Näkökulman laajentamisella
”sisäisestä” tarkastelusta ”ulkoiseen” tarkasteluun on oikeustieteellisen tutkimuksen piirissä pystytty osoittamaan EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytännössä tapahtunutta opillista
muutosta perusoikeuspohjaisen tulkinnan (vapauksien) painottamisen suuntaan aiemman
lähes yksinomaisen immateriaalisen yksinoikeuden haltijan suojaintressin turvaamisen asemesta. Toisin sanoen mm. immateriaalisen yksinoikeuden suojan haltijan perustuslain mukaan vakiintuneesti suojattua omaisuuden suojan koskemattomuutta on katsottu voitavan
rajoittaa muiden perusoikeuksien erityisesti vapauksien turvaamisen hyväksi 67.
Tässä tutkimuksessa on kuitenkin päädytty perinteiseen immateriaalisen yksinoikeuden kautta tapahtuvaan ts. ”sisäisen näkökulman ” tarkasteluun eikä immateriaalioikeuden
65 Kuoppamäki (2003), s. 11, 47–48. Kuoppamäki on argumentoinut omassa väitöskirjassaan erityisesti moraalis-eettistä argumenttia (oikeudenmukaisuustarkastelua) ja sen käyttöä. Kuoppamäen mielestä hänen
omaan valintaansa liittyen tutkimuksen näkökulmaksi ei sovi tehokkuus, jolloin muun sääntelyn taustalla
vaikuttavien tekijöiden havainnointi jäisi tehdyllä valinnalla liian vähäiseksi ja oikeudenmukaisuuden tarkastelu saattaisi rajautua kokonaan pois käsittelystä.
66 Ks. lähemmin Peukert (2012) Gemeinfreiheit. Ks. myös Suomessa mm. Mylly (2009) ja Mylly (2005).
67 Ks. mm. Peukert (2012) Gemeinfreiheit. Samasta myös Jens Schvobo Bayreuth 4.2.2015 esitelmä:”
Constitutional Foundations and Constituitionalization of IP law – a Tale of Different Stories” sekä samasta
aiheesta kommenttipuheenvuorossa myös Anreas Paulus. Ks. myös erityisesti EU.n tuomioistuimen
ratkaisua 24.11.2011 C-70/10 Sabam I.
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ulkopuolta johdettuun ”ulkoiseen näkökulmaan ” kuten mm. tarkasteluun perusoikeuslähtöisesti 68. Näin ensinnäkin siksi, että ”ulkoinen näkökulma” on vasta tulossa mukaan lainsoveltamisessa esiintyvään argumentointikäytäntöön EU:n tuomioistuimen ja EU:n ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännössä. Perusoikeusperusteinen argumentointi ei siis
vielä tällä hetkellä näy merkittävässä määrin mm. Saksan kansallisessa UWG:n yleislausekkeen perusteella syntyneessä ”harmaata aluetta” ja sen suojaa koskevassa oikeuskäytännössä
kuten myöskään Suomen markkinaoikeuden jäljittelyä koskevassa tulkintakäytännössä.
Toiseksi saksalainen immateriaalista yksinoikeussuojaa myötäilevä ja aineettomien oikeuksien lisäsuojaan (täydentävään suojaan) myönteisesti suhtautuva doktriini ja sitä muovaava oikeustiede ovat pysyneet aivan viimeaikoihin asti tulkintakäytännössä kannalla, joka
on painottanut elinkeinonharjoittajan suojaintressiä ja property rights -logiikkaa.
Kolmanneksi SopMenL:n yleislausekkeen perusteella muodostuvaa suojaa koskevan
tutkimuksen osalta ”ulkoisen näkökulman” korostaminen – ts. tässä lähinnä elinkeinonharjoittajien perusoikeuspositioiden subsumointi ja niiden välisten harkintatilanteiden ratkaisuperusteiden pohtiminen mm. elinkeinovapaus – elinkeinovapaus -kollisiossa – olisi ohjannut tutkimusta liiaksi de lege ferenda pohdintoihin, joihin ei ole vielä tässä tutkimusvaiheessa
haluttu mennä alustavien suuntaviivojen esittämistä laajemmalle.
Metodina on lisäksi käytetty ”kevyttä oikeusvertailua” 69. Tutkimuksessa on mm. sovellettu oikeusvertailevia näkökohtia suhteessa SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen ja
UWG:n yleislausekkeen (ja jossain määrin myös Ruotsin MFL:n yleislausekkeeseen) välisten
erojen ja yhtäläisyyksien sekä niistä ilmenevien vaikutusten osoittamiseen. Samalla tavoin on
havainnoitu ja tarkasteltu oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden avulla tukintakäytännössä mukana vaikuttaneita suojaintressejä sekä suojan jäljittelyä vastaan syntymiselle edellytettyjä keskeisiä edellytyksiä. Oikeusvertailevien näkökohtien käyttöä perustelee erityisesti se,
että Suomi Ruotsin tavoin omaksui sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan
normiston ja sen yleislausekkeen aikanaan Saksasta.
Toiseksi oikeusvertailevien näkökohtien asema ja merkitys korostuu erityisesti silloin, kun
tutkimusaineistoa sekä aiempia tutkimustuloksia on niukasti: Saksan osalta on jo mainittu,
että oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta koskien tuote- ja palveluhyödykkeen sopimatonta
jäljittelyä löytyy runsaasti sekä myös Ruotsin osalta Suomea huomattavasti enemmän.
Kolmanneksi globalisaatiolla on vaikutuksia myös oikeuteen. Oikeudelliset ilmiöt esiintyvät universaaleina, vaikka niitä koskeva normisto onkin kansallista. Yleislausekkeen pe68 Tällöin tarkastelussa lähdetään siitä, että immateriaalinen yksinoikeus on public domainiin säädetty poikkeussääntö (”Regel Ausnahme”).
69 Kuoppamäki, s. 9. Kuoppamäki tarkoittaa termillä ”kevyt oikeusvertailu” kilpailuoikeudellisessa tutkimuksessa käytettyä metodia, jossa esimerkkitapausten perusteella pyritään löytämään yhtäläisiä rakenteita
näennäisesti erilaisista lain säännöksistä, jotta instrumenttien takana oleva perusta paljastuisi. Ks. myös
vertailevan oikeustieteen metodista mm. Calboli, s. 3–29 ja Husa, s. 125, 186, ja 195.
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rusteella syntyvä täydentävä suoja immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa
ei ole esiintynyt missään mielessä marginaali-ilmiönä saksalaisessa oikeustieteessä, vaan on
ollut hyvin keskeisessä asemassa turvaamassa elinkeinonharjoittajan suojaintressiä. Suorittamalla oikeusvertailua – erityisesti suomalaisen ja saksalaisen sekä vähäisemmässä määrin
myös suomalaisen ja ruotsalaisen aineiston välillä – tulee mahdolliseksi eritellä ja esittää
erilaisia tulkintasuosituksia nykyisen ”modernin oikeuden piirissä” 70.71
Perusteluita erityisesti Saksaan suoritettavalle vertailulle voi esittää monia.
Ensinnäkin Saksan UWG ja sen yleislauseke ovat notorisesti toimineet esikuvana
myös Suomen SopMenL:lle ja lain suojaamille suojaintresseille.
Samalla tavoin UWG on toiminut mallina Euroopan Unionissa edelleen säätämättä jääneelle yhtenäiselle harmonisointikodifioinnille ts. Euroopan Unionin
yhtenäiselle sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevalle lakikodifikaatiolle, vaikka täysharmonisointi on toteutunut B2C-suhteen osalta.
Saksassa UWG:n yleislausekkeen soveltamiselle on myös valtaisat perinteet.
UWG:n yleislauseketta on käytetty liike-elämässä usein, toisin kuin Suomessa.
UWG:n perusteella ratkaistavia juttuja on vuosittain noin 15.000–20.000, vuonna
1992 juttuja oli 16.508 72.
Rajaukseni kannalta merkitystä on lisäksi sillä, että saksalaisessa oikeuskäytännössä on usein otettu kantaa rajanvetoon yleisesti sallitun ja sopimattoman jäljittelyn välillä, kun yksittäistapausta on ratkaistu. Kiinnostavaksi tämän on tehnyt Saksan osalta erityisesti se, että Saksassa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolelle
sijoittuva tapaus on monesti ratkaistu yksinomaan UWG:n yleislausekkeen pohjalta
syntyneiden tulkintojen nojalla, koska erityinen IPR-säännöstö on puuttunut tai
jäänyt muutoin tapauksessa soveltamatta. Suomessa vastaavasti tulkintakäytäntöä
ovat luoneet markkinaoikeus (aiemmin markkinatuomioistuin) ja Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (ja sen edeltäjä LVK) tosin jälkimmäinen viime vuosina huomattavan vähäisessä määrässä.

Lisäksi on syytä vielä mainita että, luvussa 4 on sovellettu myös historiallista analyysiä. Sitä
on sovellettu erityisesti yleislausekkeen suojaintressien ja sen perusteella muodostuvan suojan sisältöä koskevaa historiallista kehitystä käsiteltäessä.
70 Ks lähemmin termistä Tuori (2003), s. 181–182 sekä Laakso, s. 261–265 ja 322.
71 Ks. lähemmin Saksan ja UK:n systeemieroista mm. Wadlow “Unfair Competition in Community Law: Part
1: The Age of Classical Model” [2006] EIPR 28 (8), Wadlow “Unfair Competition in Community Law
Part 2: Harmonization becomes gridlocked” [2006] EIPR 28 (9), Beier “The law of Unfair Competition in
the European Community – Its Development and present Status” (ts. Herschel Smith -luento) 2 IIC 139
(1985), Beier: “The Development and Present Status of Unfair Competition Law in Germany – an Outline”
4 IIC 77 (1973) sekä Bodewig: “Unlauterer Wettbewerb in Grossbritannien“, GRUR Int 2004,543.
72 Schricker (1994), s. 587. Vertailun vuoksi Saksan korkein oikeus (BGH) käsittelee vuosittain 3000 – 4000
siviilijuttua (Helland & Koch, s. 422).
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Oikeuslähdeopillisesti keskeisinä oikeuslähteinä on työssä käytetty Suomen oikeuden
vahvoja, heikkoja sekä sallittuja oikeuslähteitä 73. Tarkastelun edellyttämässä laajuudessa, erityisesti vahvasti velvoittavien ja heikosti velvoittavien oikeuslähteiden puuttumisen johdosta, on argumentaatiossa turvauduttu myös reaalisiin argumentteihin erityisesti vertaileviin
argumentteihin ts. saksalaisessa ja ruotsalaisessa oikeustieteessä esitettyihin tulkintasuosituksiin sekä kyseisten maiden oikeuskäytännössä luotuun runsaaseen tulkintakäytäntöön74.
Ulkomaisen aineiston käyttöön liittyviä oikeuslähdeopillisia rajoitteita on pyritty tiedostamaan. Saksalaiseen tulkintakäytäntöön ja materiaaliin nojautuminen on ollut perusteltua,
sillä ulkomainen aineisto on toiminut esimerkkinä ja reaalisena argumenttina. Se on omannut viitearvoa – tosin merkittävää sellaista – omille tulkintasuosituksilleni, jotka pohjautuvat viime kädessä voimassa olevaan lakiin.
Oikeuslähteitä on kaikkien kaikkiaan käytetty laajassa merkityksessä 75. Sen pidemmälle
ei ole menty.
Eri tulkintasuositusten keskinäinen punninta ja jatkokehittely ovat jääneet tai jäävät
pitkälti oikeuspoliittisen ja oikeustaloustieteellisen tutkimuksen varaan selvitettäväksi de lege
ferenda. Eri tulkintavaihtoehtojen valinta kuuluu poliittiseen prosessiin eikä se ole lainopillisen tutkimuksen kohde. Oikeustieteen tehtävänä on esittää tulkintavaihtoehtoja.
Lopulta tiivistyy laajemminkin kysymys oikeustieteen metodista. Oikeustieteen tutkimusmetodia on joskus osuvasti luonnehdittu näkökulmaksi oikeuteen. Niin se on tässäkin.
Aarniota lainaten oikeustieteen metodi ei toimi kuin ”kakkuresepti”, jota tarkkaan seuraamalla aina syntyy reseptin mukainen tulos. Metodia onkin pidettävä enemmän normeja
koskevana käsittelysääntönä 76. 77
73 Ks. lähemmin normatiivisesta oikeuslähdeopista. mm. Aarnio (2014), s. 209–265. Ks. myös Aarnio
(2006), s. 283–337, Laakso, s.261–265, Nuotio, s.1267–1291, Siltala (2003), s. 189–323 sekä Tuori
(2003), s.163–212. Ks. myös institutionaalisesta oikeuslähdeopista Siltala (2003) sekä toimintateoreettisesta oikeuslähdeteoriasta Tolonen (2003).
74 Ks. Tuori (2003), s.176. Ks. Tuori (2003), s.138 ja 161. Tuorilla myös lainsoveltamistoiminta (lainkäyttö)
ja oikeustiede oikeudellisina käytäntöinä tuottavat ja uusintavat oikeusnormeja. Tässä työssä oikeuskäytäntöön sisältyväksi on yhdistetty yleisten tuomioistuinten ja erityisesti markkinaoikeuden (ja sen edeltäjän
markkinatuomioistuimen) ratkaisujen lisäksi Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan (ja sen edeltäjän
liikekilpailun valvontakunnan) sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa antamat lausunnot. Ks.
myös Tuori (s.174–175). Tuori on eritellyt reaalisia argumentteja näkökohdiksi, joita käytetään oikeuslähteiden tulkinnassa oikeuslähteiden antaman informaation täsmentämisessä. Tuori ei kuitenkaan pidä niitä
itsenäisinä oikeuslähteinä, mutta ne antavat tietoa oikeudesta.
75 Ks. lähemmin oikeuslähteistä suppeassa ja laajassa mielessä Aarnio (2006), s.291.
76 Aarnio (2006), s.237.
77 Ks. lähemmin kirjallisuutta oikeustieteen metodista ja tutkimuksesta mm. Aarnio: Tulkinnan taito, Dworkin: Taking Rules Seriously, Dworkin: Law ´s Empire, Helin: Lainoppi ja metafysiikka -tutkimus skandinaavisen oikeusrealismin tieteenkuvasta ja sen vaikutuksesta Suomen siviilioikeuden tutkimuksessa vuosina
1920–1960, Husa: A New Introduction to Comparative Law, Laakso: Lainopin teoreettiset lähtökohdat,
Nuotio: Oikeuslähteet ja yleiset opit, Siltala: Oikeustieteen tieteenteoria, Tolonen: Oikeuden kaleidoskooppi, Tolonen: Oikeuslähdeoppi, Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi, Tuori: Oikeuden ratio ja voluntas sekä
erityisesti Saksan osalta Helland & Koch:Nordic and Germanic Legal Methods.
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1.5 Tutkimuksen rajaukset
Tutkimuskohdetta – palvelukonseptin erityisesti palvelutuotteen suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan – voi perustellusti tutkia yksityisoikeudessa paitsi immateriaalisia yksinoikeuksia koskevan normiston myös muunkin yksityisoikeudellisen normiston valossa. Tällöin
kysymykseen voisivat tulla lähinnä palvelukonseptin suojan tarkastelu mm. sopimusoikeuden, esineoikeuden tai velvoiteoikeuden erityisesti perusteettoman edun palautusta koskevan opin perusteella.
Viimeaikaisessa suomalaisessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa –
mm. Kuusisto – Päällysaho sekä Hurmelinna – Laukkanen – Ritala – Blomqvist –
Henttonen: Protecting Service Innovations against Imitation – The Case of Mobile
TV – suoja jäljittelyä vastaan on jaettu käsitteellisesti formaaliseen ja ei-formaaliseen
suojaan sen erilaisen syntymisperusteen mukaan. Kuitenkin on huomautettava, että
määrittely ei ole täysin perustunut siihen, onko suoja perustunut oikeudelliseen
normistoon vai oikeuden ulkopuoliseen normistoon.
Formaalisen suojaan on perinteisesti luettu kuuluvaksi yksinomaan immateriaalisiin yksinoikeuksiin perustuva suoja ts. säädetyn immateriaalioikeudellisen lainsäädännön perusteella syntyvä suoja jäljittelyä vastaan.
Ei-formaalisen suojaan on puolestaan sisällytetty mm. lead time -suoja (keskeisimpänä), HRM (human resources management), salassapito (luottamuksellinen
tieto, luottamuksen suoja) sekä sopimukseen perustuva suoja (esim. franchising-sopimus ja lisenssisopimus). Jälkimmäisellä suojalla tarkoitetaan sopimukseen perustuvaa suojaa inter partes (ts. tehokasta suojaa suhteessa sopimuksen osapuoliin). Lisäksi muita käytännössä esiintyneitä ei-formaalisen suojan suojamuotoja ovat olleet
mm. standardit, salaus sekä erilaiset pääsykoodit (access code). Suojaan kuuluvaksi
voidaan lukea myös suoja sopimatonta markkinointia vastaan (mm. itsesääntelynormiston perusteella kuten mm. ICC-säännöt artiklat 15 ja 16).
Oikeustieteellisessä keskustelussa on kuitenkin jäänyt jossain määrin avoimeksi, luokitellaanko SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella syntyvä suoja jäljittelyä
vastaan formaaliseksi vai ei-formaaliseksi suojaksi. Luultavimmin se sijoittuisi formaalista suojaa täydentävän normiston kategoriaan. Erityyppisten ei-formaalisten
suojamuotojen käsittely jatkossa tässä työssä on kuitenkin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Tässä on keskitytty vain SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella syntyvään suojaan sopimatonta jäljittelyä vastaan siitä riippumatta, luokitellaanko sen perusteella syntyvä suoja käsitteellisesti formaalisen vai ei-formaalisen suojan
piiriin.

Tutkimustehtävän näkökulmaksi on rajattu alkuperäisen palvelukonseptin luoneen elinkeinonharjoittajan suoja toisen elinkeinonharjoittajan käyttämää sopimatonta jäljittelyä vastaan
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voimassaolevan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain ns. yleislausekkeen perusteella 78.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen soveltamisala
on säädetty erittäin laajaksi. Yleislausekkeen piiriin kuuluu paljon erilaisia sopimattomia
menettelyitä elinkeinotoiminnassa 79. Tämän vuoksi elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin suojan tarkastelu toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä vastaan SopMenL
1§:n 1 momentin mukaan rajoittuu tässä työssä vain nimenomaan normin immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa muodostuvan immateriaalista yksinoikeutta
täydentävän suojan sisällön (muodon, rakenteen ja keston), suojaintressien ja suojan syntymisedellytysten tarkasteluun. Tällöin muu erityissäännöksillä säännelty sopimattoman
menettelyn alue, kuten mm. harhaanjohtava ja vertaileva markkinointi, liikesalaisuuksien
suoja sekä myös kuluttajansuojalain mukainen sopimaton menettely kuluttajasuhteessa
(B2C-suhteessa) niitä koskevien erityissäännösten perusteella, jäävät tämän työn ulkopuolelle, vaikka niiden tarkastelu voisi perustua myös yleislausekkeeseen 80. Samoin ulkopuolelle
jäävät sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen nojalla määrättävien oikeusseuraamusten sekä sitä koskevien prosessisääntöjen käsittely.
Toisen elinkeinonharjoittajan käyttämän jäljittelyn hyvän tavan mukaisuutta ts. sopivuuden ja sopimattomuuden välistä raja-aluetta on oikeuskäytännön perusteella pitkälti
säännellyt immateriaalisten yksinoikeuksien ja public domainin (erityisesti sen piiriin jäävän
oikeuden elinkeinon harjoittamisen vapauden käyttämiseen) väliin sijoittuva sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislauseke 81 . Oikeuskäytännön
avulla on mahdollista osoittaa, että yleislauseketta on voinut soveltaa yksittäisen jäljittely-

78 On huomioitava, että näkökulman valinta on määrittänyt tarkastelun tapahtuvaksi alkuperäisen palvelukonseptin haltijan näkökulmasta kuitenkin siten, että se mitä jatkossa todetaan alkuperäisen palvelukonseptin haltijan suojasta, soveltuu vis – a – vis rajoituksena toisen elinkeinonharjoittajan (jäljittelijän) vapauteen
jäljitellä.
79 Näitä lähemmin kirjallisuudessa on käsitellyt mm. Aaltonen, s. 32–62.
80 Tässä käsittelyn ulkopuolelle on rajattu mm. elinkeinonharjoittajan markkinointimenettelyitä koskeva erityinen sääntely liittyen erityisesti harhaanjohtavaan ja vertailevaan mainontaan. Näitä sääntelee erityisesti
SopMenL 2§ ja 2a§. Samoin on rajattu ulkopuolelle SopMenL 4§:n erityissäännöksellä säännelty liikesalaisuuden suoja, joka liittyy toisen luottamuksen tai toisen taitotiedon luvattomaan käyttöön. Ks. tästä lähemmin direktiiviehdotus koskien julkaisematonta luottamukselista tietoa. COM(2013) 813 final 2013/0402
(COD). Käsittelyn ulkopuolelle jää myös KSL:n sopimatonta menettelyä B2C-suhteessa sääntelevän 2 luvun erityissäännösten käsittely. Lisäksi ”piratismia” ei ole käsitelty. Piratismilla on tässä tarkoitettu laitonta
kopiointia, jonka tuloksena on tuoteväärennös ts. pirattituote. Tuoteväärennöksellä pyritään luomaan virheellinen vaikutelma tuotteesta. Piratismissa usein laatu ja hinta poikkeavat alkuperäisestä hyödykkeestä.
Pirattivalmistaja ei pyrikään esittämään pirattituotetta omanaan, vaan siinä oikeudettomasti käytetään suoraan toisen tunnusta.
81 Esimerkkeinä mm. tapauksia joissa on käsitelty suojan asiallista ulottuvuutta. mm. BGH 26.3.2003 Sendeformat, MAO:95/II/202 Dumle, BGH GRUR 2011,436 Hartplatzhelden, GRUR 2003,973 Tupperwareparty, MD 2008:8 Hotel Villa Villekulla sekä MD 2002:17 Gladiatorna.
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tapauksen yhteydessä, koska immateriaalista yksinoikeutta ei ole voitu soveltaa tapauksen
erityissä olosuhteissa.82
Public domainin ja immateriaalisen yksinoikeuden väliin jäävän harmaan alueen tarkastelu vaatii ”kolikon molempien puolien” ymmärtämistä. Tämä merkitsee mm. kilpailun
osalta toisaalta vapaan toimivan taloudellisen kilpailun edellytysten tuntemista ja toisaalta
kilpailun turvaamiseen liittyvien näkökohtien ymmärtämistä (mm. horisontaalisten ja vertikaalisten kilpailunrajoitusten tuntemista). Tämän opinnäytetyön laajuudessa ei ole kuitenkaan mahdollisuutta käsitellä kilpailun tematiikkaa laajemmalti tarkoittaen mm. toisaalta
vapaan toimivan taloudellisen kilpailun parametrejä ja kilpailun eri muotoja sekä toisaalta
kilpailun turvaamiseen kohdistuvaa kilpailuoikeudellista normistoa.
Oikeuskirjallisuudessa on myös esitelty käsityksiä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston tai sen kaltaisen säännöstön, etenkin yleislausekkeen
muovaamisesta uudeksi sui generis -yksinoikeudeksi de lege ferenda 83. Tätä on perusteltu
mm. sillä, että voimassaoleva ja pala palalta rakentunut immateriaalisia yksinoikeuksia koskeva järjestelmä ja kansainvälisellä tasolla erityisistä kansainvälisistä sopimuksista koostuva heterogeeninen kansainvälinen IPR-sopimusjärjestelmä eivät ole pystyneet toimimaan
tarkoituksessa tasapainottaa suojaa yhteiskunnan kokonaisintressin kannalta sopimatonta
jäljittelyä vastaan. Toisin sanoen on mm. väitetty, että immateriaaliset yksinoikeudet on jo
venytetty äärimmilleen ja niiden suojapiirin ulottaminen tästä edelleen laajemmalle olisi
vaikeaa 84 . Dynaamisessa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa immateriaalisten yksinoikeuksien on väitetty reagoivan tai toimivan puutteellisesti alati kiihtyvällä vauhdilla muuttuvan toimintaympäristön erityispiirteisiin ja erilaisiin suojaintresseihin nähden, erityisesti
innovaatio- ja investointisuojan tarpeisiin 85.
Vaikka uutta sui generis -tyyppistä erityisesti palvelukonseptia koskevan yksinoikeuden
de lege ferenda pohdinnat olisivat oikeuspoliittisesti hyvinkin kiinnostavia, luonteensa takia
82 Mm. tilanne jossa, patenttia ei ole voitu soveltaa suojamuotona, koska patentoitavuuskriteerit eivät täyty
(kyseessä ei-tekninen menetelmä) tai ei ole ollut olemassa ei-tekniseen suojaobjektiin sovellettavaa lähioikeutta. Käytännössä esiintyneitä tilanteita on havaittavissa mm. esimerkki tapauksissa HEMGLASS ja KultaRahaksi.
83 Ks. edellä alaviite koskien kirjallisuutta ns. IPR:n kolmannesta paradigmasta. Ks. myös Schröer, s. 376–381.
Schöer on myös esittänyt eräänä vaihtoehtona yleistä immateriaalioikeudellista yleislauseketta sopimatonta
jäljittelyä varten (unmittelbare Leistungsschutz -tilanteessa). Ks. myös Ahrens – McGuire, s. 20 – 35.
84 Tätä mieltä oikeuskirjallisuudessa mm. Reichman, Samuelson, Karjala, Vaver, Suthersanen ja Cornish.
Tällöin on tarkoitettu nykyisten immateriaalisten yksinoikeuksien erityisesti tekijänoikeuden alle sijoittuvien
suojakohteiden runsaslukuisuutta ja suojan ajallista pitkäkestoisuutta.
85 Osoituksena tästä oikeuskehityksestä kohti uudenlaista sui generis -yksinoikeussuojaa mm. EU:n tietokantadirektiivi (OJ (L) 77/20, 27.3.1996 sekä Saksassa 1.8.2013 voimaantullut lehdenkustantajan oikeus netissä
julkaistaviin lyhyisiin uutiskoosteisiin (Leistungsschutz für Presseverleger). Ks. mm. Ensthaler, J & Blanz,
H ,“ Leistungsschutzrecht für Presseverleger – Notwendiger Schutz von Presseverlagen im Internet oder
system widriger Eingriff in die Informationsfreiheit ? ”GRUR 2012,1104.
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ne eivät kuitenkaan kuulu laajemmalti tämän tutkimuksen alaan. Lainopin tehtävänä on
tulkita ja systematisoida oikeusnormeja de lege lata. Tämän ”uuden tien” kulkeminen pitemmälle on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle ja jätetty myöhemmän tutkimuksen varaan.
Tutkimuksen näkökulma rajoittuu pääasiallisesti Suomen kansalliseen oikeuteen, mutta
sen ymmärtämiseksi ja selventämiseksi yleislausekkeeseen kohdistuvassa perustutkimuksessa
on välttämätöntä käsitellä oikeusvertailevia näkökohtia Saksaan ja Ruotsiin. Lisäksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on lyhyesti viitattu. Yhdistyneen kuningaskunnan samoin kuten
Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmät pohjautuvat anglosaksiseen oikeusjärjestykseen (common
law -järjestelmä), joka poikkeaa merkittävästi mannereurooppalaisesta säädännäiseen oikeuteen perustuvasta oikeusjärjestelmästä. Yhdistynyt kuningaskunta on järjestelmälähtöisesti
myös suhtautunut hyvin vastahakoisesti sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston mannermaiseen reseptioon, normiston ”kovaan ytimeen” – erityisesti yleislausekkeeseen ja sen perusteella tuomioistuimelle annettuun laajaan harkintavaltaan luoda
oikeutta yksittäistapauksissa.86
Vaikka kokonaiskuvan hahmottamiseksi SopMenL 1§:n 1 momentin säädöskehitystä
käydään läpi peilaamalla nykyistä yleislauseketta myös sitä edeltäneeseen VilpKilpL:n yleislausekkeeseen sekä myös oikeuskäytäntöä normiston syntyhetkistä nykypäivään, pääpaino
on tarkastelussa vuodelta 1978 olevan ja edelleen voimassa olevan lain sisällön, erityisesti sen
yleislausekkeen tulkinnassa sopimattoman jäljittelyn yhteydessä ja erityisesti viimeaikaisessa
markkinaoikeuden oikeuskäytännössä. Saksan osalta on erityisesti huomattava, että vuoden
2004 UWG-reformi johti uuteen lakiin sekä osittain muuttuneeseen tulkintakäytäntöön 87.
Edellä viitattua analogiaa on sovellettu myös vertailtaessa Saksan osalta sen ”vanhaa” ja ”uutta” UWG:ta sekä Ruotsin ”vanhaa” ja ”uutta” MFL:ää 88.
Keskeisin argumentti valitulle tutkimuksen rajaukselle on ollut lopulta hyvin pragmaattinen. On olemassa erittäin suuri käytännön tarve luoda tulkintaa siitä, mitkä ovat erityisesti
SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan, erityisesti palvelukonseptin kontekstissa syntyvän suojan sopimatonta jäljittelyä vastaan (i) legitimoidut erilaiset suojaintressit,
86 Ks. lähemmin Saksaa ja UK:ta käsittelevistä eroista (mm. passing off -kannetyyppi) mm. Wadlow “Unfair
Competition in Community Law: Part 1: The Age of Classical Model” [2006] EIPR 28 (8), Wadlow
“Unfair Competition in Community Law Part 2: Harmonization becomes gridlocked” [2006] EIPR 28
(9), Beier “The Law of Unfair Competition in the European Community – Its Development and Present
Status” 2 IIC 139 (1985), Beier”The Development and Present Status of Unfair Competition Law in Germany – an Outline” 4 IIC 77 (1973) sekä Bodewig: “Unlauterer Wettbewerb in Grossbritannien“, GRUR
Int 2004,543.
87 Mm. UWG:n taustalla vaikuttavat eri suojaintressit kodifioitiin lakiin. Lisäksi sopimattomasta jäljittelystä
säädettiin oma säännös UWG 4 § Nro.9 a – c kohdat, joka sääntelee sopimattoman jäljitelyn rajoja.
88 Saksan vanha laki sopimattomasta kilpailusta UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb), jossa oli ensimmäistä kertaa yleislauseke, oli vuodelta 1909. Voimassa oleva UWG on vuodelta 2004 ja sitä uudistettu
2008. Lisäksi on annettu uusi RefE UWG 2014 (uusi hallituksen esitys). Ruotsin MFL:ia (marknadsföringslagen) on muutettu viimeksi vuonna 2014 (SFS 2014:1348).
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(ii) mikä on muodostuvan suojan sisältö, rakenne ja muoto sekä (iii) mitkä ovat suojan
syntymiselle vaadittavat yleiset ja erityiset edellytykset.
Käytännön oikeuselämässä hankitun kokemuksen perusteella SopMenL 1 §:n 1 momenttiin perustuvissa tavara- tai palvelutuotteen sopimattomaan jäljittelyyn liittyvissä tapauksissa korostuu usein yhteisenä piirteenä, että taloudellis-sosiaalisen toimintaympäristön
voimakkaassa murrostilanteessa elinkeinonharjoittajalla on ollut vaikeaa löytää suojamuotoja palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä vastaan voimassaolevien immateriaalisia yksinoikeuksia koskevien lakien perusteella. Tämä on johtunut ainakin osittain siitä, että joko
yksittäinen immateriaalinen yksinoikeus ei ylipäänsä ole soveltunut tapaukseen olosuhteissa
tai että se on soveltunut vain osittain. Tällöin elinkeinonharjoittajan viimeiseksi mahdollisuudeksi on käytännössä jäänyt arvioida mm. palvelukonseptin suojaa kokonaisuutena (tai
palvelukonseptin elementtien suojaa) SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella muodostuvana täydentävänä suojana toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä vastaan. Konkreettisia tapauksia ex ante ja ex post arvioitaessa kysymyksiä on ollut
käsillä runsaasti, mutta oikeuskirjallisuudessa esitettyjä perusteltuja tulkintavaihtoehtoja on
ollut vähän ja tutkimustietoa sitäkin vähemmän.
Vahva praktinen näkökulma ja ylipäänsä suuri tiedon tarve SopMenL 1§:n 1 momenttiin perustuvasta suojasta perustelee yksinkertaisesti tutkimuksellista rajausta.

1.6 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus jakaantuu kolmeen pääjaksoon ja seitsemään lukuun.
Tutkimuksen ensimmäisen jakson ja samalla johdanto-osuuden muodostaa luku 1. Siinä käsitellään tutkimustehtävän taustaa sekä niitä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet tutkimustehtävän hahmottumiseen, tutkimuskysymyksiin, tutkimuksen rajauksiin, metodiin ja lopulta
siihen, millaiseksi koko työ on muotoutunut.
Tutkimuksen keskeinen sisältö esitetään toisessa pääjaksossa, joka sisältää luvut 2, 3, 4, 5 ja 6.
Luvussa 2 hahmotellaan tutkimuksellisia lähtökohtia liittyen palvelukonseptin suojaan
sekä alkuperäisen palvelukonseptin luoneen elinkeinonharjoittajan yksityisoikeudelliseen
asemaan oikeusdogmatiikassa. Oikeusdogmaattisen tarkastelun avulla on tarkoitus esittää alustavia päätelmiä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston
yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan erityisestä muodosta ja rakenteesta (sisällöstä).
Keskeistä luvussa on myös palvelukonseptin erityispiirteiden ja eri elementtien suojan johdannonomainen käsittely keskeisten immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella.
Luvussa 3 käsitellään sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen kansainvälistä ulottuvuutta.
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Luvussa 4 on pyrkimyksenä käsitellä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen historiallisia kehityslinjoja erityisesti Suomessa ja Saksassa.
Tarkastelu painottuu yleislausekkeen suojaintresseissä tapahtuvan muutoksen esittämiseen
sekä sen vaikutuksiin tulkintakäytännössä.
Pääpaino luvussa 5 on SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen systematisoinnissa
ja yleislausekkeen materiaalisen sisällön tulkinnassa liittyen normin perusteella muodostuvaan omintakeiseen suojaan sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden
ulkopuolisessa tilanteessa. Tarkoituksena on systematisoida ja analysoida SopMenL 1§:n 1
momentin yleisiä ja erityisiä soveltamisedellytyksiä koskien palvelukonseptin, erityisesti palvelutuotteen sopimatonta jäljittelyä.
Luvussa 6 sovelletaan mm. luvussa 5 tehtyjä tutkimuksen päätelmiä erityisesti aiemmin
esitettyjen esimerkkitapausten yhteydessä. Lisäksi esitetään kokoavia havaintoja liittyen palvelukonseptin suojan legitimointiin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella.
Pääjakson kolme ainoassa luvussa 7 on koottu käsiteltyjä näkökohtia yhteen ja esitetty
joitakin alustavia huomioita sekä kehityskohteita myöhemmän tutkimuksen pohjaksi.
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II PALVELUKONSEPTIN SUOJA SOPIMATONTA
JÄLJITTELYÄ VASTAAN HARMAALLA ALUEELLA
2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA LIITTYEN
PALVELUKONSEPTIN SUOJAAN SEKÄ
PALVELUKONSEPTIN LUONEEN ELIN
KEINONHARJOITTAJAN YKSITYIS
OIKEUDELLISEEN OIKEUSASEMAAN
OIKEUSDOGMATIIKASSA
Seuraavassa pyritään ensinnäkin tekemään havaintoja siitä, miten palvelukonseptia voidaan
tarkastella oikeusdogmaattisesti keskeisten yksityisoikeudellisten normistojen perusteella.
Toiseksi esitetään, miten palvelukonseptin luoneen elinkeinonharjoittajan oikeudellista
asemaa on mahdollista luonnehtia. Käsittelyn perusteella tehdään alustavia päätelmiä, jotka
koskevat palvelukonseptin luoneen elinkeinonharjoittajan asemaa turvaavan ns. täydentävän suojan muotoa ja rakennetta harmaalla alueella silloin, kun tarkastelu perustuu sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeeseen.
Lisäksi käsitellään sitä, miten keskeiset immateriaaliset yksinoikeudet de lege lata suojaavat palvelukonseptin erityispiirteitä, palvelukonseptia kokonaisuutena sekä sen eri elementtejä yksittäin.

2.1 Palvelukonsepti ja varallisuusoikeus
Varallisuusoikeus on luettu kuuluvaksi yleiseen yksityisoikeuteen. Varallisuusoikeudella
tarkoitetaan yksityisten tahojen välisiä taloudellisia suhteita käsittelevää oikeudenalaa. Varallisuusoikeus on perinteisesti jaoteltu velvoite- ja esineoikeuteen. Velvoiteoikeus oikeudenalana sääntelee subjektiivisia saamisoikeuksia eli velvoiteoikeuksia, kun taas esineoikeus
sääntelee mm. omistusoikeutta varallisuusoikeutena ja muita esineoikeuksia 89.

89 Ks. lähemmin mm. Kartio, s. 2–3, Kaisto – Lohi, s. 5–7 sekä Haarmann (2014), s. 3.
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Immateriaaliset yksinoikeudet sijoittuvat varallisuusoikeuden perinteiseen pääjaotteluun vain osittain 90. Nykyään oikeustieteen piirissä aineeton varallisuusoikeus ts. immateriaalioikeus luetaan myös kuuluvaksi varallisuusoikeuteen esine- ja velvoiteoikeuden ohella
kolmantena ryhmänä 91.

2.1.1 Palvelukonseptin esineoikeudellista arviointia
Immateriaalisen yksinoikeuden, erityisesti patentin, positiivisia yhteiskunnallisia
vaikutuksia on käsitelty taloustieteen piirissä syntyneen ns. property rights -tutkimussuuntauksen piirissä. 92
Property rights -termi ei ole oikeustieteen piirissä syntynyt käsite. Se pitää sisällään yksityisen omaisuuden suojan kohteena olevat omaisuuserät sekä omaisuuteen
rinnastettavissa olevat oikeudet mm. immateriaaliset yksinoikeudet.
Property rights -suuntaus korostaa immateriaalisen yksinoikeuden mm. patentin asemaa omaisuuden suojan kohteena, taloudellista arvoa omaavana omaisuuseränä sekä innovaation syntymiselle vaadittavana [ehdottomana] edellytyksenä, jotta
yhteiskunnassa tehdään tarvittavia investointeja. Property rights -teorian piirissä
yksityisen omistusoikeuden alaan kuuluvaa ns. property right -oikeutta (right) pidetään tehokkaimpana muotona hyödyntää aineetonta omaisuutta. Mm. patenttioikeus antaa patentin haltijalle subjektiivisen ja absoluuttisen oikeuden yksinomaisesti käyttää ja hyödyntää patenttioikeutta. Tutkimussuuntauksen piirissä on
lähdetty siitä, että vain omaisuuden suojan kohteena oleva riittävän konkreettinen
omaisuus voi omata taloudellista arvoa.
Miten sitten palvelukonseptin asemaa voisi arvioida property rights -suuntauksen keskeisten edellytysten valossa?
Mm. Lehmann on artikkelissaan (1983) korostanut omistusoikeuden merkitystä immateriaalisen yksinoikeuden kontekstissa 93. Lehmann perustelee ns. proper-

90 Kaisto – Lohi, s. 7. Ks. myös Helin, s.647. Immateriaalisen yksinoikeuden kohteena on aineeton hyödyke,
jolloin sen on katsottu eroavan esineoikeudesta.
91 Kaisto – Tepora, s.26, Kaisto – Lohi, s.7, Kartio, s. 3 ja 65 ja Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren,
s.321–349. Immateriaaliset yksinoikeudet kuuluvat oikeusdogmatiikassa irtaimeen omaisuuteen (esineoikeuteen), mutta niitä ei kuitenkaan oikeusopissa pidetä ”täysinä omistusoikeuksina”. Ne liitetään oikeussystematiikassa rajoitettuihin esineoikeuksiin. Niiden suojapiiri on lainsäädännössä positiivisoikeudellisesti
säädetty, mutta samanaikaisesti kuitenkin rajoitettu. Ks. myös Ahrens (2006) s. 617–624 ja Ohly (2003),
s. 545–554. Immateriaalioikeudessa immateriaalinen yksinoikeus sisältää samalla kertaa esine- ja velvoiteoikeudellisen puolen. Velvoiteoikeudellinen puoli koskee tiettyjen osapuolten välistä (inter partes) relaatiota
ja esineoikeudellinen puoli taas immateriaalioikeuden haltijan suhdetta ulkopuoliseen kolmanteen tahoon
(ultra partes ja erga omnes).
92 Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Demsetz (1967), Coase (1960), Landes & Posner (2003), Posner (2011),
Lehmann (1985) sekä Lehmann (1983).
93 Lehmann (1983), 356.
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ty rights -teoriaa tehokkaimpana muotona hyödyntämismielessä sekä mikro- että
makrotasolla.
Lehmann kuvaa primitiivistä yhteisöä, jossa elää 25 työntekijää. Heillä on valittavana joko työnteko pellolla tai kalastuksessa. Lehmann pohtii, millä mallilla ja
missä suhteessa yhteiskunta jakaisi työtekijöitä pellolle/kalastukseen ja miten saavutettaisiin yhteiskunnan kannalta optimi tuotos.
Lehmann esittää päätelmänään, että kalastusoikeuden (järven käyttöoikeuden)
tulisi olla yksityisen omistusoikeuden kohteena nimenomaisesti yksinoikeutena.
Vasta se mahdollistaa yksinoikeuden (järven) optimaalisen hyödyntämisen.
Lehmannin esimerkkiin perustuen sekä osittainen oma kalastus että osittainen
järven kalastusoikeuden lisensiointi kolmannelle johtaisivat esimerkin laskelmien
perusteella parhaaseen panos/tuotossuhteeseen yleisen edun kannalta. Lehmann:
”Jos käyttö ei maksa mitään, (järvellä) ei ole mitään arvoa.”
Keskeistä Lehmannin esimerkissä on, että se pyrkii osoittamaan yksinoikeusposition merkitystä kontekstissa. Toisin sanoen, jos kysymyksessä on yksinoikeus,
sitä voidaan hyödyntää yksinomaisesti ja se on lisäksi luovutuskelpoinen oikeus.
”Yksinoikeudella” on myös vaihtoarvoa, mikä johtaa siihen että ”järven käytölle”
määräytyy hinta. Tällöin sitä on mahdollista arvottaa taloudellisten teorioiden valossa, ja se voi olla myös omistusoikeuden kohteena. 94
Palvelukonseptin yhteydessä on aivan keskeistä, voiko palvelukonsepti ja siihen
kuuluva palveluhyödyke olla täyden omistusoikeuden (omaisuuden suojan) kohteena. Toiseksi voivatko palvelukonsepti ja palveluhyödyke olla luovutettavissa olevia
”suojan kohteita”, toisin sanoen onko palvelukonsepti yksinomaisesti hyödynnettävissä, ja miten palvelukonseptia on yhteiskunnan toimesta säännelty vai jääkö palvelukonsepti palvelutuotteineen pitkälti asemaan res nullius. 95
Viimeaikaisten tutkimustulosten pohjalta, jotka koskevat open innovation
-ajattelun soveltamista erityisesti palvelutuotteiden yhteydessä (mm. Blijsma etc.
sekä Chesbrough) voi lisäksi perustellusti päätyä kysymään, voiko vuorovaikutukseen perustuva open innovation (kilpailuasetelma omistamiseen ja hyödyntämiseen)
toimia kehitysalustana palveluissa 21. vuosisadan toimintaympäristössä. Epäilemättä sen etuna tällöin olisi todennäköisesti follow-on innovaatioiden nykyistä laajempi
tunkeutuminen markkinoille. Toisaalta taas paljon kustannuksia vaativan tuotekehityksen tulokset olisivat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä (public domain). Jälleen pohdinnassa keskiöön asettuu erilaisten suojaintressien keskinäinen tasapaino
ja sen turvaaminen eri normistojen avulla yhteiskunnan kannalta harkittuna poliittisena ratkaisuna. 96

94 Ks. myös Demsetz: Towards Property Rights Theory (1967), s. 347–359.
95 ”Res nullius” ei ole kenenkään omistuksessa. Ks. lähemmin erilaisista esineistä roomalaisessa oikeudessa ja
niiden systematisoinnista esineoikeudellisessa kontekstissa mm. Peukert (2008), s.20 sekä Peukert (2012),
s. 38, 46 ja 281.
96 Ks. Blijsma et alia edellä sekä Chesbrough (2011), s.68–72 sekä 82–84.
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Oikeustieteen systematisoinnissa esineoikeus on varallisuusoikeuteen kuuluva oikeuden ala,
jonka tutkimuskohteena ovat esineisiin kohdistuvat esinekohtaiset oikeudet 97.
Esineoikeudet jaetaan tyypillisesti omistusoikeuteen ja rajoitettuihin esineoikeuksiin.
Esineoikeudet käsittelevät ultra partes henkilösuhteita, kun taas velvoiteoikeudet (saamisoikeudet) käsittelevät henkilökohtaisia ja tiettyyn henkilötahoon nähden suojattuja inter
partes (relatiivisia) henkilösuhteita. 98
Esineoikeudessa esineet on vakiintuneesti jaettu kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin. Aineettomat varallisuusoikeudet ts. immateriaaliset yksinoikeudet, joilla ei ole välitöntä yhteyttä esineeseen, on luettu kuuluvaksi irtaimiin esineisiin.99
Voiko sitten palvelukonseptia luokitella oikeudelliselta asemaltaan esineeksi ja voiko se
saada hyväkseen esineoikeudellista suojaa?
Kuten edellä on todettu, palvelukonsepti eroaa monin tavoin tavarahyödykkeestä. Sen
keskeisenä erityispiirteenä onkin pidetty tässä työssä hybridimäisyyttä ts. se sisältää yhdistelmän tavara- ja palveluhyödykkeestä. Kaiken kaikkiaan palvelukonseptia on vaikeaa täsmällisesti ilmaista ja myös konkretisoida suojaobjektina oikeusdogmatiikan termein 100.
Palvelukonsepti ”hybridinä” kokonaisuutena soveltuu vain osittain esineoikeuden suojan kohteena olevaksi objektiksi. Esineoikeudessa suojan kohteena voi olla kiinteä tai irtain
esine sellaisenaan (as such). Palvelukonsepti kokonaisuutena suojan kohteena ei usein omaa
riittävän konkreettista ilmaisumuotoa, se ei ole täsmällisesti yksilöity, eikä usein luovutettavissa oleva eikä taloudellista arvoa omaava irtain esine (tavara tai palvelu) sellaisenaan. 101
Toiseksi esineoikeuden tarkoituksena on yksityisen suojaintressin ja samalla yksityisen
oikeuden (omistusoikeuden) suojaaminen. Esineoikeuden kohteena on omistusoikeus tai
rajoitettu omistusoikeus (käyttöoikeus) kiinteään omaisuuteen tai irtaimeen esineeseen. Täl-

97 Ks. lähemmin kirjallisuutta varallisuusoikeudesta (esine - ja velvoiteoikeudesta) Suomessa mm. Aurejärvi –
Hemmo, Hakulinen (1965), Kaisto – Lohi, Kaisto – Tepora, Kartio, Kivimäki – Ylöstalo, Norros (2012),
Pöyhönen, Roos sekä Zitting – Rautiala.
98 Aurejärvi – Hemmo, s. 7.
99 Kaisto – Tepora, s. 177.
100 Ks. yhtymäkohtia mm. tunnusmerkkiä koskevaan tapaukseen WRP 2010, 764 WM-Marken. Tapauksessa arvioitiin mm. sitä voidaanko jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja tapahtumana pitää UWG 4§:n
Nro. 9 (b) kohdan määrittelemänä ”tavarana” tai ”palveluna”, johon normia voidaan soveltaa. Urheilutapahtumaa ei pidetty tavarana eikä palveluna, vaan hybridinä ts. yhdistelmänä.
101 Ks. Jacob, s. 312:”Any law of monopolies must have rules for determining whether or not the monopoly is
breached for deciding on the scope of monopoly“. On huomattava, että SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella annettava ”suojaoikeus” ei ole monopolioikeus. Normissa ei mm. selkeästi säännellä, milloin normin rikkominen on kysymyksessä. Se ei myöskään sisällä omaa vahingonkorvausnormia. Lisäksi säännökset
konkreettisen oikeuden syntymisen edellytyksistä puuttuvat. Vert. Saksan UWG (2004) 4 § Nro.9 sekä
Köhler (2014) edellä. Ks. myös Issayn kritiikiistä yleislauseketta kohtaan (1928), s, 71.”Oikeusnormilta voidakseen toimia tehokkaasti oikeusnormina vaaditaan kontrolloitavuutta,(oikeus) perusteen omaisuutta ja
ennakoitavuutta. Tämä kaikki puuttuu UWG 1§:n yleislausekkeelta. Se ei ole normi vaan blankettinormi.”
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löin esineoikeuden perusteella muodostuvat oikeudet esineeseen ja siihen liittyvä disponointivalta voivat vain rajoitetusti ulottua palvelukonseptiin.102
Palvelukonseptikokonaisuuteen liittyvää yleislausekkeen perusteella annettavaa kielto-oikeutta ei voi pitää sellaisena varallisuusoikeuteen kuuluvana aineellisena tai aineettomana objektina (irtaimena esineenä), joka voisi olla omistusoikeuden kohteena. Omistusoikeuteen kuuluvat komponentit kuten täydellinen hallintaoikeus, kompetenssi ja dynaaminen
suoja, eivät sovellu SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella syntyvään palvelukonseptin
jäljittelyyn liittyvään kielto-oikeuteen103.104
Omistusoikeuden on suomalaisessa oikeustieteessä katsottu vakiintuneesti koostuvan kolmesta peruskomponentista:
(i) omistajan hallintaoikeudesta,
(ii) omistajan kompetenssista ja
(iii) omistajan nauttimasta dynaamisesta suojasta.
Näistä jälkimmäinen (dynaaminen suoja) merkitsee suojaa vaihdantatilanteessa ulkopuolisia tahoja vastaan ts. erga omnes. Omistajan hallintaoikeus merkitsee
yksinomaista (staattisesti) suojattua käyttövapautta esineeseen (staattinen suoja).
Tämä on omistusoikeuden keskeinen elementti. Omistajalla on valta itse käyttää
esinettä ja vaatia, että sivulliset eivät estä tai häiritse häntä esineen käytössä. Omistajan kompetenssi puolestaan tarkoittaa kelpoisuutta oikeudellisesti määrätä omistusoikeudesta – omistajan keskeinen kompetenssimuoto on esineeseen kohdistuva
luovutuskompetenssi ts. kelpoisuus luovuttaa esine toiselle oikeudellisesti pätevästi.
Staattista suojaa saadaan yleistä sivullistahoa vastaan, staattinen suoja yhdistetään
yleensä omistajan oikeussuojaan. Dynaaminen oikeussuoja tarkoittaa ”oikeutta vastaan ” oikeuksien kollisiotilanteessa. Mikäli oikeus jää kollisiossa pysyväksi, sanotaan oikeuden haltijan saavan dynaamista suojaa – dynaaminen suoja merkitsee
oikeusperusteen sitovuutta kolmatta vastaan.

Palvelukonseptin luoneelle elinkeinonharjoittajalle ei muodostu esineoikeuden tavoin yksinomaista käyttövapautta (hallintaoikeutta) suhteessa palvelukonseptiin kokonaisuutena,
102 Kaisto – Tepora, s.25 ja 30–31 ja Kartio, s 191, 231ja 253.
103 Ks. mm. Helin (1988), s.347 Ks.myös Kaisto – Tepora, s.25 ja 30–31ja Kartio, s 191, 231ja 253.
104 Oikeus henkisen työn tuloksiin ilmenee jo Locken omistusoikeuskäsityksessä. Locke (1812), s. 353–364.
Locke ei vielä mainitse erikseen immateriaalisia yksinoikeuksia eikä rajoituksia niiden hyödyntämiselle
expressis verbis, mutta toteaa “ natural individual right to property to his own”. Locken kolme kvalifioivaa
sääntöä omistuoikeudelle:
1) “as much leaves enough”,
2) “as much (one) can use before it spoils”,
3) “only, what he had mixed his labour with”.
“Natural right to unlimited amount of private property [ts. oletuksena on, että ihminen toimii rationaalisesti
sekä moraalisesti]; “man has a property to his one person and the works of his hand.”
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eikä yksinomaista kompetenssia määrätä suojan kohteesta (palvelukonseptista) eikä elinkeinonharjoittajalle näin samalla synny omistusoikeudelle tyypillistä dynaamista suojaa kolmatta osapuolta vastaan samalla tavoin kuin esineoikeuden perusteella. Merkittävää on lisäksi huomata esineoikeuden yhteydessä, että esineoikeuden nojalla (i) syntyvä oikeus omaa
taloudellista arvoa, (ii) se voi olla luovutuksen kohteena ja (iii) siihen voidaan perustaa rajoitettuja käyttöoikeuksia ts. lisenssejä 105.
Edellä käsitellyt esineoikeuden tunnusmerkit puuttuvat SopMenL 1§:n 1 momentin
perusteella syntyvältä elinkeinonharjoittajan oikeudelta palvelukonseptin jäljittelyn yhteydessä kokonaan tai ainakin osittain. Em. tunnusmerkit ovat sen sijaan vakiintuneesti liitetty
immateriaalisiin yksinoikeuksiin.106

2.1.2 Palvelukonseptista ja sen jäljittelystä velvoiteoikeuden näkökulmasta
– erityisesti suhteessa perusteettoman edun palautukseen
Saksan UWG: n kehityshistoria, kuten jäljempänä osoitetaan, pohjautuu omintakeiselle konstruktiolle, jossa velvoiteoikeudellisia normeja alettiin käyttää keinona
ratkaista kollisiotilanteita harmaalla alueella aikana, jolloin puuttui immateriaalisia
yksinoikeuksia (lähinnä lähioikeuksia) koskevaa lainsäädäntöä. Toisin sanoen ennen UWG: n (1909) yleislausekkeen säätämistä päädyttiin saksalaisessa traditiossa
soveltamaan yleisiä velvoiteoikeudellisia säännöksiä (BGB 823 § ja 826 §) mm.
sopimattoman jäljittelyn yhteydessä. 107
Edellä on jo lisäksi lyhyesti viitattu Reichmanin ajatukseen liability-ruleen perustuvasta suojamuodosta pienten keksintöjen (follow-on innovaatioiden) yhteydessä käyttävänä suojamuotona.

Velvoiteoikeuden ytimessä on esineoikeuden tavoin henkilösuhde. Tässä tapauksessa se on
velkojan ja velallisen välinen henkilösuhde. Siinä velkoja omaa velalliseen kohdistuvan saamisoikeuden ts. velkojalla on oikeus vaatia tiettyä suoritusta velalliselta. Velallisella on vastaavasti velvoite täyttää tietty suoritus 108. Velvoiteoikeudessa velvoite (oikeusperusteena) voi
perustua joko lakiin tai osapuolten väliseen oikeustoimeen 109. Lakiperusteisista velvoitteista

105 Huom. edellä viitatun IKEA-konseptin luovutus kolmannelle ”kokonaisuutena” tapahtuu franchising-sopimuksin. Se on kuitenkin tehokas vain inter partes eikä erga omnes. Konseptin yksittäisiä osia mm. tavaramerkkejä koskevia rajoitettuja käyttöoikeuksia on voitu luovuttaa tavaramerkkejä koskevilla lisessisopimuksilla, joista on tehty myös merkintä julkiseen rekisteriin.
106 Mm. Franchising-sopimus, jossa sopimusoikeudellisesti sovitaan osapuolten välillä franchising-sopimuksen
kohteen hallinnasta ja käytöstä sitovasti, toimii välineenä kahden elinkeinoharjoittajan välillä, mutta on
tehokas vain inter partes.
107 Piper – Ohly – Sosnitza, s. 31.
108 Aurejärvi – Hemmo, s. 7, Kaisto – Lohi, s. 10–11 sekä Norros (2012), s. 1.
109 Norros (2012), s 10 ja 53.

46

keskeisimmät ovat sopimuksen ulkoiset vahingonkorvausvelvoitteet sekä edunpalautusvelvoitteet 110.
Oikeustieteen piirissä mm. Hemmo on väitöskirjassaan systematisoinut velvoiteoikeudellisia vastuujärjestelmiä sopimusperusteiseen vastuuseen, sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvausvastuuseen sekä kolmantena vastuumuodon ryhmänä perusteettoman edun palautukseen 111.
Perusteettoman edun palautusta koskevan normiston tarkoituksena on pyrkiä estämään,
että kolmas osapuoli pääsee hyötymään toisen kustannuksella ja ilman laillista perustetta 112.
Aaltosen käsityksen mukaan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan
normiston yleislausekkeen perusteella syntyvä suoja sisältää yhteneväisyyksiä velvoiteoikeudelliseen suojaan. Mm. edellisen perusteella syntyvä kielto-oikeus on henkilökohtainen
loukatulle elinkeinonharjoittajalle kuuluva suojaoikeus. Lisäksi yleislausekkeen perusteella
muodostuva menettelysuoja on muodoltaan relatiivista, joka on tehokasta vain loukkauksen
suorittanutta elinkeinonharjoittajaa kohtaan. 113
Voidaanko sitten velvoiteoikeudellista perusteettoman edun palautusta soveltaa sellaisessa palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn tilanteessa, jossa toinen elinkeinonharjoittaja
jäljittelee ilman omaa panosta (investointia) ja ilman lupaa toisen elinkeinonharjoittajan
aikaansaamaa palvelukonseptia immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa ja
hyötyy tällaisesta jäljittelystä perusteettomasti? Voiko palvelukonseptin luonut elinkeinonharjoittaja perustaa legitimoidusti vaatimuksensa yleiseen perusteettoman edun palautuksen
oppiin vedoten sekä vaatia mm. kohtuullista hyvitystä toisen elinkeinonharjoittajan sopimattomasta jäljittelystä ts. toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin oikeudettomasta
käytöstä tai hyvitystä perusteettomasta goodwill-hyödystä?
Perusteettoman edun palautusta on sivuttu markkinaoikeuden tapauksessa Folkia,
erityisesti Folkia-tapaukseen sisältyvässä Palorannan eriävässä mielipiteessä. 114
Folkia-tapauksessa kantaja ja vastaaja olivat käyneet yhdistymisneuvottelut
vuonna 2007, jotka olivat aiesopimuksen solmimisesta huolimatta sittemmin päättyneet tuloksettomina.

110 Mm. Norros (2012), s. 53. Lakiperusteisella velvoitteella ei välttämättä kirjaimellisesti tarkoiteta ainoastaan
lakia, vaan myös lakia alempitasoisia säädöksiä sekä lakiin kirjaamattomia säännöksiä.
111 Ks. lähemmin Hemmo (1998).
112 Sorvari (2005a), s.438–439. Sorvari on systematisoinut perusteettoman edun palautusta vahingonkorvauksesta siten, että vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tuottamusta. Edunpalautusvelvollisuus syntyy
puolestaan sille, joka on saanut etua toisen kustannuksella, riippumatta siitä kenen teko on hyötymisen
perustana.
113 Aaltonen, s.182.
114 MAO:619/09 Folkia.
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Folkia.fi (verkkotunnus) ja aputoiminimi folkia oli rekisteröity neuvottelujen
kestäessä vastaajan ja tämän intressiyhtiöiden nimiin.
Folkia-brändiin oli investoitu kolmen vuoden aikana n. 50 miljoonaa SEK. Luottopalveluita oli markkinoitu Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mutta ei Suomessa.
Tapauksen olosuhteissa kantajan Folkia-nimeä ei pidetty Suomessa tunnettuna
kantajan markkinoimien luottopalveluiden kohdeyleisön keskuudessa.
Markkinaoikeuden asiantuntijajäsen Palorannan eriävä mielipide sisälsi perustelun, joka mm. käsitteli jäljittelevän elinkeinonharjoittajan hyötymistä toisen elinkeinonharjoittajan kustannuksella ja jäljittelijän saamaa perusteetonta etua.
Palorannan mielestä tapauksessa ei osoitettu vastaajan hyötyneen verkkotunnuksen (folkia.fi) käyttämisestä. Toiseksi Palorannan mielestä ei ollut esitetty seikkoja, jotka osoittivat vastaajan hyötyneen kantajan maineesta ja tunnettuudesta,
koska Folkia AB ei ollut aiemmin toiminut Suomessa. Lisäksi tapauksen olosuhteissa verkkotunnuksen käyttäminen ei ollut myöskään aiheutunut sekaannusvaaraa
kaupallisesta alkuperästä. ”Pelkästään se seikka, ettei Folkia AB voi käyttää verkkotunnusta folkia, ei estä sitä toimimasta Suomen markkinoilla.”
Markkinaoikeuden enemmistön mielestä vastaajan sopimaton menettely (ts.
vastaaja rekisteröi omiin nimiinsä folkia.fi tunnuksen) kuitenkin vaikeutti kantajan
toimintaa Suomessa, erityisesti sen Suomen markkinoille tuloa. Kilpailunvapautta
korostettiin tapauksen perusteluissa keskeisenä argumenttina.
On luultavaa, että markkinaoikeuden enemmistö otti kuitenkin huomioon kokonaisharkinnassa sen seikan, että jäljittelijä hyötyi kantajan verkkotunnuksen ja
aputoiminimen rekisteröinnistä siinä määrin, että sopimaton menettely esti kantajan Suomen markkinoille tuloa ja aiheutti kantajalle myös vahinkoa ja haittaa
(mm. lisäkustannuksia). Myös vastaajan toiminnalla (ts. tunnusten rekisteröiminen
vastaajan nimiin) neuvottelujen kestäessä voi olettaa olleen keskeistä vaikutusta lopputuloksen kannalta.

Lähtökohtaisesti suomalaisessa oikeustieteessä vallitsevan doktriinin perusteella perusteettoman edun palautusta on käytetty legitimoituna oikeusperusteena lähinnä silloin, kun tilanteessa ei ole ollut kysymys sopimuksesta tai siihen rinnastettavasta olosuhteesta eikä sopimuksen
ulkopuolinen vahingonkorvaus ole tullut kysymykseen. Pääsääntönä on, että perusteettoman
edun palautus on toissijaista ja se on tullut sovellettavaksi vain poikkeustilanteessa.
Perusteettoman edun palautusta koskevaa normistoa on systematisoitu sekä erityislainsäädännöllä säädettyjä erityistilanteita säänteleviin normeihin että yleiseen perusteettoman
edunpalautusvastuun yleisperiaatteeseen (oppiin perusteettoman edun palautuksesta) 115.
Erityistilanteisiin soveltamista, kuten mm. tavaramerkin (TML 38§:n 3 momentti), patentin (PatL 58§ 2 momentti) ja tekijänoikeuden (TekijäL 57§:n 1 momentti) oikeudeton-

115 Erityistilanteita varten säädettyjä erityisiä edunpalautusnormeja ovat mm. immateriaalisten yksinoikeuksien osalta hyvitystä koskevat säännökset mm. TML 38§:n 3 momentti, PatL 58§ 2 momentti sekä TekijäL
57§:n 1 momentti.
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ta käyttöä koskevan erityisen hyvityssäännöksen soveltamista, ei ole edunpalautussäännösten valossa aina pidetty yksiselitteisenä. Toisin sanoen, soveltuuko edunpalautustilanteisiin
”yleinen perusteettoman edunpalautus -instituutio” vai tietty erityistilanteeseen säädetty
erityinen edunpalautusnormi. Laissa ei ole säädetty yleistä säännöstä, joka sääntelisi yleisesti
perusteettoman edun palautustilannetta.116
Velvoiteoikeudellisen perusteettoman edun palautusta koskeva oppi voi tulla sovellettavaksi oikeudettoman varallisuudensiirron mm. immateriaalisen yksinoikeuden ollessa kysymyksessä, mikäli sekä omaisuuden suojaa koskeva säännöstö että vahingonkorvausnormisto
eivät sovellu kyseiseen erityistapaukseen. Sen on todettu pyrkivän estämään erityyppisten
oikeudettomien varallisuuden siirtojen toteutumista eikä sen soveltamisalaa ole tältä osin
haluttu rajoittaa.117
Perusteettoman edun palautuksen soveltamisedellytyksinä on vakiintuneesti pidetty seuraavia:
(i)
on oltava saatu etua ts. hyötyä,
(ii)
edun on oltava perusteetonta sekä
(iii)
on oltava hyötymistä toisen kustannuksella. 118
Ensinnäkin edun tai hyödyn saamisen osalta arvioitavaksi tulee palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn tapauksessa, onko sopimattoman jäljittelyn tilanteessa jäljittelevälle elinkeinonharjoittajalle koitunut palvelukonseptin jäljittelystä etua. Etua on yleensä arvioitu
laajasti. Etuna on pidetty mm. immateriaalisen yksinoikeuden oikeudetonta käyttämistä ja
kustannusten säästymistä jne. Se voi erityisesti sopimatonta jäljittelyä koskevien tapausten
yhteydessä liittyä mm. toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttämiseen oman liiketoiminnan edistämiseksi119.

116 Norros, s. 66–69, 83, Sorvari (2005a), s 43–444 sekä Aurejärvi – Hemmo, s. 153–157. Aurejärvi ja Hemmo käsittelevät mm. eri maissa käytettyjä oikeuskonstruktioita oikeudettoman varallisuudensiirron tilanteessa. Suomessa ja Saksassa on käytetty perusteettoman edun palautusoppia ts. roomalaisen oikeuden
kondiktio-kanteista johdettua oppia. Englannissa (common law -järjestelmässä) on taas käytetty fiktiivistä
sopimusta ja ”unjust enrichment” -kannetta. Lisäksi muissa Skandinavian maissa on käytetty tapauskohtaista harkintaa. Ks. lähemmin kirjallisuutta koskien anglosaksista ”unjust enrichment” -kannetta mm. Kamperman Sanders (1996a).
117 Sorvari (2005a), s.435 ja Aurejärvi – Hemmo, s.161–171.
118 Norros (2012), s.83–107, Sorvari (2005a), s 432–444 ja Aurejärjärvi – Hemmo, s. 161–171.
119 Mm. MAO: 153/15 Rapala. Ks.myös Ugeskrift for Retvesen (ufR) 1999 A II, 1762:”Who wants to be
a Millioinare” (Kvit eller Doppelt). Tapaus käsitteli TV-ohjelmaformaatin sopimatonta jäljittelyä yleislausekkeen perusteella. Tuomioistuin perusteli jäljittelijän toiminnan moitittavuutta TV-ohjelmaformaatin
laajalla kansainvälisellä tunnettuudella sekä vahvalla markkina-asemalla ja siitä hyötymisellä. Vastaajalle ei
ollut aiheutunut isoja kustannuksia. Ts. vastaajalla ei ollut omaa investointia. Vastaaja oli oikeudettomasti
hyötynyt. TV-ohjelmaformaattia myös pidettiin omaperäisenä.
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Mm. viimeaikaisessa MAO:n Rapala-tapauksessa markkinaoikeus totesi seuraavasti: ”Vastaajien menettely on luonut kuluttajalle mielleyhtymän tunnettuihin [kantajan] Rapala UR jääkairoihin ja sillä on pyritty hyötymään kantajan jääkairoihin
liittyvästä goodwill-arvosta. ”
Tapauksessa nimenomaisesti todettiin vastaajan saaneen etua ja hyötyä toisen
elinkeinonharjoittajan maineesta.

Edun perusteettomuus-edellytys liittyy puolestaan siihen, onko edunsaaja (mm. jäljittelijä)
voinut saada etua perusteettomasti oikeudettoman varallisuuden siirron yhteydessä. Edun
perusteettomuutta arvioivat kriteerit ovat muodostuneet tulkintakäytännössä tiukoiksi.
Merkityksellisenä on pidetty sitä, onko tapauksessa kysymyksessä pätevä varallisuudensiirto. Edun perusteettomuuden arviointi perustuu kokonaisharkintaan varallisuudensiirron
lisäksi toimintaympäristöstä sekä perusteettoman edunsaajan motiivien että edunmenettäjän (jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan) oman toiminnan osalta.
Kolmas edellytys, ns. hyötyminen toisen kustannuksella ts. kausaliteetti edun ja menetyksen välillä, tarkoittaa syy-yhteyttä edunsaajan (jäljittelijän) hyödyn ja edun menettäjälle
(jäljiteltävälle) koituneen tappion tai menetyksen välillä 120. Edunsaajan tietoisuudella on
katsottu olevan vaikutusta edunpalautuksen legitimoinnissa 121.
Perusteettoman edun palautusta koskevan normiston soveltamisesta palvelukonseptin
sopimattoman jäljittelyn tilanteessa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa erityistilanteessa ei ole täsmällistä vastausta.
Perusteettoman edun palautuksen soveltamiseen po. tapauksessa on kuitenkin yleisesti
suhtauduttu pidättyvästi, mutta sitä ei ole pidettävä täysin poissuljettuna poikkeustapauksessa 122.
Soveltamista vastaan puhuu palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevassa tapauksessa se, että edellä jo viitatuista immateriaalisista yksinoikeutta koskevista erityisistä
perusteetonta edunpalautusta koskevista hyvityssäännöksistä poiketen, hyvityksestä sopimattoman jäljittelyn erityistilanteessa ei ole säädetty expressis verbis sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevassa laissa sitä koskevassa erityissäännöksessä. Voitaisiin hyvin
perustellusti olettaa, että lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut säännellä tällaista erityistilannetta perusteettoman edun palautusta koskevalla normilla, koska siitä ei ole erikseen
säädetty. Toiseksi toisin kuin muualla lainsäädännössä koskien mm. toisen goodwill-arvon
oikeudetonta käyttämistä erityistilanteessa ja sitä koskevaa hyvitystä, myöskään siitä ei ole

120 Aurejärvi – Hemmo, s. 161–171. Ks. myös Norros (2012), s. 83–107.
121 Norros, s.103.
122 Aurejärvi – Hemmo, s. 204. Ks. myös mm. Norros, s.69. ”Tämän seikan analogiamerkitystä soveltamisalan
lähialueilla ei pidetä poissuljettuna.”
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säädetty erityissäännöstä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevassa laissa 123.
Perusteettoman edun palautuksen yleisen opin soveltaminen palvelukonseptin sopimattomaan jäljittelyn tilanteessa ei sekään ole ongelmatonta. Vaikeutena on ensinnäkin
osoittaa, onko kysymyksessä tapahtunut perusteeton varallisuuden siirto. Perusteettoman
edun palautuksen osalta on yleisesti edellytetty, että varallisuusoikeudellinen etu on tullut
toiselle epäoikeutetusti tai perusteetta 124. Palvelukonsepti ainakaan kokonaisuutena tuskin
tulee kysymykseen omistusoikeuden kohteena edellä jo esitetyn perusteella. Tällöin jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja ei omaa oikeuspositiota, jossa jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja on
asemaltaan rinnastettavissa omistajan asemaan palvelukonseptiin liittyvän kohde-etuuden
luoneena haltijana. Lisäksi on syytä epäillä, voiko jäljittelystä jäljiteltävälle elinkeinonharjoittajalle aiheutunut menetys ja vastaavasti jäljittelijälle aiheutunut etu olla riittävässä määrin yhtenäistä muodostaakseen tarvittavan syy-yhteyden sekä täyttääkseen edellä mainitun
perusteettoman edun palautusta koskevan yleisen opin kolmannen soveltamiskriteerin.
Edellä käsitellyt alustavat havainnot perusteettoman edun palautuksen sovellettavuudesta palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn yhteydessä osoittavat oikeustilan säilyneen
ainakin osittain avoimena. Tutkimustarvetta erityisesti perusteettoman edun palautustilanteiden käsittelemiseen erityistilanteiden osalta onkin olemassa.
Mikäli vielä tarkastellaan SopMenL 1 §: n 1 momentin sanamuotoa expressis verbis,
normin taustalla olevia esitöitä ja niihin sisältyviä mainintoja suojaintresseistä, myöskään ne
yhdessä eivätkä erikseen anna tukea päätelmälle, jonka mukaan SopMenL 1 §:n 1 momentin mukainen elinkeinonharjoittajan ”torjuntaoikeus” voisi muodostua tietyssä tilanteessa ja
erityisissä olosuhteissa velvoiteoikeudelliseksi ja konkreettiseksi oikeudeksi 125.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ilman erityistä lainsäädännössä säädettyä perusteetonta edun palautusta koskevaa erityistä normia tällaista palvelukonseptin sopimattoman
jäljittelyn erityistilannetta varten, sen soveltamista voidaan tuskin pitää legitimoituna.
Palvelukonseptin luoneelle elinkeinonharjoittajalle syntyvä oikeus voi tuskin muodostua rakenteeltaan niin yksilöidyksi, konkreettiseksi ja absoluuttiseksi, että sitä
voitaisiin pitää yleisellä varallisuusoikeudellisella perusteella niin sitovana velvoiteoikeutena, että perusteettoman edun palautus voisi tulla sovellettavaksi.

123 Norros, s. 81. Hyvityksestä goodwill-arvon käytön yhteydessä on säädetty koskien mm. sopimussuhdetta
KauppEdL 28 § sekä LiikHVL 45§ 2 mom., joissa sopimuskumppani on ”lisännyt” toisen goodwill-arvoa
ts. mainetta.
124 Kaisto – Lohi, s.121–122.
125 Ks.lähemmin velvoiteoikeudellisesta suojasta mm. Kartio, s. 65. Ks. myös UWG:n osalta mm. Sack (2006),
s.825–844.
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2.2 Palvelukonsepti immateriaalisen
yksinoikeuden suojaobjektina
Harmaan alueen osalta on perusteltua taustaksi käsitellä myös sitä, voiko palvelukonsepti
olla immateriaalisten yksinoikeuksien suojan kohteena ja mitkä palvelukonseptin elementit
ovat mukana eli suojaako immateriaalinen yksinoikeus palvelukonseptia kokonaisuutena,
sen erityispiirteitä tai sen elementtejä ja onko palvelukonseptin luoneen elinkeinonharjoittajan asema verrattavissa immateriaalisen yksinoikeuden haltijan asemaan.
Immateriaalioikeuteen on katsottu laajassa merkityksessä kuuluvaksi myös sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa annetun lain, Suomessa SopMenL 1 §:n 1 momentin mukaan syntyvä suojaoikeus. 126

2.2.1 Immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella syntyvän suojan lähtökohtia
erityisesti palvelukonseptiin kuuluvan palvelutuotteen yhteydessä
Immateriaalisia yksinoikeuksia koskeva normikokonaisuus ei ole mikään yhtenäinen ja yhdellä kerralla säädetty säännöstö, vaan se on kokoelma varsin erilaisiin suojan kohteisiin
kohdistuvia erillisiä normistoja. Eri immateriaalisia yksinoikeuksia on kuitenkin mahdollista systematisoida niiden yhtenevän muodon ja rakenteen puolesta yhteneväksi immateriaalioikeuksien järjestelmäksi 127.
Lähtökohtana on, että vain konkreettinen ja aistein havaittavissa oleva suojaobjekti voi
saada suojaa jäljittelyä vastaan säädettyjen erityisten immateriaalioikeuslakien perusteella ja
niiden määrittämän suoja-alan piirissä.
Palvelukonseptilla on yhtymäkohtia mm. TV-ohjelmaformaatin kanssa. Niitä kumpaakaan varten ei ole säädetty omaa sui generis -yksinoikeussuojaa. Kuten TV-ohjelmaformaatti palvelukonsepti sisältää usein elementtejä, jotka voivat mm. saada
tekijänoikeussuojaa erillisinä teoksina. TV-ohjelmaformaatin suojan yhteydessä tällaisina suojakelpoisina elementteinä on pidetty mm. ohjelman käsikirjoitusta sekä
ohjelmajakson kuvatallennetta, mutta suojakelpoisena elementtinä ei ole sen sijaan
pidetty TV-ohjelmaformaatin ideaa, rakennetta, siihen sisältyviä yksittäisiä tietoja

126 Ks. mm. HE 26/2006 hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi teollis-ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta s. 3 ja 6: ” Immateriaalioikeudet jaetaan teollis- ja tekijänoikeuksiin …lisäksi teollisoikeuksiin on laajassa mielessä katsottu kuuluvan myös suoja sopimatonta menettelyä vastaan, johon
luetaan vilpillisen kilpailun ehkäiseminen ja salassa pidettävän tiedon suoja.” Ks. myös Pariisin yleissopimuksen (1883) 1 artiklan 2 momentti jossa teollisoikeudelliseen suojaan on rinnastettu mukaan kuuluvaksi
myös ”markkinaoikeudellinen menettelysuoja vilpillistä kilpailua vastaan”.
127 Koktvedgaard, s.445.

52

eikä aineiston käsittelytapaa (ks. lähemmin mm. Lasten Uutiset-oikeustapaus). 128
Lasten uutiset -tapauksessa pyydettiin lausuntoa mm. TV-ohjelmaformaatin,
sen käsikirjoituksen sekä TV-ohjelmaversion tekijänoikeussuojasta.129.
Hakijat olivat tehneet TV-ohjelmaformaatin Lasten uutiset. Keskeisen osan
TV-ohjelmaformaattia muodosti formaattiin sisältyvä yksityiskohtainen ja kirjallinen käsikirjoitus. Käsikirjoitukseen perustuen hakijat olivat laatineet ns. pilottijakson Lasten uutisista (elokuvateos).
Vuonna 1998 hakijat olivat tarjonneet TV-ohjelmaformaattia (Lasten Uutiset)
tarkoituksessa myydä formaatin käyttöoikeus MTV Oy:lle. MTV Oy oli alkanut
12.4.2005 esittää MTV-3 kanavalla omaa ja itse kehittämäänsä ohjelmaa ”Lasten
Uutiset”.
Tekijänoikeusneuvoston mielestä hakijoiden luoma sekä Lasten Uutiset -ohjelman pilottijakson käsikirjoitus että Lasten Uutiset-otsikolla varustettu 13 sivun
mittainen asiakirja yltivät teostasoon ja saivat tekijänoikeussuojaa TekijäL 1 §:n nojalla kirjallisina teoksina. Myös hakijoiden tekemä pilottijakso sai suojaa sekä TekijäL 1§:n ja TekijäL 46a§:n (tuottajan lähioikeussuoja) perusteella.
Tekijänoikeusneuvoston mukaan väitetty TV-ohjelmaformaatti ilmeni po. asiakirjasta. Asiakirja kokonaisuutena sai tekijänoikeussuojaa, mutta ohjelman ”rakenne” tai ”asiakirjasta ilmenevät yksittäiset tiedot ja ideat (esim. ohjelmaan sopivista
lavasteista) eivät sellaisenaan saaneet TekijäL 1 §:n nojalla suojaa.
Tekijänoikeussuojaa saavat ainoastaan em. kirjallisten teosten kokonaisuus ja
niiden teoksesta erillään tarkasteltuna mahdollisesti teostasoon yltävät osat, sekä
kirjallisen teoksen pohjalta tehty elokuvateos.
Koska hakijan ja vastaajan ohjelmat koostuivat eri aineistoista ja ne pohjautuivat
eri käsikirjoituksiin, MTV Oy:n ohjelmissa ei todettu käytetyn hakijoiden TV-ohjelman sisältämää materiaalia tai muutakaan hakijoiden laatimaa tekijänoikeussuojaa
saavaa materiaalia. Asiassa ei todettu tapahtuneen tekijänoikeuden loukkausta.

128 Palvelukonsepti ei ole kuitenkaan täysin identtinen TV-ohjelmaformaattikonseptin kanssa. Se poikkeaa siitä
monella tavoin. Ensinnäkin palvelukonsepti on muodoltaan ja rakenteeltaan enemmän hybridi kuin sitä yhtenäisempi TV-ohjelmaformaattikokonaisuus, joka koostuu vakiintuneesti muodoltaan käsikirjoituksesta ja
elokuvateoksesta. Palvelukonseptille ei ole esitettävissä yleistettävissä olevaa, tunnustettua ja yhtenäistä sekä
konkreettista muotoa ja rakennetta, kuten on tyypillisesti mm. tekijänoikeudellista suojaa saavalle teokselle esim. elokuvalle, joka muodostaa usein keskeisen osan TV-ohjelmaformaattia [TV-ohjelmaformaatteja varten on mm perustettu oma yhdistys FRAPA (the Format Recognition and Protection Association),
joka on laatinut julkisen rekisterin TV-ohjelmaformaateja varten]. Tällainen puuttuu palvelukonsepteilta.
TV-ohjelmaformaatti on lisäksi alun perin konseptoitu luovutus- ja vaihdantakelpoiseksi, erityisesti lisensioimistarkoitusta varten, toisin kuin palvelukonsepti. Palvelukonsepti on myös usein luotu ensisijaisesti
elinkeinonharjoittajan omia liiketoimintatarpeita varten sovellettavaksi ansaintamalliksi ja vasta toissijaisesti myytäväksi käyttöoikeudeksi kolmannelle taholle. TV-ohjelmaformaatin vaihdanta-arvo (taloudellinen
arvo) on usein helpommin mitattavissa (osoitettavissa). Ks. mm. Kvit och Doppelt-tapaus, jossa kantajan
panostukset olivat huomattavat (n. 100.000 Englannin puntaa) ja osoitettavissa. Palvelukonseptin taloudellista arvoa on sitä vastoin monesti paljon vaikeampaa mitata. TV-ohjelmaformaatti omaa usein laajaa mainetta ja tunnettuutta, joka on myös osoitettavissa. Tämän seikan osoittaminen saattaa olla monesti vaikeaa
palvelukonseptin yhteydessä. Ks. myös tapauksia ZUM 1996, 245 Goldmillion, WRP 1995, 1032 Taxi-TV/
Taxi-Talk ja GRUR, 1993,692 Guldenburg.
129 TN 2006:3 Lasten Uutiset. Ks. myös TN 2007:1 Opaskirjan formaatin suoja.
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Liittyen analogiamerkityksessä TV-ohjelmaformaatin yhteydessä vahvistettuun
ja sen soveltamiseen palvelukonseptin jäljittelytapauksessa, voidaan perustellusti
olettaa, että palvelukonseptin ”ydinsisältö” (yksityiskohtainen ja kirjallinen asiakirja) voisi saada yksittäistapauksessa tekijänoikeussuojaa, mikäli kysymyksessä on
omaperäinen ja itsenäinen kirjallinen teos. Sen sijaan palvelukonseptin idea, aihe,
rakenne tai palvelukonseptia koskevat yksittäiset tiedot sellaisenaan eivät voisi saada
tekijänoikeussuojaa ja jäävät immateriaalisen yksinoikeussuojan ulkopuolelle.
Esimerkkitapauksessa Airport taxi -palvelu jäljittelyn kohteena oleva mainos (ts.
markkinointi) sai hyväkseen tekijänoikeussuojaa.

Oikeustieteen piirissä on herättänyt paljon keskustelua immateriaalisten yksinoikeuksien
asema numerus clausuksena 130.
IPR-järjestelmä ei ole numerus clausus ts. suljettu systeemi. Siten kaikki IPR-normiston suoja-alan ulkopuolelle jäävä jäljittely ei ole vapaata ja sallittua. Toisaalta
jäljittelynvapaudesta ei ole myöskään säädetty positiivisoikeudellisesti, vaan se on
johdettu kilpailunvapaudesta. Perustuslain takaamiin perusoikeuksiin on puolestaan säädetty kuuluvaksi mm. elinkeinon harjoittamisen vapaus (PL 18§) ja omaisuuden suoja (PL 15§).
Immateriaaliset yksinoikeudet eivät siis muodosta yhtenäistä normistoa, vaikka
niiden kesken on paljon yhtäläisyyksiä, mitä tulee suojan kohteisiin ja suojan-alaan.
(mm. suojan syntyminen, suojan syntymisen edellytykset, suojan kesto, muoto, rakenne kielto-oikeuksina jne.). Niiden perusteella on mahdollista saada suojaa lisäksi
ilman oikeuksien rekisteröintiä, josta esimerkkeinä mm. rekisteröimätön yhteisömalli ja tekijänoikeus. Erilaiset IPR-normistot täydentävät toisiaan. Immateriaalisista yksinoikeuksista muodostuva IPR-järjestelmä on heterogeeninen.
Ohly perustelee käsitystään, että IPR-järjestelmä ei ole numerus clausus mm.
sillä, että se ei ole kerralla luotu ja yhtenäiseksi tarkoitettu järjestelmä, vaan ajan kuluessa vähitellen kehittynyt järjestelmä. Tätä päätelmää tukee myös mm. se seikka,
että yksittäisiä immateriaalisia yksinoikeuksia koskevat omat ja erityiset kansainväliset konventiot. Lisäksi kysymys ei voi olla suljetusta järjestelmästä, koska uusia
sui generis -yksinoikeuksia on syntynyt ja syntyy kaiken aikaa mm. sui generis -yksinoikeussuoja koskien tietokantoja (EU:n piirissä) ja viimeaikainen Presseverleger
Schutz Saksassa.

Absoluuttista suojaa jäljittelyä vastaan ei ole pääsääntöisesti pidetty mahdollisena immateriaalisten yksinoikeuksien ulkopuolella 131. Saksalaisessa oikeustieteessä tästä immateriaalisille yksinoikeuksille perustuvasta oikeusdogmaattisesta lähestymistavasta säännellä

130 Ks. mm. Ohly (2005), s. 105–121.
131 Ks. mm. SOU 1966:71, s.236–237. Reg. Prop 1970:57, s. 29, 75–76. IPR:llä säädetään yksinoimaisesti
objektisuojasta. Ks. myös mm. Piper – Ohly – Sosnitza, s.24–25.”UWG gewährt dem Verletzten allein
schuldrechtliche Ansprüche, keine absoluten Aussschliesslichkeitsrechte. “
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jäljittelytulosten suojaa yksinomaisesti immateriaalisilla yksinoikeuksilla on johdettu ns.
”Alles-oder-nichts”-periaate. Jos suojasta jäljittelyä vastaan ei ole säädetty immateriaalista
yksinoikeutta koskevassa laissa, jäljittely on immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolella
pääsääntöisesti vapaata eikä objektisuojasta voida säätää muulla tavoin 132. Tämä käsitys on
johdettu doktriinista, jossa immateriaalisia yksinoikeuksia pidetään oikeustieteessä public
domainiin kuuluvana säädettynä poikkeuksena toisin sanoen ns. sallittuna lyhytaikaisena ja
säädettynä monopolina, joka toimii mm. täydellisen kilpailunvapauden rajoituksena (Regel-Ausnahme) 133.
Mm. Ruotsissa sopimatonta jäljittelyä koskevassa komiteanmietinnössä (SOU
1966:71) vahvistettiin perinteisesti vakiintunut käsitys siitä, että ”objektisuoja”
jäljittelyä vastaan voisi syntyä vain immateriaalisten yksinoikeuslakien perusteella. Kuitenkin mietinnössä pidettiin eri liike-elämän toimialojen yhteistä tilannetta
sekä toisaalta yksittäisellä toimialalla dominoivien immateriaalisten yksinoikeuksien tilannetta hyvin erilaisena. Mietinnön mukaan toisen elinkeinonharjoittajan
jäljittelyä voidaan pitää vilpillistä kilpailua koskevan normiston perusteella sopimattomana, vaikka sopimattoman jäljittelyn suojaobjekti ei saisikaan suojaa mm.
immateriaalisten yksinoikeuslakien perusteella.

Vallitsevana käsityksenä on ollut, että immateriaaliseen yksinoikeuteen perustuva suoja jäljittelyä vastaan on yksinomaista ja ensisijaista. Toisin sanoen mm. jäljittelytilanteen arvioinnissa tavaramerkkioikeudellinen suoja suhteessa yleislausekkeen perusteella syntyvään
menettelysuojaan nähden on ensisijaista (”Vorrangthese”), sikäli kuin arvioinnin kohteena
on myös palvelukonseptiin sisältyvä kaupallinen tunnus. Sen sijaan sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevaan normiston yleislausekkeen perusteella muodostuva menettelysuoja on toissijaista ja ainoastaan täydentävää suojaa immateriaalisen yksinoikeussuojan
ulkopuolisessa tilanteessa. 134

132 Ks. lähemmin Alles-oder-nichts-periaatteesta mm. Schröer, s.215–216, Ahrens (2006), s. 621 sekä Kur
(1990), s.1–2.
133 Peukert (2012), s.66.
134 Ks.lähemmin kirjallisuutta”Vorrangthesestä” Köhler – Borkamm (2014), Fetzer (2010) Piper – Ohly – Sosnitza, s. 24–25, Ullmann (1993) sekä Steckler (1996), s. 390 – 397. Ks. myös mm. Haarmann (2014),
s. 433–434. Ks. rajanvedosta rajapinnalla koskevia tapauksia mm. GRUR 2008, 628 Imitationswerbung
[Rdn 9], GRUR 1999,923 Tele-info-CD, (BGHZ) GRUR 1997, 459 CB-infobank sekä BGH 1. Zivilsenat
IZR268/ 95 (1998) MAC Dog, [Rdn 14].
Ks. erityisesti ”Vorrangthese ja tunnusmerkkioikeus” mm. Steinbeck (2006), s. 409, Köhler (2009b), s.446
sekä Körner (2006), s. 701.
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2.2.2 Alustavia havaintoja immateriaalisen yksinoikeuden perusteella
syntyvän suojan rakenteesta ja muodosta
Yleisesti ottaen immateriaalisten yksinoikeuksien ratio legis on turvata yksityistä omaisuutta
135
. Perustuslain turvaaman omaisuuden suojan piiriin kuuluvaksi luetaan myös lailla säädetty erityinen immateriaalinen yksinoikeus 136. Perustuslaki takaa immateriaalisen yksinoikeuden olemassaolon, mutta erityinen immateriaalista yksinoikeutta koskeva laki sääntelee sen
käyttömuotoja.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella syntyvä kielto-oikeus – toisin sanoen ”reilun” ja hyvän liiketavan mukaisen kilpailun turvaaminen antamalla suojaa elinkeinonharjoittajalle toisen kilpailijan hyvän liiketavan vastaiselta tai muutoin sopimattomalta menettelyltä tai toiminnalta – on muodoltaan
menettelysuojaa (Art und Weise) 137. Suojan kohteena ei ole toisin kuin immateriaalisella
yksinoikeudella konkreettinen tavara- tai palveluhyödyke eikä erityinen aineeton oikeus
sellaisenaan (als solches), vaan sen tarkoituksena on suojata yhteiskunnan vaalimaa hyvän
liiketavan mukaista kilpailua ja reilusti toimivia markkinaolosuhteita 138. SopMenL 1§:n
1 momentin nojalla elinkeinonharjoittajalle syntyvää ”turvaamisoikeutta” suojaoikeutena
ei ole tyhjentävästi säädetty kuulumaan perustuslain turvaaman omaisuuden suojan piiriin
toisin kuin immateriaaliset yksinoikeudet, eikä se ole muodoltaan absoluuttista yksinoikeussuojaa kuten immateriaalisen yksinoikeuden perusteella syntyvä suoja 139. Mm. paten135 Rissanen, s. 172–174.
136 Ks. mm. PL 15§ ja Lissabonin sopimukseen sisältyvä Euroopan Unionin perusoikeuskirja artikla 17 ja
erityisesti 17(2):”Teollis- ja tekijänoikeudet turvataan.” Ks. myös PeVL 7/2005. Perustuslakivaliokunnan
lausunto 7/2005, s. 2. Ks. myös BGH Le Corbusier-Möbel -tapaus 22.1.2009 (linkki http://tlmd.in/u/827)
ns. Cassina v. Peek & Cloppenburg -tapaus (C456/06), jossa arvioitiin mm. teoskappaleen (tuolin) omistusoikeuden luovutuksen merkitystä tekijänoikeuden haltijan levitysoikeuden ulottuvuutta määrättäessä.
Ks. myös lähemmin PL 15§ (omaisuuden suojasäännöksestä) sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan omaisuudensuojasäännöksestä (1§) mm. Länsineva, s.168.
137 Saksalaisessa oikeustraditiossa on todettu, että se ei suojaa suojaobjektia sellaisenaan (”als solches”). Eikä ole
”Ob”, vaan ”Art und Weise”. Ks. lähemmin mm. vertailevia näkökohtia saksalaisen ja italialaisen tradition
välillä mm. Franzosi, s. 154–158. Ks. myös luonnos Neuvoston direktiiviehdotukseksi julkaisemattoman
taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta, annettu 28.11.2013, COM (2013) 2013/0402), s.22. Siinä liikesalaisuuksien käytön osalta on
eroteltu toiminnan muotoina mm. suunnittelu, valmistus ja markkinointi.
138 Ks. mm. MFL 1970:412, s. 76 ja 90. Sen perusteella Ruotsissa objektisuojaa on pidetty mahdollisena vain
immateriaaliseen yksinoikeuden perusteella. Täydentävää lisäsuojaa ei sen mukaan pitäisi luoda sopimatonta menettelyä koskevien säännnösten perusteella syntyvillä yksinoikeuksilla. Lisäsuojaa kuitenkin pidetään
yleislausekkeen perusteella sallittuna siinä tapauksessa, että kysymyksessä on mm. sekaannusvaaratilanne.
Mm. sekaannusvaaratilanteen ympärille on syntynyt Ruotsissa laaja markkinoikeuden tulkintakäytäntö.
139 Perustuslakivaliokunnan lausunto 7/2005, s. 2. Ks. myös Länsineva, 178–183. Ks. myös Kastari, s. 62.
Kastarin mukaan taloudellisesti merkityksellinen goodwill-arvo kuten mm. ammatti- ja liikesalaisuus voi
olla perustuslain omaisuuden suojan piirissä.
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tinhaltijalle kuuluvaa yksinoikeutta pidetään luonteeltaan absoluuttisena, joka on tehokas
suhteessa kolmanteen ts. ultra partes ja erga omnes. 140
Toiseksi immateriaalisen yksinoikeuden rationaalisena päämääränä ja suojaintressinä on
pääasiallisesti immateriaalisen yksinoikeuden haltijan subjektiivisen suojaintressin turvaaminen, mikä on suppeampi kuin SopMenL:n suojaintressi.
Kolmanneksi yksioikeussuojalle immateriaalioikeudessa on tyypillistä, että laissa on pyritty säätämään täsmällisesti suojan muodosta ja rakenteesta ts. suojan kohteesta ja sen sisällöstä 141. Suojaoikeudelle on lisäksi tyypillistä, että se on subjektiivinen yksinoikeus. Mm.
patentin perusteella patenttioikeudenhaltija voi kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä patentilla suojattua keksintöä.
Mm. immateriaalista yksinoikeutta koskevasta loukkauksesta ja sen oikeusseuraamuksista on säädetty kyseistä immateriaalista yksinoikeutta koskevassa laissa. Immateriaalista yksinoikeutta koskevan lain omassa rangaistussäännöksessä on määritelty
rangaistus immateriaalisen yksinoikeuden loukkauksesta (tai viittaus rikosoikeudelliseen normistoon). Esimerkiksi, jos joku loukkaa tahallisesti toiselle kuuluvaa
yksinoikeutta patenttiin, niin patenttilain (PatL 57§) mukaan tuomioistuimen on
tuomittava loukkaaja siitä rikoslain 49 luvun 2§:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena tai patentin rikkomuksena sakkoon.

Tyypillisesti immateriaalista yksinoikeutta koskevan lain erityissäännöksessä on säädetty immateriaalisen yksinoikeuden loukkauksesta johtuvasta vahingonkorvauksesta, esimerkiksi pa140 Subjektiivinen ja absoluuuttinen oikeus tarkoittaa oikeuden haltijalla olevaa henkilökohtaista oikeutta yksinomaisesti käyttää ammattimaisesti tai määrätä mm. keksinnön käyttämisestä sekä oikeutta kieltää muita
käyttämästä patentilla suojattua keksintöä. Absoluuttinen oikeus on tehokas myös ultra partes ja oikeusvaikutukset ovat suhteessa kaikkiin erga omnes. Ks. myös absoluuttisesta tuotesuojasta patenttioikeuden
yhteydessä mm. Oesch – Pihlajamaa – Sunila, s. 115.
Relatiivinen suojaoikeuspositio ei sitä vastoin ole tehokasta muutoin kuin suhteessa sopimuspuoleen ts. inter
partes -relaatiossa.
Ks. myös EU:n tuomioistuimen viimeaikaista tulkintakäytäntöä, joka liittyy immateriaalisen yksinoikeuden
perusteella turvatun absoluuttisen suojan rajoittamiseen mm. Sabam, Promusicae ja Huawei (Advocate General Whatletin lausunto).
141 Ks. mm. tavaramerkkiä yksinoikeutena koskien jo edellä viitattu tapaukseen WRP 2010,764 WM-Marken.
Siinä arvioitiin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen soveltamista urheilutapahtuman yhteydessä tarkoituksessa suojata elinkeinonharjoittajan mainetta ja tunnettuutta jäljittelyltä.
Päätöksessä todettiin tunnuksen olemassaolon (existence) olevan turvattu, mutta käytön (exercise) osalta
todettiin sen kuuluvan tavaramerkkioikeuden eikä UWG:n yleislausekkeen perusteella määräytyvän täydentävän suojan piiriin.
Ks. myös viimeaikainen toisen maineen jäljittelyä koskeva ratkaisu BGH 15.8.2013 Hard Rock Cafe. Siinä
vastaaja käytti ilman lupaa kantajalle rekisteröityä tunnusta ”Hard Rock Cafe” oman Heidelbergissä sijaitsevan kahvilan nimen yhteydessä sekä myymiensä oheistuotteiden yhteydessä. Kantajan suojaintressiä maineen suojaan turvaamiseen toisen elinkeinonharjoittajan jäljitellessä kantajan liiketoimintamallia pidettiin
tapauksen olosuhteissa perusteltuna [Rdn 94].
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tenttilaissa on erityinen vahingonkorvaussäännös (PatL 58§). Se sisältää mm. kohtuullisen
korvauksen keksinnön hyväksikäyttämisestä ja korvauksen muusta aiheutuneesta vahingosta. Myös TML 38 §:n 2 ja 3 momentti sisältävät tällaisen korvaussäännöksen.

2.2.3 Keskeisten immateriaalisten yksinoikeuksien soveltumisesta
suojamuodoksi elinkeinonharjoittajan ei-teknisen palvelukonseptin yhteydessä
Suojan kohteet vaihtelevat eri yksinoikeuslaeissa. Mm. patenttisuojan ts. innovaatiosuojan
kohteena on tekninen idea, mallilla tavaran muoto ja ulkonäkö, tekijänoikeudella ”estetiikan ilmaisumuoto”, tavaramerkillä tunnus ja tietokantasuojalla huomattava laadullinen ja
määrällinen informaatio jne.
Yleisesti ottaen immateriaalisten yksinoikeuksien suojan kohteena ts. suojaobjektina on
yleisesti tavara- tai palveluhyödykkeeseen liittyvä henkisen työn tulos mm. sävellys, kirjallinen
teos, tavaran ulkomuoto tai tekninen keksintö. Lisäksi on käytännössä mahdollista, että eri
immateriaaliset yksinoikeudet voivat myös yksittäistapauksessa kumuloitua ts. suojaobjekti voi
saada kaksoissuojaa yhteisvaikutteisesti useamman kuin yhden immateriaalisen yksinoikeuden
perusteella mm. samanaikaisesti mallioikeuden ja tekijänoikeuden perusteella. 142
Kaksoissuojalla tarkoitetaan sitä, että mm. mikäli malli, esimerkiksi piirros, on rekisteröity lain edellytysten mukaisena mallina, on lisäksi mahdollista, että se samalla
on myös tekijänoikeuslain mukaan suojattava teos. Tällöin malliin suojan kohteena
kohdistuu samalla kertaa sekä mallioikeus että tekijänoikeus (kaksoissuoja). Kaksoissuojaa ts. kumuloitumista pidetään tällaisessa tapauksessa silti perusteltuna,
koska alkuperäisen luojan on lähtötilanteessa vaikea arvioida, ylittääkö luomus teoskynnyksen eikä myöskään ole mahdollista saada nopeasti ratkaisua mahdollisesta
teoskynnyksen ylittymisestä sekä yksittäistapauksessa voimassa olevasta tekijänoike-

142 Mm. mallioikeuden ja tekijänoikeuden perusteella syntyvästä kaksoissuojasta toisin sanoen kumuloitumisesta ks. lähemmin mm. HE 113/1970 s. 10–11.
Ks. lähemmin oikeuskirjallisuutta kaksoissuojasta. Mm. Pitkänen:Tekijänoikeudella suojattu parodiatavaramerkki immateriaalioikeusstrategiana: Teoksessa Katariina Sorvari (toim.) Teollisoikeudellisia kirjoituksia
VIII. Turku (2007), Haarmann: Tavaramerkkisuojan ja tekijänoikeuden rajapinnat – eräitä näkökohtia.
Teoksessa Marja-Leena Mansala (toim.): Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu. Keijo
Heinonen 1923–26/11–2003, s. 77–90, Oesch – Rinkineva – Hietamies – Puustinen: Malli-oikeus – Muotoilun suoja ja Tommila: Dubbelt och flerdubbelt skydd – överlappande rättigheter angående bruksvaror,
NIR 4/2000, s. 553–558. Ks. myös lähemmin ulkomaista oikeuskirjallisuutta immateriaalioikeudellisesta
kaksoissuojasta mm. Koktvedgaard, s. 443, SOU 1966:71, s. 236–237 ja Suthersanen (2000), s. 75–80.
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udesta. Kaksoissuojaa perustelee tällöin, että olisi oltava mahdollisuus mallisuojaan
turvautumatta tekijänoikeussuojaan.143

Immateriaalisten yksinoikeuksien rajapinnalle muodostuvan harmaan alueen suojan jäljittelyä vastaan hahmottamiseksi palvelukonseptin yhteydessä käytetään hyväksi erityisesti alussa
esitettyjä palvelukonsepteja koskevia oikeustapauksia sekä muuta keskeistä jäljittelyä koskevaa oikeustapausaineistoa. 144
Seuraavassa käydään läpi, miten erilaiset immateriaaliset yksinoikeudet soveltuvat palvelukonseptin suojamuodoiksi sekä toiseksi mitkä ovat niiden soveltamisen keskeisiä edellytyksiä erityisesti edellä esitettyjen esimerkkitapausten yhteydessä. Tarkoituksena ei ole esittää
kaiken kattavaa yhteenvetoa, vaan tehdä päähuomiota teollisoikeudellisten suojamuotojen
soveltumisesta palvelukonseptin yhteydessä.
Käsittelyn avulla on pyrkimyksenä osoittaa, miten eri immateriaaliset yksinoikeudet
de lege lata voivat soveltua nykytilanteessa suojaamaan palvelukonseptia sen sopimattoman
jäljittelyn yhteydessä.
Patentin rationa on edistää teollista kehitystä ja toimia kannustimena innovaatioiden
luomisessa. Patenttia pidetään keskeisenä innovaatiosuojan muotona 145.
Patenttilaissa patentoitavan keksinnön edellytyksiksi on säädetty, että keksinnöllä on
oltava tekninen teho ts. tekninen luonne, joka on toisinnettavissa; keksinnön on oltava teol-

143 Esim. piirustuksen rekisteröinti mallina on tärkeä varmuustoimenpide, vaikka piirustuksen todettaisiin
myöhemmin saavankin tekijänoikeussuojaa. Em. tavalla syntyvän kaksoissuojan ei katsota rajoittavan tekijänoikeuden vaikutuspiiriä malliin kohteeseen. Mm. piirustukseen voi näin kohdistua kaksi itsenäistä
immateriaalista yksinoikeutta.
144 Ks. mm. seuraavia oikeustapauksia: Crocs, Ulf Granströms Båtvarv, Fischer, Dumle, Kotipizza, Lukutaidon kehityspaketti, Les Paul Gitarren, McLaren, Tchibo/Rolex, Hotel Villa Villekulla, Gladiatorna, Robinson,
Dax-Optionsscheine, Dimple, Klembausteine, Rolls-Royce, Cadbury-Schweppes, Tele-info-Cd, sekä L´Oréal. Lisäksi on otettu huomioon myös palvelukonsepteihin välittömästi tai välillisesti sovellettavissa olevia tapauksia, jotka ovat liittyneet mm. muotivaatteiden (mm. Jeans I, Hemdblusenkleid, Trachtenjanker), muotivaatesarjojen (mm. Modeneuheit) ja TV-ohjelmaformaattien jäljittelyyn. Ks. TV-ohjelmaformaattia koskevista
oikeustapauksia mm. BGH 26.3.2003 (juris) Sendeformat ja 1999 UfR 1762 Danmarks Radio v Celador
Productions Ltd. Ks. Lisäksi on huomioitu koulutuspalvelua koskevia tapauksia mm. MT 1985:8 Rastor v.
Esko Lahti Taitovalmennus, LTL 889/2007 Koulutusohjelma ja LTL 877/2005 Koulutustilaisuus. Ks. McDonalds-konseptista (McDonald´s Drive Thru Restaurant -konseptista) mm. Love, s, 19–20 ja Stobbs, s. 3–10.
Ks. myös lähemmin oikeustapauksia urheilutapahtumista ja niihin liittyvästä urheilutapahtumajärjestäjän
suojasta mm. GRUR 1990, 702 Sportübertragungen sekä BGH GRUR 2011,436 Hartplatzhelden. Ks. myös
lähemmin kirjallisuutta mm. Peukert (2010), s. 316–321, Hilty – Henning-Bodewig (2007), Ohly (2005),
s.112–113, sekä Weber – Kay – Hackbarth – Donie, s. 839–848.
145 Ks. lähemmin lainsäädäntöä patentista: patenttilaki 15.12.1967/550; patenttiasetus 26.9.1980/669; patenttimääräykset 30.9.1980; teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin yleisopimus[ (20.3.1883) viimeksi tarkistettu 14.7.1967) SopS 5/1921]; Patenttiyhteistyösopimus (PCT 1970); SopS 1980/8 sekä Euroopan patentttisopimus (EPC) SopS/1997.
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lisesti hyödynnettävissä; keksintöä ei ole suljettu patentoitavuuden piiristä ja lisäksi keksinnön sisältämän teknisen ratkaisun on oltava uusi ja keksinnöllinen (PatL 1§) 146. 147
Euroopan Patenttiviraston (EPO) doktriinissa patenttia ei ole myönnetty ei-teknisiin
liiketoimintamenetelmiin ts. liiketoimintamenetelmä ei ole sellaisenaan (”as such”) ollut
patentoitavissa. Kirjallisuudessa on kuitenkin pidetty mahdollisena, että mm. liiketoimintamenetelmän sisältämälle tietokoneohjelmalle voitaisiin myöntää patentti.
Patentti voisi tulla kysymykseen mm. silloin, kun liiketoimintamenetelmä on sijoitettu
tietokoneohjelman sisään. Ts. mikäli on kysymys tietokonepohjaisesta liiketoimintamenetelmästä, tekninen vaikutus on osoitettavissa ja muut patentoitavuusedellytykset täyttyvät.148
Mm. esimerkkitapauksessa KultaRahaksi palvelukonseptin erityispiirteenä oli
ei-tekninen ja toiminnallinen liiketoimintamalli kullan ostamiseksi kuluttajilta. Sitä
varten oli tehty merkittävä investointi vuorovaikutteiseen Internet-sovellukseen ja
sen kehittämiseen.

Oikeuskäytännön perusteella patentti soveltuu lähtökohtaisesti puutteellisesti tai ei olenkaan po. ei-teknisen palvelukonseptin suojamuodoksi jäljittelyä vastaan. Perusteluna on
mahdollista esittää mm. TV-ohjelmaformaatin suojan yhteydessä esitettyä kritiikkiä patentin soveltamisesta sen yhteydessä.
TV-ohjelmaformaatin ei ole katsottu voivan saada hyväkseen patenttisuojaa Saksan oikeuden perusteella. Palvelukonseptin, kuten ei myöskään TV-ohjelmaformaatin, tarkoituksena ei ole tavoitella teknistä ratkaisua. Myöskään KultaRahaksi-esimerkkitapauksessa palvelukonsepti ei sisältänyt sellaista teknistä ratkaisua, joka olisi ollut patentoitavissa.

146 ”Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se
jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen
ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään” (PatL 1§ 1mom.).
Patenttia ei ole katsottu voitavan myöntää virtuaaliseen omaisuuteen (”virtual property”), koska patentoitavuuskriteereistä teollisen käytön kriteeri ei tällöin täyty. Toisaalta ”virtuaalisen omaisuuden” edellytyksenä
on lähtökohtaisesti pidetty, että (i) se on voitava omistaa, (ii) sitä on voitava käyttää yksinomaisesti ja (iii) se
on oltava luovutettavissa (luovutuskelpoisuus). Ks. lähemmin virtuaalisesta omaisuudesta mm. Anil – King
Wen Jie – Soon Hui Min – Chew Wan Xiu ”Virtual Property: A Theoretical and Empirical Analysis”, EIPR,
Volume 34 issue 3 2012, 188–202.
147 Ks. Domej (2007). Ks. myös Oesch – Pihlajamaa – Sunila, s. 58–85, Haarmann (2014), s.172–182 sekä
Franzosi (1997), s. 251–254. N.B. Palvelukonseptilta puuttuu lähes poikkeuksetta teknisyysvaatimus ts.
sillä ei ole teknistä tehoa ja teknistä vaikutusta.
148 Ks. mm. Haarmann (2014), s.178 sekä Oesch – Pihlajamaa – Sunila, s. 62–63, 90 ja 94–95.
Ks. myös lähemmin mm. KHO 19.10.2004 /1024/3/03/ patentin kumoamista koskeva valitus menetelmää kaupankäyntipalvelun toteuttamiseksi koskevasta patenttihakemuksesta. Ks.myös Anders, s. 555–560.
Ks. lähemmin kirjallisuutta liiketoimintamenetelmän (business method) patentoinnista mm. Swedborg, s.
493–511, Bender, s. 375–379 ja Jähnich, s. 483–489. Ks. myös Dreyfuss: “Are Business Method Patents
Bad for Business”, Alisson –Tiller, Foumier, Hunt, Moglia, Raden (1995), Raden (1999), Soininen, Stobbs
sekä Westling. Ks. myös Facebookin kohtaamista patentointiin liittyvistä haasteista Farmer, s. 38–40.
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Toisin sanoen palvelukonsepti harvoin sisältää sellaista teknistä ratkaisua, joka voisi täyttää patentoitavan keksinnön edellytykset.149
Hyödyllisyysmallin tarkoituksena on patentin tavoin suojata teknistä ideaa ja ratkaisua.
Kuitenkin hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus on olennaisesti alhaisempi kuin
patentilla. Hyödyllisyysmallilla suojataan teknistä ratkaisua, joka ei ulotu patenttivaatimusten keksinnöllisyystasolle, mutta joka kuitenkin osoittaa riittävää uutuutta.150
Oikeuskirjallisuudessa on suhtauduttu kriittisesti mahdollisuuteen käyttää hyödyllisyysmallioikeutta immateriaalioikeudellisena suojamuotona mm. liiketoimintamenetelmille 151.
Alussa esitettyjen esimerkkitapausten valossa hyödyllisyysmalli patentin tavoin soveltuu
teknisen ratkaisun suojamuotona puutteellisesti tai ei ollenkaan ei-teknisen palvelukonseptin suojamuodoksi jäljittelyä vastaan pitkälti samoin perustein kuin patentti.
Mallia pidetään teolliseen muotoiluun liittyvän luovuussuojan keinona 152.
Mallioikeus on mallin suunnittelijan ja mallin perusteella valmistetun hyödykkeen
muotoilijan sekä myös tuottajan turvaksi myönnettyä suojaa kolmannen osapuolen oikeudetonta, ammattimaista käyttöä ja epärehellistä kilpailua vastaan.

149 Ks. lähemmin patentin soveltuvuudesta suojamuodoksi TV-ohjelmaformaatille mm. Krämer, s.160. Ks.
myös Haarmann (2005), s. 50–51. Haarmannin mielestä suoja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston mukaan soveltuu parhaiten suojamuodoksi TV-ohjelmaformaatille.
150 ”Se, joka on tehnyt keksinnön, tai se jolle keksijän oikeus on siirtynyt voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön sen mukaan kuin
tässä laissa säädetään” (HyödMalliL 1§).
Hyödyllisyysmallia koskevassa laissa pidetään keksintönä ”teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti.” Keksinnöksi ei katsota pelkästään: 1) löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää…3)
suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa, eikä 4) tietojen esittämistä.”
Hyödyllisyysmallilain 2 §:n mukaan ” Keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi sen tulee selvästi erota
siitä”. Ks. hyödyllisyysmallia koskevaa lainsäädäntöä mm. laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800,
asetus hyödyllisyysmallioikeudesta 5.12.1991/1419 sekä PRH:n hyödyllisyysmallimääräykset 16.12.1991.
Ks. myös lähemmin oikeuskirjallisuutta hyödyllisyysmallista mm. Björkvallin väitöskirja (2009), Haarmann (2014), s. 255–263. Ks. myös Ohly (2007), s. 731.
151 Mm. Haarmann (2014), s. 257.
152 ”Joka on luonut mallin tai jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, voi rekisteröimällä saada yksinoikeuden
malliin sen mukaan kuin tässä laissa säädetään” (Mallioikeuslaki 1§). Ks. lähemmin lainsäädäntöä mallioikeudesta: mallioikeuslaki 12.3.1971/221, mallioikeusasetus 2.4.1971/252, teollisoikeuksien suojelemista
koskeva Pariisin yleisopimus 20.3.1883, viimeksi tarkistettu 14.7.1967 SopS 5/1921, Neuvoston asetus
6/2002/EY annettu 12. joulukuuta 2001 yhteisömallista, Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi
98/71 EY annettu 13. lokakuuta 1998 mallien oikeudellisesta suojasta. Ks. myös rekisteröimättömästä mallista mm. HE 6/2002, mallioikeusdirektiivi 98/71/EY sekä Neuvoston asetus 6/2002. Ks. myös lähemmin
kirjallisuutta mallioikeudesta mm. Haarmann (2014), Suthersanen (2000) sekä Ohly (2007), s.731. Ks.
myös mm. Suthersanen (1998), Suthersanen (2000), Tiili (1983), s.178–187. Ks myös luovuuuden suojasta
mm. Mansala (2009).
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Mallioikeuden tarkoituksena on toimia kannustimena suunnittelijalle sekä antaa investointisuojaa malliin investoineelle sijoittajalle 153.
Varsinkin varhaisemmassa saksalaisessa yleislauseketta koskevassa tulkintakäytännössä UWG (1909) mm. muotitavaroiden jäljittelyä koskevissa tapauksissa, joissa mallioikeutta ei ole voitu soveltaa, myönnettiin täydentävää lisäsuojaa UWG:n
yleislausekkeen perusteella.154

Rekisteröitävän mallioikeuden edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen 155. 156
Mallioikeuden suojan kohteena on esineen tai sen osan ulkomuoto. Malli on rajattu tavaran ulkonäköä tai ulkomuotoa koskevaksi esikuvaksi. Mallilta vaaditaan, että sen on oltava
näköaistimilla havaittavissa ja erotettavissa.
Koska mallioikeuden kohteena on konkreettinen ja rajattu tavaran ulkomuodon suoja,
kolmannella osapuolella on mahdollisuus valmistaa hyödykkeitä, jotka eroavat muodoltaan,
mutta muutoin tyydyttävät samoja tarpeita kuin mallisuojan mukaisesti valmistetut tuotteet. Esimerkkejä tyypillisistä malleista ovat esim. piirustus, kaava ja mallikappale, joka valmistetaan ennen tavaran sarjavalmistusta 157.
Mallioikeus voi tulla sovellettavaksi immateriaalisen yksinoikeussuojan suojamuotona
samanaikaisesti tekijänoikeuden kanssa (ks. edellä immateriaalioikeudellinen kaksoissuoja
ts. kumuloituminen). 158
153 HE 6/ 2002, s. 1 ja 217 sekä HE 113/ 1970, s.3. ”Mallioikeudella, kuten muilla immateriaalioikeuksilla,
pyritään turvaamaan oikeudenhaltijalle määräajaksi luomistyöstä saatava hyöty. Suomen vientimenestyksen
katsotaan olleen pitkälti tulosta korkeatasoisesta tuotesuunnittelusta. Osittain suunnittelijoiden oikeuksien
tukemiseksi sekä malleihin ja niiden perusteella valmistettavien tuotteiden tuotantoon tehtävien investointien turvaamiseksi, yksinoikeus myös niiden yrittäjien malleille, jotka investoivat tällaisten mallien perusteella valmistettavien tuotteiden tuotantoon.”
154 Ks. yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan rajanvedosta suhteessa mallioikeuteen mm. seuraavissa
saksalaisissa tapauksissa BGH GRUR 2002,629 Blendsegel, GRUR 1983, 377 Brombeer-Muster, GRUR
2009,79 Gebäckpresse, GRUR1928,289 Huthaken, WRP 2007, 1272 Ipod, I ZR 124/06 LikeaBike, GRUR
INT 2006,334 Jeans I, GRUR 2007,795 Handtaschen, GRUR 2005,600 Handtuchklemmen, GRUR
1973, Heft 9,478 Modeneuheit, GRUR 1979,119 Modeschmuck, GRUR 2008,790 Pflegebett sekä GRUR
1998,477 Trachtenjanker.
155 Ks. myös Haarmann – Mansala, s. 129–133. Ks. lisäksi HE 6/ 2002, s.5. ”Koska uutuutta tulkitaan suppeasti, estenä voi olla vain identtinen tai lähes identtinen malli. ”
156 Ks. Mansala (2007), s. 587–601.
157 HE113 / 1970, s.3. ”Malli edustaa henkisen luomistyön tuloksena syntyvää uutta luomusta, mutta joka ei
yltäne teoskynnyksen ylittävälle tasolle jotta tekijänoikeus soveltuisi, eikä se sisällä sellaista teknistä ideaa,
että sitä voitaisiin suojata patentilla.” Mallioikeus sijoittuu immateriaalisia yksinoikeuksia koskevassa järjestelmässä patentin ja tekijänoikeuden väliin. Tekijänoikeus edellyttää luonnollisen henkilön itsenäistä ja
omaperäistä teosta, kun mallioikeuden osalta edellytetään taas uutta ja yksilöllistä mallia.
158 Ks. myös mallioikeuden suhteesta sopimattomaan jäljittelyyn elinkeinotoiminnassa ja sitä koskevaan normistoon mm. HE 113/1970, s. 3.”VilpKilpL:n säännökset saattavat eräissä tapauksissa antaa suojaa vilpillistä kilpailua vastaan, mutta niiden soveltaminen jäljittelytapauksiin on tulkinnanvaraista”. Ks. myös HE
Eduskunnalle laiksi taloudellisen kilpailun edistämisestä 1972 valtiopäivät numero 212 (HE 212/1972):
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Esimerkkitapauksessa HEMGLASS palvelukonseptiin kuuluvien palvelukonseptin
yksittäisten osien mm. jäätelötuotteiden ulkomuodon, niiden pakkausten sekä jäätelöauton ja sen elementtien suojaamisesta mallioikeudella ei tapauksen olosuhteissa esitetty näyttöä. Niitä olisi voinut mahdollisesti suojata mallioikeuden avulla.
KultaRahaksi-esimerkkitapauksessa KultaPussi tai muu pakkaus sekä erityisesti
Internet-käyttöliittymä olisivat voineet saada hyväkseen mallisuojaa analogiaperusteella oikeuskäytäntöön, jossa mm. tietokonepelin grafiikkaa on katsottu voitavan
suojata mallioikeudella.

Koska mallioikeuslaissa tuotteella on tarkoitettu konkreettista teollisesti tai käsityönä valmistettua tavaraa, esineen osia, pakkausta, pakkauksen ulkoasua, graafisia symboleja ja kirjasintyyppejä eikä laissa määriteltyyn luetteloon sisälly palveluhyödykettä eikä erityisesti
palvelukonseptia, mallioikeus voi soveltua näin ollen vain osittain palvelukonseptin suojamuodoksi jäljittelyä vastaan.
Tekijänoikeus on säädetty mallioikeuden tavoin luovuussuojan muodoksi.
Tekijänoikeus antaa suojaa luonnollisen henkilön luomalle itsenäiselle ja omaperäiselle
kirjalliselle tai taiteelliselle teokselle 159. 160
”Erityisesti design-tuotteiden kohdalla suojan puute on tuntuva; suunnittelija ja valmistaja voivat menettää
tavaran suunnitteluun ja tuotantoon kiinnittämänsä varat, kun toinen voi vapaasti käyttää hyväkseen niiden
tulokset.”
159 Haarmann (2004), s. 54. On huomattava, että tekijänoikeuden edellytyksenä olevaa ”itsenäisyyttä” ja
”omaperäisyyttä” ei ole tarkemmin määritelty tekijänoikeuslaissa.
160 Ks. lähemmin tekijänoikeuslainsäädäntöä tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404, tekijänoikeusasetus 574/1995,
asetus tekijänoikeuslain soveltamisesta eräissä tapauksissa Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista
peräisin oleviin suojan kohteisiin (575/1995), EU: Neuvoston direktiivi 91/250/ETY, annettu 14 päivänä
toukokuuta 1991, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta, Neuvoston direktiivi 92/100/ETY, annettu
19 päivänä marraskuuta 1992, vuokraus - ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla, Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993,
tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamista, Neuvoston
direktiivi 93/98/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien
suojan voimassaoloajan yhdenmukaistamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY,
annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta, Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2001/84/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta
jälleenmyyntikorvaukseen. Ks. lisäksi kansainvälisiä sopimuksia mm. Bernin yleissopimus kirjallisten ja
taiteellisten teosten suojaamisesta (9.9.1886; viimeksi tarkastettu 24.7.1971(SopS 6/1928), Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus, 1952, SopS/1983, WIPO tekijänoikeussopimus (WCT 20.12.1996), WIPO
esitys–ja äänitesopimus (WPPT 20.12.1996) sekä Kansainvälinen yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (Rooman sopimus) 1961 SopS 81/1986. Ks. myös
lähemmin oikeuskirjallisuutta tekijänoikeudesta mm. Haarmann (2005), Harenko – Niiranen – Tarkela,
Haarmann – Mansala, Kivimäki (1948), Sorvari (2007), Sorvari (2005a), sekä ulkomaisessa kirjallisuudessa
mm. Koktvedgaard, s. 3, 118, ja 443–445, Hertin, s. 799–816, Drexl, Nordell (1997), Samuelson – Vinje
– Cornish, s. 158–66, Schricker (1995), s. 41–48 sekä Schultze (1987), s. 769–778.
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Tekijänoikeuden tuottama suoja on luonteeltaan ilmaisumuodon suojaa. ”Sillä, joka on
luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos,
valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden
tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla” (TekijäL 1§) 161.162
Tekijänoikeuden ei ole katsottu suojaavan ideaa, informaatiota, formaattia tai konseptia
(kokonaisuutena) 163 . Tekijänoikeuden suojapiirissä tasapainottuu yleinen etu (mm. fair use
-säännöstön avulla) sekä teoksen luoneen tekijän palkitsemisaspekti työnsä tulokseen.
TV-ohjelmaformaatilla on yleisesti tarkoitettu riittävän konkreettista, itsenäistä
ja omaperäistä kuvausta, joka sisältää ohjelman tarinan tai juonen toisin sanoen
TV-ohjelman ydinsisällön. TV-ohjelmaformaatti on helposti tunnistettavissa olemassa olevassa ja tietyssä ilmaisumuodossa. Tällaisia ilmaisumuotoja mm. kirja, käsikirjoitus, elokuva yms..
Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on myös käsitelty TV-ohjelmaformaatin
suojaa jäljittelyä vastaa tekijänoikeuden ja UWG:n yleislausekkeen rajapinnalla.
Krämer on katsonut, että immateriaalisista yksinoikeuksista tekijänoikeus soveltuu puutteellisesti TV-ohjelmaformaattikokonaisuuden suojaamiseen jäljittelyä
vastaan. Perusteluina hän esittää mm. suojan kohteen erityistä muotoa ja rakennetta, tekijänoikeuden henkilöoikeudellista ulottuvuutta sekä tekijänoikeuden pitkää
suoja-aikaa. 164
Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa TV-ohjelmaformaatin suojaa jäljittelyä
vastaan ovat käsitelleet mm. Haarmann (2005) ja Paukku (2012) 165. Kuten on
todettu, Haarmannin mielestä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella muodostuva suoja soveltuu parhaiten
suojamuodoksi TV-ohjelmaformaatille.
161 Teoksina suojaa voivat saada TekijäL:n 1§:n mukaan mm. kirjallinen esitys, luettelo, valokuva kirjallinen ja
taiteellinen teos (ei kuitenkaan esim. urheilijan urheilusuoritus). Myös tietokoneohjelma voi olla tekijänoikeuden kohteena Ks. myös oikeuskäytäntöä koskien tekijänoikeuden soveltamista peleihin mm. 653/1984
Fortunapeli ja GRUR 1990, 263 Automaten-Spielplaan. Ks. myös mm. Doble, s.587–593 ja Oechsler,
s.1101–1107. Ks. myös tekijänoikeuden soveltamisesta muotitavaraan saksalaisessa oikeuskäytännössä mm.
Sambuc (1994), s. 749–750.
162 Tekijänoikeuden suoja-aika on rajoitettu, vaikkakin pitkä: tekijän elinaika + 70 vuotta kuolinvuodesta. Valokuvien osalta elinaika + 50 v kuolinvuodesta. Tekijänoikeuteen kuuluvien lähioikeuksien suoja-ajat ovat
olennaisesti edellä mainittuja lyhyempiä.
163 Ks. myös oikeuskirjallisuutta TV-ohjelmaformaatista, ideasta ja TV-ohjelmaformaatin tekijänoikeusuojakelpoisuuden edellytyksistä mm., Berking, Lambert, Logan sekä Krämer, s. 50–51. Krämer erittelee mm.
TV-ohjemaformaattikokonaisuuden idean konkretisointivaatimusta The Bill Cosby show:ta koskeneen
amerikkalaisen oikeustapauksen valossa (Murray v. National Broadcasting Company, Inc, 844, F.2.d, 988–
990). Ks. myös Wiebe (1994), s. 233–246. Ks. lähemmin oikeustapauksia rajapinnassa Suomessa mm.
edellä esitetty TN 2006:3 Lasten uutiset.
164 Krämer, s. 50–51.Ks. myös oikeuskirjallisuutta mm. TV-ohjelmaformaatin tekijänoikeussuojasta mm. Karnell (1970) ja Karnell (2000).
165 Haarmann (2005), s. 50–51 ja Paukku (2012), s. 173–174.
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Rajapintaa tekijänoikeuden kanssa osoittaa saksalainen Sendeformat-tapaus. Siinä oli kysymys kantajan vuodesta 1977 alkaen Ranskan TV:ssä esitetyn lastensarjan
”L´école des fans”-TV-ohjelmaformaatin jäljittelystä Saksassa. Kantaja oli tarjonnut
TV-ohjelmaformaattia vastaajalle vuonna 1990. Vuonna 1993 vastaaja toi Saksan
TV:hen ohjelman nimeltä ”Kinderquatsch mit Michael”, joka kantajan mielestä
sopimattomasti jäljitteli kantajan TV-ohjelmaformaattia.
BGH torjui kantajan vaatimukset, jotka perustuivat TV-ohjelmaformaatin väitettyyn tekijänoikeussuojaan.
BGH:n mielestä TV-ohjelmaformaatti ei kokonaisuutena eikä osittain ollut
tekijänoikeussuojan alainen teos eikä se saanut hyväkseen tekijänoikeussuojaa.
TV-ohjelmaformaatissa erikoista oli oikeuden mielestä vain banaali idea, joka sellaisenaan ei ollut tuomioistuimen mielestä suojakelpoinen. Tapauksessa kantajan
TV-ohjelmaformaatti ei myöskään saanut toissijaisesti suojaa jäljittelyä vastaan
UWG:n yleislausekkeen nojalla.
Tapauksen olosuhteissa vastaajan ei todettu sopimattomasti jäljitelleen TV-ohjelmaformaatin konkreettisia elementtejä.
TV-ohjelmaformaatti ei saanut suojaa, koska
(i)

sitä pidettiin vain ”abstraktina konseptina”, jolta puuttui omaperäisyys (wettbewerbliche Eigenart),
(ii) lisäksi käsillä ei ollut myöskään toisen elinkeinonharjoittajan maineen
ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä: näytettiin että ranskankielisellä jäljiteltävällä TV-ohjelmalla oli vain vähän tunnettuutta Saksassa,
sekä
(iii) lisäksi sekä kantajan että vastaajan TV-ohjelmaformaateissa oli keskeisessä asemassa moderaattorin (ohjelman juontajan) henkilökohtainen panos.
TV-ohjelmaformaatin suojaa rajapinnalla on käsitelty myös pohjoismaisessa oikeuskäytännössä. Tässä yhteydessä on usein viitattu tanskalaiseen oikeustapaukseen, jossa mm. tarkasteltiin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella syntyvää TV-ohjelmaformaatin suojaa 166.
Tapauksessa Danmarks Radio v. Celador Productions Limited (Kvit eller Doppelt)
käsiteltiin kantajan vaatimusta kieltää vastaajan kanssa identtisen”Kvit och Doppelt”
-visailuohjelman esittäminen Tanskan DR 1-kanavalla.
Kantaja, englantilainen elinkeinonharjoittaja Celador Productions Limited, oli
useiden vuosien ajan kehittänyt TV-ohjelmaformaattia ”Who wants to be a Millionaire”, joka oli lanseerattu markkinoille vuonna 1998. Kehitystyö oli maksanut
noin 100.000 Englannin puntaa. ”Who wants to be a Millionaire”-TV-ohjelmaformaattia oli myyty mm. Tanskaan TV2-kanavalle, Ruotsiin, Suomeen ja Saksaan.
Tapausta ylempänä asteena käsitellyt Östre Landsret totesi, että tekijänoikeudellinen suoja ei soveltunut TV-ohjelmaformaattiin. Todettiin, että tekijänoikeus
166 Ugeskrift for Retvesen (ufR) 1999 A II, 1762 Danmarks Radio v. Celador Productions Limited.
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suojaa yksittäistä, konkreettista, omaperäistä ja itsenäistä teosta, mutta ei yleistä
ohjelmaideaa ts. TV-ohjelmaformaattia. Lisäksi toissijaisesti käsiteltiin sitä, menettelikö vastaaja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston
yleislausekkeen vastaisesti (marknadsföringslagen 1§).
Todettiin kantajan luoneen TV-ohjelmaformaattiin useita omaperäisiä elementtejä mm. ”telefone-casting”, ”fastest finger first”, ”multiple-choice” ja ”life lines”.
Lisäksi pidettiin ”Who wants to be a Millionaire” -formaattia kansainvälisesti tunnettuna. Vastaajan näytettiin lisäksi olleen tietoinen kantajan TV-ohjelmaformaatista
aloittaessaan kehittää omaa Kvitt och Doppelt-ohjelmaa.
Todettiin vastaajan menetelleen yleislausekkeen (marknadsföringslagen 1§)
vastaisesti ja hyödyntäneen oikeudettomasti kantajan TV-ohjelmaformaattia ja sen
markkina-asemaa (markedsposition) [ ts.mainetta ja tunnettuutta].

Tekijänoikeuden perusteella ei voida estää toista henkilöä luomasta samasta teemasta, aiheesta, periaatteesta tai tiedosta omaa teosta, mikäli luominen on tapahtunut itsenäisesti
eikä se ole alkuperäisen kopio.
Koska tekijänoikeudella suojataan luonnollisen henkilön luoman konkreettisen, omaperäisen ja itsenäisen teoksen ilmaisumuotoa, voiko palvelukonsepti sitten saada tekijänoikeussuojaa? Toiseksi voiko palvelukonsepti olla teos ja mahdollisena teoksena omata riittävän omaperäisyyden ja itsenäisyyden, jotta tekijänoikeussuojan saamisen edellytykset täyttyisivät? 167
Suomessa liiketoimintamallin tekijänoikeussuojaa on käsitelty mm. tapauksessa TN
2010:14 Liiketoimintamalli. Lausunnon mukaan liiketoimintamallin tietyt yksittäiset osat (ts. elementit) voivat saada tekijänoikeussuojaa teoksina. Tekijänoikeus
ei kuitenkaan suojaa teoksen perusideaa, teemaa, ydinsisältöä eikä kokonaisuutta.
Liiketoimintamalli kokonaisuutena ei saanut suojaa tekijänoikeuden perusteella.168

Tekijänoikeuden soveltumista palveluliiketoiminnassa käytettyyn liiketoimintamalliin ts. palvelukonseptiin sovellettavana immateriaalioikeudellisena suojamuotona on käsitelty myös yleisissä tuomioistuimissa mm. Laakko & Kokkolan Laatuteräs Ky v. Metso Oyj -tapauksessa. 169
167 Koktvedgaard, s. 443–445. Tekijänoikeusarviointi keskittyy samanlaisuuden ja identtisyyden punnintaan
ilmaisumuotojen välillä. Tämä arviointi voi perustua vain konkreettisen jäljitelmäobjektin olemassaoloon.
Objekti voi olla aineeton tai aineellinen. Ks. myös informaation suojaamiseen ja sen legitimoimiseen liittyvistä haasteista mm. Wiebe (1994), s. 244.
168 Ks. mm saksalaisia ratkaisuja koskien tekijänoikeuden ja sopimattoman menettelyn rajapintaa mm. GRUR
1962,470 AKI, GRUR 1990, 263 Automaten-Spielplaan, BGH GRUR 1993,34 Bedienungsweisung, BGHZ
GRUR 1997,459 CB-infobank, GRUR 1960, 614 Figaros Hochzeit, GRUR 1999,707 Kopienversanddienst,
GRUR 1999, 984 Laras Tochter, GRUR 1999,984 Leitsätze, GRUR 1976,434 Merkmalkötze, GRUR
1986,895 Notentischbilder, GRUR 1963,633 Rechenschieber, GRUR 1995, 47 Rosaroter Elefant, RGZ,
73,294 (7.4.1910) Schallplatten, BGH GRUR 1995,581 Silberdistel, GRUR 2005,231 Staatsbibliothek,
GRUR 1999, 923 Tele-info-Cd, ZUM 2008, 709 Tannöd I, OLG München 12.11.2009 (juris) Tannöd II,
GRUR Int 2007,167 Werbefotos, GRUR 1963,575Vortragsabend sekä GRUR 1987,814 Zauberflöte.
169 Helsingin käräjäoikeus 22.12.2009 (45778 /08/25626) Laakko & Kokkolan Laatuteräs Ky v. Metso Oyj. Ks.
myös KKO1997:181 Lukutaidon kehityspaketti.
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Tapauksessa kantaja vaati, että oikeus mm. vahvistaisi kantajan tekijänoikeuden
30.8.1992 laaditun liiketoimintamallin mukaisen liiketoimintaan, joka oli kuvattu
10-sivuisella englanninkielisellä asiakirjalla.
Kantaja oli kehittänyt menetelmän paperikoneen telojen ja muiden painavien
taakkojen siirtämistä varten. Menetelmä oli patentoitu Suomessa, mutta patentti oli
myöhemmin kumottu vastaajan väitteen johdosta.
Kantaja kehitti myös menetelmään liittyen ohjeistuksen (Easy Way-käyttäjän
käsikirjan).
Lisäksi kantaja laati liiketoimintasuunnitelman kaupallista hyödyntämistä varten, joka tapahtui franchising-muodossa.
Helsingin hovioikeus totesi, että ”liiketoimintamallit eivät ole kirjallisia tai taiteellisia teoksia, eivätkä ne voi olla tekijänoikeudella suojattuja. Ne ovat ideoita,
jotka on suljettu tekijänoikeudellisen suojan ulkopuolelle”.
Kysymyksessä oli tekninen menetelmä, joka ei ollut tekijänoikeuden kohteena.
KKO1997:181 Lukutaidon kehityspaketti. Tapauksessa oli kysymys kantajan
luoman lukutaidon kehityspaketin oikeudettomasta käyttämisestä toisen elinkeinonharjoittajan oman liiketoiminnan edistämisessä.
Tapauksessa todettiin ensinnäkin, että kysymyksessä oli tekijänoikeuden piiriin
kuuluva omaperäinen ja itsenäinen teos.
Vastaajan konkurssiin asetetut yhtiöt, jotka olivat olleet kantajan kanssa solmitun alkuperäisen lisenssisopimuksen osapuolia, olivat ennen konkurssia siirtäneet
liiketoimintansa vastaajan perustamalle uudelle yhtiölle. Tämä uusi yhtiö hyödynsi
lisenssiä oikeudettomasti eikä suorittanut käytöstä mitään korvausta kantajalle.
Vastaajan menettelyä pidettiin yleislausekkeen perusteella sopimattomana menettelynä, koska vastaaja oli vastikkeettomasti hyödyntänyt toiselle kuuluvaa materiaalia. Lisäksi menettelystä oli aiheutunut kantajalle vahinkoa, jonka korvaamiseen
oli tapauksen olosuhteissa KKO: n mielestä vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erittäin painavia syitä.
Tapauksessa vahvistettiin kantajan tekijänoikeus materiaaliin (ts. kirjalliseen
teokseen), jota pidettiin omaperäisenä ja itsenäisenä. Oikeudetonta ja ilman korvausta tapahtunutta toisen materiaalin käyttöä pidettiin yleislausekkeen vastaisena
tapauksen olosuhteissa.

Kuten edellä olevat tapaukset erityisesti Laakko & Kokkolan Laatuteräs Ky v. Metso Oyj -tapaus edellä osoittavat, palvelukonseptin ytimessä on käytännössä palveluliiketoiminnassa
käytettävä uusi ja omaperäinen ”liiketoimintamalli-idea” (ts. yrityksen toimintaidea, ks.
alussa esitettyjä kaikkia esimerkkitapauksia HEMGLASS, Airport taxi -palvelu, KultaRahaksi
ja Tupperwareparty) ja tai liiketoimintamallia konkreettisempi liiketoimintamenetelmä. Tällöin on kysymys enemmän teknisen tai ei-teknisen menetelmän ts. patentoitavuuskriteerien
arvioimisesta alueella kuin tekijänoikeuden kohteen ts. estetiikan ilmaisumuodon suojapiirin tarkastelusta.
Edellä esitettyjen esimerkkien valossa palvelukonsepti mm. liiketoimintamallina voi saada suojaa vain osittain tekijänoikeuden perusteella. Suojaa voivat tällöin saada liiketoimin-
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tamallin erityiset omaperäiset ja yksittäiset aistein havaittavissa olevat esteettiset elementit,
jotka ylittävät teoskynnyksen, mutta ei palvelukonsepti kokonaisuutena.170
Esimerkkitapauksessa HEMGLASS palvelukonseptin esteettiset elementit eivät yksittäin saaneet suojaa mm. tekijänoikeuden perusteella, kuten mm. jäätelöauton sininen väri eikä suoramainoksen formaatti.
KultaRahaksi-esimerkissä mm. asianajotoimistossa laaditut sopimustekstit eivätkä
kirjallinen tekstimateriaali Internet-sivuilla saaneet tekijänoikeussuojaa. 171

Päätelmänä voi todeta, että palvelukonseptia liiketoimintamallina ei voi suojata tekijänoikeudella konseptikokonaisuutena ”sellaisenaan”. Sen sijaan palvelukonseptin esteettisiä
elementtejä, kuten mm. kirjallista tekstiä esim. mainoksessa olevaa tekstiä voidaan suojata
tekijänoikeudelle, jos tekijänoikeussuojan edellytykset teokselle (kuva, kirjallinen esitys jne.)
yksittäisen elementin osalta muutoin täyttyvät. Tällöin tekijänoikeussuoja voi tulla kysymykseen palvelukonseptin yhteydessä suojamuotona kuitenkin vain osittain.
Lähioikeudet sijoittuvat varsin lähelle varsinaista tekijänoikeutta.
Tekijänoikeuden lähioikeuksia ovat seuraavat: esittävän taiteilijan suoja, äänitallenteen
tuottajan suoja, kuvatallenteen tuottajan suoja, radio- ja TV-lähetyksen lähettäjäyrityksen
suoja, luettelon sekä tietokannan valmistajan suoja, valokuvaajan suoja ja uutissuoja 172.
Lähioikeuden tarkoituksena on suojata huomattavaa investointia, kuten mm. äänitallenteen tuottajan, kuvatallenteen tuottajan, luettelon ja tietokannan valmistajan tekemää
investointia. Lähioikeutta on myös luonnehdittu investointisuojaksi.
Lähioikeudelta puuttuu tekijänoikeudelle ominainen omaperäisyys- ja itsenäisyysvaatimus. Lähioikeuksista on säädetty TekijäL 5 luvussa (14.10.2005/821).
Kun tekijänoikeuden suojan kohteena on teoksen ilmaisumuoto (mm. kirja tai elokuvateos), lähioikeuden suojan syntymisedellytyksenä puolestaan vaaditaan, että on olemassa
tekijänoikeudella suojattu teos, johon tai jonka ympärille laissa tarkemmin määritelty toiminta (”suorittaminen”) kohdistuu.

170 Ks. myös MD 1993:26 HEMGLASS.
171 Ks.myös GRUR 1955, 598 Praktischer Ratgeber (Werbeidee). Se käsitteli mainoskonseptin jäljittelyä. Siinä
vahvistettiin, että vain teoksen ”ilmaisutapa” (esim. kirja, elokuva ääni, yms.), voidaan suojata, mutta ei
markkinointikonseptin ideaa. Ks. myös muita tapauksia Werbeidee-tapauksen ohella, joissa tekijänoikeus
ei ole soveltunut suojamuodoksi mm. GRUR 1995, 47 Rosaroter Elefant sekä Ks. myös I ZR 68/75 (juris) Kettenkertze, GRUR 1979,119 Modeschmuck, GRUR 1979,705 Notizklötze, BGH GRUR 2002,629
Blendsegel, GRUR 2008,790 Pflegebett, GRUR 2005,166 Puppenaustattungen, sekä WRP 2009,1374 Knoblauchwürste. Ks. myös markkinointikampanjan jäljittelystä mm. Cadbury-Schweppes 1 ALL ER (All England
Law Report 213 [1981] RPC (Reports of Patent Design and Trade Mark Rights 429 PC (Privy Council).
Siinä jäljittely katsottiin sallituksi, koska ei esiintynyt sekaannusvaaraa.
172 Ks. Virtanen, s.162 sekä Haarmann (2014), s.121. Aiemmin lähioikeuksia on kutsuttu myös naapuruusoikeuksiksi. Ks. myös Loewenheim, s.761–769.
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Lähioikeus suojaa vain välillisesti teosta. Suoja ei kohdistu teokseen, vaan sen ympärillä tapahtuvaan muuhun toimintaan ”työsuoritukseen” ts. esittämiseen. Mm. esittävän
taiteilijan kohdalla tämä tarkoittaa tiettyä taiteilijan suorittamaa esitystä tämän esittäessä
tekijänoikeudella suojattua teosta (esim. näytelmää) tai äänitallenteen valmistajan kohdalla
sitä, kun äänitallenne valmistetaan (kopioidaan) musiikkiesityksestä ja välitetään valmistajan
suostumuksella, jolloin toistetaan tekijänoikeuden suojaamaa musiikkiteoksen esitystä. 173
Esimerkkinä mm. Hartplatzhelden-tapaus 174. BGH:n ratkaisussa vahvistettiin, että
jalkapallo-ottelua (urheilutapahtumana) ei voi suojata tekijänoikeudella sellaisenaan, eikä urheilijan jalkapallo-ottelussa tekemää suoritusta voida pitää tekijänoikeussuojan kohteena.
BGH totesi, että vastaajan menettely, jossa amatöörijalkapallo-otteluista otettuja videoita oli asetettu yleisön katseltaviksi vastaajan Internet-sivuilla, oli UWG:n
yleislausekkeen perusteella tarkasteltavaa jäljittelyä. Jalkapallopeliä pidettiin jäljiteltävissä olevana elinkeinonharjoittajan suorituksena (Leistungsergebnis).
Alemman oikeusasteen ratkaisussa (Stuttgart), jonka BGH kumosi, vastaajan menettelyä pidettiin sopimattomana jäljittelynä UWG:n yleislausekkeen perusteella.

Lähioikeuksista tietokantojen sui generis -yksinoikeussuojalla voidaan katsoa olevan lähinnä
yhtymäkohtia palvelukonseptin suojan yhteydessä. Palvelukonseptin eräänä erityispiirteenä
on jo edellä todettu olevan huomattava investointi, joka on keskeinen sui generis -yksioikeussuojan edellytys. Mm. alussa esitetyn KultaRahaksi-tapauksen yhteydessä yhteydessä esitettiin investointisuoja-argumentointia175. 176
Tietokanta voi saada tekijänoikeuslain mukaan suojaa kolmella tavalla:
(i) teossuojana,
(ii) luettelosuojana ja
(iii) sui generis-tietokantasuojana (yksinoikeussuojana).

173 HE 170/1997 s.5 sekä Virtanen(2008), s 162.
Ks. myös muita lähioikeuksia koskevia ratkaisuja mm. GRUR 1960, 614 Figaros Hochzeit ja GRUR 1963,
575 Vortragsabend.
174 GRUR 2011,436 Hartplatzhelden. Ks. lähemmin tapauksesta mm. Alen, s. 314–333.
175 MAO: 613/10 KultaRahaksi.
176 TekijäL 49§: n 1 momentin mukaan: ”Sillä, joka on valmistanut
1) luettelon, taulukon ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdistettynä suuri määrä tietoja, taikka
2) tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden
olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin; on yksinomainen oikeus
määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla
siitä kappaleita saattamalla se yleisön saataviin.”
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Näistä jälkimmäinen on erikoislaatuinen siksi, että sui generis -yksinoikeussuojan
syntymisedellytyksenä (TekijäL 49.1 §:n 2-kohta) on ainoastaan säädetty huomattava investointi. 177
On huomattava, että Saksassa ajanjaksona, jolloin oli jo voimassa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva lain yleislauseke (UWG 1909), mutta
puuttui lainsäädäntöä lähioikeuksista kokonaan tai sitä oli vain osittain, lähioikeuksien suojan kaltainen suoja perustui pitkälti sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeeseen (UWG). 178

Jotta lähioikeus soveltuisi suojamuotona palvelukonseptin yhteydessä, olisi kysymyksessä
oltava ensinnäkin tekijänoikeuslain mukainen teos ja teoksen esittämiskriteerin tulisi myös
täyttyä. Käytännössä lähioikeus voi kuitenkin tulla vain harvoin sovellettavaksi palvelukonseptin suojamuotona jäljittelyä vastaan.
Saksalaisessa doktriinissa on esitetty, että tapauksen sijoittuessa tekijänoikeuden
suoja-alan piiriin täydentävä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolinen suoja ei
voi enää tulla kysymykseen. Tämä vahvistettiin mm. GRUR Int 2007,167 Werbefotos-tapauksessa.
Mikäli kysymyksessä taas ei ole tekijänoikeuden loukkausta, ei ole kuitenkaan
täysin poissuljettua, että UWG 3§:n 1 momentin yleislauseke voi tulla sovellettavaksi sopimattomaan jäljittelyyn tällaisessa tapauksessa. Jotta UWG:n yleislauseke
soveltuisi, on kuitenkin oltava käsillä erityiset olosuhteet (besondere Umstände),
oltava tekijänoikeuden suojan ulkopuolella sekä perusteltava sopimattomuus kyseisessä tapauksessa (oltava riittävä oikeusperuste puuttumiselle).

Tällä hetkellä ei ole olemassa palvelukonseptia kokonaisuutena varten omaa erityistä immateriaalista yksinoikeutta. Jotta lähioikeussuojaa investointisuojana voitaisiin soveltaa palvelukonseptiin kokonaisuutena sen jäljittelyn yhteydessä, tulisi tästä tarkoituksesta ja tällaisesta täysin uudesta sui generis-yksinoikeussuojamuodosta sui generis -tietokantasuojan tavoin
säätää lailla erikseen 179. Kuitenkaan palvelukonseptiin kuuluvien yksittäisten elementtien

177 Virtanen(2008), s. 145, 157, 170, 175 ja 185. Tietokannan luominen (”creation”) ei kuitenkaan vielä kvalifioi investointisuojan syntymistä. Sui generis -yksinoikeussuoja on voimassa, kunnes viisitoista vuotta on
kulunut siitä vuodesta, jolloin työ valmistui, tai jos työ saatettiin yleisön saataviin ennen tämän ajanjakson
päättymistä, viisitoista vuotta siitä vuodesta jona työ saatettiin ensimmäisen kerran yleisön saataviin. Suoja
ulottuu kappaleiden valmistamiseen (kopiointikielto) sekä yleisön saataviin välittämiseen kuten tekijänoikeuden osalta. Ks. myös Harenko – Niiranen – Tarkela, s.417.
178 Saksassa mm. 1960-luvulla tapaukset ns. lähioikeustapaukset: ”AKI”, ”Vortragsabend”, ”Figaros Hochzeit”
sekä myöhempää oikeuskäytäntöä mm. GRUR 1999,923 Tele-info-CD. Tapauksessa puhelinluettelokatalogi ei saanut hyväkseen tekijänoikeussuojaa, mutta se sai suojaa UWG.n yleislausekkeen perusteella. Tällöin
haluttiin antaa suojaa kantajan tekemälle huomattavalle investoinnille.
179 Ks. lähemmin uudentyyppisestä lähioikeustyyppisestä suojasta ”Presseverleger Schutz” ja ”Sportveranstalterschutz” Saksassa. Edellisen osalta. mm. Ensthaler & Blanz ja jälkimmäisen osalta mm. Hilty – Henning-Bodewig (2007), Hilty – Henning-Bodewig (2007 b), s. 79–82 ja Ohly (2005), s. 112–113.
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suoja jäljittelyä vastaan lähioikeuden (mm. sui generis -tietokantasuojan) perusteella ei ole
poissuljettua 180.
Tavaramerkki määritellään tavaramerkkilaissa ”erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten
tavaroista” (TMerkkiL 1§)181. Se, mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, koskee mutatis
mutandis myös palveluita. TMerkkiL 1§:n 2 mom:ssa on säädetty esimerkkiluettelo erilaisista
tavaramerkkioikeudella suojattavista merkeistä, joita ovat mm. sana- ja kuviomerkki. 182

”Oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan
muu kuin merkin haltija ei saa käyttää tavaroittensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Mitä tässä on
sanottu, on voimassa riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea
liikkeeseen tässä maassa vai ulkomailla, vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen
maahan kuljetettavaksi” (TMerkkiL 4 § 1 momentti).
Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on aiemmin systematisoitu tavaramerkin erilaisia tehtäviä ts. funktiota 183. Tavaramerkin keskeisin tehtävä on yksilöidä ts. erottaa tavara tai palvelu
toisten tavaroista tai palveluista sekä osoittaa tuotteen tai palvelun alkuperä.
Tavaramerkkioikeus ei suojaa itse tavara- tai palveluhyödykettä jäljittelyä vastaan. Tavaramerkkiin liittyvän kielto-oikeuden sisältönä on, että tavaramerkin haltija voi kieltää muita
käyttämästä tavaramerkkinsä kanssa identtistä ja tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa merk180 Ks. lähemmin TN 2006:3. Palvelukonseptin yksittäiset esteettiset elementit voivat saada immateriaalista
yksinoikeussuojaa tekijänoikeuden tai lähioikeuden perusteella (mm. kirjallisena teoksena ja elokuvana tai
tietokantana).
181 Ks. lähemmin tavaramerkkilainsäädäntöä mm. tavaramerkkilaki 10.1.1964/7, tavaramerkkiasetus
29.5.1964/296, yhteismerkkilaki 5.12.1980/795, Neuvoston asetus 40/94/EY annettu 20. joulukuuta
1993 yhteisön tavaramerkistä, Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY annettu 21. joulukuuta
1988 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (1989) SopS12/1996, Tavaramerkkilakisopimus (TLT, 1994). Ks. myös TEM:n luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain
ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta. Saatavilla netissä https://www.tem.fi/files/41080/Luonnos_hallituksen_esitykseksi.pdf .
182 Haarmann (2014), s. 306–313 sekä s.314–344.Ks. lähemmin kirjallisuutta tavaramerkistä mm. Palm, Weckström, Drockila, Rissanen, Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, Gamm (1989), s.377–388, Holmqvist, Schreiner, Tiili (1988), Tiili (1985), Tiili (1983), Vuorinen sekä Wessman. Ks. myös oikeustapauksia
tavaramerkin ja sopimattoman menettelyn rajapinnasta MD 1993:9 BOSS, MD 1999:21 Robinson, MD
2008:8 Saltkråkan vs. Hotel Villa Villekulla, MD 2003:22 Finncrisp, 2009 EIPR, 70 ja 627 L´Oréal sekä
Helsingin käräjäoikeus 3.3.2005 (5736 /03/15378) Stockmann Hullut Päivät.
183 Ks. lähemmin oikeuskirjallisuutta tavaramerkin tehtävistä mm. Haarmann, s. 246–247, Palm, s.15–32,
Castrén (2000), s. 314–325, Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, s.50–59, Tiili (1972), s. 232–240 sekä
Tiili (1970), s. 240–255.
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kiä 184. Olennaista on huomata, että tavaramerkkisuoja ulottuu vain samoihin tai samankaltaisiin tavaralajeihin 185. Tavaramerkkien sekoitettavuutta on käsitelty seikkaperäisesti suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa mm. Tiili (1972) ja Drockila (1986) 186. 187
Lisäksi erityispiirteenä on laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta syytä huomata, että
TMerkkiL 6§:n 2 momentin mukaan laajalti tässä maassa tunnetun tavaramerkin haltijan
kielto-oikeus ts. estää muita käyttämästä identtistä tai samankaltaista merkkiä voi ulottua
myös tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samoja tai samankaltaisia, kuin ne, joihin tavaramerkki on rekisteröity. Tällöin kuitenkin edellytetään tilannetta, jossa ”toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin
erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle”. 188
Tavaramerkkisuojalla on ollut notorisesti vähemmän vaikuttavuutta innovaation varhaisessa kilpailuvaiheessa toisin sanoen tilanteessa, jossa täysin tuntemattoman elinkei-

184 Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, s. 505 ja 511.
185 Ks.lähemmin sekaannusvaarasta tavaramerkin osalta suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa mm. KM 1960:2,
s.21. Tiili (1972), Tiili (1970) ja Drockila 1986, s.78–327. Ks. myös Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, s.279, 280, 281, 338 ja Castrén (2000), s. 316 ja 324.
Ks. mm Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, s. 281 ja 338. Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa sekaannusvaaratilanteita on ryhmitelty mm. seuraavasti: (i) välitön sekaannusvaara, jolloin merkkien välillä syntyy identiteettielämys (ii) välillinen sekaannusvaara mielleyhtymästä (”likelyhood of indirect confusion”),
jolloin yleisö saattaa erheellisesti otaksua, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä
ja (iii) sekaannusvaara laajassa mielessä, jolloin yleisö saattaa luulla, että tavarat tai palvelut ovat peräisin
taloudelllisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Vert. myös TML 6§:n 2 momentin soveltamisesta sekaannusvaaratilanteen puuttumisesta huolimatta: TML 6§ 1 momentin mukaan tunnusmerkkien toisiinsa
sekoitettavuus on kysymyksessä vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Ks. myös lähemmin kirjallisuutta sekaannusvaaratilanteesta Saksassa mm. Hacker, s. 537–548.
186 Sekaannusvaaratilanteen on katsottu olevan kysymyksessä tavaramerkkioikeudessa, jos on todennäköistä,
että tunnusmerkin kanssa kosketuksissa olevat kuluttajat eivät pysty vaikeudetta pitämään elinkeinonharjoittajien käyttämiä merkkejä toisistaan erillisinä ts. erottamis- ja yksilöintifunktio eivät toimi ja vallitsee
sekaannusvaara hyödykkeiden kaupallisen alkuperän suhteen. Sekaannusvaaran on tapauksen kokonaisarvionnin perusteella katsottu olevan itsestään selvää, jos käsillä on identtiset merkit. Tällöin on vaadittu näyttöä vain siitä, kohdistuvatko merkit samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin. Oikeuskäytännössä
on luotu periaatteita ts. ”apuvälineitä” sekaannusvaaran arviointiin. Tällaisina on käytetty mm. tapauksen
seikaston kokonaisarviointia (ts. sekoitettavuus ei edellytä että kuluttajat tuntevat merkinhaltijana olevan
elinkeinonharjoittajan) sekä ns. ”aikaprioriteettisääntöä”. Sen mukaisesti etusija on sillä, jolla on aikaisempi
oikeusperuste. Ks.mm. KKO 1935 I 69 Peliautomaatit sekä (168/17.5.1960) Korppupakkaus.
187 Ks. aikaprioriteetisäännöstä oikeuskäytännössä mm. MAO: 811/14 Norpeis. Ks. myös mm. Castrén (2000),
s.316, 324. Ks. myös aikaprioriteettisäännöstä (ts. apuvälineestä sekaannusvaaran arvioinnissa) mm. KM
1960:2, s. 17 sekä Godenhielm (1985).
188 Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, s. 393–394. Ks. myös lähemmin oikeuskäytäntöä mm.
MAO:398/14 Satamaito(Valio Plus) ja KKO 2010:12 Voimariini.
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nonharjoittajan uusi tavara- tai palveluhyödyke on vasta tunkeutumassa markkinoille kuin
kypsään kilpailuvaiheeseen edenneessä kilpailuvaiheessa (mm. luksushyödykkeiden imitaatiokilpailussa ja investointikilpailun vaiheessa). Kypsän kilpailun vaiheessa tavaramerkillä
on enemmän merkitystä, koska se omaa jo itsenäisen maineen ja tunnettuuden relevantissa
elinkeinopiirissä, mikä on yhdistettävissä tiettyyn elinkeinonharjoittajaan189.
On selvästi nähtävissä merkkejä siihen suuntaan, että tavaramerkin yhä keskeisemmäksi
funktioksi on muodostumassa tarve suojata tavara- tai palveluhyödykkeen mainetta ja tunnettuutta (goodwill-arvoa). Tavaramerkki soveltuu kuitenkin tähänkin tarkoitukseen vain
rajallisesti. Oikeuskäytännössä on esiintynyt yksittäisiä tapauksia, joissa on arvioitu oikeussuojan legitimointia tavaramerkkioikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. Tällöin elinkeinonharjoittajan mainetta ja tunnettuutta on käytetty hyväksi ilman lupaa ja jäljittelijän menettelystä on lisäksi aiheutunut jäljiteltävälle elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa tai
haittaa, ilman että olisi kysymyksessä sekaannusvaara-tilanne 190.
Tämä näkyy mm. EU:n tuomioistuimen ratkaisussa L’Oréal/Bellure. Siinä tunnustettiin
aiemman doktriinin mukaisen tavaramerkin keskeisen yksilöintifunktion (alkuperäfunktion) lisäksi myös muita tavaramerkkiin liittyviä suojeltavia tehtäviä mm. elinkeinonharjoittajan suojaintressi goodwill-arvoon (investointiin).191
Jatkossa tulkintakäytännössä arvioitavaksi jää se, voiko po. tapauksessa sovellettuja toisen maineen ja tunnettuuden oikeudettomalle käytölle EU:n tuomioistuimen asettamia
kriteerejä siirtyä analogisesti sovellettavaksi mm. arvioitaessa palvelukonseptin erityisesti
palvelutuotteen sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa sitä koskevan yleislausekkeen
perusteella. Toisin sanoen, vaaditaanko tällöin mm. näytön esittämistä jäljittelevän elinkeinonharjoittajan jäljittelystä saamasta hyödystä? Millaista haittaa toisen maineen käytöstä
aiheutuu palvelutuotteen erottamiskyvylle ja maineelle sekä miten maineen epäoikeutettua
käyttämistä on kokonaisuutena arvioitava huomioon ottaen kaikki yksittäistapaukseen liittyvät olennaiset tekijät? Vaikeutena on kaiken kaikkiaan vaadittavan näytön esittäminen
haitasta ja vahingosta jäljitellyn elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin maineelle.
189 Ks. Bessen – Meurer, s. 90–91. Immateriaalista yksinoikeussuojaa (mm. patentointia) osoitettiin tutkimuksessa käytetyn eniten ”shakeout”- vaiheessa ts. osana ”kypsää kilpailun vaihetta”.
190 Ks. lähemmin tapauksia toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudettomasta käyttämisestä tavaramerkkioikeuden ulkopuolisessa tilanteessa mm. L´Oréal SA v. Bellure NV C-487/07 (18.6.2009)
L’Oréal, MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab, MAO:381/12 Fischer, MAO:613/10 KultaRahaksi,
MAO:95/II/202 Dumle ja KKO 2004:4 Puucee.
Ks. myös ulkomaisia ratkaisuja mm. GRUR 2009,1162 DAX- Optionsscheine, I ZR 104/04 (juris) Gartenliege, GRUR 1985,550 Dimple, GRUR 1998,830 Les Paul Gitarren, WRP 1998,1181 MAC Dog, BGH
8.11.2001 Noppenbahnen, GRUR 1983,247 Rolls-Royce, GRUR 1985,876 Tchibo/Rolex, GRUR 2003,973
Tupperwareparty, WRP 2010, 764 WM-Marken, Cadbury-Schweppes, Societe Mars Alimentaire v. Societe Aegean Trade Cy and Istanbul Gida Dis Ticaret As, Court of Appeal Paris, (17.5.1993) [1993 ]12 EIPR, 282,
MD 1993:9 BOSS sekä MD 2003:3 Hästens.
191 L’Oréal SA v Bellure NV C-487/07 (18.6. 2009) L’Oréal.
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Alussa esitetyissä esimerkkitapauksissa palvelukonseptia pyrittiin suojaamaan tavaramerkillä mm. Tupperwareparty-tapauksessa. Tapauksessa vahvistettiin, että tavaramerkkisuoja voi tulla kysymykseen vain tavara- ja palveluhyödykkeen yhteydessä, ei
erityisen jakelumuodon [ ts. palvelukonsepti jakelumuotona] yhteydessä.
HEMGLASS- ja KultaRahaksi-tapauksissa pyrittiin käyttämään tavaramerkkiä
palvelukonseptiin liittyvien elementtien suojaamiseen, erityisesti mm. tavara- ja palveluhyödykkeen maineen suojaamiseen.

Esitettyjen esimerkkitapausten valossa tavaramerkki suojamuotona soveltuu palvelukonseptin suojaamiseen jäljittelyä vastaan kuitenkin vain osittain.
Koska palvelukonsepti on ”hybridimäinen”, tavaramerkki voi soveltua palvelukonsepti-hybridin suojamuodoksi vain siltä osin kuin on kyse palvelukonseptin konkreettisesta ja
aistein havaittavasta ilmaisumuodosta liittyen tavara- tai palveluhyödykkeeseen.
Mm. laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan edellytyksenä sekaannusvaaran ulkopuolisissa tilanteissa – ts. ilman sekaannusvaara -tilannetta – on puolestaan vaadittu merkin
laajaa tunnettuutta ja mainetta siinä maassa, jossa merkkiä käytetään tietyssä relevantissa
kohderyhmässä. Tämä voi harvoin tulla kysymykseen mm. uuden ja markkinoille lanseerattavan palvelukonseptin yhteydessä, kuten edellä viitattu KultaRahaksi-tapaus erityisesti
osoittaa. Ulkomailta Suomeen tuotu ei-omaperäinen palvelukonsepti ei ollut Suomessa tunnettu ja yhdistettävissä tiettyyn elinkeinonharjoittajaan.
Väliyhteenvetona edellä esitetystä esimerkkitapausten valossa käydystä alustavasta tarkastelusta liittyen palvelukonseptin erityispiirteiden suojattavuuteen sekä palvelukonseptin
eri elementtien suojaan keskeisten immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella käy ilmi,
ettei mikään yksittäinen immateriaalinen yksinoikeus sovellu riittävän tehokkaasti ja yksinomaisesti sääntelemään elinkeinonharjoittajan ei-teknisen palvelukonseptin kokonaisuuden
suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan. Oikeustilaa de lege lata voidaan siten pitää ainakin
osittain aukollisena.
Oikeuskäytännön tarkastelun perusteella on lisäksi mahdollista osoittaa, että ei-teknisen
palvelukonseptin yksittäiset elementit voivat saada suojaa jäljittelyä vastaan immateriaalisten
yksinoikeuksien erityisesti tekijänoikeuden, lähioikeuden, mallioikeuden ja tavaramerkkioikeuden perusteella.
Palvelukonseptin yksittäisistä elementeistä esteettiset elementit ja tuote- ja palveluhyödykkeen maine ovat voineet oikeuskäytännön valossa saada suojaa immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella.
Palvelukonseptin erityispiirteistä erityisesti konseptimaisuus, hybridimäisyys ja innovatiivisuus ei-teknisenä innovaationa ovat olleet vaikeasti suojattavissa immateriaalisilla yksinoikeuksilla.
Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty erilaisia ehdotuksia immateriaalisten yksinoikeuksien rajapinnassa esiintyvien mahdollisten oikeusaukkojen tai ongelmatilanteiden ratkaisuvaihtoehdoiksi. On ehdotettu ratkaisuvaihtoehtona mm. asian ratkaisemista kokonaan
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uudella ja erikseen säädettävällä ja nykyisiä immateriaalisia yksinoikeuksia ”paikkaavalla” sui
generis-tyyppisellä lähioikeudella.192
Mm. Hilty ja Henning-Bodewig (2007) ovat esittäneet urheilutapahtumien yhteydessä tapahtuvan oikeudettoman tallentamisen ja levittämisen kontekstissa eräänä
sääntelyvaihtoehtona suojan puutteeseen ts. urheilutapahtumanjärjestäjän sui generis -yksinoikeussuojaa eräänä investointisuojan muotona. Tällainen oikeus on lähellä tekijänoikeuteen läheisesti liittyvää lähioikeussuojaa.
Samantyyppistä lähestymistapaa edustaa ja ilmentää Saksassa 1.8.2013 voimaan tullut lähioikeussuojatyyppinen ”Presseverleger Schutz.”
Kuten jo mainittu muina oikeuskirjallisuudessa esiteltyinä ratkaisuvaihtoehtona on esitetty mm. sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston pohjalle perustuvaa uuden tyyppistä ”sui generis -hybridinormistoa”, joka olisi
joustava tasapainottamaan yhteiskunnallista muutosta kunakin aikana ja kussakin
yhteiskunnassa. Sitä on hahmoteltu olemaan mm. muodoltaan ei-yksinoikeus, joka
kohdistuisi vain loukkaajaan ja olisi kestoltaan lyhytaikainen vastaten edellä kuvatun lead time -suojan vaatimuksiin (ks. edellä mm. Reichman).193
Immateriaalisten yksinoikeuksien ulkopuolisina ratkaisuvaihtoehtoina, joilla
voidaan vaikuttaa erityisesti innovaation suojaamiseen, on kirjallisuudessa tuotu
esiin mm. julkinen tuki ja sen käyttö 194.
Lisäksi eräänä vaihtoehtona on ehdotettu ”tietämisen ja tiedon ” pitämistä julkisena ja kaikkien käytössä olevana hyvänä eikä yksityisessä omistuksessa olevana tietovarantona ts. tiedon pitämistä public domainin piirissä (ks. mm. Peukert 2012).

Edellä esitetty palvelukonseptin erityispiirteiden ja eri elementtien suojan alustava käsittely
keskeisten immateriaalisten yksinoikeuksien valossa osoittaa, että yksittäistapauksessa palvelukonseptin suoja jäljittelyä vastaan muodostuu pitkälti eri immateriaalisten yksinoikeuksien muodostaman palvelukonseptin yksittäisten elementtien suojan yhteisvaikutuksesta 195.

192 Ks. tästä lähemmin mm. Alen, s. 255–266, Lubbock, s.249–252 sekä Hilty – Henning-Bodewig Leistungsschutzrecht zugunsten von Sport Veranstaltern (2007).
193 Mm. Cornish (2001) ja Christie (1995) ovat puolestaan suhtautuneet kriittisesti nykyisten immateriaalisten
yksinoikeuksien suoja-alan laajentamiseen nykyisestä.
194 Ks. lähemmin mm. Stiglitz (2008), 1693.
195 Hippin luento 27.9.2010 ”Technology Based Innovation in Services” (SEM 2010, Otaniemi) sekä Hippin
empiirinen tutkimus tukevat tätä väitettä. Ks. myös ”osasuojasta” Ullmann (1993), s. 334–338.
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2.3 Palvelukonseptin immateriaalista yksinoikeussuojaa
täydentävän suojan asemasta ja argumentoinnista
Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on käsitelty niukasti kysymystä SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella muodostuvasta ns. immateriaalista yksinoikeussuojaa
täydentävästä suojasta immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa.196
Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa kysymystä ovat käsitelleet mm. Salmi–Häkkänen – Oesch – Tommila. Siinä todetaan erityisesti, että ”SopMenL:ssa annetaan
täydentävää suojaa yksinoikeuslakien soveltamisalan ulkopuolisissa tilanteissa”.

Täydentävästä suojasta immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa, joka on
muodoltaan joko välitöntä tai välillistä, ei ole positiivisoikeudellisesti säädetty SopMenL
1§:n 1 momentissa eikä kysymystä ole käsitelty lähemmin lain esitöissä expressis verbis.
Yleislausekkeen perusteella muodostuvan ja sopimattoman jäljittelyn yhteydessä kysymykseen tulevan täydentävän suojan sisältö ja suojan syntymisen erityiset edellytykset ovatkin jääneet oikeuskäytännön varaan ja lainsoveltajan toimesta määriteltäviksi.
”Immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa” tarkoittaa oikeusaukkotilannetta harmaalla alueella, jossa immateriaalinen yksinoikeus ei sovellu tilanteessa
joko siksi että siitä ei ole ollenkaan säädetty tai immateriaalinen yksinoikeussuoja
on kulunut umpeen.
Oikeustieteessä pohdinta on nimenomaan koskenut tällöin mahdollisesti kysymykseen tulevaa yleislausekkeen perusteella tarkasteltavaa suojaa ns. välittömän
suojan tilannetta (unmittelbare Leistungsschutz).

Suomessa täydentävää suojaa ja sen asemaa sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolella de jure on kaiken kaikkiaan pidettävä UWG:n yleislausekkeen
perusteella muodostuvaa täydentävää suojaa heikompana ja rajoitetumpana kuin Saksassa.
Syitä tähän kehitykseen käsitellään lähemmin yleislausekkeen säädöskehitystä kuvaavassa
luvussa 4.

196 Ks. oikeuskirjallisuutta immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävästä suojasta immateriaalisten yksinoikeuksien ulkopuolissa tilanteessa mm. Haarmann (2014), s. 432–433, Hakulinen, Heinonen, Mäenpää,
Pihlajarinne, s 258, Reenpää, Tiili (1976), s.175 sekä Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila, s.82–83.
Ks. myös KM 1953:5, s.36. Tällöinkään ei ole kysymys tekijänoikeussuojasta varsinaisessa mielessä, vaan
lähinnä teollisoikeudellisen suojan kaltaisesta suojasta sopimatonta kilpailua vastaan yksinoikeuslakien ulkopuolisissa tilanteissa.
Ks. myös Saksan osalta Gamm GRUR 1978, 453, Bernitz (1996a), s. 437, Cornish & Llewelyn, s. 11–18,
Tritton, s. 718–719, Fezer (2010), s.1149, Henning-Bodewig (2009), s. 9–27, Köhler – Bornkamm (2014),
s. 473 – 488, Piper – Ohly – Sosnitza, s. 414–416, Heep, s.263, Martin sekä Weihrauch.
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Jos ns. immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävää suojaa tai sen kaltaista suojaa olisi
tarkoitettu lainsäätäjän toimesta sopimattoman jäljittelyn tilanteessa sovellettavaksi Suomessa, siitä olisi todennäköisesti säädetty yleislausekkeen yhteydessä, kuten on säädetty Saksassa
197
. Näin ei Suomessa ole kuitenkaan tehty, vaan mm. elinkeinonharjoittajan sopimattoman
jäljittelyn erityiset soveltamisedellytykset ovat jääneet tulkintakäytännössä eikä lainsäädännössä vahvistettavaksi. Saksassa sopimattoman jäljittelyn erityisistä edellytyksistä on säädetty
UWG 4 §:n Nro.9 a – c kohdissa expressis verbis.
Suomessa SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella syntyvää ns. täydentävää suojaa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa voidaan kuitenkin pitää
kuitenkin mahdollisena, mutta vain oikeusaukkotilanteessa ts. tilanteesta, jossa immateriaalisesta yksinoikeudesta ei ole säädetty tällaista tilannetta varten tai immateriaalinen yksinoikeussuoja on kulunut umpeen. Tällöin muodostuva suoja perustuu kuitenkin SopMenL
1§:n 1 momentin omiin edellytyksiin ja normin omaan tarkoitukseen poikkeustapauksessa.
Suoja on muodoltaan toissijaista ja vaatii nykytilanteessa eri suojaintressien samanasteista
huomioimista sekä erityisesti menettelyn vaikutusten arviointia koskien toimivaa kilpailua,
kilpailuolosuhteita sekä muuta vaikutuksellista taloudellis-sosiaalista toimintaympäristöä.
Kokonaisharkinnan kautta lopputuloksena muodostuvan suojan osalta olisikin terminologisesti perustellumpaa puhua omintakeisesta kilpailusuojan ts. menettelysuojan muodosta (”Art
und Weise”) kuin immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävästä suojasta.
Pohjoismaisissa oikeusdogmaattisissa systematisoinneissa SopMenL 1§:n 1 momentin
yleislausekkeen perusteella syntyvää kielto-oikeutta sopimattoman jäljittelyn tilanteessa on
pidetty immateriaalisen yksinoikeuden kaltaisena suojaoikeutena ts. immateriaalista yksinoikeussuojaa sivuavana tai osuvammin immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävänä
aineettomien oikeuksien lisäsuojana tai sen tyyppisenä menettelysuojana immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. 198
197 Ks. lähemmin yleislausekkeesta, sen käyttöalasta sekä sen perusteluista Saksassa mm. Schröer, s.376.
198 Ks. myös lähemmin immateriaalisen yksinoikeuden ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston mukaisen suojaoikeuden eroista Pohjoismaissa mm. Koktvedgaard (”K”), s.448. K:n mielestä voidaan puhua täydentävästä immateriaalioikeudellisesta suojasta, joka on sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevan normiston mukaan syntyvää menettelysuojaa. K on eritellyt sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston mukaisen menettelysuojan edellytyksiä pohjoismaisen käytännön perusteella.
Ks. myös. mm. Aaltonen, s.59 ja Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren, s.349 ja s.370. Bernitzin mielestä
MFL:n säännökset ”kompleterar det immatrialrättsliga skyddet och sätter viktiga gränser för vad som utgör
tillåten efterbildning”. Ks. samasta myös SOU 1966:71, s. 253 .” Generalklausurelna [Tanskassa, Suomessa
ja Norjassa] kan kompletera den immaterialrättsliga ensamrättslagstifningen”. Huomaa kuitenkin myös
SOU 1966:71, s.323. ”Enligt utredningens rättpolitiska värdering bör alla frågor om objektskydd för produkter lösas inom ramen för den immaterialrättsliga ensamrättslagstiftningen – genom lagen om otillbörlig
konkurrens inte får ges något objektskydd utöver det som följer av speciallagstiftningen”. Ks. myös TEM
(2008), s.21. SopMenL on siinä luettu mukaan lainsäädäntöön, jossa säännellään aineettoman omaisuuden
suojaa. Ks. myös oikeuskäytäntöä UWG:n yleislausekkeen perusteella syntyvän täydentavän suojan ase-
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Ruotsissa on omaksuttu omintakeinen suhtautuminen yleislausekkeen perusteella
syntyvään suojaan, mikä poikkeaa osittain Suomesta ja Saksasta. Ruotsissa elinkeinonharjoittajan suojaintressiä on painotettu Saksaa vähäisemmässä määrässä tulkintakäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa. Tämä ilmenee expressis verbis mm. useista
lainvalmisteluasiakirjoista eri aikoina 199. Ruotsissa ollaan oltu yleisesti täydentävän
suojan osalta sitä mieltä, että absoluuttinen objektisuoja kuuluu vain erityislaeilla
asetettujen immateriaalisten yksioikeuslakien piiriin, eikä se tehtävä kuulu sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevälle normistolle. Toisaalta Ruotsissa on myös katsottu, että mm. immateriaalisella yksinoikeudella ei ole välttämättä
yksinomaista asemaa säännellä sopimatonta jäljittelyä. Näin ollen ei todettu olevan
estettä yhtenevästi saksalaiseen käytäntöön viitaten sille, että sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva normiston yleislauseke voisi myös joissakin tapauksissa täydentää immateriaalisia yksinoikeuksia koskevia lakeja 200.
Osittain poikkeavan tradition ohella Ruotsin erilaista kehitystä suhteessa Saksaan selittää se, että Ruotsista on puuttunut pitempään suojaa vaativa intressitaho
toisin kuin Saksassa 201. Eräänä osoituksena juuri vahvan intressitahon puuttumisesta on mm. SOU 1987:1 ja sopimatonta jäljittelyä koskevan erityislain kokonaan
kariutuminen. Sen on osoitettu kaatuneen juuri elinkeinoelämän ja teollisuuden,
erityisesti pkt-sektorin tuen puutteeseen 202. Bernitz väittää, että pienet elinkeinonharjoittajat jopa hyötyivät tällöin vallinneesta tilanteesta, jossa ne saattoivat
vapaammin jäljitellä ulkomaisia kilpailijoitaan, koska puuttui tehokasta sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa sääntelyä.203
Ruotsissa vasta erityisesti BOSS-tapauksen (1993) myötä 1990-luvulla elinkeinoelämä alkoi aktiivisemmin vaatia tiukempaa sääntelyä ja suojaa sopimatonmasta ja sen toissijaisuudesta suhteessa immateriaaliseen yksinoikeussuojaan mm. GRUR 1997,116 (118)
Prospekthalter. Tapauksessa patentti eikä mikään mukaan immateriaalinen yksinoikeus suojannut suojan
kohteen teknistä ominaisuutta, ja teknisen piirteen vapaana pitämistä [yleistä etua suojaintressinä] haluttiin
korostaa tapauksen olosuhteissa eikä suojaa myönnetty.
199 Ks. mm. SOU1987:1 Otilbörlig efterbildning – Betänkande av utredningen om skydd för företagshemligheter, s. 74–75: ” En vägledande princip vid revisionen av den immaterialrättsliga lagstiftiningen har varit
att de olika speciallagarna skall uttömmande reglera frågan om ensamrättens omfattning… Det synes inte
väl förenligt med denna allmänna princip att genom en bestämmelse mot illojal konkurrens utvidga skyddet
till andra objekt än sådana som omfattas av speciallagstifningen… frågan om objektskydd mot efterbildning
helt bör regleras inom den immaterialrättsliga speciallagsstifningen och att något kompleterande sådant
skydd alltså inte bör skapa genom regler om illojal konkurrens.” Ks. myös SOU 1966:71, s.236 ” Vid revisionen av den immaterialrättsliga ensamrättslagstiftiningen i Sverige har man utgått ifrån något rättsligt
objektskydd mot efterbildning utöver det dessa lagar ger inte skall förekomma. Man har med andra ord
på varje särskiljt område med beaktande av det samhällsekonomiska intresset vägt intressena av skydd och
handlingsfrihet mot varandra.”
200 Ks. mm. SOU 1987:1, s.196 ja Bernitz et alia (2011), s.321–391.
201 Tämä ilmenee mm. SOU 1987:1 lähtöasetelmasta. Selvitystyö lähti liikkeelle elinkeinoelämän vaatimuksesta, mutta hiipui ennen pitkää selvitystä kohdanneeseen elinkeinoelämän piiristä tulleeseen vastustukseen.
Koko lakiehdotus kaatui. Ks. myös Bernitz (1996 b), s. 129, 135–137.
202 Bernitz (1996b), s.136–137.
203 Bernitzin päätelmää tukevat myös Schiffin empiiriset esimerkit Hollannista ja Sveitsistä sekä Höfferin esittämä vertailu Englannin ja Saksan kirjamarkkinoista ja ankaran tekijänoikeuslain vaikutuksista kirjamarkkinoiden kehitykseen vertailumaissa.
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ta jäljittelyä vastaan, erityisesti sekä toisen maineen ja tunnettuuden oikeudetonta
käyttöä että orjallista jäljittelyä vastaan. Tämä muutos näkyi ensi vaiheessa Ruotsin
markkinaoikeuden tulkintakäytännössä 204 .

Saksassa UWG:n yleislausekkeen perusteella syntyvä täydentävä suoja jäljittelyä vastaan saa
nykytilanteessa sisältönsä ja se on normeerattu tiivistetysti UWG (2004) 4 §:n Nro. 9 a – c
kohdissa. Täydentävällä suojalla on perinteisesti tarkoitettu saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa suojaa ns. orjallista jäljittelyä vastaan – ts. teknisellä apuvälineellä tai ilman teknistä
apuvälinettä aikaansaatua toisen elinkeinonharjoittajan aikaansaannoksen suoraa ja välitöntä jäljittelyä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolella olevassa tilanteessa ilman elinkeinonharjoittajan omaa panosta 205.
Saksalaisessa oikeustieteessä UWG:n yleislausekkeen perusteella määräytyvää immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävää suojaa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa
tilanteessa on pidetty monin tavoin vaikeana legitimoida oikeusdogmaattisesti kestävällä
tavalla, erityisesti sekä suojan rakenteen että sen muodon takia 206. Oikeuskirjallisuudessa
onkin laajasti käsitelty kysymystä, voiko täydentävä suoja tulla edelleen kysymykseen UWG:n (2004) yleislausekkeen perusteella. Toisin sanoen, soveltuuko se tilanteessa, jossa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolella toisen elinkeinonharjoittajan tulosten jäljittely ei
sijoitu välittömästi UWG 4§:n Nro. 9 a – c kohtien erityistilanteiden piiriin tai UWG 4§:n
Nro. 10 määrittämän tunnusmerkistön piiriin.207

204 Kur (1996), s. 46. Ks. erityisesti MD 1993:9 BOSS-tapaus. Ks. myös elinkeinonharjoittajien lisääntyneestä
aktiivisuudesta sekä MD:n suuntaviivoja ilmentävistä muista tapauksista mm. MD 2004:23 LEGO, MD
2003:33 Hästens (huom. myös aiemmat Hästens ratkaisut MD 2002:25, MD 2001:16, sekä MD 2002:24),
MD 2002:27 Viennetta, MD 1999:21 Robinson, MD1996:3 Galliano, MD 1985:11 Marlboro, MD 2008:8
Hotel Villa Villekulla sekä MD 2002:17 Gladiatorna.
Ks. myös markkinaoikeuden [ jäljiteltyä] elinkeinoharjoittajaa kohtaan aikaisempaa myönteisemmästä tulkintalinjasta oikeuskirjallisuudessa mm. Bakardjieva-Engelbrekt (2013) s.538: ”… and has been relatively
generously interpreted by the courts or protection of elements of advertising, trade dress and advertising
concepts”.
205 Ks. lähemmin ns. immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävästä UWG:n yleislausekkeeseen perustuvasta
suojasta immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa mm. Fezer GRUR FS, 939, Band II ”Der
Wettbewerbliche Schutz der Unternemerischen Leistung”, Fetzer WRP 2001,1367 ja Ahrens – McGuire, s.
20–35. Saksalaisessa oikeustieteessä siitä käytettyjä käsitteitä ovat mm.”ergänzender wettbewerbsrechtliche
Leistungsschutz” ja ”Nachahmungschutz”. Ne tarkoittavat immateriaalisista yksinoikeussuojaa täydentävää
suojaa. Ks. myös Piper – Ohly – Sosnitza, s. 382. Ks. myös mm. Fezer, GRUR FS, 939, s. 961. ”Nachahmung einer fremden Leistung” (”sklavische Nachahmung ” – teknisellä apuvälineellä [”sklavisch nachbaut”]
tai ilman teknistä apuvälinettä ja ”unmittelbare Lesitungsübernahme” (välitön jäljittely).
206 Mm. Fezer GRUR FS,939, Band II ”Der Wettbewerbliche Schutz der Unternemerischen Leistung.” Ks. lähemmin saksalaista oikeuskirjallisuutta mm. Krämer, Ohly (2004), 169, Hubmann, Kur, Krüger ja Schröer.
207 Oikeuskäytännössä ei ole kuitenkaan täysin poissuljettu sen mahdollisuutta mm. GRUR 2007,795
Handtaschen.”Liegt keiner der Fälle des § 4 Nr. 9 lit.a bis c UWG vor, kann mit blick auf die grundsätzlich
bestehende Nachahmungsfreiheit nur in Ausnahmefällen das Nachahmen eines fremden Produkts als wettbewerbwidrig angesehen werden” [Rdn.51].
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Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa vallitsevana pidettävän tulkinnan mukaan UWG
(2004) säätämisen jälkeen on yleislausekkeen perusteella syntyvää täydentävää suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan yleisesti pidetty mahdollisena kuitenkin enää poikkeuksellisesti
ja vain yksittäistapauksessa, kun erityiset olosuhteet ovat käsillä208. Kysymys täydentävän
suojan asemasta on kuitenkin edelleen kaiken kaikkiaan hyvin kiistanalainen 209. Kriittisesti
täydentävään suojaan kokonaan suhtautuvien tutkijoiden mielestä ns. välitön suoja (”unmittelbare Leistungsschutz”) ei ole enää nykytilanteessa todennäköinen tulkintavaihtoehto 210.
Tätä mieltä mm. Peukert sekä Wiebe. Argumentteina on esitetty mm. sitä, että
taloudellisessa kilpailussa vallitsee pääsääntönä jäljittelynvapaus. UWG 4§:n Nro. 9
a – c kohdat oikeuskäytännössä vuosisatojen aikana esiintyneiden tapausten kodifikaationa poissulkevat muut jäljittelytilanteet soveltamisen ulkopuolelle. UWG:n
yleislausekkeen perusteella syntyvää ”suojaa” ei myöskään pidetä ”kvasi-IPR-suojana” [tämä termi luotiin INS-tapauksen yhteydessä].
Voimassa olevaa IPR-järjestelmää pidettäisiin tämän käsityksen perusteella
numerus clausus -järjestelmänä. Immateriaalisten yksinoikeuksien laajentumisen
(kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen) takia ei ole enää myöskään katsottu esiintyvän
mitään tarvetta ns. täydentävälle suojalle. Lisäksi kantaa on perusteltu erityisesti
sillä, että välitön ns. täydentävä suoja vaarantaa kilpailunvapauden.

Kriittistä suhtautumista täydentävään suojaan on Saksassa perusteltu myös sillä, että immateriaalinen yksinoikeussuoja ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan

208 Tätä käsitystä perustelee osaltaan se, että kokonaan uusia immateriaalisia yksinoikeuksia on syntynyt ja sekä
oikeusvarmuus että normiston läpinäkyvyys ovat korostuneet. Lisäksi ennustettavuus on vaatinut asetettuja oikeusnormeja. UWG (2004) myötä ollaan oikeuskirjallisuudessa oltu enemmän sitä mieltä, että täydentävä IPR-suoja olisi todennäköisesti enää vain mahdollinen tilanteessa, jossa aiheutuu sekaannusvaaraa
kaupallisesta alkuperästä. Ks. myös käsityksistä UWG (2004) säätämisen jälkeen mm. Köhler – Bornkamm
(2014), s. 477–479, Ohly (2009), s. 181–193 ja Köhler (2007), 598.
209 Piper – Ohly – Sosnitza, s 414. Ks. mm. oikeuskäytännöstä WRP 2005, s.476–480 Klembausteine III.
Tapauksessa määriteltiin suojan muotoa ja rakennetta siten, että UWG:n yleislausekkeen mukainen suoja
ei ole muodoltaan” als solches” ts. se suojaa vain menettelyä eikä suojaobjektia. Ks. myös Kur (1995), 469.
Ks. myös BGH GRUR 2011,436 Hartplatzhelden. Tapauksessa rajanvetoa suojan mahdollisuudesta epätavallisessa tilanteeessa. Tällä kannalla mm. Henning-Bodewig ja Ohly.
Vert. toisin mm. Hubbman ”Die Sklavische Nachahmung”, GRUR 1975, 230. Hubbman on tavallaan
toisinajattelija. Hänen johtava argumenttinsa on, että immateriaalisen yksinoikeussuojan muotoja ei ole
säännelty tyhjentävästi. Hänen mielestä voitaisiin legitimoidusti nojautua muuhunkin lainsäädäntöön kuin
immateriaalisia yksinoikeuksia koskeviin lakeihin ja myöntää täydentävää suojaa ts. objektisuojaa. Hubmann perustelee kantaansa oikeuskäytännöllä. Oikeuden funktiona on hänen mielestä täyttää oikeusaukkoja. Ks. myös ”oikeusaukon täyttämisestä ” UWG: n yleislausekkeen avulla mm. Sack (2005), s.532.
210 Piper – Ohly – Sosnitza, s. 414. Ks. myös mm. Köhler – Bornkamm (2014), s.479, Nemeczek (2010),
s.1204, Köhler (2009), s.447 sekä Köhler 2007 GRUR 2007, s. 548.“Ergänzender wettbewerbsrechtliche
Leistungsschutz is fragwurdig.“
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normiston yleislausekkeen mukainen suoja ja immateriaalinen yksinoikeussuoja perustuvat
erilaisiin normistoihin ja suojaintresseihin. 211
Mm. Fetzer ja Sack ovat sitä mieltä, että ei ole olemassa mitään IPR-järjestelmää kokonaisuutena (numerus clausus), joka poissulkee UWG:n yleislausekkeen soveltamisen. Yleislausekkeen perusteella syntyvä omintakeinen suoja voi heidän mukaansa
kuitenkin tulla kysymykseen. Mm. Sambucin ja Ohlyn mielestä ns. suoja sopimatonta jäljittelyä vastaan jää arvioitavaksi ensisijaisesti erityislainsäädännön (immateriaalisten yksinoikeuslakien) kautta ja vain toissijaisesti UWG:n yleislausekkeen
perusteella. Yleislausekkeen nojalla syntyvä suoja voi lisäksi tulla kysymykseen vain
poikkeustapauksissa.
Oikeuskirjallisuudessa Ohly on eritellyt UWG:n (2004) perusteella muodostuvan
täydentävän suojan tulkintavaihtoehtoja Hartplatzhelden-tapauksen yhteydessä 212.
Hartplatzhelden-tapauksen valossa Ohlyn (2010) mielestä on mahdollista systematisoida neljä erilaista argumentaatiomallia ns. täydentävälle ja välittömälle suojalle (unmittelbare Leistungsschutz) seuraavasti:
(i) Välitön suoja ei ollenkaan mahdollinen ja ns. suppea tulkinta UWG 4§:n
Nro. 9 mukaan.
(ii) Välitön suoja ei mahdollinen ja ns. laaja tulkinta UWG 4§:n Nro. 9 mukaan.
(iii) Välitön suoja mahdollinen immateriaalisen yksinoikeuden kaltaisena yksinoikeussuojana (absoluuttinen objektisuoja).
(iv) Välitön suoja olisi mahdollista poikkeustapauksessa, mutta se olisi toissijaista suhteessa immateriaaliseen yksinoikeuteen (”Vorrangthese”)213.
Ohlyn systematisoimista tulkintavaihtoehdoista (iv) tilanteen suoja on muodoltaan
käytännössä välillistä, koska nykyisin edellytetään, että UWG 4§:ssä Nro. 9 säädetty
kriteeristö täyttyy ja kaikkia UWG 1§:n suojaintressejä huomioidaan samanasteisesti lopputuloksessa.
Nykytilanteeseen perustuen jälkimmäistä tulkintavaihtoehtoa (iv) voidaan pitää edelleen kaikkien legitimoiduimpana.

Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa ei ole siis kyetty esittämään täysin tyhjentävää argumentaatiota yleislausekkeen perusteella syntyvästä täydentävästä suojasta ja sen asemasta. Toisin

211 Piper – Ohly – Sosnitza, s. 415 ja s.487–488. Ks. myös Nemeczek WRP 2010, 1204.
212 Ohly (GRUR 2010), s. 487–494.
213 Ks. lähemmin mm. Schreiber, s.117.
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sanoen immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävää suojaa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolissa tilanteessa ei voida siten pitää poissuljettuna.214
Lisäksi muussa ulkomaisessa oikeuskirjallisuudessa, erityisesti anglosaksista oikeusjärjestelmää käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa, on myös esitetty Pohjoismaissa vallitsevasta kannasta poikkeavia käsityksiä, jotka koskevat ns. täydentävän suojan muotoa ja rakennetta 215.
Tällöin elinkeinonharjoittajan suojassa toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä
vastaan, on katsottu perimmältään olevan kysymys yleisestä velvoiteoikeudellisesta suojasta
ts. elinkeinonharjoittajan relatiivisesta vaatimuksesta toisen elinkeinonharjoittajan suorittamaa oikeuden loukkausta vastaan. 216
Elinkeinonharjoittajan suoja toisen sopimatonta jäljittelyä vastaan perustuisi tämän
käsityksen mukaan ”vahingonkorvausoikeudelliseen” (velvoiteoikeudelliseen) liability
rule-perusteiseen kanteeseen [passing-off] (a tort liability). Sen perusteella kysymykseen
tulevaa oikeusperustetta olisi mahdollista tulkita eräänlaiseksi sopimukseen perustuvan vahingonkorvausvastuun, sopimuksen ulkopuolisen vahingonkorvausvastuun ts.
deliktivastuun sekä omaisuudensuojanormiston välimaastoon sijoittuvaksi oikeusperusteeksi. Tällaisella oikeusperusteella on yhteneväisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia lainsäädännöllä sääntelemättömän ”kohtuusperiaatteen” ts. yleisen perusteettoman
edun palautuksen opin (yleissäännön) kanssa, kuten on aiemmin esitetty.217

Koska Suomessa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella muodostuvaa suojaa ei ole vakiintuneesti pidetty immateriaalisten
yksinoikeuksien perusteella syntyvän suojan kanssa identtisenä, miten yleislausekkeen perusteella muodostuva suoja sitten eroaa immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella syntyvästä suojasta.
214 Ks. myös viimeaikaista oikeuskirjallisuutta mm. Köhler – Bornkamm (2014), s. 478–479. Köhler – Bornkammin mielestä yleislausekkeen perusteella muodostuvaa suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan ei enää
ainakaan pidetä immateriaalisen yksinoikeussuojan kaltaisena suojana, samalla kyseenalaistetaan myös,
onko UWG 2004 jälkeen UWG 4 §:n Nro. 9 perusteella syntyvä suoja täydentävää suojaa (”ergänzender
wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz”) vai jotain muuta. Ks. myös lähemmin tästä mm. Köhler (2007),
s.548.
215 Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Samuelson et alia [Manifesto] (1994), Reichman (1994) sekä Reichman
(2001).
216 Ks. Reichmanin lisäksi kirjallisuutta sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa perusteella syntyvän
suojan velvoiteoikeudellisesta luonteesta mm. Kamperman Sanders (1996a) ja Kamperman Sanders (1997),
Logan sekä Vedenkannas.
217 Ks. lähemmin passing off-kanteesta ja sen edellytyksistä Iso-Britannian common law -järjestelmässä mm.
Cornish & Lwellyn (”C&L”), s. 627–664. C&L referoi mm. englantilaista Jif Lemon -tapausta (s. 629).
Tapauksessa vahvistettiin passing off-kanteen soveltamisedellytyksiksi seuraavat: (i) kantajan on osoitettava
tavaraan tai palveluun liittyvä maine (”reputation”) (ii) kantajan tuli myös osoittaa vastaajan ”misrepresentation” (iii) kantajan on lisäksi näytettävä, että hän on kärsinyt tai vaarassa kärsiä vahinkoa (”damage”)
vastaajan menettelystä.
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Vedenkannas on esittänyt tästä poikkeavan tulkinnan. Vedenkannas on rinnastanut sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston
yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan immateriaaliseen yksinoikeussuojaan 218.
Kuten on jo todettu, immateriaalisen yksinoikeuden perusteella suoja jäljittelyä vastaan
määräytyy lainsäädännössä asetettujen immateriaalisia yksinoikeuksia koskevien erityislakien (mm. patenttilaki ja tekijänoikeuslaki) perusteella. Mm. esimerkkitapauksissa esiintyville immateriaalisille yksinoikeuksille on ominaista, että ne ovat muodoltaan lainsäädännöllä asetettuja ja absoluuttisia yksinoikeuksia 219. Tällainen absoluuttinen ja subjektiivinen
yksinoikeus sisältää sen haltijalle kuuluvan positiivisen oikeuden käyttää ko. oikeutta. Vastaavasti immateriaalisen yksinoikeuden negatiivisena sisältönä on, että oikeudenhaltijalla on
oikeus kieltää kolmatta käyttämästä tätä yksinoikeutta ilman oikeuden haltijan suostumusta.
Yleislausekkeen perusteella syntyvästä kielto-oikeudesta on sen sijaan käytetty vakiintuneesti ilmaisua menettelysuoja tai kilpailusuoja. Sen perusteella muodostuva suoja ei perustu
immateriaalista yksinoikeutta sääntelevään erityiseen yksinoikeuslakiin eikä sen perusteella
syntyvä oikeus ole muodoltaan yksinoikeus. SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella syntyvä suoja siis poikkeaa immateriaalisesta yksinoikeussuojasta. Suoja on toissijaista, immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävää suojaa. Lisäksi suoja on kasuistista. 220
Toiseksi immateriaalisen yksinoikeuden tarkoituksena on turvata yksityistä suojaintressiä ja omistusoikeutta. Sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa ratio legis on sen
sijaan turvata reilua ja hyvän tavan mukaista kilpailua (”fairness of competition”)221. So218 Vedenkannas, s.86.
219 Esim. PatL 1 §:ssä yksinoikeudesta on säädetty seuraavasti: ” Joka on tehnyt … keksinnön…voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan
kuin tässä laissa säädetään.”
220 Ks. mm. BGH GRUR1992, 697 ALF. Tapauksessa vahvistettiin, että immateriaalista yksinoikeussuojaa pidettiin ensisijaisena. Se sulki pois UWG:n yleislausekkeen mukaisen suojan. Ks. ensijaisuudesta myös mm.
BGH GRUR 1994,630 Cartier-Armreif. Ks. myös mm. BGH GRUR 2002,629 Blendsegel. Tapauksessa
UWG:n yleislausekkeen perusteella syntyvää täydentävää suojaa pidettiin riippumattomana siitä, voitaisiinko mallisuojaa soveltaa suojamuotona ko. tapauksessa. Kuitenkin edellytettiin, että erityiset olosuhteet
olivat käsillä. Mm. oli oltava omaperäinen, tunnettu, kokonaisvaikutelma samanlainen (ähnlich), sekaannusvaara välillisestä harhaanjohtumisesta, jäljittelyn intensiteetti jne.
221 Ks. Köhler – Bornkamm (2014), s. 134, Fetzer (2008), 1 sekä Baumbach – Hefermehl, s.125–128. Kilpailuoikeuden tehtävänä ei ole sallia rajoittamatonta kilpailua, vaan suojaintressinä on ainoastaan ”freedom
of fair competition” Se ei anna oikeutusta käyttää esim. kiellettyjä kilpailukeinoja (esim. boikotti, määrävän
markkina aseman väärinkäyttö). Toisaalta sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva normisto
ei suojaa kilpailunrajoittamiselta. Sen tehtävänä on puolustaa ”fairness of fair competition”. Saksalaisessa
oikeustieteessä on myös esitetty käsitys että, perinteinen kilpailuoikeusnormisto ja sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskeva normisto eivät ole periaatteessa täydentäneet toisiaan, eivätkä antaneet etusijaa toiselle normistolle. Niillä on osoitettu olevan eri tarkoitus, vaikka sama päämäärä ts. turvata kilpailuinstituutiota. Ks. myös Piper – Ohly – Sosnitza, s.155
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pimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen päämäärä
rakentuu tällä hetkellä de facto pitkälti yleisen edun turvaamisesta. Ts. painotetaan yksinomaisesti suojattavan elinkeinonharjoittajan yksilöllisen suojaintressin sijasta menettelyn
hyvän liiketavan mukaisuutta, markkinoiden toimivuutta ja vapaan kilpailun turvaamista,
eikä kuten erityisten immateriaalisten yksinoikeuksien ollessa kyseessä pelkästään oikeuden haltijan absoluuttisen oikeuden turvaamista ts. omaisuuden suojaa (ks. property rights
suuntaus edellä). 222
Kolmanneksi immateriaalisen yksinoikeuden ja SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella
muodostuvan suojan osalta eroavaisuutena voi lisäksi todeta normistojen erilaisen synty- ja
kehityshistorian sekä niitä koskevan tradition. Vaikka immateriaalinen yksinoikeus ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa sisältyvät molemmat samantasoisesti teollisoikeuden
käsitteeseen mm. Pariisin yleissopimuksessa (1883), niiden Pariisin yleissopimuksen solmimisen jälkeinen kehitys poikkeaa toisistaan, kuten jäljempänä normiston kansainvälistä
ulottuvuutta käsittelevässä luvussa 3 esitetään.223
Neljänneksi sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella syntyvä suoja ja immateriaalisen yksinoikeuden perusteella syntyvä
suoja eroavat toisistaan kielto-oikeuden vaikutusten ja suojan ajallisen keston osalta. Immateriaalinen yksinoikeus on muodoltaan lainsäädännöllä rajattu konkreettinen ja absoluuttinen yksinoikeus, joka kuuluu immateriaalioikeuden haltijalle. SopMenL 1 §:n 1 momentin
yleislausekkeen perusteella syntyvä elinkeinonharjoittajan kielto-oikeus on relatiivista ts.
tehokasta vain sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa käyttävään elinkeinonharjoittajaan (ts. elinkeinonharjoittajan relatiivinen suojaoikeuspositio). Lisäksi yksittäisen immateriaalisen yksinoikeuden perusteella syntyvä oikeus on luonteeltaan väliaikainen ja ajalliselta
kestoltaan lainsäädännöllä rajoitettu monopolioikeus, kun taas mm. SopmenL 1§:n 1 momentissa ei ole asetettu ajallista rajoitusta suojaoikeuden kestolle expressis verbis.
Saksalaisessa oikeuskäytännössä yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan ajallista
ulottuvuutta (suojan kestoa) on käsitelty mm. Notentischbilder- ja Modeneuheit-tapauksissa.
Notentischbilder-tapauksessa ei pidetty perusteltuna enää yli viittäkymmentä
vuotta kestävää nuottien suojaa.
Modeneuheit-tapauksessa puolestaan BGH määritti yleislausekkeen perusteella
ratkaisemassaan tapauksessa elinkeinoharjoittajan jäljittelysuojalle rajoitettua suoja-aikaa muotivaatesarjan todennäköisen myyntisesongin perusteella.224

222 Mm. Saksassa UWG:n (2004) 1§:ssä ja 3 §:n 1 momentissa on positiivisoikeudellisesti säädetty elinkeinonharjoittajan intressiä laajemmalle ulottuvasta suojaintressistä (”Schutzzwecktrias”) kuin mitä vastaava
SopMenL 1§: n 1 momentti de lege lata ja lain esityöt edellyttävät. Ks. myös HE 114/1978, s. 3.
223 Ks. Cornish – Llewelyn, s.782.
224 Ks mm. GRUR 1986,895 Notentischbilder sekä GRUR 1973,478 Modeneuheit. Ks. myös Heyers,
s. 23–27. Ks. myös Harte-Bavendamm – Henning-Bodewig, s.1025, 1054.
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Kaiken kaikkiaan SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella muodostuva suojapiiri, suojan
syntymisedellytysten konkreettisuus ts. vain yleisistä soveltamisedellytyksistä on positiivisoikeudellisesti säädetty, oikeudenloukkaus ja sitä koskeva seuraamusjärjestelmä poikkeavat
olennaisesti yksittäistä immateriaalista yksinoikeutta varten säädetystä.
Mm. mikäli elinkeinonharjoittaja syyllistyisi mm. toisen elinkeinonharjoittajan
kannalta sopimattomaan jäljittelyyn ja menettely katsottaisiin SopMenL 1§:n 1
momentin vastaiseksi niin, SopMenL:n mukaisina oikeusseuraamuksina voisivat
tulla kysymykseen de lege lata markkinaoikeudellinen kielto (varsinainen kieltopäätös tai väliaikainen kielto), uhkasakko, oikaisutoimi, kiellon julkaiseminen, turvaamistoimi, oikeudenkäyntikulujen korvaaminen sekä vahingonkorvaus.
On erityisesti lisäksi huomattava, että SopMenL 1§:n 1 momenttiin liittyvää
omaa vahingonkorvaussäännöstä ei ole säädetty toisin kuin on säädetty immateriaalisten yksinoikeuksien yhteydessä.225

Kuvatuista eroista huolimatta SopMenL 1§:n 1 momenttiin perustuvalla suojalla on myös
yhteneväisyyksiä immateriaalisen yksinoikeuden nojalla syntyvän suojan kanssa. Useat immateriaaliset yksinoikeudet edellyttävät suojan syntymiseksi laissa asetettujen kvalifioivien
kriteerien täyttymistä, kuten mm. omaperäisyyttä ja tunnettuutta. Samoja kriteerejä esiintyy
myös tulkintakäytännössä SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella ratkaistujen tapausten yhteydessä 226. Lisäksi saksalaisessa oikeuskäytännössä mm. sopimattoman
jäljittelyn seurauksena syntyvä UWG:n yleislausekkeen nojalla syntyvä vahingonkorvausvelvollisuus on rinnastettu vastaavaan immateriaalisen yksinoikeuden loukkauksesta suorittavaan lisenssianalogiaan perustuvaan vahingonkorvauksen tilanteeseen siitä riippumatta,
onko kysymys immateriaalisen yksinoikeuden loukkauksesta vain aineettomien oikeuksien
lisäsuojasta yleislausekkeen perusteella. 227
Kuten tähän mennessä esitetystä on käynyt ilmi harmaalla alueella vaikuttava sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislauseke voi myös erityisissä
olosuhteissa ja yksittäistapauksessa turvata elinkeinonharjoittajan luovuuden omaperäistä
tulosta ja suojaintressiä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. SopMenL
1 §:n 1 momentin mukaista suojaa on perusteltu ennen kaikkea sillä, että se tekee mahdolliseksi yksittäistapauksessa erityisten markkinaolosuhteiden monipuolisemman huomioon
ottamisen yksittäisen immateriaalisen yksinoikeuden painottuessa elinkeinonharjoittajan
225 Ks. oikeussuojakeinoista lähemmin mm. Ekblom-Wörlund – Myöhänen, s. 354–370, Aaltonen, s. 169–
199 sekä immateriaalisten yksinoikeuksien osalta erityisesti Norrgård: Interimistiska förbud i immatrialrätten (2002).
226 Tunnusmerkistöä koskien mm.”omaperäisyyttä” löytyy mm. MAO:n viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä ks.
mm. tapauksia Crocs, Froosh, Folkia, Fischer, Abloy sekä ABB.
227 Mm. GRUR 1972,189 Wandsteckdose II.
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yksityisen suojaintressin ja omaisuuden turvaamiseen 228. On selvää, että immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa juuri tässä mielessä sopimattomalla menettelyllä
elinkeinotoiminnassa koskevalla normiston yleislausekkeella on erityistä kysyntää.
Voidaankin olettaa, että mikäli SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen nojalla muodostuvaa suojaa pidettäisiin oikeusdogmatiikassa immateriaalisen yksinoikeussuojan
eräänä ilmenemismuotona tai että yleislausekkeen perusteella syntyvä suoja rinnastettaisiin
asemaltaan lailla säädetyn immateriaalisen yksinoikeuden perusteella syntyvän immateriaalioikeussuojan kanssa identtiseksi, olisi tästä tarkoituksesta nimenomaisesti säädetty laissa.
Tällöin immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävästä suojasta olisi todennäköisemmin
säädetty joko sui generis-yksinoikeuden muodossa tai jo voimassa olevaa immateriaalisia yksinoikeuksia koskevaa normistoa täydentämällä.229
Täysin ongelmattomana ei voida kuitenkaan pitää sellaistakaan oikeusdogmaattista
systematisointia, jossa SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella syntyvää suojaa pidetään
immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävänä suojana immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa, vaikka normin (yleislausekkeen) perusteella syntyvällä suojalla sen
muodon ja rakenteen perusteella olisi joitakin yhtymäkohtia immateriaaliseen yksinoikeussuojaan.
Tätä käsitystä voi perustella ensinnäkin normistojen muodon ja rakenteellisen eron lisäksi ennen kaikkea normistojen keskeisellä poikkeavuudella liittyen niiden turvaamiin suojaintresseihin sekä suojan kestoon.
Siten yleislausekkeen perusteella syntyvä suoja jäljittelyä vastaan perustuu kyseisen lain
omiin lähtökohtiin, edellytyksiin sekä päämääriin siitä riippumatta, onko sen perusteella
syntyvä suoja käsitteellisesti täydentävää suojaa vai jotain muuta suojaa.
Yleislausekkeen perusteella syntyvä suoja ei voi muodostua subjektiiviseksi ja absoluuttiseksi omaisuuden suojalla turvatuksi yksinoikeudeksi. SopmenL 1 §:n 1 momentin sanamuodosta tai po. lain esitöistä ei ole löydettävissä tukea sellaiselle päätelmälle, että sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa normiston mukaan muodostuva suoja olisi
tarkoitettu nimenomaisesti immateriaalioikeussuojaa täydentäväksi suojaksi, vaikka sen

228 Mm. Suthersanen (1998), s. 272–277 . Immateriaalinen yksinoikeus (Suthersanenin esimerkissä mallioikeus)
ei ota huomioon markkinaolosuhteita (” external market constraints”), jotka olennaisesti vaikuttavat mm.
innovaation läpimurtoon markkinoilla.” External market constraints” on mahdollista sen sijaan huomioida
sopimatonta menettelyä koskevalla normistolla. Ks. myös Franzosi (1990) ja (1997).
229 Ks. mm. BGHZ GRUR 1997, 459 CB-infobank I. Tapauksessa vahvistettiin yleislausekkeen perusteella
syntyvän suojan asemaa immateriaalisen yksinoikeussuojan rinnalla tilanteeessa, jossa ei ollut käsillä immateriaalista yksinoikeussuojaa ts. tekijänoikeussuojaa tai tietokantaa koskevaa sui generis -yksinoikeussuojaa.
Esimerkkinä viimeaikaisesta kehityksestä on mm. Saksassa 1.8.2013 voimaan tullut Presseverleger Schutz.
Siitä on säädetty tekijänoikeuteen kuuluvana lähioikeutena. Suomessa vastaavasti esimerkkinä on TekijäL
49§ 1 mom., jossa on säädetty sui generis -yksinoikeudesta tietokantaan.
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perusteella muodostuvaa suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan ei ole sinänsä poissuljettu.230
SopmenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella syntyvä suoja mm. palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä vastaan sijoittuu näin ollen oikeusdogmatiikassa immateriaalisten yksinoikeuksien rajapinnalle olematta suojamuotona täysin identtistä immateriaalisen
yksinoikeussuojan kanssa tai sen kaltaista ja sen kanssa yhtenevää suojaa.
Erityisesti on syytä lisäksi huomata ennen oikeuskäytännön tarkempaa analysointia ja
sen pohjalta tehtäviä havaintoja, että yleislausekkeen (erityisesti Saksan UWG:n (2004) 3
§:n 1 momentin) perusteella elinkeinonharjoittaja on voinut saada hyväkseen enintään välillistä suojaa toisen elinkeinonharjoittajan jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden
ulkopuolisessa tilanteessa. Toisin sanoen elinkeinonharjoittajan käyttämää jäljittelyä ei ole
pääsääntöisesti pidetty kiellettynä per se, vaan ainoastaan menettelyä (Art und Weise) erityisissä olosuhteissa ja yksittäistapauksessa. Toisaalta viimeaikaisessa oikeuskirjallisuudessa
on myös alettu esittää kritiikkiä UWG:n (2004) taustalla vaikuttavien eri päämäärien ja
suojaintresseissä tapahtuneiden muutosten johdosta koko täydentävän suojan konstruktiota
vastaan.

2.4 Havaintoja sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevan normiston
yleislausekkeen perusteella muodostuvasta suojasta jäljittelyä
vastaan – suojasubjekti, suojaobjekti sekä suojasta
henkilörelaatioina
(i) Suojasubjekti
Yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan muotoa ja rakennetta on mahdollista myös systematisoida toisella tavalla tarkastelemalla normin kohteena olevaa suojasubjektia ts. sitä henkilöpiiriä, joka saa hyväkseen suojaa, tarkastelemalla myös suojaobjektia ts. suojan kohdetta sekä
normin sääntelemiä erilaisia relaatiota ts. henkilösuhteita jäljittelysuojan tilanteessa.
Suojasubjektilla tarkoitetaan tässä sitä konkreettista suojan haltijatahoa, jota säännöksellä yksittäistapauksessa suojataan 231.

230 Vert. ts. kuitenkin HE 1970:113. Hallituksen esitys Eduskunnalle mallioikeuslaiksi, s 3. ”VilpKilpL:n säännökset saattavat eräissä tapauksissa antaa suojaa vilpillistä kilpailua vastaan, mutta säännösten soveltaminen
jäljittelytapauksiin on tulkinnanvaraista”.
231 Piper – Ohly – Sosnitza, s.154:”Wen schutzt das Wettbewerbsrecht?“
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Po. lain suojasubjektina esiintyy vain elinkeinonharjoittaja. Sanamuodosta huolimatta normia koskevan oikeuskäytännön perusteella suojasubjektina ei ole pidetty ainoastaan
hyvän liiketavan vastaisen tai muutoin sopimattoman menettelyn kohteeksi konkreettisesti
joutunutta elinkeinonharjoittajaa. Onkin perustellusti tulkittavissa, että SopmenL 1§:n 1
momentissa tarkoitettu suojan haltija-asema ei rajoitu yksistään jäljittelyn kohteena olevaan
elinkeinonharjoittajaan, vaan suojasubjektipiiri on tätä laajempi 232.
Suojan haltija-asema ulottuu de facto kattamaan myös muita markkinatoimijoita, kuten
jäljitellyn elinkeinonharjoittajan lisäksi horisontaalisesti tai vertikaalisesti kilpailevia muita
elinkeinonharjoittajia sekä myös muita kuin menettelyn vaikutusten kohteeksi joutuneita
kuluttajia. Näistä markkinatoimijoista ei ole Suomessa positiivisoikeudellisesti säädetty sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevassa laissa toisin kuin on säädetty Saksassa
ja Ruotsissa.
UWG (2004) 1§:n perusteella suojan todetaan kohdistuvan lisäksi yleiseen etuun, joka
ei kuitenkaan ole varsinaisesti konkreettinen suojaa saava haltijataho, jolle yleislausekkeen
perusteella syntyisi oikeuksia tai velvollisuuksia. 233
(ii) Suojaobjekti
Toinen tapa tarkastella yleislausekkeen perusteella muodostuvan täydentävän suojan sisältöä
on tarkastella suojan kohdetta ts. suojaobjektia.234
Suojaobjektilla tarkoitetaan tässä sitä, mikä on normin perusteella syntyvän suojan kohteena 235.
Siitä huolimatta, että Saksan UWG:ssa (1909) suojan kohteeksi ei säädetty expressis
verbis elinkeinoharjoittajan absoluuttista ja subjektiivista suojaoikeutta, tuomioistuimet alkoivat myöntää yleislausekkeen perusteella jäljitellylle elinkeinonharjoittajalle immateriaalioikeudellisen suojan kaltaista täydentävää suojaa (per se).

Kun tarkastellaan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen suojan kohdetta kuten palvelukonseptin jäljittelytilanteessa erityisesti palvelukonseptin edellä systematisoituja elementtejä mm. toiminnallisuutta, vuorovaikutteisuutta
ja palvelukonseptiin liittyvää mainetta ja tunnettuutta niitä ei ole pidetty immateriaalisen
yksinoikeuden suojan kohteena tai omaisuuden suojan piirissä olevana omaisuuseränä tai
yksinoikeutena, kuten on jo aiemmin osoitettu. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty vakiin-

232 Ks. mm. HE 114/1978 ja KM 1977:40, erityisesti Kivivuoren eriävä mielipide, s.61–62.
233 Piper – Ohly – Sosnitza, s.154. Ks. lähemmin yleisestä edusta mm. Drier, s. 296–298 sekä Otto:
Allgemeinintressen in neuen UWG (2007).
234 Saksalaisessa immateriaalioikeudessa Kohlerin 19. vuosisadalla kehittämä ”objektiteoria ”on saanut väistyä.
235 Piper – Ohly – Sosnitza, s. 154:“Was schutzt das Wettbewerbsrecht?“
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tuneesti tulkinta, että yleislausekkeen perusteella ei voi saada absoluuttista suojaa jäljittelyä
vastaan 236. Yleislausekkeen suojan kohteena on sen sijaan vakiintuneesti katsottu olevan
elinkeinonharjoittajan suoja toisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa käyttämää
menettelyä, käyttäytymistä ja elinkeinonharjoittajan toimintaa (jäljittely) vastaan – ei sellaisenaan, vaan ainoastaan suhteessa käytettyyn menettelyyn (”Art und Weise”) 237. Erityisesti
on pidetty ratkaisevassa asemassa sitä, missä muodossa ja millä tavalla jäljittely tapahtuu ts.
miten elinkeinonharjoittajan käyttäytyminen (jäljittely) ilmenee.
Kaiken kaikkiaan yleislausekkeen määrittämän suojan kohteen piiri ulottuu de facto
nykyään sopimattoman jäljittelyn kohteena nimenomaisesti olevaa elinkeinonharjoittajan
suojaintressiä laajemmalle.
Lähihistoriallisen kontekstualisoinnin avulla on mahdollista osoittaa, että sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen suojan kohteena aiemmin yksinomaisena ollut elinkeinonharjoittajan suojaintressi on monipuolistunut mm. Saksassa ja
Suomessa taloudellis-sosiaalisen toimintaympäristön muuttumisen seurauksena 238. Suojeltavana arvona ei ole enää 21. vuosisadalla yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan suojaintressi, vaan eri suojaintressien muodostama samanasteinen kokonaisuus yksittäistapauksessa,
kuten myöhemmin säädöskehityksen yhteydessä luvussa 4 esitetään239.
Sekä objektiteoriaan että suojaobjektiaseman käyttämiseen ”systematisointivälineenä”
suhtaudutaan kaiken kaikkiaan oikeustieteen piirissä kriittisesti.240

236 Ks. mm. Aro (1973a), s. 5, Prop 1970 /57, s. 75–76 sekä Schröer, s. 31.
237 Haarmann (2014), s. 2 ja 432–433. Ks. myös Kamperman Sanders (1997), s. 6–9. Kamperman Sandersilla
suojan kohteena on elinkeinonharjoittajan käyttäytyminen enemmän kuin elinkeinonharjoittajan suojaintressin turvaaminen.
238 Husa (2013), s.13. Husan käyttämä ilmaisu (”lähihistoriallinen kontekstualisointi”) Raution eurooppaoikeuden
tutkimuksessa kehittämästä termistä, jonka mukaan oikeusvertailua suoritettaessa oikeuskäytäntöä tai oikeudellista normistoa vertailemalla arvioidaan tapauksia tai normistoa paikan ja ajan olosuhteet huomioiden.
239 Ks. mm. Müller-Laube, s.480–511.
240 Ks. mm. Helin (1978), Helin (1988), Koulu ja Koktvedgaard. Ks. kritiikistä objektiteoriaa kohtaan mm.
Helin (1978), s. 650–652. Helinillä immateriaalisen yksinoikeuden (esim. tekijänoikeuden) sisältönä on
immateriaalioikeuden haltjijan oikeus vaatia määrätyltä henkilöpiiriltä tietynlaista käyttäytymistä. Ks.
myös Koulu, s. 45–47. Koululla ”kysymys oikeuden kohteesta siirtyi periferiaan”. Koulun mielestä, mikäli
immateriaalisen yksinoikeuden sisältö halutaan kuvata, on esitettävä eri henkilötahojen väliset oikeudelliset
relaatiot – ei enää henkilösuhteista vaan ”markkinaorientoitumisena” ts. suojan laajentuminen ydinalueiden
ulkopuolelle ja on syntymässä uusi immateriaalinen yksinoikeus, joka on taloudellisesti eriytettyä kohtuusharkintaa ”.
Ks. myös Koktvedgaard, s.443–448. Ks.myös pohdintaa sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa edellytysten yhteydessä mm. Heyers sekä Drockila (1975), s. 26–27.
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(iii) Suoja henkilörelaatioina
Yleislausekkeen perusteella syntyvää suojaa on lisäksi mahdollista systematisoida siirtymällä kokonaan pois subjekti- ja/tai objektiperusteisesta tarkastelusta. Tarkastelun näkökulma
siirtyy tällöin yleislausekkeen sääntelemiin eri henkilöiden välisiin oikeussuhteisiin ts. relaatioihin 241. Tällöin analyysin kohteena on mm. palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn
yhteydessä jäljitellyn elinkeinonharjoittajan asema suhteessa muihin markkinatoimijoihin
nähden sekä elinkeinonharjoittajan asemaan liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet. 242
Kivivuori on käsitellyt yleislausekkeen eri henkilörelaatioita sekä systematisoinut niiden
yhteiskunnallista painoarvoa komiteanmietinnön (KM 1977:40) yhteydessä.243
Kivivuori on systematisoinut kolme eri vaikutuksellista oikeussuhdetta:
(1) markkinoiva elinkeinonharjoittaja ja toisen elinkeinonharjoittajan sopimattoman menettelyn kohteeksi joutuva kilpaileva elinkeinonharjoittaja,
(2) markkinoiva elinkeinonharjoittaja sekä ei-kilpaileva ja ostajan asemassa toimiva
elinkeinonharjoittaja sekä
(3) markkinoiva elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja (kuluttajarelaatio).244
Näistä relaatiosta Kivivuoren mielestä (3) kuluttajarelaatio ts. kuluttajansuojaintressi on yhteiskuntapoliittisesti merkittävin yleislausekkeen suojaintresseistä.245
Tätä elinkeinonharjoittaja-kuluttaja suhdetta (ts. B2C) sääntelee ensisijaisesti
kuluttajansuojalainsäädäntö, erityisesti KSL:n 2 luku.

Kivivuoren tarkastelutapaa on kuitenkin mahdollista edelleen systematisoida mm. seuraavassa esitettävään muotoon silmällä pitäen erityisesti elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn tilannetta. Tällaisessa tapauksessa SopMenL 1§:n 1 momentin
piiriin kuuluvia relaatioita on mahdollista eritellä seuraavasti:
241 Ks. oikeuden sisällön analysoimisesta oikeussuhteissa mm. Laakso, s. 468–473. Laakso käyttää esimerkkinä
Zittingin kehittämää konstruktiota omistusoikeudesta. Zitting on systematisoinut omistusoikeuden sisältöä
erittelemällä eri oikeussusuhteita ja tarkastelemalla omistajan oikeusasemaa, omistajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Kun jollain taholla on esimerkiksi yksinomainen omistusoikeus, se tarkoittaa, että tällä taholla
on omistusoikeutta vastaava käyttövalta esineeseen (ad omnem usum), jolloin viime kädessä omistajalla on
oikeus oikeuskoneiston apua käyttäen torjua muiden yrityksiä häiritä omaisuuden käyttöä. Ks. myös mm.
Helin, s. 645 sekä Koulu, s.46. Ks. myös Aarnio LM (1998), s. 987 sekä Kartio, s.4.
242 Elinkeinonharjoittajan oikeusasemaan liittyviä oikeussuojakeinoja mm. sopimattoman jäljittelyn tilanteessa
ovat oikeuskirjallisuudessa systematisoineet mm. Ekblom-Wörlund – Myöhänen, s. 354–370 sekä Aaltonen, s.169–199.
243 KM 1977:40. Kilpailumenettelytoimikunnan mietintö, s. 61–62.
244 Relaatio voi Kivivuoren mukaan olla myös päinvastainen, jolloin markkinoiva elinkeinonharjoittaja voi
myös toimia vertikaalisessa suhteessa ostavana osapuolena ja muu elinkeinonharjoittaja puolestaan vastaavasti myyvänä tahona.
245 ibid. s. 61–62.
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•
•
•
•

jäljitelty elinkeinonharjoittaja (E) ja toinen kilpaileva elinkeinonharjoittaja (E1)
(jäljittelijä), (E-E1 -relaatio)
E1 (jäljittelijä) ja muu elinkeinonharjoittaja kuin E (E2), (E1-E2 -relaatio)
E1 (jäljittelijä) ja kuluttaja (K), (E1-K -relaatio), sekä
vielä ”abstraktisemmin” elinkeinonharjoittajan yksityinen suojaintressi ja yleinen
etu ts. yhteiskunnan kokonaisintressi (Yke- Yle -relaatio) 246.

Menettelysuoja ts. kilpailusuoja jäljittelyä vastaan relaatiossa (E-E1) SopMenL 1§:n 1 momenttiin perusteella on muodoltaan relatiivista, ts. se on tehokasta vain sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa käyttävää elinkeinonharjoittajaa (jäljittelijää) vastaan (ts. relatiivinen oikeussuojapositio). Suoja ei ole absoluuttista, kuten immateriaalisen yksinoikeuden
perusteella syntyvä suoja 247. Olennaista on, että SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella
E:lle syntyvää suojaoikeutta ts. oikeutta vaatia kieltoa ei ole säädetty immateriaalisen yksinoikeuden kaltaiseksi yksinoikeudeksi. Oikeussuhteella E-E1 on tavallaan yhtymäkohtia
inter partes -suhteeseen.
Menettelysuojaa SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella voi saada edukseen muukin
markkinatoimija kuin sopimattoman jäljittelyn kohteeksi välittömästi joutunut elinkeinonharjoittaja (E)248. Muulla markkinatoimijalla tarkoitetaan laissa muuta elinkeinonharjoittajaa (E2) tai kuluttajaa (K). Tämä ilmenee tarkastelemalla relaatioita (E1 – E2) ja (E1-K).
Suojaa saavana muuna tahona voi tulla kysymykseen mm. jäljitellyn elinkeinonharjoittajan
(E:n) kilpailija (E2), joka ei itse ole syyllistynyt hyvän liiketavan vastaiseen tai muutoin sopimattomaan jäljittelyyn. Samoin myös muu markkinatoimija, kuten ei-kilpaileva elinkeinonharjoittaja, horisontaalisesti tai vertikaalisesti ostajan tai myyjän asemassa, saattaa saada
hyväkseen välillisesti suojaa. Sama välillinen suoja ulottuu lisäksi jäljittelevän elinkeinonharjoittajan menettelyn vaikutuspiiriin joutuneeseen kuluttajaan (K). Elinkeinonharjoittajan

246 Yleinen etu ei ole välttämättä aina täysin yhtenevä kuluttajansuojaintressin kanssa. Yleisen edun päämääränä
on huomioida yhteiskunnan kokonaisetu. Yleinen etu edustaa aina jotain laajempaa yksilöjoukkoa
tai ryhmää eikä sillä itsellään ole omaa henkilökohtaista intressiä, kuten on yksittäisellä kuluttajalla tai
elinkeinonharjoittajalla.
247 Ks . GRUR 1991, 223 Finnischer Schmuck. Tapauksen perusteella UWG:n yleislausekkeen mukainen suoja
ei ulottunut jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan hyväksi Saksassa toimineeseen valtuutettuun jälleenmyyjään.
248 Menetttelysuoja ts. kilpailusuoja tarkoittaa kieltosuojaa elinkeinonharjoittajan menettelyä ts. käyttäytymistä
vastaan. Suoja tarkoittaa oikeutta vaatia elinkeinonharjoittajan menettelyn kieltämistä ts. menettelyn
jatkamista ja uudistamista. Mentelysuoja ei suojaa objektia, esinettä tai omaisuutta sellaisenaan.
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ja kuluttajan välistä hyvän tavan vastaista tai muutoin sopimatonta menettelyä sääntelee
erikseen säädetty KSL 2 luku, jota tässä tutkimuksessa ei enemmälti käsitellä 249.
Edellisten ohella on siis mahdollista eritellä vielä neljäs relaatio ts. elinkeinonharjoittajan
(”Yke”) yksityisen suojaintressin ja yleisen edun välinen relaatio (”Yle”).
SopMenL 1§:n 1 momentin sanamuoto eivätkä lain esityöt tunne expressis verbis yleistä
etua suojaintressitahona250. Kyseinen ”Yke-Yle”-relaatio ei ole varsinaisesti tavanomainen oikeussuhde eri henkilötahojen välillä, jossa tietyllä konkreettisella henkilötaholla olisi toiseen
välittömästi kohdistuvia konkreettisia oikeuksia tai velvollisuuksia. Relaation esittäminen on
kuitenkin perusteltua siksi, että sen avulla on mahdollista osoittaa abstraktin suhteen esiintymistä ts. mm. yksittäistapauksessa yksityistä omaisuutta (property) turvaavan suojaintressin ja julkisen intressin turvaaman ”vapauden” (liberty) välillä. Po. relaation tarkoituksena
onkin ennen kaikkea osoittaa yleisen edun asemaa ja vaikutusta kokonaisasetelmassa. Tämä
on tärkeätä siksi, että yleinen etu esiintyy yhä useammin yleislausekkeen perusteella ratkaistavan tapauksen perusteluissa 251.
Kuvatun neljännen relaation implisiittistä olemassaoloa ja painoarvoa tulkintakäytännössä osoittavat ja vahvistavat osaltaan viimeaikainen saksalainen oikeuskäytäntö sekä erityisesti mm. markkinaoikeuden viimeaikainen Abloy-tapaus, jossa ”julkinen intressi” esiintyi
päätöksen perusteluissa, kun korostettiin kantajan tyyppinumeroiden jäljittelyn sallimisesta
kuluttajille ja muille markkinatoimijoille aiheutuvaa hyötyä 252. Lisäksi on havaittavissa, että
myös Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytännössä on vakiintuneesti
käytetty – jopa enenevässä määrin – perustelua ”kokonaisarvion mukaan.” Tämä ilmaisu
ilmentää yleistä etua ja korostaa sen painottamista ratkaisun lopputuloksessa mukana vaikuttavana seikkana.
Mikäli neljäs relaatio jätetään kokonaan huomioimatta, yksityinen intressi ylikorostuu
ja lain taustalla vaikuttavien eri suojaintressien samanasteisuus hämärtyy – samalla yleinen
etu jää tarkastelussa helposti liian vähälle huomiolle tai se jää jopa kokonaan pois tarkastelusta yksittäistapauksessa, johon se kuitenkin perustellusti kuuluu modernissa oikeudessa 253.

249 Käytännössä vielä olennaisemmin KSL 2 luvun säännökset suojaavat välillisesti E (2):ta. Ks. kuluttajan
osalta KSL 2 luku 2§:n 1 momentti sekä KSL 4 – 14§. Mm. silloin, kun vaikutetaan kuluttajan päätöksentekokykyyn tai kysymyksessä on harhaanjohtava tai totuuden vastainen mainonta tai sekaannusvaara
hyödykkeen kaupallisesta alkuperästä. Erityisesti välillinen suoja koituu E (2):n eduksi mm. silloin, kun
jäljittelijä markkinoi hyvän liiketavan vastaisesti ja harhaanjohtaa kuluttajaa tämän ostopäätöksessä, mistä
saattaa aiheutua sekaannusvaraa kaupallisesta alkuperästä. Jäljittelijälle asetettava markkinointikielto suojaa
tällöin myös välillisesti E (2):ta.
250 Vert. UWG 1§ mainitsee” lisäintressinä” expressis verbis intresse der Allgemeinheit. Ks. lähemmin mm.
Piper – Ohly – Sosnitza, s.206.
251 Ks.viimeaikaista oikeuskäytäntöä mm. MAO:429/13 Abloy sekä GRUR 2013, 1052 Einkaufswagen III.
252 MAO:429/13 Abloy.
253 Ks. tästä viimeaikaisessa saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa mm. Müller-Laube sekä Schröer ja Peukert.
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Väliyhteenvetona edellä esitetystä on mahdollista todeta, että SopMenL 1 §:n 1 momentin
perusteella elinkeinonharjoittajalle syntyvä oikeus:
(i) Ei ole luonteeltaan absoluuttista suojaa, eikä vaikutukseltaan ultra partes eikä erga omnes.
(ii) Ei ole myöskään persoonallinen ja subjektiivinen henkilöoikeus.
(iii) Ei ole yksinomainen kielto-oikeus. Elinkeinonharjoittajalla ei ole sen perusteella oikeutta
kieltää toista elinkeinonharjoittajaa mm. valmistamasta ja käyttämästä jäljitellyn palvelukonseptin avulla valmistettua palveluhyödykettä, vaan kielto-oikeuden sisältönä on
esittää ainoastaan kieltovaatimus toiselle elinkeinonharjoittajalle olla toistamatta tai jatkamatta toimintaa tai menettelyä, joka elinkeinonharjoittajan mielestä loukkaa hyvää
liiketapaa tai on muutoin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa.
(iv) Ei myöskään kohdistu suojan kohteena olevaan hyödykkeeseen välittömästi, vaan SopMenL 1§:n 1 momentin mukainen kielto-oikeus kohdistuu elinkeinonharjoittajan
käyttämään menettelyyn ja toimintaan 254. Muodostuva suoja on luonteeltaan välillistä
menettelysuojaa ts. kilpailusuojaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin voi SopMenL
1§:n 1 momentin perusteella kieltää toista elinkeinonharjoittajaa sakon uhalla uudistamasta ja/tai jatkamasta menettelyä (SopMenL 6§). Viittaussäännöksen (SopMenL 7 a
§) perusteella vahingonkärsineellä elinkeinonharjoittajalla on lisäksi mahdollisuus hakea
vahingonkorvausta haitasta ja vahingosta VahKorvL 5 luvun 1§:n perusteella. SopMenL
1§:n 1 momentissa ei ole säädetty omaa erityistä aineellista vahingonkorvaussäännöstä
koskien mm. sopimatonta jäljittelyä koskevaa tilannetta, toisin kuin immateriaalisten
yksinoikeuksien kohdalla on menetelty, kuten mm. patenttioikeuden osalta (PatL 58 §).
(v) On ajalliselta kestoltaan rajoittamaton. Ts. suojan kestolle ei ole säädetty rajoitusta toisin kuin on tehty immateriaalisia yksinoikeuksia koskevien lakien yhteydessä.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain yleislausekkeen nojalla syntyvän suojan syntymisedellytykset ja sen mukainen suoja johdetaan lain omista lähtökohdista. Tulkintakäytännössä immateriaalisen yksinoikeuden loukkaus ei ole myöskään yksistään
riittänyt kvalifioimaan elinkeinonharjoittajan menettelyä yleislausekkeen vastaiseksi sellaisenaan255.

254 Ks. BGH GRUR 1966,503 Apfel-Madonna. Ks. myös GRUR 1952, 516 Hummelfiguren.
255 GRUR 1928, 289 Huthaken. Tapauksessa vahvistettiin, että riippumatta siitä, oliko suojan kohteelle haettu
mallisuojaa tai oliko mallisuoja kulunut umpeen, täydentävää suojaa pidettiin tapauksen olosuhteissa
mahdollisena perustuen UWG:n omin lähtökohtiin. Ks. myös BGH GRUR 1999,325 Elektronische
Pressearchive.
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Mm. Elektronische Pressearchive-tapauksessa vahvistettiin, että toistuvakaan immateriaalisen yksinoikeuden loukkaus ei yksinomaan riittänyt kvalifioimaan toimintaa
sopimattomaksi UWG:n perusteella, vaan sopimattomuus tuli arvioida sen omista
lähtökohdista ja perusteella. Tapauksessa oli kysymys tekijänoikeuden toistuvasta
loukkauksesta.
On myös huomattava, että mm. toisen tavaramerkin käyttämistä ei sellaisenaan
ole pidetty hyvän liiketavan vastaisena (KKO 2006:17 Gilette).
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3. SOPIMATONTA MENETTELYÄ
ELINKEINOTOIMINNASSA KOSKEVAN
NORMISTON KANSAINVÄLINEN
ULOTTUVUUS
3.1 Alustavia huomautuksia
Immateriaalisia yksioikeuksia, esimerkiksi patenttia ja tekijänoikeutta koskevat lähtökohtaisesti omat ja erilliset kansainväliset konventiot. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa
koskevan normiston, mm. SopMenL 1§:n 1 momentin, kansainvälinen normipohja nojautuu
edelleen yksinomaisesti Pariisin yleissopimukseen (1883). Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa erillistä kansainvälistä konventiota ei ole useista yrityksistä huolimatta
onnistuttu saamaan aikaan. EU:ssa puuttuu myös edelleen harmonisoitu ja yhtenäinen elinkeinonharjoittajien välisiä (”B2B”) sopimattomia menettelyitä, mm. hyvän liiketavan vastaista
tai muutoin sopimatonta jäljittelyä koskeva yhtenäinen lakikodifikaatio 256.
Tässä työssä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen mukaista palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevassa tarkastelussa olisi
kuitenkin perusteetonta jättää kansainvälinen ulottuvuus kokonaan käsittelemättä pelkästään sillä perusteella, että sitä nimenomaisesti sääntelevää kansainvälistä sopimusta tai EU:n
lakikodifikaatiota ei ole saatu aikaan.
Pariisin yleissopimus ja erityisesti sen 10 bis artikla muodostavat edelleen yhteisen kansainvälisen säädösperustan, tosin suppean sellaisen. Se velvoittaa sopimusvaltiota antamaan
tehokasta suojaa sopimusvaltion kansalaisille myös vilpillistä kilpailua vastaan. Pariisin yleissopimus velvoittaa sekä säädännäiseen ja mannereurooppalaiseen oikeusperinteeseen kuuluvia oikeusjärjestelmiä – kuten esimerkiksi Ranskaa, josta puuttuu yleislauseke ja erillinen
laki sopimattomasta menettelystä – että common law-perinteeseen nojaavia oikeusjärjestelmiä kuten Iso-Britanniaa 257. Suomessa on puolestaan pitäydytty vahvaan legaliteettiperiaatteeseen nojautumalla Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklaan pohjautuvaan konserva-

256 On kuitenkin samassa yhteydessä huomioitava, että täysharmonisointi on saatu aikaan koskien B2C-suhdetta.
257 Ks. kirjallisuuttta koskien Iso-Britanniaa ja sen suhdetta sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa
sekä kehityksestä Ranskassa mm. Beier (1985), s.139–164 Norrmén, s. 15, Bodewig, Beier (1973) sekä
Wadlow (I) ja (II).
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tiiviseen ja suppeaan tulkintatraditioon yleislausekkeen soveltamistilanteessa, kuten tullaan
jäljempänä osoittamaan 258.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva oikeudenala ei ole ollut immuuni eurooppalaiselle ja globaalille oikeuskehitykselle. Selvänä osoituksena tästä on mm. sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain suojaintressien monipuolistuminen
monistisesta pluralistiseen suuntaan. Oma vaikutuksensa on lisäksi ollut eurooppalaisella
poliittisella ja taloudellisella yhdentymiskehityksellä (mm. EU:n sisämarkkinoiden luominen) sekä kansainvälisellä yhteistyöllä (mm. TRIPS-sopimus) kuin myös aikaan saaduilla
oikeuden ulkopuolisilla normistoilla, kuten itsesääntelyn tuloksena syntyneillä Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöillä, WIPO:n mallisäännöillä ja AIPPIn ehdotuksilla (AIPPI-päätöslauselmat).
Kansainvälisen ulottuvuuden käsittelyä voi vielä perustella sen lisääntyvällä oikeuslähdeopillisella merkityksellä, joka tosin ilmenee eri oikeudenalojen yhteydessä eri tavoin.
Käytännön lainopin metodiikka ja oikeudellinen tulkinta-argumentaatio perustuvat oikeuslähdeoppiin 259. Perinteisen suomalaisen oikeuslähdeopin perusteella oikeuslähteet on
jaettu kolmeen ryhmään niiden velvoittavuuden mukaan: vahvasti velvoittaviin, heikosti
velvoittaviin sekä sallittuihin oikeuslähteisiin 260. Osa EU-oikeudesta kuuluu normatiivisena oikeuslähteenä vahvasti velvoittaviin toisin sanoen pakottaviin oikeuslähteisiin. EU:n
piirissä ei ole kuitenkaan kyetty säätämään sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa
koskevaa vahvasti velvoittavaa primäärinormistoa, erityisesti mm. sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevaa yleislauseketta. Tästä on seurannut, että kansallisen normiston ulkopuolinen ja vahvasti velvoittava EU:n piirissä luotu oikeuslähde puuttuu.261 Siitä
huolimatta mm. kansallisen oikeuden ulkopuolisten normistojen sisältöä tulkitsevien ulkomaisten tuomioistuinten ratkaisut ja niitä kommentoiva oikeusdogmatiikka eivät suinkaan ole olleet vaikuttamatta tämän oikeudenalan kansalliseen kehitykseen. Modernissa
oikeudessa em. voivat toimia muodollisesti kvalifioituina ja oikeuslähdeopillisesti sallittuina
oikeuslähteinä sekä omata arvoa reaalisena argumenttina oikeuden sisältöä ja rakennetta
tulkittaessa sekä systematisoitaessa, erityisesti harmaalla alueella ja ”kiperissä jutuissa” 262.
Seuraavassa tarkastellaan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen kansainvälistä ulottuvuutta Pariisin yleissopimuksen (1883), TRIPS-sopimuksen
258 Ks. legaliteettiperiaatteesta mm. Aarnio (2014), s. 216–217.
259 Laakso, s.324–325.
260 Ks. lähemmin Laakso, s.262–269. Ks. myös institutionaalisesta oikeuslähdeopista Siltala (2003), s. 189–
315 ja Siltala (2001). Ks. myös Aarnio (1989), s. 220–229 sekä Aarnio (2006), s. 292–306.
261 Vrt. toisin immateriaalisten yksinoikeuksien osalta Lissabonin sopimukseen liitetyn EU:n perusoikeuskirjan
artikla 17(2) ja omaisuuden suoja.
262 Ks.”kiperistä jutuista” mm. Laakso, s. 316–318 ja 326 ja Tuori (2003), s. 214–216. Ks. myös Dworkin
(1978) Taking Rights Seriously.
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ja EU:n piirissä vaikuttaneen kehityksen perusteella. Tämän lisäksi on tarkasteltu AIPPI:n ja
WIPO:n yhteydessä tehtyjä aloitteita sekä tehty havaintoja Kansainvälisen kauppakamarin
(”ICC”) piirissä syntyneistä oikeuden ulkopuolisista normistoista ja niiden soveltamisesta
oikeuskäytännössä.

3.2 Pariisin yleissopimuksen 10 bis artikla
Pariisin liittosopimuksessa vuodelta 1883 (”Pariisin yleissopimus”) on sovittu kansainvälisellä tasolla teollisoikeuksista ja vilpillisestä kilpailusta 263. Pariisin yleissopimus on ainoa
kansainvälinen valtiosopimus, jossa säännellään hyvän liiketavan vastaista ja muutoin sopimatonta kilpailua elinkeinotoiminnassa 264.
Wadlow (2006) I ja II mukaan toisin kuin yleisesti luullaan Iso-Britannia oli
voimakkaasti tukemassa sopimattoman menettelyn sääntelyn mukaan ottamista Pariisin yleissopimukseen alaan. Wadlow pyrkii kumoamaan myyttiä siitä, että
Iso-Britannia esti kielteisellä suhtautumisellaan yleislausekkeeseen koko Ulmerin
1960-luvulla luonnosteleman ”Unfair Competition Law of European Communities” -paktin säätämisen. Syinä siihen, että Iso-Britannia vieroksui yleislauseketta,
mainitaan mm. common law -järjestelmän erityispiirteet ja säädännäisen oikeuden
asema siinä yhteydessä.

263 Teollisoikeuksien suojaa koskeva Pariisin yleisopimus (20.3.1883), viimeksi tarkistettu 14.7.1967 SopS
5/1921. Kysymyksessä on kansainvälinen sopimus, joka on kansallisesti saatettu voimaan. Se on Suomessa
sitovaa oikeutta. Ks. myös mm. Vaver (2004), s.670. Vaver puhuu sopimuksesta vertauskuvallisesti terra
incognita ts. ”tuntemattomana maana”.
Nykyinen immateriaalisten yksinoikeuksien kansainvälinen järjestelmä luotiin 19. vuosisadan lopussa sen
ajan yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia tarpeita mukaillen, vahvasti paikallista oikeustraditiota painottaen
sekä sovittaen yhteen kansainvälisesti erilaisia oikeustraditioita. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että 19. vuosisadan lopussa solmitulla Pariisin yleissopimuksella (1883) pyrittiin edistämään maailmankaupan vapauttamista merkantilismiä vastaan teollisen vallankumouksen intensiivisessä vaiheessa.
Ks. myös Pariisin yleissopimuksen syntyvaiheista ja erityisesti sen10 bis artiklan muotoutumisesta kompromissina yhteensovittaa erilaisia intressejä sekä erilaisia oikeusjärjestelmiä erityisesti Reger, Gervais ja
Henning-Bodewig (2013), s. 1–11. Mannereurooppalainen traditio erosi sekin toisistaan (tarkoittaen tässä
erityisesti Ranskan ja Saksan lähestymistapaa sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa koskevaan normistoon ja sen säätämiseen) sekä toisaalta sitä, että common law -järjestelmä taipui ottamaan huomion
vilpilisen kilpailun hyvin omintakeisella tavallaan.
264 Ks. lähemmin Pariisin yleissopimuksen syntyvaiheista, erityisesti Iso-Britannian vaikutuksesta lopputulokselle mm. Wadlow (2006) I ja II, Beier (1985), Bodewig, Henning-Bodewig (2010) ja Henning-Bodewig
(2013), Kamperman Sanders (1997), Penrose & Machlup, Schricker – Henning-Bodewig (2001), Suthersanen (2000) sekä Godenhielm (1966). Ks. myös lähemmin sopimattomasta menettelystä Englannin oikeudessa mm. Beater (1995), s.189–318. Ks. mm. GRUR 1992,523 Betonsteinelemente ratkaisusta esimerkkinä sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alueelta, joka on perustunut Pariisin yleissopimuksen
tulkintaan.
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Iso-Britanniassa on nojauduttu kohtuuteen (”equity”) ja oikeuden luomiin prejudikaatteihin. Ennen pitkää oikeudenkäytössä kehittyi erityinen kannetyyppi ”tort
claim of passing off” sopimattoman menettelyn tilannetta varten. Sen tarkoituksena
ei ollut suojata elinkeinonharjoittajan yksityistä suojaintressiä, vaan turvata kuluttajaa ja yleistä etua. 265

Pariisin yleissopimukseen keskeisesti sisältyviä periaatteita ovat kansallisen kohtelun periaate
ja minimisuoja ts. vähimmäissuoja. Edelliselle on tunnusomaista, että sopimukseen liittyneen
maan kansalaiselle toisessa sopimusvaltiossa taataan suoja vilpillistä kilpailua vastaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa kohteeksi joutuneelle
kansalaiselle (myös yritykselle) on myönnettävä samat edut kuin myönnetään maan omille
kansalaisille. Kansallisen kohtelun periaate ilmenee käytännössä mm. siten, että soveltuvat oikeussuojakeinot on myös taattava toisen sopimusmaan kansalaiselle. Esimerkiksi, jos sopimusvaltio on myöntänyt oman maansa elinkeinonharjoittajien etujärjestöille kanneoikeuden ajaa
tiettyjä vaatimuksia liittyen sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa, sama oikeus
on annettava toisen sopimusvaltion vastaaville järjestöille kantajan asemassa. 266
Vähimmäissuojan ts. minimisuojan osalta on puolestaan yleissopimuksessa määritelty
vilpillisen kilpailun suoja, joka muodostaa kuitenkin vain vähimmäistason, jota ei saada
toisen sopimusvaltion kansalaisen kohdalla alittaa, vaikka maan sisäinen lainsäädäntö ei antaisikaan näin pitkälle menevää suojaa. Toisaalta se ei merkitse sopimusvaltion kansalaiselle
suojaa tämän oman kotimaansa lainsäädännön piirissä.
Pariisin yleissopimuksen 1 artiklan 2 momentti kuuluu seuraavasti:
”Teollisoikeuden suojelu kohdistuu patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, ammatissa
käytettyihin malleihin ja kaavoihin, tehtaan- tai kauppamerkkeihin, kaupalliseen
nimeen sekä alkuperää osoittaviin merkintöihin tai nimityksiin, niin myös vilpillisen kilpailun ehkäisemiseen.”

Tässä artiklassa rinnastetaan markkinaoikeudellinen menettelysuoja vilpillistä kilpailua vastaan teollisoikeuksien suojan alaan (”gewerblichen Rechtsschutz”) kuuluvaksi.
Kun Pariisin yleissopimusta tarkistettiin Brysselissä vuonna 1900, siihen lisättiin artikla
10 bis. Se velvoittaa sopimusvaltiot antamaan liittomaiden kansalaisille tehokasta suojaa vilpillistä kilpailua vastaan. Lissabonissa vuonna 1958 tehdyssä tarkistuksessa artiklaan 10 bis
kolmanteen kappaleeseen lisättiin uusi alakohta kolme (10.3.3).

265 Ks. lähemmin passing off-kanteen edellytyksistä (goodwill, misrepresentation ja damage) mm. Jif Lemon-tapauksen valossa [Reckitt and Colman v. Borden [1990] (R.P.C. 340, HL)], Cornish & Llewellyn, s. 629.
266 Ks. lähemmin oikeuskäytännössä kansallisen kohtelun periaatteesta sopimattoman menettelyn kontekstissa
mm. GRUR Int 1959, 299 Omega.
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Pariisin yleissopimuksen artiklan 10 bis kohtia kaksi ja kolme on yhdessä nimitetty ”law
against unfair competition in nutshell”. 267
Suomi on ratifioinut Pariisin yleissopimuksen sen viimeksi tarkastetussa muodossa Tukholmassa vuonna 1967 268. Pariisin sopimus on saatettu kansallisesti voimaan asetuksilla
517/70 (SopS36/70) [artiklojen 13–30 osalta] ja 730/75 (SopS 43/75) (artiklojen 1 – 12
osalta).
Pariisin yleissopimuksen vilpillistä kilpailua koskevan voimassaolevan 10 bis artiklan
(SopS43/75) sanamuoto on seuraava:
1. Liittomaat ovat velvolliset takaamaan niille, jotka ovat jonkin liittomaan kansalaisia, tehokkaan suojan vilpillistä kilpailua vastaan. 269
2. Vilpillisenä kilpailutekona on pidettävä jokaista kilpailutekoa, joka on hyvän liiketavan vastainen.270
3. Erityisesti on kiellettävä:
1) kaikki teot, jotka ovat omiaan millaisin keinoin tahansa aiheuttamaan sekaannusta
kilpailijan liikelaitoksen, tavaroiden tahi teollisen ja kaupallisen toiminnan kanssa;
2) väärät väitteet liiketoiminnassa, jotka ovat omiaan vähentämään luottamusta kilpailijan liikelaitokseen, tavaroihin tai teolliseen tai kaupalliseen toimintaan;
3) ilmoitukset tai väitteet, joiden käyttö liiketoiminnassa on omiaan johtamaan yleisön harhaan tavaroiden laadun, valmistustavan, ominaisuuksien, käyttökelpoisuuden tai paljouden suhteen.271

On huomattava, että 10 bis artiklan (2) kohdan yleislauseketta seuraava (3) kohta kolmena alakohtanaan ei ole tyhjentävä säännös ”vilpillisinä pidettävistä kilpailuteoista” poissulkien kaikki muut sopimattomat menettelyt sen suojapiiristä 272. Kolmas kohta ”erityisesti on
kiellettävä” viittaa ainoastaan tyyppitapauksiin ja esimerkkitilanteisiin ts. alakohdat 1 – 3

267 Schricker (1995), s. 783 sekä Reger, s.17.
268 KM 1977:40. Kilpailumenettelytoimikunnan mietintö, s.13.
269 Tätä tehostavat konvention kansallisen kohtelun periaate ja vähimmäissuoja.
270 Yleislauseke sisältyi Prof. Ulmerin Max Planck -instituutin toimesta EU:n komissiolle valmistelemaan selvitykseen, joka koski ehdotusta sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa säänteleväksi yhtenäiseksi
eurooppalaiseksi normistoksi. Ks. lähemmin Ulmer: Das Recht des Unlauteren Wettbewerbs in der Mitgliedstadten der Europeischen Wirtschaftsgemeinschaft (1965). Ks. myös Reger, s.21.
271 Reger, s.20–22. Ensimmäinen alakohta käsittää ”sekaannusvaaratilanteen”. Tarkemmin ei sopimuksessa
määritellä, mitä sekaannusvaara tarkoittaa ts. vaara siitä, että johdetaan harhaan kaupallisesta alkuperästä.
N.B. Myöhemmin Lissabonin konferenssin yhteydessä lisätty (3) kohta koskee sanamuodon mukaan ainoastaan tavaroita.
272 WIPO Publication No: 425, s. 18.
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ilmentävät vain säännöksen minimisisältöä koskien erityistilanteita, kuten (1) sekaannusta
(sekaannusvaaraa), (2) vääriä tietoja ja (3) yleisön harhaanjohtumista kaupallisesta alkuperästä. 273
Artiklan 10 bis kehityshistoria reflektoi myös omalla tavallaan yleistä kehitystä sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa normiston päämäärien ja suojaintressien osalta. Kuten muut saman aikakauden normistot mm. Saksan UWG (1896) ja UWG (1909)
osoittavat, päämääränä oli yleislausekkeen perusteella suojata 19. ja 20. vuosisadan taitteessa
vain vilpillisen kilpailun kohteeksi joutunutta elinkeinonharjoittajaa vilpilliseltä kilpailulta
274
. Merkittävää muutosta aiempaan ilmensi vuosi 1958, jolloin Pariisin yleissopimukseen
10 bis artiklan (3) kohtaan lisättiin kolmas alakohta. Tällöin Pariisiin yleissopimuksessa
oli tarkoituksena expressis verbis huomioida kuluttajansuojaintressi elinkeinonharjoittajien
välisiä menettelytapoja säänneltäessä. Aiemmasta poiketen tästä eteenpäin yksinomaisen
elinkeinonharjoittajan suojaintressin rinnalle oli otettu mukaan myös muita huomioitavia
suojaintressejä 275.
Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan kolmanteen kappaleeseen alakohtaan (3)
tehty lisäys ilmentää selkeää muutosta suojaintressipiirissä. Tämä merkitsi samalla
”alkutahteja” kohti ”Schutzzwecktriasta” ts. kolmen eri suojaintressitahon (loukattu
elinkeinonharjoittaja, kuluttaja ja muu markkinatoimija) kodifioimista.
Lisätty kolmas alakohta ilmensi myös USA:sta levinnyttä kuluttajapoliittista
suuntautumista sekä kuluttajansuojaintressin voimistumista Euroopassa. Suomessa
kehitys johti lopulta dualismiin ts. kahteen erilliseen lakiin (SopMenL:iin ja KSL:iin), joissa säänneltiin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa.

Pariisin yleissopimus, erityisesti sen artikla 10 bis (3) kohdan alakohdat (1 – 3) ovat keskeisellä tavalla vaikuttaneet sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa liittyvien,
erityisesti yleislausekkeen edellytysten sääntelyyn Suomessa. Markkinaoikeuden edeltäjän
markkinatuomioistuimen ratkaisukäytäntö ja Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan
(ja sen edeltäjän LVK:n) lausuntokäytäntö indikoivat niiden molempien omaksumaa Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklaan nojautuvaa suppeaa ja legalistista tulkintatraditiota [ts.
legaliteettiperiaatetta], kuten jäljempänä osoitetaan. Tästä on seurannut, että SopMenL 1§:n
1 momentin perusteella ratkaistuissa sopimatonta jäljittelyä koskevissa tapauksissa Pariisin
yleissopimuksesta johdettua sekaannusvaaraa on lähes poikkeuksetta edellytetty (tai se on
ollut läsnä perusteluissa) erityisenä vaadittuna olosuhteena, jotta toisen elinkeinonharjoitta273 Reger, s. 19–23. Ks. myös WIPO 425, s. 27.
274 Beier, IIC (1985), s. 139–164. Ks. myös Henning-Bodevig (2010), s.553.
275 Beier, IIC 1985, s. 139–164. Ks. myös mm. Vaver (2004), s. 673, Henning-Bodewig (2010), s. 553 ja
Henning-Bodewig (2014).
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jan menettelyä elinkeinotoiminnassa on voitu pitää hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin
toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomana. 276
Voimassaolevan Saksan UWG (2004) 4§:n Nro. 9 on yhtenevä Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan kolmannen kappaleen ensimmäisen alakohdan (sekaannusvaara) kanssa. Se pitää myös sisällään Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan toisen
kappaleen yleislausekkeen laajaa tulkintaa indikoivan soveltamisalan (ts. sisältäen
kaikki kilpailuteot) 277.
On lisäksi huomattava, että Saksan yleislauseke de lege lata noudattelee muodoltaan Pariisin sopimuksen 10 bis artiklassa sovellettavaa lainsäädäntötekniikkaa:
yleislauseke koostuu joustavasta normista (yleislauseke) sekä sitä täydentävästä tapausluettelosta.

Nordell pitää Pariisin sopimuksen 10 bis artiklaa eräänlaisena ”hybridisäännöksenä”. Samalla kertaa normi sisältää aineksia sekä immateriaalioikeudellisesta objektisuojasta että suojasta sopimatonta jäljittelyä vastaan ts. menettelysuojasta. Se on myös rakenteensa puolesta
kompromissisäännös sisältäen yleislauseketta ja tapausluetteloa yhdessä 278.279

276 Vert. ts. Tiili sekä Castren jäljempänä. Ks. myös, Henning-Bodewig (2013), s. 19. Henning-Bodewig esittää
siinä tulkintasuositusta Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan kolmannen kappaleen (3) kohdasta. Siinä
tulkitaan mm. termiä ”erityisesti” (insbesondere). Kysymyksessä ei ole tyhjentäväksi tarkoitettu tapausluettelo, vaan sitä on tarkasteltava yhdistettynä 10 bis artiklan kolmannen kappaleen toisessa alakohdassa olevaan
yleislausekkeeseen. Ks. samasta mm. Reger, s. 20–22 ja Chen, s. 450. Huom. myöskään ”missappropriation” tai ”free riding” ei ole expressis verbis mainittu 10 bis artiklassa. Ks. lähemmin myös WIPO 425, s. 48.
277 Köhler – Bornkamm (2014), s. 485.
278 Nordell (2003), s.12.
279 Bakardjieva-Engelbrekt (2013), s.516. Ruotsissa puolestaan MFL:stä ja sen yleislausekkeesta muodostui jo
Saksaa varhemmin ”hybridisäännös”. Bakardjieva-Engelbrektin mukaan juuri tästä hybriluonteesta johtuen
Bernitz yhdisti säännöstön julkisoikeudellisen ja yksityisoikeudellisen suojaintressin tarpeet yhteen ja loi
tätä tarkoitusta varten yhteiseksi uudeksi käsitteeksi ”markkinaoikeus”-termin. Markkinaoikeuden tehtävänä on oikeusjärjestyksen osana säännellä elinkeinonharjoittajien toimintaa markkinoilla. Käsitteen piiriin
kuuluvat erityisesti yritysten perustamista, markkinointia, kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevat normistot.
Ks. markkinaoikeuden käsitteestä Suomessa mm. Kivi-Koskinen 1974, s.335.
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3.3 TRIPS-sopimus ja palvelukonseptin suoja
Pariisin yleissopimuksen ohella TRIPS-sopimus on merkittävä yleiseen globaaliin IPR-sääntelyyn vaikuttava kansainvälinen sopimus 280. TRIPS-sopimus on valtioita mm. Suomea sitova kansainvälinen sopimus, joka on saatettu kansallisesti voimaan. 281
TRIPS-sopimuksen keskeisiä periaatteita ovat kansallisen kohtelun periaate sekä suosituimmuusperiaate. TRIPS-sopimukselle on lisäksi ominaista, että siinä säännellään immateriaalisia yksinoikeuksia koskevia oikeusseuraamuksia ja niiden tehokasta käyttöä.282
Yksittäisen immateriaalisen yksinoikeuden mm. tavaramerkin osalta säännellään 16 (1)
artiklassa mm. rekisteröityihin tavaramerkkeihin liittyvien oikeussuojakeinojen käyttämisestä, 16 (2) artiklassa laajalti tunnettujen merkkien tunnusmerkistöstä sekä 16 (3) artiklassa
myös muiden tavaramerkkien kuin laajalti tunnettujen merkkien suojasta merkin vesittymistä (dillution) vastaan.
TRIPS-sopimuksessa (artikla 27.1) on pyritty määrittämään myös patentin suojapiiriä.
Toisin sanoen sopimuksessa lähdetään siitä, että patentointi todetaan mahdolliseksi millä
tahansa teknologian alueella.
”Patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all
fields of technology.”

TRIPS-sopimuksen soveltaminen erityisesti palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn yhteydessä on kuitenkin rajoittunutta. Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti suhtauduttu epäilevästi TRIPS-sopimuksen soveltamiseen sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa.
TRIPS-sopimuksessa on todettu sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskien
ainoastaan maantieteellisten merkintöjen (artikla 22 (2) sekä julkistamattoman luottamuksellisen tiedon (undisclosed information) (artikla 39) osalta expressis verbis 283. TRIPS-sopimus tulee sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa osalta varmuudella suoraan
280 Ks. lähemmin kirjallisuutta TRIPS-sopimuksesta mm. Bruun (2005):TRIPS-avtalet och dess rättsverkningar i finsk rätt, JFT, 4–5 (2005), s. 402–417, Reger: Der internationale Schutz gegen unlauteren Wett
bewerb und TRIPS-Übereinkommen, Gervais: TRIPS Agreement – Drafting history and analysis, Shi:
Intellectual Property in the Global Trading System , Cottier – Jevtic : The Protection of Unfair Competition
in WTO :Status, Potential and Prospects, Bakardjieva- Engelbrekt (1998): Unfair Competition Law after
TRIPS: Yet another Challange to Doctrinal Cohesion sekä Schricker – Henning-Bodewig (2001), s. 1373.
Ks myös oikeuskäytäntöä mm. BGH GRUR 1999,707 Kopienversanddienst.
281 The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) solmittiin vuonna 1994.
Ks. Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liityvistä näkökohdista TRIPS; Maailman kauppajärjestön perustamisopimus [ SopS 5/1995 ], Liite 1 C. Sitä koskeva voimaansaattamislaki tuli voimaan
10.1.1995.
282 Ks. oikeuskirjallisuutta mm. Bruun (2005), s.402–403. Ks. myös Oesch – Pihlajamaa – Sunila, s.46–47,
Tritton, s.51–55 sekä Gervais.
283 Ks. Gervais, s.274
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velvoittavaksi vain maantieteellisten alkuperämerkintöjen ja liikesalaisuuksien suojan osalta.
TRIPS-sopimus sisältää lisäksi viittaussäännöksen [artikla 2 (1) ], jossa viitataan jäsenmaiden velvollisuuteen noudattaa Pariisin yleissopimusta sekä välillisesti sen artiklaa 10 bis 284.
Gervaisin esittämän tulkinnan perusteella myös ne WTO-jäsenvaltiot, jotka eivät
ole allekirjoittaneet Pariisin yleissopimusta ovat velvoitettuja (obligations of members) TRIPS-sopimuksen kautta mm. Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan mukaisen suojan tasoon sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alueella.285
Mm. palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn tilanteessa TRIPS-sopimukseen vetoamisella voi olla vaikutusta, kun arvioidaan Pariisin yleissopimuksen 10
bis artiklassa säädettyä sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa (vilpillisen
kilpailun) vähimmäistasoa.
Mm. Iso-Britanniassa ei ole säädettyä lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, mutta se on Pariisin yleissopimuksen ja TRIPS-sopimuksen
allekirjoittajavaltiona sitoutunut järjestämään tehokasta suojaa vilpillistä kilpailua
elinkeinotoiminnassa vastaan.

Koska TRIPS- sopimuksessa keskitytään painottamaan immateriaalisten yksinoikeuksien
loukkausten oikeusseuraamuksia, niiden tehokasta toimeenpanoa sekä riitojen ratkaisumekanismeja, konvention merkitys on osoittautunut ainakin tähän asti käytännössä vähäiseksi
sopimattoman jäljittelyn alueella immateriaalisten yksinoikeuksien ulkopuolella olevissa tilanteissa.
Kaiken kaikkiaankin TRIPS-sopimuksen soveltumista mm. palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevan tapauksen yhteydessä on pidettävä oikeuskirjallisuudessa esitetyn
perusteella kiistanalaisena. 286

284 TRIPS-sopimus artikla 2 (1):”In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply
with Artickes 1 to 12 and 19 of the Paris Convention “. Artikla 2(2):” Nothing in Parts I to IV of this
Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris
Convention, Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property of Integrated Circuits”.
285 Ks. Gervais, s.95.
286 Mm. Henning-Bodewig (2010), s.554 sekä Schricker – Henning-Bodewig (2001), s.1373.
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3.4 Sääntelystä EU:ssa ja vaikutuksista jäsenmaissa mm. Suomessa
EU:n piirissä syntynyt oikeudellinen normisto on eräs ilmentymä ns. territoriaalisesta ts.
alueellisesta normistosta. EU:n primääri- ja sekundäärinormisto on otettava jäsenmaissa
huomioon. EU-oikeus on Suomessa pakottavaa oikeutta 287. EU:ssa ei ole säädetty monikansallista ja suoraan ja välittömästi velvoittavaa normistoa koskien sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevaa sääntelyä B2B-suhteessa. 288
Vuonna 1957 maaliskuussa Roomassa solmitun EY:n perustamissopimuksen, Rooman
sopimuksen, johdannossa mainitaan reilu kilpailu (fair competition) 289, mutta toisin kuin
kilpailuoikeuden osalta Rooman sopimuksen artikloissa ei säännellä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa 290. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva sääntely on jätetty jäsenmaiden oman kansallisen lainsäädäntövallan piiriin. 291
Komission toimeksiannosta tehtiin merkittävä yritys sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yhteisölainsäädännön aikaansaamiseksi vuonna1965. Huolimatta perusteellisesta valmistelusta prof. Ulmerin johdolla Max Planck -instituutissa (MPI)
1960-luvulla valmisteltu säännöstö Euroopan yhteisön kodifikaatioksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa kariutui eikä aloite ole sen jälkeen edennyt yhteisölainsäädännöksi asti 292.
Ulmerin laatima ehdotus pohjautui vahvasti mannereurooppalaiseen traditioon.
Sen perustana oli Saksan vuodelta 1909 peräisin oleva laki UWG (Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb) ja Ranskan siviililaki (Code Civil). Vaikka Saksan ja Ranskan normistot perustuivat pitkälti yhtenäiseen taloudellis-sosiaaliseen toimintaympäristöön ja samansuuntaiseen kulttuurilliseen kehitykseen, niiden välillä esiintyi
287 Laakso, s. 262–264, 288–289.
288 Ks. lähemmin kirjalisuutta mm. Hilty – Henning -Bodewig (2007), s.8–19, Hilty – Henning-Bodewig
(2009), Tritton, Jolliet, s.1–14, Henning-Bodewig (toim.) (2013), s. 444–451, Beier (1985), Henning-Bodewig – Schricker (2002), 271, Henning-Bodewig (2010), s. 549–564, Henning-Bodewig (2010), s.273
– 288, Ohly (2008), s. 177–185, Kesssler – Micklitz, Sack (1998), s. 871–887 sekä Schricker (1973), s.
201–226.
289 Rooman sopimuksen (1957) johdannossa määritellään yhteisön tavoitteeksi toimia siten, että turvataan
”reilu kilpailu” (”fair competition ”). Se poikkeaa sisällöltään free competition-käsitteestä. Rooman
sopimuksen 3 artikla määrittelee EU:n tavoitteksi toimia siten, että kilpailu ei vinoudu yhteisön alueella.
Rooman Sopimus (1957) on myöhemmin korvattu yhdistetyllä Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan
1.12.2009. Sillä muutettiin Maastrichtin sopimusta (1992), Amsterdamin sopimusta (1997) ja Nizzan
sopimusta (2001).
290 Kilpailuoikeuden kohteena on ” freedom of competition” suoraan ja välittömästi velvoittavat artiklat: artikla 81 ja artikla 82.
291 Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Henning-Bodewig (2013), s. 44. Ks. myös Bakardjieva-Engelbrekt (2007)
ja Beier (1990) ja Beier (1992).
292 Ks. lähemmin Beier IIC (1985), s.139–164. Ks. myös Wadlowin kritiikistä Beierin esittämiä tulkintoja
kohtaan. Ks. Wadlow (2006), s.433–441 (osa I) ja s. 469–473 (osa II).
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kuitenkin suuria eroja. Saksan UWG:n taustalla on osoitettu aina olleen pyrkimys
painottaa vapaata markkinataloutta ja vapaata kilpailua – aatehistoriallisesti Kantin
velvoite-etiikkaa ja Weberin protestanttista etiikkaa 293 . Lisäksi Saksassa on aina
suhtauduttu perinteisen torjuvasti valtion rooliin puuttua markkinoihin ja säännellä markkinoita ja niiden markkinaolosuhteita. Saksassa kuluttajansuojaintressin
turvaaminen ei ole myöskään ollut primääristä. Tämä suojaintressi integroitiin mukaan vasta UWG:ssa 2004 expressis verbis.
Ranskassa traditio on ollut toisenlaista. Vilpillistä kilpailua koskeva säännöstö syntyi alkuvaiheessa tarpeeseen suojata kauppakiltoja ja edistää merkantilistista
ja protektionistista talouspolitiikkaa. Valtion roolina on perinteisesti pidetty sitä,
että valtio osallistuu aktiivisesti talouden sääntelyyn ja kuluttajien suojeluun. Viime
kädessä tavoitellun lopputuloksen on varmistanut tehokas hallintokoneisto. Ranskassa onkin syntynyt erilainen suhde sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa
koskevaan normistoon kuin Saksassa. Ranskassa suhde on protektionistista ja valtion osallistumista painottavaa, kun taas suhde Saksassa on pelkistetysti uusliberalistista.
Saksan ja Ranskan osoitetusta erilaisesta suhtautumistavasta ja erosta huolimatta Beierin mielestä keskeisin selitys siihen, miksi Euroopan yhteisön kattavaa
lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ei ole saatu toteutettua, oli
kuitenkin seurausta Iso-Britannian kielteisestä asenteesta sen käydessä jäsenyysneuvotteluja liittymisestä Euroopan Talousyhteisöön (EEC). Englantilainen traditio
(common law) vieroksui mannermaista ja yhteisön alueella monikansallista ja yhtenäistä ”unfair competition” -säännöstöä monilla perusteilla.
Ensinnäkin brittiläisessä oikeustraditiossa on perinteisesti suhtauduttu yleisesti
kielteisesti sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa sääntelyyn säädännäisellä oikeudella ts. lakimuotoisella normilla (statutory law), vaikka myöhemmin
myös Iso-Britanniassa on taivuttu sopimattoman menettelyn sääntelyyn yksittäistapauksessa kehittämällä edellä esitettyä vahingonkorvauskannetyyppistä (ns. tort of
law passing off -tyyppinen vahingonkorvauskanne) normistoa.
Toiseksi Iso-Britanniassa on aina vieroksuttu yleislausekkeen asemaa ja sen soveltamista joustavana normina. Yleisesti ottaen yleislauseketta on kaiken kaikkiaan
pidetty brittiläiselle traditiolle vieraana.
Kolmanneksi asialegitimaation (locus standi) ulottaminen asianosaisina olevien
kilpailevien elinkeinonharjoittajien piirin ulkopuolelle (esim. toimialajärjestöihin)
herätti vastustusta. Toisaalta monia Iso-Britanniassa sallittuina pidettyjä kilpailu293 Ks. mm. Andersen & Howells (”A&H”) (2000), s. 229–247. A&H:n mukaan valtion intressissä tulisi
olla innovaatioiden edistäminen. Tällöin (välillisesti) myös valtion luomalla IPR- järjestelmällä sekä valtion
harjoittamalla IPR-politiikalla on vaikutusta. A&H vertasi amerikkalaista, saksalaista, brittiläistä ja ranskalaista IPR-järjestelmää sekä niiden organisointia valtion hallinnossa. Saksassa mm. patentit, tavaramerkit ja
tekijänoikeus kuuluvat oikeusministeriön toimialaan, Iso-Britanniassa vastaavasti taas kauppa- ja teollisuusministeriöille. Ranskassa opetusministeriön alaisuuteen. Andersenin mukaan tämä IPR-järjestelmien hallinnon organisoiminen reflektoi valtion painottamaa suojaintressiä. Tällöin olisi pääteltävissä, että Saksassa
korostuu moraalis-eettinen päämäärä, Isossa-Britanniassa taloudellinen ja Ranskassa taas individualistinen
ts. tekijän subjektiivisia oikeuksia korostava suojaintressi. Vert. Suomessa teollisoikeudelliset asiat kuuluvat
TEM:lle ja tekijänoikeus taas opetusministeriölle.
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muotoja on pidetty Manner-Euroopassa kiellettyinä (mm. vertailevaa mainontaa).
Myös mannereurooppalaisten tuomioistuinten kykyyn ja haluun puuttua sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin on suhtauduttu Iso-Britanniassa varauksellisesti.
Edellä jo viitattu Wadlow selittää sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan harmonisointihankkeen kariutumisen syyt toisin kuin Beier. ”Klassinen
malli” – tai kuten Wadlow sitä kutsuu ”ideaalinen malli” – ei kuitenkaan kaatunut
ainoastaan Iso-Britannian vastustukseen, vaan syyt ovat paljon monisyisempiä.
Ulmerin ehdotus Euroopan yhteisön harmonisoidusta sopimatonta menettelyä
koskevasta laista oli käytännössä vain Saksan UWG:sta (1909) paranneltu ja mukailtu versio Pariisin konventiosta, joka ei alun perin saanut jäsenvaltioiden varauksetonta tukea taakseen. Mm. Hollanti kyseenalaisti koko harmonisointitarpeen.
Saksa priorisoi immateriaalisen yksinoikeuslainsäädännön säätämistä, erityisesti
yhteisön tavaramerkkilainsäädännön nopeaa kehittämistä Tämän tuloksena olivat
mm. tavaramerkki-direktiivi ja yhteisötavaramerkkiasetus sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevan yhteisölainsäädännön eteenpäin viemisen kustannuksella. Ranska puolestaan vastusti erityisesti yleislauseketta. Niin ikään hanketta
puoltavat käytännön argumentit puuttuivat.
Lopulta on havaittavissa, että elinkeinoelämä, erityisesti teollisuus ja kauppa,
eivät kokeneet monikansallista sääntelyä riittävän tarpeellisena. Ehdotusta vaatinut
taho puuttui toisin kuin Bismarckin ajan Saksassa, jossa vaadittiin ja lopulta saatiin
sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevää normistoa. Tältä osin on
jo tässä syytä huomata toisenlaista kehitystä EU-tietokantasuojan osalta 1990-luvulla, jolloin säännöstölle löytyi riittävästi kysyntää lainsäädäntövaiheessa. 294

Ulmerin ehdotus perustui siis laajalti Saksan UWG:hen. Ehdotukseen sisältynyt yleislauseke edusti pitkälti Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan 2 kappaleen modifioitua versiota
”yleislausekkeesta” 295. Ulmerin luomaa ehdotusta on kirjallisuudessa pidetty klassisena mallina, joka perustui ainoastaan elinkeinonharjoittajan päämäärien ja yksinomaisesti tämän
suojaintressien huomioimiselle.296
Koska koko yhteisöä koskevan primäärilainsäädännön säätäminen osoittautui mutkikkaaksi, eurooppalainen harmonisointikehitys alkoi edetä vähitellen ja muita kanavia
pitkin. Rooman sopimuksen (1957) voimaantultua siinä turvatun neljän perusvapauden
vapaa liikkuvuus sekä toimivan kilpailun edistäminen alkoivat korostua yhteisön johtavi-

294 Ks. myös lähemmin kirjallisuutta Iso-Britannian osalta koskien vilpillistä kilpailua ja sen sääntelyä mm.
Bodewig sekä Arnold.
295 Ulmerin selvitys: Das Recht des Unlauterem Wettbewerb in der Mitgliedstadten der Europeischen Wirtschaftsgemeinschaft (1965), s.12.
296 Ks. lähemmin klassisesta mallista mm. Beier (1985), s. 141–143.
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na periaatteina. Tämä ilmeni ensivaiheessa yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännössä 297.
EU:n tuomioistuin vahvisti oikeustapausten yhteydessä oikeusperiaatteita, jotka vaikuttivat
kilpailuoikeudessa, immateriaalioikeudessa, mutta myös niiden rajapinnalla sopimattoman
menettelyn elinkeinotoiminnassa alueella 298.
Henning-Bodewig on jakanut sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan EU:n harmonisoitumiskehityksen kahteen, [mahdollisesti] jopa kolmeen
vaiheeseen.
Hän käyttää ensimmäisestä vaiheesta nimitystä ”Negatiiviharmonisointi” (Negativharmonisierung). Sen aikana EU:n tuomioistuin vahvisti oikeuskäytännössä
periaatteita, jotka turvasivat neljää perusvapautta, erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta (ks. erityisesti mm. Dassonville- ja Cassis de Dijon-tapaukset).

Henning-Bodewigin nimittämässä ns. toisessa vaiheessa alettiin harmonisointikeinona käyttää myös EU:n sekundäärilainsäädäntöä ts. direktiivejä ja suuntaviivoja 299. Amerikasta levinnyt kuluttajapoliittinen suuntaus alkoi myös vahvistua Euroopassa 1960-luvulla. Mm.
Pariisin yleissopimukseen sisällytettiin 10 bis artiklan kolmanteen kappaleeseen uusi alakohta (3), jolla laajennettiin sopimattoman menettelyn suojan haltijapiiriä yksinomaisesta
elinkeinonharjoittajan suojaintressin suojaamisen painottamisesta laajemmalle huomioiden
muitakin suojaintressejä (ts. monistisesta pluralistiseksi). Kuluttajapoliittinen suuntaus vaikutti vahvimmin Pohjoismaissa, joissa mm. Ruotsissa ja Suomessa luotiin mm. näille maille
tunnusomainen kuluttaja-asiamies-instituutio. EU:ssa alkoi muutoinkin päähuomio vähitellen suuntautua kuluttajan aseman vahvistamiseen yhtenä suojeltavana markkinatoimijana. Tätä tavoitetta alettiin täytäntöönpanna direktiivein ja suuntaviivoin. Tavoitteena oli
kuluttajansuojan harmonisointi yhteisön alueella. Tämän kehityksen tuloksena syntyneistä
direktiiveistä vaikuttaa sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alueella (mainontaa
koskien) vertailevasta mainonnasta ja harhaanjohtavasta mainonnasta annettu direktiivi 300.
Sitäkin huomattavampaa käytännön vaikutusta sopimattoman menettelyn elinkeinotoimin297 Ks. Henning - Bodewig (2013), s. 46–47 ja Kur (2006), s. 717–735. Keskeisiä tapauksia sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa kontekstissa mm. Procureur du Roi v Dassonville, 8/74 [1974] E.C.R. 837
Dassonville, Cassis de Dijon 120/78 [1979] E.C.R. 649 Cassis de Dijon, Industrie Diensten Groep v Beele
Handel Maatschappij, 6/81 [1982] E.C.R. 707 Beele sekä L´Oréal SA v Bellure NV C-487/07 18.6.2009
L’Oréal. Ks. lähemmin tapauksista mm. Tritton, s. 715–725.
298 Hennig-Bodewig (2010), s. 554.
299 Ibid. Toisesta vaiheesta Henning-Bodewig on käyttänyt nimitystä ”sekundäärilainsäädännön vaihe”. Tässä
vaiheessa yhteisön piirissä laadittiin direktiivejä ja suuntaviivoja, mutta ei kuitenkaan tätä oikeuden alaa
koskevia asetuksia. Vert. asetuksia kuitenkin laadittiin immateriaalista yksinoikeuksista, jotka koskivat mm.
tavaramerkkioikeutta (CTM) ja yhteisömallia.
300 Harhaanjohtavaa mainontaa koskeva direktiivi annettiin vuonna 1984. Harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa yhteisesti koskeva direktiivi annettiin vuonna 2006. Neuvoston direktiivi 2006/114/EY annettu
joulukuun 12. joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta.
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nassa alalla omaava direktiivi koskee elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä sopimattomia kaupallisia menettelyjä (”UCP-direktiivi”) 301.
EU:n UCP-direktiivi vaikuttaa ensinnäkin sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alueella yleisesti B2C-suhteessa. Mm. direktiivin johdannon (8) kohdassa todetaan:
”Välillisesti suojellaan laillisesti toimivia elinkeinonharjoittajia kilpailijoilta, jotka
eivät noudata tämän direktiivin sääntöjä ja siten taataan terve kilpailu sen koordinoimalla alalla ”.

UCP-direktiivi vaikuttaa vain välillisesti B2B-suhteessa. Jotkut jäsenmaat mukaan lukien
mm. Ruotsi – monistisen sääntelyjärjestelmän maana – soveltavat UCP-direktiiviä kaikkiin
markkinatoimijoihin. Suomessa UCP-direktiivi on saatettu voimaan asetuksella, joka liittää
sen osaksi kuluttajansuojalain 2 lukua. Nykyisin Suomessa UCP- direktiivin soveltaminen
rajoittuu B2C-suhteisiin 302.
Mikäli Suomessa, kuten Ruotsissa, olisi säädetty yksi sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevä laki, se tarjoaisi myös mm. nykyistä läpinäkyvämmän
ja yhtenäisemmän välineen tasapainottaa erilaisia suojaintressejä sopimattoman jäljittelyn tilanteissa ja kokonaisuuden etua huomioonotettaessa.

Henning-Bodewig on myös esittänyt mahdollisena kolmantena vaiheena sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa yhtenäistämisessä alkuperämaanormiston harmonisointia 303.
EU:n harmonisoitumiskehityksen merkittävimmät vaikutukset sopimattoman menettelyyn alueella voidaan edellä käsitellyn kehityskulun perusteella katsoa kohdistuneen kuluttajan aseman vahvistamiseen samanasteisena markkinatoimijana yhdessä elinkeinonharjoit301 Ks. lähemmin VNA kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa
11.9.2008/601, jolla on kansallisesti täytäntöönpantu EY sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva
direktiivi 2005/29/EY.
302 Ks. Suomen osalta mm. täytäntöönpanoasetuksen 1 §:n (11) kohta. Siinä on säädetty seuraavasti: ”Tietyn
valmistajan tuotetta muistuttavan kulutushyödykkeen markkinointi harhaanjohtaen kuluttajaa uskomaan,
että kulutushyödyke on kyseisen valmistajan tekemä”. Lainkohtaa voidaan soveltaa toisen valmistajan kulutushyödykkeen sopimattomaan jäljittelyyn B2B-suhteessa. Ks. myös OMTR 2007:11. Oikeusministeriön
työryhmämietintö. Sopimattomat kaupalliset menettelyt – kuluttajansuojalain markkinointia koskevien
säännösten uudistaminen, s. 5–7 sekä 20–32.
Vert. oikeustilannetta Ruotsiin, jossa direktiiviä sovelletaan kaikkiin markkinatoimijoihin.
303 Henning-Bodewig (”H-B”) (2010), s.554, erityisesti alaviite 38 ja 39. H-B on käyttänyt kolmannesta vaiheesta nimitystä ns. kolmas tie ” indirekte Rechtssangleichung” möglicherweise” ”Herkunftslandprinzip”,
joka ilmenee 2007/67 richtlinie ja 89/352 /EG Fernsehrichtlinie), 2000/31 (ec.commerce richtlinie). Ks.
myös Henning-Bodewig – Schricker (2002), 272. ”Integrated protection ” löysi ilmentymänsä jo harhaanjohtavaa mainontaa (1984) koskevassa direktiivissä.
Ks. myös maantieteellistä alkuperänimitystä koskeneesta tapauksesta, jossa keskeistä oli toisen elinkeinonharjoittajan maineen käyttö GRUR 1988,453 Perrier (”Ein Champagner unter den Mineralwässern”).
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tajan kanssa sekä kuluttajan suojaintressin mukaan ottamiseen nimenomaisesti suojeltavana
suojaintressinä.
Sopimattoman menettelyn alan harmonisoitumiskehitys on selkeästi painottunut elinkeinonharjoittajan suorittamaan markkinointimenettelyn ja tunnusmerkkioikeuden sääntelyyn, jossa sääntelyllä on ollut eniten kannatusta. Koska kansalliset mainontaa koskevat
säännöt on koettu kaupan esteiksi ja tavaroiden vapaan liikkumisen rajoittamiseksi, harmonisointityö on haluttu aloittaa juuri näistä alueista.
EU:n keskeisen päämäärän tavaroiden vapaan liikkumisen sääntelemisessä käytettiin
alkuvaiheessa Rooman sopimuksen artikloja 30–36 (myöhemmin artiklat 28–30). Palveluiden vapaata liikkumista sääntelee puolestaan artikla 59 304. Artikla 28 koskee määrällisten
rajoitusten kieltämistä maahantuonnin yhteydessä. Artikla 30 antaa jäsenvaltiolle oikeuden
asettaa kieltoja ja rajoituksia mm. maahantuontia koskien, kun ne ovat perusteltuja mm.
omaisuuden suojelemiseksi (”the protection of industrial and commercial property”) tai kuluttajien suojelemiseksi. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus säännellä Artiklan 295 perusteella
omaisuuden suojaa kansallisesti:
”The Treaty shall in no way prejudice the rule in Member states governing the system of property ownership.”

Koska sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa perusteella syntyvän kielto-oikeuden ei ole katsottu kuuluvan omaisuuden suojan piiriin, tästä on ollut seurauksena, että
sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa on voitu soveltaa artiklaa 28, mutta ei
artiklaa 30.
Kaiken kaikkiaan tuloksena on ollut EU:n oikeuskäytännössä, että sopimattoman jäljittelyn suojaa ei ole pidetty immateriaalioikeudellisen suojan kaltaisena yksinoikeussuojana,
joka ei kuulu omaisuuden suojan piiriin. Oikeustilaa on pyritty sääntelemään kehittämällä
oikeusperiaatteita EU:n tuomioistuinkäytännössä. Jäsenvaltiolla on kuitenkin nimenomaisesti todettu olevan mahdollisuus säännellä kansalliseen lainsäädäntöön kuuluvan sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alalla mm. sopimatonta jäljittelyä (mm. orjallista
jäljittelyä), eikä tällainen normisto ole lähtökohtaisesti ristiriidassa yhteisön vapaan tavaroiden ja palveluiden liikkumisen periaatteen kanssa 305. Oikeuskirjallisuudessa rajanvetoa
artiklan 28 ja 30 välillä on kritisoitu keinotekoisena 306.
304 Ks. mm. palveluiden vapaata liikkumista koskeva EU.n tuomioistuimen ratkaisu Alpine Investments BV v
Minister van Financien C384/93 10.5.1995.
305 Ks.tästä lähemmin (6/81) 2.3.1982 Beele-tapaus.
Ks. myös Alpine Investments tapaus (edellä), joka käsitteli finanssipalveluiden tarjoamista ns. cold calling-menettelyllä ja sen rajoittamista toiseen jäsenmaahan.
306 Ks. tästä mm. Tritton, s. 640–643 sekä 718–725.
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Myös sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen asema ja
sen vaikutus sopimattoman jäljittelyn elinkeinotoiminnassa sääntelyssä on yleisesti säilynyt
kiistanalaisena. Mannereurooppalaisissa oikeusjärjestelmissä itsessään vallitsee edelleen huomattavia eroavaisuuksia, puhumattakaan jo edellä viitatuista eroista esim. Saksan ja Iso-Britannian oikeusjärjestelmien välillä 307.
Erityisesti tämän työn kontekstin kannalta keskeisen sopimattoman jäljittelyn syntymisedellytykset ja sitä koskeva EU:n yhtenäinen tulkintakäytäntö puuttuvat edelleen. Erityisesti yhtenäinen oikeusnormi, yleislauseke, puuttuu edelleen. Tulkinta jäsenvaltioissa, kuten
mm. Suomessa, pohjautuu edelleen pitkälti Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklaan 19.
vuosisadan lopulta.
Eurooppalaisessa katsannossa – mm. analyyttisen oikeustieteen tehtäväksi – voisi hyvin
soveltua sen selvittäminen, mitä tarkoitetaan EU:ssa sopimattomalla menettelyllä elinkeinotoiminnassa ja hyvän liiketavan vastaisuudella 21. vuosisadalla 308. Tällä hetkellä ”hyvä liiketapa” soveltuu puutteellisesti yhtenäiseksi ja yhtenäisesti sovellettavaksi kriteeriksi, koska
eurooppalainen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevä normisto on kansallista sekä joustavasti kansalliseen kulttuuriin, traditioon sekä historialliseen kehitykseen
perustuvaa.
Erityistä on myös havaita, että EU:n yhtenäistä ”kodifikaatiota” alkuvaiheissa perustellut
yleinen eurooppalainen harmonisointitarve hiipui ajan kulumisen myötä ja muutti lopulta
suuresti muotoaan. Tämä on paradoksaalista siksi, että harmonisointia faktisesti tarvitaan sisämarkkinoiden luomisessa sekä tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkumisen turvaamisessa.
Kuten edellä on osoitettu, kansallisten normistojen harmonisointia on toteutettu ensisijaisesti muilla välineillä, kuten mm. Henning-Bodewig on osoittanut 309.
Väliyhteenvetona, kuten aiemmin on jo viitattu, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston soveltaminen rajoittuu käytännössä harmaalle alueelle. EU:n
kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden harmonisointikehitys sekä niiden piirissä ensisijaisesti luodut oikeusperiaatteet vaikuttivat kilpailun vapautumiseen sekä neljän EU:n perusvapauden vapaaseen liikkuvuuteen yhteisön sisällä. Erot eri jäsenvaltioiden historiallisessa ja
oikeudellisessa traditiossa ovat puolestaan perinteisesti hidastaneet harmonisointikehitystä.
Hyötyjä normiston harmonisoimisesta elinkeinotoiminnalle ei ole pystytty riittävästi konk-

307 Ks. eroista mm. Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D (Hogan
Lovells Final report on Parasitic Copying for the European Commission), s, 2, 3, 8 ja 20.
308 Laakso, s. 468–469. Laakso tuo esiin oivallisena esimerkkinä Zittingin vaikutusta [analyyttisen oikeustieteen] esineoikeuden kehitykseen omistusoikeuden käsitettä uudella tavalla systematisoitaessa. Ks. myös
sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alueelta mm. Henning-Bodewig (GRUR Int 2013) “Internationale Standards gegen unlauteren Wettbewerb“ sekä Henning-Bodewig (WRP 2010) ” UWG und
Geschäftsethik”.
309 Henning-Bodewig (2010), s. 554.
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retisoimaan saati konkreettisesti mittaamaan 310. Esimerkiksi Saksa panosti tunnusmerkkioikeuden harmonisointiin EU:ssa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan
normiston kehittämisen kustannuksella. Useat eri tekijät yhdessä myötävaikuttivat kehitykseen kohti EU:n yhtenäisen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan kodifikaation säätämättä jättämistä.
Beier esittää vertauskuvallisesti eurooppalaisen sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa normiston alkutilanteen vastanneen Napoleonin ajan ”routes nationales” (ts. kansallisia teitä). Alkuvaihetta seurasi isoja ja pienempiä teitä. Lopulta hyvin pirstaloitunut ja
erilaistunut paikallinen kehitys johti vähitellen ”tieliikenteen” täydelliseen kaaokseen. Tämä
ei ole muodostanut kovin vakaata pohjaa jatkoharmonisoinnille 311.
EU:n alueellisen normiston vaikutukset Suomessa koskien sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa ovat painottuneet markkinointimenettelyyn ja kuluttajansuojaan,
erityisesti viime aikoina UCP-direktiiviin, joka sääntelee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä suhdetta. Sen sijaan vaikutukset sopimattoman jäljittelyn elinkeinotoiminnassa
aineelliseen sisältöön ovat jääneet vähäisemmäksi kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin kansallisten normistojen vaikutukset Suomessa. Keskeistä EU-normiston vaikutus lienee ollut
suomalaiseen oikeuslähdeoppiin, jonka perusteella EU:n primääri- ja sekundäärilainsäädäntö EU:n tuomioistuimen prejudikaatteineen luetaan mukaan vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin, jotka on otettava huomioon. 312
Haasteellisena on myös pidettävä yhteisön alueella yhtenäistä soveltamiskäytäntöä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Se edellyttäisi yhtenäistä ja harmonisoitua
oikeudellista kehikkoa ja yhteistä tulkintaa luovaa oikeuskäytäntöä.
EU:n harmonisointikehityksen vaikutukset palvelukonseptin, erityisesti palvelutuotteen
sopimattoman jäljittelyn sääntelyssä ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi.

310 Ks. mm. tietokantasuojan vaikuttavuusarvioinnista: First evaluation of Directive 96/9 on the legal protection of databases (12.12.2005). http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/evaluation_report_en.pdf (13.12.2014).
311 Beier (1985), s.158–159.
312 Ks. tästä mm. Laakso, s. 261–263. Ks. myös EU-oikeudesta ja oikeuden kerrostuneisuudesta sekä sen asemasta oikeuslähteenä modernissa oikeudessa mm. Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi, s. 182 ja 224–229.
Vrt. myös oikeustapausten asemasta saksalaisessa oikeuslähdeopissa mm. Helland – Koch, s.196–197, 200,
202, 273, 302 ja 306.
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3.5 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC)
markkinoinnin perussäännöt (ICC-säännöt)
Keskuskauppakamari perusti vuonna 1937 liikekilpailun valvontakunnan (”LKV”),
joka toimi vuonna 1968 perustetun Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan
(”LTL”) edeltäjänä 313.
LTL:n tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mm. jotain elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa suorittamaa tai suunniteltua toimenpidettä pidettävä
hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa314. LTL ei kuitenkaan anna lausuntoja immateriaalisesta yksinoikeussuojasta, sopimusoikeudellisista asioista eikä tulkintoja kuluttajansuojalaista. LTL:n lausuntoa voi pyytää elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteisö.
LTL:n lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia eikä niitä voida panna täytäntöön.
Niillä ei ole sitovia oikeusvaikutuksia. LTL voi myös julkistaa lausuntonsa. Lausunnoilla koskien SopMenL 1§:n 1 momentin mukaisen hyvän liiketavan tai muutoin
sopimattoman menettelyn sisältöä on ollut keskeistä merkitystä tulkintalähteenä.315
Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivan liiketapalautakunnan lausuntokäytännössä on kysymys kansallisesta itsesääntelyinsituutiosta, jollaista ei ole käytössä
Saksassa eikä Ruotsissa. Kuten on todettu, tällä seikalla on myös kansainvälisesti
väitetty olevan keskeistä merkitystä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella tapahtuneen tulkintakäytännön
muodostumiselle nykyiseen muotoonsa ts. erityisesti SopMenL 1§:n 1 momentin
ympärille syntyneeseen sopimatonta jäljittelyä koskevaan erityiseen oikeustraditioon Suomessa. 316

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) laatimia markkinoinnin perussääntöjä (ICC-sääntöjä) sekä yksittäisen elinkeinoelämän toimialan piirissä syntynyttä kauppatapaa että elinkeinotoiminnassa muodostunutta kansallisista käytäntöä on käytetty tulkintalähteenä määritettäessä hyvän liiketavan vastaisen jäljittelyn sisältöä 317. Näistä mm. ICC-säännöt sääntelevät
313 Ks. lähemmin Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnasta ja sen edeltäjästä liikekilpailun valvontakunnasta ja se tehtävistä mm. Paloranta (2014), s.216–225, Norrmén, s.51–52 ja Aaltonen, s.20–25. Ks. myös
Mäkinen – Paloranta – Pokela – Vuori, s 179–180.
Ks. lähemmin Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnasta http: // www.kauppakamari.fi.
314 LTL soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC-sääntöjä ja muita markkinointia varten annettuja ohjeita.
315 ”Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko tiettyä elinkeinotoiminnassa suoritettua tai suunniteltua toimenpidettä pidettävä hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa. Lautakunta voi antaa lausunnon myös siitä, loukkaako
toimenpide Kansainvälisen kauppakamarin (”ICC”) mainontaa ja markkinointia koskevia perussääntöjä ja
ohjeita.” (Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan sääntöjen 1 §, säännöt 25.5.2015).
316 Ks. tästä mm. Kur (1996), s.38.
317 Useilla elinkeinoelämän toimialoilla on lisäksi laadittu alakohtaisia mainontaa ja markkinointia koskevia
ohjeita mm. lääke-, alkoholi-, tupakka -, auto-, jalkine-, matkailualalla, teknokemian ja tekstiilialalla sekä
postimyynnissä. Samoin myös tiettyjä erityisryhmiä varten on laadittu ohjeita mm. kuluttaja-asiamiehen
linjaukset ”lapset ja markkinointi”.
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tavaroiden ja palveluiden mainontaa ja markkinointia. ICC-säännöt sisältyvät ICC:n vuonna 2011 julkaistuun uudistettuun mainonnan itsesääntelynormistoon318.
ICC-säännöt sijoittuvat perinteisen normatiivisen oikeuslähdeopin systematisoinnissa
sallittujen oikeuslähteiden ryhmään. Ne ovat oikeuden ulkopuolisia normeja, jotka ovat
syntyneet kansainvälisen itsesääntelytoiminnan tuloksena pakottavien oikeuslähteiden rinnalle. Muodoltaan ne ovat moraalis-eettisiä normeja ts. tapasääntöjä 319. Nämä normit ovat
kuitenkin ajan kuluessa muodostuneet keskeiseksi SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen tulkintavälineeksi selvitettäessä hyvän liiketavan tai muutoin sopimattoman menettelyn sisältöä.320
Markkinaoikeus on mm. viimeaikaisessa hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta jäljittelyä koskevassa oikeuskäytännössä useasti viitannut ICC-sääntöihin erityisesti
artiklaan 15.
Artikla 15 (Toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttö): Mainonnassa ei tule
oikeudetta käyttää toisen yrityksen tai muun yhteisön nimeä, lyhennettä, logoa,
tavaramerkkiä, tai muuta tunnusmerkkiä. Markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaaman omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).
Ks. mm. esimerkkinä 15 artiklan tulkinnasta KultaRahaksi-esimerkkitapaus
edellä sekä MAO:153/15 Rapala.
Rapala-päätöksen kohdassa 12 todettiin seuraavasti: ”Kuten sopimattomasta
menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöistä käy ilmi ICC-säännöistä
voidaan saada johtoa sen arvioimiseksi, onko menettely ollut hyvän liiketavan vastaista. ICC-sääntöjen 15 artikla ilmentää periaatetta, jonka mukaan markkinoinnissa ei saa sopimattomasti käyttää hyväksi toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill-arvoa).”321

Markkinaoikeuden lisäksi Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on viitannut lausuntokäytännössään ICC-sääntöihin, kun se on ottanut kantaa väitettyyn elinkeinonharjoittajan suorittaman menettelyn hyvän liiketavan vastaisuuteen tai muutoin sopimattomuuteen.

318 Ks. lähemmin Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt 2011 (Consolidated ICC Code
of Advertising and Marketing Communication Practice 2011).
319 Ks. lähemmin oikeusnormista sekä oikeuden ja moraalin erosta mm. Kelsen (1968), s. 10 ja 65–77. Ks.
myös Aarnio (2006), s. 30–31 ja 96. Oikeusnormilta vaaditaan velvoittavuutta, se on ulkopuolisen tahon
asettama ja sen noudattamatta jättäminen on pakolla sanktioitu.
320 Mäkinen – Paloranta – Pokela – Vuori, s.44.
321 Ks. myös tapauksia MAO:809/14 Keijuriini, MAO:398/14 SATAMAITO (VALIO Plus), MAO:429/13
Abloy, MAO:269/13 ABB, MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv ja MAO:332/08 Crocs.
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Liiketapalautakunnan lausuntoja on syntynyt koko sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alueella. Erityisesti on viitattu voimassa olevien ICC-sääntöjen edellä esitettyyn
artiklaan 15 sekä artiklaan 16, joka koskee mainosten ja markkinoinnin jäljittelyä.
Artikla 16 (Jäljittely): Markkinoinnissa ei tule jäljitellä toisen mainoksen yleissommittelua (lay-out), tekstiä, iskulausetta, kuvitusta, musiikkia tai äänitehostetta, joka
on omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tai aiheuttamaan sekaannusta.
Jos markkinoija on toteuttanut omaperäisen markkinointikampanjan yhdessä
tai useammassa maassa, tällaista kampanjaa ei tule jäljitellä muissa maissa siten, että
jäljittely estää kampanjan alkuperäistä markkinoijaa kohtuullisessa ajassa ulottamasta kampanjaansa näihin muihin maihin.
Esimerkkitapauksessa Airport taxi -palvelu viitattiin erityisesti mainoksen (ja
markkinoinnin) sopimattomaan jäljittelyyn, jossa jäljiteltiin toisen mainoksen yleissommittelua [kokonaisuutena] tavalla joka oli omiaan johtamaan harhaan kaupallisesta alkuperästä tai aiheuttamaan sekaannusta.

Seuraavassa on esitetty joitakin esimerkkejä jäljittelyä koskevista LTL:n (tai sen edeltäjän
LKV:n) tulkintakäytännössä syntyneistä lausuntoratkaisuista, joissa lausuntojen perusteluissa on viitattu ICC-sääntöjen artikloihin:
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunnon 13.2.2013 mukaan vastaaja oli menetellyt KEIJURIINI-tuotteen markkinoinnissa hyvän liiketavan ja
ICC-sääntöjen 15 artiklan vastaisesti (tähän lausuntoon viitattu myös MAO:809/14
Keijuriini).
(858/2003) Iskulauseen jäljittely: ”Liittymissä on eroja.” Iskulause oli kirjoitettu
hakijan mainoksessa esiintyvän kaltaisilla kirjaimilla ja samalla värillä. Oli lisäksi
käytetty samaa tekstityyppiä.
LTL totesi, että mainoksessa ei saa sopimattomasti käyttää hyväksi toisen hankkimaa mainetta eikä jäljitellä toisen mainoksen yleissommittelua tai iskulausetta
tavalla, joka on omiaan johtamaan harhaan tai aiheuttamaan sekaannusta. Iskulause
ei ollut LTL:n mielestä omaperäinen, eikä aiheuttanut sekaannusta. Hakija ei näyttänyt, että se olisi vakiintunut juuri hakijan iskulauseeksi.
LTL katsoi että vastaaja ei menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti tai mainonnan
kv. perussääntöjen 11 artiklan vastaisesti.
(843/2001) TV-mainoksen jäljittely. Hakija oli tehnyt useiden vuosien ajan mainontaa, jossa sama mieshenkilö [kuin vastaajan käsiteltävänä olevassa mainoksessa].
Vastaajan lavasteet olivat yleisilmeeltään samanlaiset ja samaa iskulausetta käytettiin
mainoksen lopussa.
LTL totesi, että lavasteet olivat samankaltaiset, mainoksen lopussa iskulause
lausuttiin samaan tyyliin, yleisilme ja kokonaisvaikutelma saattoivat luoda vaikutelman, että kyseessä hakijan mainos.
Katsottiin vastaajan käyttäneen hyväkseen hakijan mainoksen yleissommittelua, iskulausetta sekä hakijan mainonnallaan hankkimaa tunnettuutta. Todettiin
olevan toisen suoraa markkinointiaineiston hyödyntämistä, vaikka mainos ei ollut
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erityisen omaperäinen. Pidettiin hyvän liiketavan vastaisena siitä riippumatta, oliko
mainosten yhdenkaltaisuus omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa.
Vastaaja katsottiin menetelleen hyvän liiketavan ja mainontasääntöjen artiklan
10 vastaisesti.
(632/1983) Ruukkujen jäljittely. Hakijan kukkaruukkujen muodostama kokonaisuus oli alkujaan edustanut omaperäistä teollista muotoilua ja myöhemmin ulkomuoto oli myynnin myötä vakiintunut tunnusomaiseksi hakijalle.
Vastaajan ruukku oli omiaan aiheuttamaan sekaannusta ja vastaaja hyötyi oikeudettomasti hakijan tuotteen goodwillistä.
Todettiin seuraavasti: ”Tuotteen ulkomuoto voi saada suojaa sopimatonta menettelyä vastaan, vaikka ulkomuoto ei olisi erityisen teollisoikeudellisen suojan kohteena. Tämä yleissuoja kuitenkin edellyttää, että tuotteen muotoilu on omaleimainen ja tunnusomainen tai on sellaiseksi vakiintunut, jolloin ulkomuodon jäljittely
on omiaan aikaansaamaan sekaannuksen vaaran markkinoilla. Vastaajan ruukku
aiheuttaa sekaannusta ja vastaaja hyötyy hakijan goodwillistä. ”
Todettiin, että vastaaja on syyllistynyt mainonnan kv. perussääntöjen 9 artiklan
vastaiseen sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa.
(577/1981) Mattomainoksen jäljittely. Mainonnan kv. perussääntöjen mukaan
mainostajalla on täysi vastuu mainoksesta. Vastaaja oli käyttänyt mainonnallisen
idean toteuttamiseen täsmälleen samaa maton kuvaa, jota hakija oli vuosien ajan
käyttänyt. Lausunnossa oltiin sitä mieltä, että mainokset olivat vaarassa sekaantua,
vaikka mainoksessa oli mainittu vastaajan toiminimi. ”Vaikka mainos ei ollut erityisen omaperäinen, sitä oli pidettävä hyvän liiketavan vastaisena siitä riippumatta,
oliko mainosten yhdenkaltaisuus ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa.”
Todettiin, että, vastaaja menetteli hyvän liiketavan ja mainonnan kv. perussääntöjen artiklan 10 vastaisesti.
(471/1976) TDK-kasetti. Vastaajan menettely kiellettiin (”kdk” käyttö), koska
olivat pakkauksen ja etiketin perusteella samanlaisia.
Hakijan tuotemerkki oli erittäin tunnettu:USAssa markkinaosuus yli 20 %, ja
mainontapanostus Suomessa tähän asti 100.000 mk. Vastaajan kdk oli laadultaan
heikompi, perusteena esitettiin myös mainonnan kansainväliset perussäännöt 10§.
(411/1974) Kaksikkoterä. Pyydettiin lausuntoa nimityksestä ”kaksikkoterä”.
”Mainonnan kv. sääntöjen 10§:n mukaan mainoksessa ei saa jäljitellä tavalla,
joka on omiaan johtamaan harhaan tai aiheuttamaan sekaannusta. Kaksikkoterä
on kuvailevasta luonteesta huolimatta saattanut muodostua toisen elinkeinonharjoittajan tuotteen vakiintuneeksi nimitykseksi. Tuli huomioida, että mainoksessa ei
sopimattomasti hyväksikäytetä toisen yrityksen tuotteen nimeen liittyvää mainetta
ja hakijan tulee estää harhaanjohtavuus ja sekaannuksen mahdollisuus.”
(309/1968) Lintuaiheen käyttö. Kilpailijan tuotteen tunnukseen yhdistettävissä
olevan lintuaiheen käyttämistä mainonnassa ei pidetty hyvän liiketavan vastaisena
eikä muuna vilpillisenä kilpailuna, mutta olosuhteet huomioon ottaen kuitenkin
mainonnan kv. perussääntöjen 6 ja 15 kohtien vastaisena.
Todettiin, että ”koska hakija on tavaransa tunnukseksi vakiinnuttanut toiminimeensä ajatuksellisesti liittyvän kahta X lintua esittävän merkin, vastaajan huomioon ottaen alalla vallitsevan kilpailutilanteen ja sen, että televisiomainonnassa on
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noudatettava erityistä varovaisuutta, on vastaajan katsottava menetelleen mainontasääntöjen 6 ja 15 kohtien vastaisesti käyttäessään mainoksessaan kyseisellä tavalla
hakijan tunnukseen yhdistettävissä olevaa lintuaihetta ”.

ICC-sääntöjen edellä viitatun 15 artiklan perusteella on Suomessa syntynyt tulkintakäytäntöä liittyen toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudettoman hyväksikäytön arviointiin. Tältä osin po. artiklalla on erityisesti vaikutusta myös palvelukonseptin
ja siihen sisältyvän palvelutuotteen jäljittelyä koskevassa tarkastelussa.
Edellä esitettyjen esimerkkien perusteella on perusteita otaksua, että erityisesti ICC-sääntöjen artiklat 15 ja 16 voivat jatkossa omata laajempaakin merkitystä normiperustana erityisesti palvelukonseptin jäljittelytapauksen arvioinnissa.
Mikäli jäljittelytapauksessa pystytään mm. osoittamaan, kuten edellä viitatussa esimerkkitapauksessa Airport taxi -palvelu, että palvelukonseptia on jäljitelty kokonaisuutena
mainoksena tai markkinoinnissa on käytetty toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin
markkinoinnilla aikaansaatua mainetta ja tunnettuuden (joka on yhdistettävissä alkuperäisen palvelukonseptin luoneeseen elinkeinonharjoittajaan) oikeudettomasti sekä kyetään lisäksi osoittamaan siitä aiheutuva vahinko tai haitta toisen elinkeinonharjoittajan maineelle,
niin palvelukonsepti voi todennäköisesti saada kokonaisuutena menettelysuojaa tällä perusteella erityisissä olosuhteissa toisen elinkeinonharjoittajan jäljittelyä vastaan edellyttäen, että
yleislausekkeen yleiset ja erityiset soveltamisedellytykset täyttyvät.

3.6 WIPO-mallisäännöt koskien sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa
WIPO-mallisäännöt, jotka koskevat sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa, edustavat erästä pyrkimystä edistää alan kansainvälistä harmonisointia sekä säännellä sopimattoman jäljittelyn piiriä tilanteessa, jossa Pariisin yleissopimus on muutoin jäänyt ainoaksi sitä
säänteleväksi kansainväliseksi säännöstöksi.
Oikeuslähdeopillisesti WIPO-mallisäännöt kuuluvat samaan kategoriaan kuin ICCsäännöt. Kysymyksessä on oikeuden ulkopuolinen normijärjestelmä, joka on syntynyt itsesääntelyn tuloksena kansainvälisen järjestön toimesta.322
322 Maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organisation, WIPO) on Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestö. ”World Intellctual Property Organization (WIPO) Model Provisions on
Protection against Unfair Competition” (WIPO-Mallisäännöt) syntyivät WIPO:n sisäisen ohjelman piirissä
1994–1995. Mallisäännöt on julkaistu” Model provisions against unfair competition – WIPO Document
Protection against Unfair Competition 1996, WIPO Publication No 832”. Ks. myös sitä edeltänyt selvitys,
joka on julkaistu WIPO Publication No. 725,1994. Ks. myös lähemmin kirjallisuutta mm. Schricker –
Henning-Bodewig (2001), s. 1383, Gielen:WIPO and Unfair Competition [1997] 2 EIPR s. 78–81, Chen
sekä Cornish (1997), s.336–338.
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Sopimattomaan jäljittelyyn soveltuu erityisesti WIPO-mallisääntöjen artikla 3.
Artikla 3 (1) mukaan:
”Any act or practice in the course of industrial or commercial activities, that damages or is likely to damage , the goodwill or reputation of another´s enterprise shall
constitute an act of unfair competition, regardless of whether such act or practice
causes confusion.”
Artikla 3 (2) mukaan:
(a)”Damaging another´s goodwill or reputation may , in particular result from
the dilution of the goodwill or reputation attached to
- a trademark, whether registered or not;
- a trade name;
- a business identifier other than trademark or trade name;
- the appearance of a product;
- the presentation of products and services;
- a celebrity or a well-known fictional character.”
(b) ” For the purposes of these Model Provisions “dilution of goodwill or reputation means the lessening of the distinctive character or advertising value of trademark, trade name or other business identifier, the appearance of product or presentation of products or services or of a celebrity or well-known fictional character.”

Artikla 3 (1) mukaan, mitä tahansa [elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa] toimintaa, joka vahingoittaa tai todennäköisesti vahingoittaa [tai haittaa] toisen elinkeinonharjoittajan goodwilliä tai elinkeinonharjoittajan mainetta, siitä huolimatta aiheutuuko menettelystä sekaannusta, on pidettävä sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa.
Merkittävää tässä on huomata, että elinkeinonharjoittajan suorittamaa jäljittelyä pidetään hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana, siitäkin huolimatta, aiheuttaako toisen elinkeinonharjoittajan [jäljittelijän] suorittama menettely sekaannusta tai sekaannusvaaraa.323
WIPO-mallisääntöjen vaikutus Suomessa sekä niiden käyttäminen tulkintalähteenä sopimattoman jäljittelyn elinkeinotoiminnassa yhteydessä on ollut vähäistä.
WIPO-mallisääntöihin ei ole myöskään käytettävissä olleiden tietojen mukaan viitattu
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan eikä markkinaoikeuden tulkintakäytännössä.

323 Schricker – Henning-Bodewig (2001), s. 1378–1407.
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3.7 AIPPI-päätöslauselma Q115 1994/1995 Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan erityistilanteiden täydentäjänä
Vuonna 1897 perustetun kansainvälisen teollisoikeusjärjestön (AIPPI) 324 piirissä alettiin
1994/1995 selvittää WIPO:ssa laaditun perusselvityksen pohjalta Pariisin yleissopimuksen
10 bis artiklan kolmannen kappaleen alakohdan (3) erityistilanteiden lisäksi kysymykseen
mahdollisesti tulevia muita sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa erityistilanteita, jotka voisivat vaatia sääntelyä muuttuneessa toimintaympäristössä 325. Laajan maakohtaisen kysymys-vastausmenettelyn perusteella järjestön piirissä hahmoteltiin sopimatonta
jäljittelyä elinkeinotoiminnassa koskevia tilanteita erityisesti ns. slavish imitation -tilanne.
Sillä tarkoitetaan päätöslauselma Q115 mukaan oikeaukkotilannetta, jossa Pariisin
yleissopimuksen 10 bis artiklan kolmannen kappaleen alakohdat (1 – 3) eivät sovellu jäljittelytapaukseen ts. elinkeinonharjoittaja mm. jäljittelee toisen elinkeinonharjoittajan aikaansaamia tuloksia, jotka eivät saa suojaa erityisen immateriaalisen yksinoikeuden perusteella
eikä jäljittelystä välttämättä seuraa sekaannusvaaraa, väärien väitteiden esittämistä tai harhaanjohtumista kaupallisen alkuperän suhteen yksittäistapauksen erityisissä olosuhteissa.326
Suomea koskevassa maaraportissa pidettiin mm. slavish imitation -jäljittelyä pääsääntöisesti sallittuna. Slavish imitation-tilanne voi kuitenkin tiettyjen seikkojen täyttyessä kvalifioida jäljittelyn sopimattomaksi menettelyksi elinkeinotoiminnassa. Raportin perusteella
oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta esiintyneistä tällaisista kriteereistä mainittiin
mm. jäljiteltävän tuote- tai palveluhyödykkeen omaperäisyys ja erottamiskyky, sekaannus324 ”AIPPI” (Association Internationale pour la Protection de a Propriete Intellectuelle) on kansainvälinen yhdistys, jonka tehtävänä on parantaa ja edistää immateriaalisten yksinoikeuksien suojaa sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Ks. lähemmin https://www.aippi.org. AIPPI pyrkii vakiintuneella kysymys- vastaus-prosessillaan kehittämään immateriaalioikeutta. Kysymys- ja vastausmenettelyssä on kysymys siitä, että ensin
laaditaan maakohtaisia selvityksiä, joista kootaan myöhemmässä vaiheessa päätöslauselma. Päätöslauselma
julkaistaan yhdistyksen vuosikirjassa. Käsiteltyjä kysymyksiä ja keskusteluja eri teemojen ympäriltä on julkaistu säännönmukaisesti yhdistyksen vuosikirjassa. Tällä tavoin AIPPI on luonut suuntaviivoja ratkaisuvaihtoehdoiksi mm.”harmaalla alueella” sopimattoman jäljittelyn elinkeinotoiminnassa alalla sääntelemättömiä tilanteita varten.
325 WIPO Publication No.725, 1994. Ks. myös Schricker – Henning-Bodewig (2001), s. 1373.
326 Laakso, s.335. Laakso mainitsee, että oikeusaukkotilannetta varten on mm. Sveitsin siviililaissa säädetty
erityinen säännös (artikla 1), jonka mukaan tuomari voi luoda ratkaisun tavanomaiseen oikeuteen perustuen tai sellaisen puuttuessa itse konstruoida normin maan tapaan nojautuen sekä ottaen huomioon oikeuden yleiset opit ja oikeudellisen tradition. Sveitsissä on kielletty mm.”suora jäljittely” per se. Ts. orjallinen
jäljittely, mikäli jäljittelijä saa kohtuutonta etua toisen maineen ja tunnettuuden käyttämisestä. Jäljittelyä
ei sen sijaan ole pidetty kiellettynä, jos se on ollut teknisesti välttämätöntä. Ks. lähemmin Sveitsin UWG
5§:n mukaisesta suojasta mm. Hilty:Leistungsschutz made in Switzerland? Klärung eines Missverständis
und Überlegungen zum allgemeinen Schutz von Investitionen teoksessa: Festschrift für Eike Ullmann
(Fs) (hrsg.) von Ahrens – Bornkamm – Kuntz- Hallenstein . Ks. myös oikeusaukon täyttämisestä Saksassa
Helland – Koch, s.172.
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vaara kaupallisesta alkuperästä, jäljittelijän oma toiminta sekaantumisvaaran välttämiseksi
tai vähentämiseksi, systemaattinen jäljittely sekä toisen maineen ja tunnettuuden oikeudeton hyväksikäyttö. Raportissa SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislauseketta pidettiin yleisesti
riittävän toimivana normina tämän tilanteen sääntelyssä 327.
Lopullisessa AIPPI Q 115/1994/1995 päätöslauselmassa vahvistettiin ensinnäkin, että
mikäli slavish imitation-tilanteessa jäljittelevän elinkeinonharjoittajan jäljittelytoiminnan
seurauksena aiheutuu sekaannusvaaraa, kysymyksessä on hyvän liiketavan vastainen menettely. Muutoin päätöslauselmassa tyydyttiin toteamaan vain suuntaviivoista. Enemmistön
mielestä slavish imitation -tilannetta pidettiin periaatteessa sallittuna ja sopimattomana ainoastaan erityisissä olosuhteissa ja/tai huomioon ottaen kaikki tai jotkut jäljiteltävää tuotetta
tai palvelua koskevista sekä jäljittelijää kvalifioivista kriteereistä 328. Merkillepantavaa on,
että ”tietyt luetellut erityiset olosuhteet” ja ”tietyt jäljitteltävää tuotetta” tai ”palvelua” sekä
”tietyt jäljittelijää koskevat kriteerit ” yhdistettiin sopimatonta jäljittelyä yhteisesti kvalifioiviksi erityisiksi kriteereiksi 329. Sen syvemmälle olosuhteiden ja kriteerien tulkinnassa ei
menty päätöslauselmassa.
Mm. Suomea ja Saksaa koskevien maaraporttien perusteella on mahdollista päätellä,
että raporteissa listatut olosuhteet ja kriteerit heijastavat ko. raportointimaassa vallitsevaa
oikeustraditiota ja kulttuuria sekä erityisesti normistoa de lege lata että tulkintakäytäntöä.

327 AIPPI Yearbook 1995/I. Ks. mm. Suomen tilannetta käsittelevä maaraportti (in the name of the Finnish
Group by Pöntynen, Hilli, Kylliäinen, Luoto, Mansala, Pessa, Ristaniemi ja Wrede), s. 85–95.
328 Ks. lähemmin Question 115 Effective Protection against unfair competition under Article 10 bis Paris
Convention of 1883: AIPPI Yearbook 1994/II, s.398–404 sekä AIPPI Yearbook 1995/VIII, s.378–381.
329 AIPPI Yearbook 1995/VIII, s. 380.
Ibid. 2.2 kohta :“ a majority of the groups believes that slavish or quasi-slavish imitation or direct appropriation should in principle be allowed; only under additional specific circumstances should the imitation
or appropriation be considered unfair, such as: creation of confusion; parasitic behavior; exploitation of
reputation; improperly hindering the competititor in the exercise of his business and/or taking into consideration all or some of the following criteria as concerns the imitated product or service its originality or
distinctiveness, investment, duration and success on the market, degree of reputation, functionality and as
concerns the imitator, absence of investment or direct appropriation, intentional or systematic imitation,
the availability of other technical or marketing solutions, etc..”
Vähemmistöön jääneen ryhmän mielestä suojaa pitäisi myöntää vain rajoitetuksi ajaksi (max. 3 vuotta –
joissakin menettelyissä taas 6kk:n jakso). Ks. myös kohta 2.6 :”slavish or quasi-slavish and direct appropriation are “ acts of unfair competition”not only if they cause confusion, but also if they exploit the reputation of the imitated product or service or substantially damage its distinctive quality”; kohta 2.7:” under such
circumstances no undue (illegal, excessive) and unlimited monopoly right is given but a concrete unfair
business practice is prohibited;” kohta 2.8:” slavish or quasi-slavish imitation of a product or service does
not constitute an act of unfair competition to the extent that it is necessary to the technical function of the
product or service; national law may provide that other circumstances such as mentioned in [ 2.2] justify a
prohibition of slavish or quasi-slavish imitation of a product or service.”
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Vasta oikeuskäytännössä käsiteltyjä ja tulkittuja erityisiä olosuhteita sekä kriteerejä
erittelemällä ja systematisoimalla on mahdollista hahmotella aihioita tulkintasuosituksille, jotka koskevat niiden asemaa sopimattoman jäljittelyn erityisinä edellytyksinä. 330

AIPPI Q155 1994/1995 päätöslauselman käytännön vaikutukset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi siinä esiintyvistä käyttökelpoista aineksista huolimatta.
AIPPI Q155 ei ole kuitenkaan johtanut kansainväliseen harmonisointiin. Samoin toistaiseksi päätöslauselman käyttö argumenttiaineistona on jäänyt vähäiseksi tukintakäytännössä. Se ei ole myöskään johtanut jatkopohdintoihin oikeuskirjallisuudessa eikä sen pohjalta
ole kiinnostuttu oikeustieteen piirissä kehittelemään uusia ehdotelmia. Erityisesti Suomessa
AIPPI Q 155 ei ole saanut aikaan laajempaa keskustelua mm. Pariisin yleissopimuksen 10
artiklan kolmannen kappaleen kolmen alakohdan määrittämän sopimattoman jäljittelyn
piirin (tilanteen) tulkinnan laajentamisesta kattamaan myös ”ilman sekaannusvaaraa -tilannetta.” Suomessa on tämän kysymyksen osalta pitäydytty legalistisessa tulkintaperinteessä
(legaliteettiperiaate). Myöskään sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa koskevan
normiston modernisointiin ole ei ole ryhdytty tai siihen ei ole koettu olevan aihetta. Yleislauseketta on kaiken kaikkiaan yleisesti pidetty riittävän joustavana välineenä sille asetetussa
sääntelytehtävässä.
Väliyhteenvetona voidaan todeta, että kansainvälinen ulottuvuus liittyen sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa, erityisesti sopimattoman jäljittelyyn on jäänyt
kaiken kaikkiaan vaikutuksiltaan varsin rajalliseksi.
Sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa koskevan normiston, erityisesti yleislausekkeen kehitys on tapahtunut pääasiassa kansallista tietä. Suomessa sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa yhteydessä on erityisesti painotettu toimivassa taloudellisessa
kilpailussa kuluttajan aseman turvaamista suhteessa muihin markkinatoimijoihin, vaikka
alkuperäinen lain ratio legis on ollut korostaa elinkeinonharjoittaja-elinkeinonharjoittaja
suhdetta (B2B). Myös EU:n piirissä markkinointimenettelyn sääntelyyn kohdistuvat viimeaikaiset direktiivit ilmentävät samansuuntaista kehitystä.

330 Ks. lähemmin argumentteja kehittelevästä oikeusdogmatiikasta Hemmo (1998), s.11 ja Norros (2007), s.
21–23.

120

4 YLEISLAUSEKKEEN SÄÄDÖSKEHITYKSESTÄ
4.1 Yleislausekkeen ratio legis ja suojaintressien varhainen
kehitys – yleislausekkeen tehtävä täsmentyy Saksassa
Voimassaolevan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain (SopMenL)
ja sen edeltäjän VilpKilpL (1930/34) lainsäädäntöhistoriaa ja kehitysvaiheita on aiemmin
käsitelty perusteellisesti suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa 331. Seuraavassa tarkastelussa
on keskitytty tekemään havaintoja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan
yleislausekkeen historiallisesta kehityksestä erityisesti yleislausekkeen suojaintressissä tapahtuneesta muutoksesta – ts. konkreettisesti muutoksesta klassisesta mallista ”Schutzzwecktriakseen” sekä muutoksen vaikutuksista yleislausekkeen perusteella muodostuvan suojan
sisällölle 332.
Muutoksia koskeva havainnointi on tapahtunut reflektoimalla erityisesti yleislausekkeen
kehitysvaiheita Suomessa ja Saksassa sekä vähäisemmässä määrin Ruotsissa.
Historiallinen analyysi osoittaa, että yleislausekkeen sisällön päämäärät ja yleislausekkeen
suojaintressit ovat tärkeitä myös yleislausekkeen perusteella muodostuvan suojan aineellisen
sisällön ymmärtämiselle ja tulkinnalle, erityisesti myös palvelukonseptin yhteydessä.
Antiikin aikana immateriaalisilla yksinoikeuksilla ei vielä ollut elinkeinotoiminnassa merkitystä, vaikka esimerkiksi tunnusmerkin käyttöä mm. valmistemerkkinä tiilissä esiintyi jo Rooman valtakunnan aikana. 333
Merkittäviä muutoksia immateriaalisten yksinoikeuksien asemassa yhteiskunnassa tapahtui vasta valistuksen aatevirtausten leviämisen johdosta 17. vuosisadalta
alkaen aina 19. vuosisadalle asti. Valistuksen aatteiden esiinmarssi kulminoitui 1789
Ranskan vallankumouksessa334.

331 Ks. lähemmin suomalaista oikeuskirjallisuutta mm. Aaltonen, Aro DL (1973), 317, Grotenfeldt, Norrmén,
s. 9–22 ja Tiili (1979).
332 Ks. Piper – Ohly – Sosnitza, s.36 sekä 155–156. Beier (1985), s. 141–149. Wadlow (2006), s. 433–436.
333 Vähitellen immateriaalisten yksinoikeuksien merkitys alkoi korostua keskiajalla ensin Manner -Euroopassa.
Ensimmäinen tunnettu patentti on myönnetty vuonna 1449 ja enimmäinen tunnettu patenttilaki annettiin Venetsiassa vuonna 1474. Ks. lähemmin mm. Haarmann (2014), s. 5–8. Hallitsijat alkoivat myöntää
privilegejä ts. yksinoikeuksia, joiden perusteella saatettiin yksinomaisesti valmistaa kankaita, painaa ja myydä kirjoja rajoitetun ajan. Privilegit kuuluivat olennaisena osana merkantilistiseen talouspolitiikkaan, jossa
hallitsijan toimesta rajoitettiin kaupankäynnin harjoittaminen - etenkin ulkomaankauppa - kauppakiltojen
etuoikeudeksi. Ks. kehityksestä Suomessa ja merkantilistisesta siivililaista ja kauppakaaresta (kauppalaista)
vuodelta 1734 mm. Norrmén, s. 12–13. Ks. myös Uotila, s. 26–27.
334 Valistuksen aikakaudelle oli tyypillistä tieteellisen ja järjellisen (järjen) empirismin ihailu – sapere aude.
Samoin ilmeni myös suuntautumista sekä yleistä että uteliasta kiinnostusta tiedettä ja uusia mantereita kohtaan. Merkittäviä valituksen ajattelijoita olivat Hobbes, Locke sekä valistuksen kauden lopulla myös Smith,
Kant ja Bentham.
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Englannista käynnistynyt teollinen vallankumous aiheutti mullistavia muutoksia teollisessa tuotantojärjestelmässä. Muutokset vaikuttivat voimakkaimmillaan 19.
vuosisadan jälkipuoliskolla. Väestö alkoi virrata maalta kaupunkeihin ja tuotannontekijöiden lisääntynyt tarjonta tekivät yhdessä tieteiden kehityksen kanssa teollisuuden massatuotannon mahdolliseksi. Olennaista nopealle kehitykselle oli myös jakelun tehostuminen, kilpailukeinojen monipuolistuminen ja ennen kaikkea elintason
nousu 335. Aiempi pelkkä hintakilpailu muuntui erityisesti mainonnan vaikutuksesta, mikä vaikutti taloudellisen kilpailun markkinaolosuhteisiin. Kilpailuolosuhteet
ja kilpailun luonne kokivat voimakkaan murroksen aiempaan verrattuna336. Luonnollisen henkilön individualistisia ja Ranskan vallankumouksessa ”rehabilitoituja”
immateriaalisia yksinoikeuksia – henkilökohtaisia oikeuksia ”omien käsien tuloksiin” – alettiin arvostaa Euroopassa uudella tavalla. Yleinen immateriaalioikeudellinen tietoisuus lisääntyi ja immateriaaliset yksinoikeudet alkoivat myös saavuttaa
globaalia kiinnostusta.
Kilpailun kiristyessä elinkeinotoiminnassa myös vilpillisten kilpailukeinojen
käyttöön kilpailussa haluttiin puuttua. Tämä kehitys huipentui Pariisin yleissopimuksen allekirjoittamiseen vuonna 1883. Sopimuksessa rinnastettiin vilpillisen
kilpailun suoja muuhun teollisoikeudelliseen suojaan. Taloudellisen liberalismin
aatteiden korostama, täydellinen (rajoittamaton) vapaa kilpailu alkoi kohdata myös
vastarintaa 19. ja 20. vuosisadan vaihteessa. 337

Saksassa 19. vuosisadan lopussa vallalla ollut taloudellinen liberalismi johti aiempaa kiivaampaan taloudelliseen kilpailuun. Kilpailussa kaikkia keinoja, joita ei pidetty nimenomaisesti
kiellettynä, pidettiin sallittuina. Tällöin saksalaisen elinkeinoelämän piiristä alettiin vaatia
muutoksia asiantilan korjaamiseksi. Saksalaiset tuomioistuimet olivat kuitenkin haluttomia
seuraamaan Ranskan esimerkkiä ja soveltamaan Ranskan esimerkin tavoin Saksan siviililain
voimassa olevia yleisiä velvoiteoikeudellisia normeja (BGB erityisesti 823 § ja 826 §) keinoina puuttua sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa 338.
Ranska päätyi sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa siviilioikeudelliseen
sääntelyyn eikä Ranskassa säädetty sitä koskevaa erikoislakia, kuten Saksassa. Ranskan Code
Civilen artiklat 1382 ja 1383 toimivat normiperustana sopimattoman jäljittelyn arvioinnissa. Oikeustieteen ja oikeuskäytännön vaikutuksesta näitä säännöksiä alettiin soveltaa myös

335 Dawson, s. 13–19.
336 Uotila, s. 27.
337 Ks. Henning-Bodewig (2013), s. 1, 2, 4 sekä Uotila, s. 27–28.
338 Ks. Ulmer (1965) Das Recht des Unlauteren Wettbewerbs in der Mitgliedstadten der Europeischen Wirtschaftsgemeinschaft ja Helland & Koch, s. 198 – 199. Ks. myös HE 27/1929, s.1. Ks. myös Beier (1985),
s. 142 sekä Grotenfeldt, s. 304–319. Ks. myös Piper – Ohly – Sosnitza, s. 30–31. Saksassa Saksan yleisen
siiviililain (BGB) yleissäännöksiä 823 § ja 826 § sovellettiin 20. vuosisadan alun tilanteessa. Ks. myös SOU
1966, s. 27 ja SOU 1987:1, s. 141.
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erilaisiin vilpillisen kilpailun muotoihin, kuten esim. ”concurrence deloyale.” Ranskassa
tuomioistuimet kehittivät oman kannetyypin ”concurrence deloyalea” vastaan.
Edellä jo viitatun ja edellisistä poikkeavan tavan säännellä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa tarjoaa Iso-Britannia. Se toimii myös esimerkkinä siitä, miten ilmiötä on
säännelty common law -järjestelmässä.
Iso-Britanniassa ei ole positiivisoikeudellisesti säädetty (ts. kirjoitettua) lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Kuten edellä on todettu, Iso-Britannia on kuitenkin Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltio, joka on sitoutunut turvaamaan kansalaisilleen
tehokkaan suojan vilpillistä kilpailua ts. sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa vastaan. Vilpillisen kilpailun sääntely common law - järjestelmässä perustuu oikeuskäytännössä
vakiintuneisiin kannetyyppeihin ts.”passing off ” ts. toisen maineen oikeudeton ja korvaukseton hyödyntäminen ja ”injurious falsehood”-nimisiin vahingonkorvausperusteisiin kanteisiin 339.340
Saksassa omaksuttiin Ranskasta poikkeava tapa säännellä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Saksassa säädettiin tätä varten sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva erityislaki vuonna 1896 (UWG 1896) 341. 342
Saksan UWG (1896) ei vielä sisältänyt yleislauseketta, vaan siinä määriteltiin erityissäännöksillä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat erityiset tilanteet, jotka
luettiin sopimattoman menettelyn alaan kuuluviksi. Muut lakiin listaamattomat elinkeinonharjoittajien harjoittamat kilpailumenettelyt jäivät lain soveltamisalan ulkopuolella.
Saksan UWG (1896) jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Laki ei kyennyt sääntelemään riittävän
tehokkaasti ja joustavasti alati uudistuvia ja muuttuvia elinkeinonharjoittajien harjoittamia
sopimattomia kilpailukeinoja kiristyvässä kilpailutilanteessa 343.

339 Ks. lähemmin kirjallisuutta eri sääntelyvaihtoehdoista manner-Euroopassa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa mm. Arnold, s. 64–77, Beater (1995), s.189–323, Beier (1973), Beier (1985), Bodewig, s. 543,
Henning-Bodevig (2013), s. 1–2, 232–233 ja 601–605 sekä Wadlow (2006) I ja II.
340 Ks. lähemmin passing off-kanteesta ja sen edellytyksistä Iso-Britannian common law -järjestelmässä mm.
Cornish & Lwellyn (”C&L”), s. 627–664. C&L referoi mm. englantilaista Jif Lemon -tapausta (s. 629).
Tapauksessa vahvistettiin passing off-kanteen soveltamisedellytyksiksi seuraavat: (i) kantajan on osoitettava
tavaraan tai palveluun liittyvä maine (”reputation”) (ii) kantajan tuli myös osoittaa vastaajan ”misrepresentation” (iii) kantajan on lisäksi näytettävä, että hän on kärsinyt tai vaarassa kärsiä vahinkoa (”damage”)
vastaajan menettelystä.
341 Gesetz zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (UWG) vom 27.5.1896.
342 Saksan Ranskasta poikkeavaa kehitystä selitetään seikoilla kuten mm. erilainen kulttuuri, historia ja oikeustraditio sekä Weimarin tasavallan erityispiirteet sekä valtion ja yksilön erilainen suhde kuin Ranskassa
(ks.tästä aiemmin Andersen). Ks. Piper – Ohly – Sosnitza, s. 29–31. Ks. myös Beier (1973). Ks. lähemmin
Ranskan mallista mm. Clauss, 350.
343 Ks. Beier (1973), s. 77–89. UWG: n (1896) alkuvuosina lain ympärille kehittyi laaja oikeudellinen aktiviteetti. Esiintyi tarve luoda standardi yleislausekkeen soveltamiseksi erityisesti ”concept of honest practices”
– paljon erilaisia typpitapauksia mm. orjallinen jäljittely (unmittelbare Leistungsübernahme).
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Uudeksi sääntelykeinoksi säädettiin yleislauseke, joka sisällytettiin lakiin UWG (1909)
. Yleislauseke yhdessä eri aloja koskevien erityissäännösten kanssa, kuten mm. harhaanjohtavaa mainontaa koskevan erityisen säännöksen kanssa, toimivat joustavana normistona,
joka antoi normistoa tulkitseville tuomioistuimille laajan harkintavallan luoda oikeutta yksittäistapauksissa kulloisenkin ajan tarpeiden mukaisesti 345. Tästä tuomioistuinten tavasta
luoda itse oikeutta mm. UWG:n yleislausekkeen perusteella käytetään oikeuskirjallisuudessa
termiä ”Richterrecht”.
344

”Richterechtiin” perustuvat ns. immateriaalisen yksinoikeussuojan kaltaista täydentävää suojaa koskevat tuomioistuinratkaisut sävyttivät UWG:n (1909) varhaisvuosikymmeniä. Elinkeinonharjoittaja saattoi saada suojaa orjallista jäljittelyä vastaan
yleislausekkeen perusteella ilman erityisiä kvalifioivia edellytyksiä per se 346. UWG:n varhaisvuosina esiintyi runsaasti tapauksia, koska immateriaalisia yksinoikeuksia koskeva erityislainsäädäntö oli puutteellista tai se puuttui kokonaan. Tällöin
vallinneessa saksalaisessa traditiossa painotettiin yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan suojaintressiä. Tämä näkemys pohjautui saksalaiseen velvoiteoikeudelliseen
traditioon, johon tukeuduttiin ensin vaiheessa kun sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva normisto puuttui. Tällöin tuomioistuimet turvautuivat
normeina BGB 823 §:n ja BGB 826 §:n yleissäännöksiin jopa vielä UWG (1896)
aikana, kun yleislauseketta ei ollut vielä säädetty.
Saksalaisen oikeustieteen piirissä tästä UWG:n yleislausekkeen varhaisvuosien aikana kehittyneestä tehtävästä on käytetty nimitystä yleislausekkeen ”Schrittmacher”- tai ”Vorreiter-funktio” 347. Sillä tarkoitetaan, että UWG:n yleislausekkeen
perusteella alettiin myöntää suojaa oikeusaukkotilanteissa harmaalla alueella erityisesti lähioikeussuojaa koskevan normiston puuttuessa. Tällöin yleislausekkeeseen
perustuva suoja toimi ”Schrittmacherina”(”tuulen halkaisijana”).
Schrittmacher-termi on Ulmerin luomus toisin sanoen hänen kehittämä
konstruktio täydentävän suojan funktiosta toimia immateriaalisen yksinoikeuden
344 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 7.6 1909. Ks. myös HE 1929:27, s. 2. UWG
(1909) poikkesi aiemmasta laista siten, että siihen otettiin yleislauseke. Sen perusteella voitiin siviilioikeudellisesti vastustaa sellaisiakin sopimattomia kilpailun muotoja, joista laissa ei ollut nimenomaista erikoissäännöstä. Ks. Beier (1973), s. 77–89. Beierin mukaan UWG (1909) ei rajoittunut vain tiettyihin
sopimattomiin menettelyihin, vaan yleislauseke antoi tuomioistuimelle laajan puuttumisvallan kaiken tyyppisiin elinkeinonharjoittajan käyttämiin menettelyihin. Seurasi laaja oikeuskäytäntö. Merkillepantavaa
ovat myös laajat sanktiot ja kanneoikeus elinkeinonharjoittajille ja niitä edustaville yhdistyksille. Jutut saatiin vireille nopeasti laittamalla liikkeelle ”preliminary injunctive relief ”. Elinkeinotoiminnassa tehty teko
saattoi johtaa kielto-tai vahingonkorvauskanteeseen.
345 Ks. lähemmin kirjallisuutta joustavasta normista mm. Brusin (1938), 286. Ks. myös Aarnio (2006), s. 44
sekä Kivimäki (1950), 302. Vert. toisenlainen kehitys Suomessa ja Iso-Britanniassa, joissa tuomioistuimet
ovat olleet haluttomia luomaan oikeutta ilman nimenomaista säädettyä normia.
346 Ks. Schallplatten-tapaus jäljempänä. Ks. myös Wiebe (2005), s. 774.
347 Ks. Ulmer (1980), s. 40. Ks. myös lähemmin Piper – Ohly – Sosnitza, s.414 ja Ohly (2006), s. 810.
”Schrittmacher” tarkoittaa pyöräilyssä käytettyä termiä tuulen halkaisevasta ensiajajasta pyöräjoukossa.
Muita vastaavia käytettyjä ilmaisuja ovat ”Spitzenreiter” tai ”Vorreiter”.
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perusteella syntyvän ”objektisuojan” edelläkävijänä. Sen perusteella muodostuva
suoja oli muodoltaan pitkälti immateriaalioikeuden kaltaista tilanteessa, jossa puuttui erityisesti lähioikeuksia koskevaa immateriaalisoikeudellista erityislainsäädäntöä.
Schrittmacher-funktion on katsottu myöhemmin poistuneen immateriaalisia
yksinoikeuksia koskevan asiallisen suojapiirin laajentumisen seurauksena sekä viimeistään UWG:n yleislausekkeen suojaintressejä koskevan lainsäädäntömuutoksen
(2004) vaikutuksesta 348.

Kuten on jo todettu Saksan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa lakia
UWG (1909) on oikeuskirjallisuudessa luonnehdittu ”klassiseksi malliksi” 349. Tällä tarkoitetaan sitä, että lain suojaintressinä oli yksinomaan elinkeinotoimintaa harjoittavan elinkeinonharjoittajan suojaintressi. Lain ratio legis perustui elinkeinonharjoittajan joko henkilöoikeudesta tai immateriaalioikeudellisesta objektisuojasta johdettuun individualistis-taloudellisen
suojaintressin suojaamiseen. Lailla haluttiin puuttua epäterveeseen kilpailuun, mutta kuten
mm. Schallplatten-tapaus vuodelta 1910 osoittaa, tuomioistuin (RG) korosti myös moraalis-eettistä argumentaatiota painottaessaan elinkeinonharjoittajan suojaintressiä ja jäljitellyn
elinkeinonharjoittajan suojan tarvetta suhteessa toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta
jäljittelyä vastaan 350.
Schallplatten-tapaus on erittäin tunnettu tapaus saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa.
Tapaus koski orjallista jäljittelyä. Tapauksessa jäljittelevä elinkeinonharjoittaja pyrki
teknisiä apuvälineitä käyttämällä jäljentämään toisen elinkeinonharjoittajan tuottamia ja valmistamia LP-levyjä (vinyyliäänilevyjä) sekä myymään jäljitelmiä puolella
hinnalla originaalivalmistajan ulosmyyntihinnasta. Päätöksen antamishetkellä ei ollut vielä voimassa olevaa lähioikeussuojaa turvaavaa erityislainsäädäntöä.
Tapauksessa vahvistettiin kantajalle oikeus välittömään täydentävään suojaan
ns. ”unmittelbare Leistungsschutz”. Vastaajan harjoittamaa suoraa ja välitöntä jäljittelyä pidettiin sopimattomana sekä suoraan kiellettynä, ts. se oli kiellettyä per se.
Schallplatten-tapauksesta lähtien tuomioistuimet alkoivat myös muotoilla erityisten
olosuhteiden kriteeriä (”besondere Umstände”). 351
Saksalaisessa oikeustieteessä on käytetty ns. immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävästä suojasta vakiintuneesti termiä ”ergänzender Leistungsschutz” tai
”UWG-Nachahmungschutz”. Suoja on käsitteellisesti jaettu joko välittömään (”unmittelbar”) ja välilliseen suojaan (”mittelbar”). Näistä edellinen on pitkälti immate-

348 Ks. lähemmin mm. Fezer (2001), s. 989–1114. Ks.myös lähemmin Ulmerin intressiteoriasta Ulmer GRUR
1937, 769.
349 Ks. ”klassisisesta mallista” mm. Beier (1985), s. 141–149 ja Wadlow (2006), s. 433–436.
350 RGZ, 73,294 (7.4.1910) Schallplatten. Vert. Schallplatten-tapausta myös viimeaikaiseen kehitykseeen mm.
24.5.2007 I ZR104/04 (juris) Gartenliege. Jälkimmäisessä tapauksessa painotettiin erityisesti yleistä etua
suojaintressinä.
351 Ks. tapauksen referointia oikeuskirjallisuudessa mm. Schröer, s. 10–12.
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riaalisen yksinoikeussuojan kanssa yhtenevää ts. objektisuojaa. Sen tarkoituksena on
suojata suojan kohdetta sellaisenaan (”als solches”). UWG-reformin (2004) jälkeen
jälkimmäistä (välillistä, mittelbar), joka kohdistuu itse menettelyyn, on puolestaan
pidetty yhä edelleen (ja käytännössä) myös mahdollisena yleislausekkeen perusteella
syntyvänä suojan muotona, vaikka ”unmittelbare Leistungsschutz” -suojaa ei olekaan oikeuskirjallisuudessa kategorisesti täysin poissuljettu. 352

Schallplatten-tapauksen jälkeen yleislauseketta alettiin käyttää harmaalla alueella oikeusaukkotilanteissa, joissa puuttui immateriaalisia yksinoikeuksia koskevaa erityislainsäädäntöä. 353

4.2 Tarvetta sääntelylle Suomessa
19. ja 20. vuosisadan vaihteessa
Merkantilismin väistyessä ja taloudellisen liberalismin oppien rantauduttua myös Suomeen
19. vuosisadan lopussa Suomessa alkoi Saksan tavoin viritä elinkeinoelämän piirissä vaatimuksia vilpillisen kilpailun torjumiseksi elinkeinotoiminnassa 354. Elinkeinovapaudesta säädettiin Suomessa vuonna 1879 355.
Koska taloudellinen kilpailu kiristyi, entistä enemmän alkoi esiintyä myös vilpillisten
kilpailukeinojen käyttöä. Täysin vapaata ja sääntelemätöntä taloudellista kilpailua itse ohjautuvine markkinoineen ei kuitenkaan pidetty tavoiteltavana, vaan kilpailun turvaamiseksi
alettiin vaatia julkisen vallan sääntelyä vilpillisen kilpailun torjumiseksi.356
Syntyneessä tilanteessa Saksan UWG (1909) tarjosi esikuvan suomalaiseen oikeuskeskusteluun sekä myös myöhemmässä vaiheessa Suomen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevalle normistolle erityisesti Suomen ja Saksan yhtenevän roomalaisesta
oikeudesta pohjautuvan säädännäisen oikeuden sekä pitkälti yhtenevän oikeustradition an-

352 Ks. tästä lähemmin kommentaariteoksia mm. Köhler – Bornkamm (2014), Piper – Ohly – Sosnitza (2010),
Baumbach – Hefermehl (1996), Emmerich, Fetzer (2010), Harte-Bavendamm – Henning-Bodewig (2009),
Beater (2002) sekä Ullmann (2009).
353 Ks. muita lain varhaisen vaiheen ratkaisuja mm. RG GRUR 1925,278 Käthe-Kruse-Puppen ja GRUR 1935
/RGZ 135, 385 Künstliche Blumen. Näistä jälkimmäinen käsitteli täydentävää suojaa tilanteessa immateriaalisen yksinoikeuden (tapauksessa hyödyllisyysmallioikeuden) ulkopuolella. Ks. myös lähemmin Issayn
molemmat artikkelit GRUR 1928, 71 ja 421, jotka kuvaavat yleislausekkeen varhaista kehitysvaihetta 20.
vuosisadan alkupuolella sekä sisältävät Isayn perusteltua kritiikkiä yleislausekkeelta puuttuvaa oikeusnormiomaisuutta vastaan.
354 Tiili (1979), s. 66–99, Norrmén, s.17–22 sekä Aro (1973 b), s. 317.
355 Vert. Saksassa elinkeinovapaudesta säädettiin 1869. Ks. mm. Tiili (1979), s. 15 sekä Beier (1973).
356 Tiili (1979), s. 69, Aro (1973 b), s. 317–318 ja Grotenfeldt, s.304–319.
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siosta357 .
Suomalaisen oikeustieteen piirissä laadittiin perusteellisia selvityksiä vuonna 1912 Saksan UWG:sta358. Vilpillistä kilpailua ehkäisevän lain tarpeellisuutta perustelivat mm. Chydenius ja Grotenfeldt. Ennen Suomen itsenäistymistä voimakkaimmat sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevan sääntelyn puolestapuhujat löytyivät elinkeinoelämästä, erityisesti kaupan kauppayhdistyksen piiristä 359. Päinvastoin kuin Saksassa, Suomessa ei vielä
19. vuosisadan ja 20. vuosisadan taitteessa kyetty säätämään normistoa koskien sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa.
Lainmuutokselle on aina tarvittu riittävän voimakas intressitaho, joka puuttui Suomesta
vielä tässä vaiheessa vilpillistä kilpailua sääntelevältä lainsäädännöltä 360.

4.3 Ajanjakso 20. vuosisadan alusta
maailman sotien aikaan asti
Ensimmäinen yritys vilpillistä kilpailua koskevaksi lainsäädännöksi tehtiin Suomessa
1920-luvulla 361. Tämä kehitys johti VilpKilpL:n säätämiseen vuonna 1930 362. Keskeisenä
perusteena uuden lain säätämiselle voidaan pitää talouselämän kehittymistä riittävälle tasolle, mikä oli tapahtunut Saksassa jo aiemmin.363
357 Norrmén, s. 9–22, Grotenfeldt, s. 304–319 sekä Aro (1973 b), s. 317–318.
358 Keskeisimmät kohdat lausunnosta sisältyivät Grotenfeldtin artikkeliin. Ks. Ekonomiska Samfundets Tidskrift (1913), s. 304–319. Aro (1973b), s. 318–319.
359 Tiili (1979), s, 69 sekä Aro (1973b), s. 317–328.
360 Vert. edellä kansainvälisiä aloitteita sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa harmonisoimiseksi
EU:n piirisssä. Tällainen elinkeinoelämän tahtotila EU:n laajuiseen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaan normistoon puuttui 1960-luvulla. Vrt. ts. kehitys myöhemmin mm. EU: n tietokantasuojan yhteydessä. Tällöin elinkeinoelämä nimenomaisesti vaati uutta normistoa. Ks. tästä mm. Virtanen
(2008), s.100. Virtanen tuo esiin erityisesti komissaari Bangemannin raportin keskeisen merkityksen kehitykselle. Raportissa korostettiin erityisesti IPR-suojan merkitystä ja etuja eurooppalaiselle ict-teollisuudelle.
361 Ks. HE 15/1922. Ensimmäistä lainsäädännöllistä yritystä Suomessa puuttua vilpililliseen kilpailuun edusti
hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiellosta käyttää tavaroissa vääriä alkuperää osoittavia merkintöjä.
1922 vuoden valtiopäivät numero 15 (HE 15/1922). Ks. HE 15/1922, s.3. Sen perusteella säännöstön
suojaintressinä oli kilpailevien elinkeinonharjoittajien etujen turvaaminen ja toissijaisesti kuluttajayhteisön
(kollektiivina) suojaintressin turvaaminen.
362 Ks. lähemmin olosuhteista HE 27/1929 (1929 II valtiopäivät).
363 Muina selityksinä lain säätämiseen Suomen osalta voidaan pitää Ruotsin tavoin (Ks. SOU 1966:71, s.
50–51) Suomen liittymistä Pariisin yleissopimukseen 1921. Pariisin yleissopimus edellytti jäsenvaltioilta
tehokasta suojaa vilpillistä kilpailua vastaan. Muita selittäviä tekijöitä ovat taloudellisen kilpailun kiristyminen, mainonnan lisääntyminen, kilpailukeinojen monipuolistuminen, mutta erityisesti se seikka, että
elinkeinoelämän piirissä alettiin vaatia ponnekkaammin uutta normistoa.
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi (vuoden 1929
toiset valtiopäivät numero 27) asetti lain tavoitteeksi, että lailla ei tulisi estää vapaata kilpailua, mikäli kilpailu pysyisi luvallisissa ja sallituissa rajoissa 364. Suomessa päädyttiin sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa normiston ja sen sääntelyn osalta systeemivalintaan, jossa Suomeen omaksuttiin Saksasta ”uudempi saksalainen malli”. Suomen mallille oli
keskeistä, että se myös sisälsi yleislausekkeen 365.
Saksan UWG:n tavoin VilpKilpL:n keskiössä oli vapaa taloudellinen kilpailu ja sen suojaaminen, ensisijaisesti loukatun elinkeinonharjoittajan suojaintressin turvaaminen. Lain
esitöissä ilmaistiin expressis verbis, että lain turvaama suojaintressi ulottui myös toissijaisesti
ostavaan yleisöön ts. kuluttajiin.
Ajanjaksona, joka ulottui voimakkaasta teollistumisen kaudesta aina toisen maailmansodan puhkeamiseen asti, Saksan ja Suomen voidaan katsoa kulkeneen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan sääntelyn osalta hyvin samanlaista polkua. Mm.
normiston yleislausekkeen päämäärät sekä Saksassa että Suomessa painottuivat alkuvaiheessa myötäilemään vapaan taloudellisen kilpailun olosuhteiden vallitessa täysin yhtenevästi
ainoastaan elinkeinonharjoittajan suojaintressiä, ajallisesti Saksassa 19. vuosisadan lopulla ja
Suomessa pienellä viiveellä hieman myöhemmin 20. vuosisadan alkupuoliskolla.
Kuten edellä on jo viitattu Saksassa tuomioistuimet alkoivat Schallplatten-tapauksesta
alkaen täydentää pääasiallisesti immateriaalisten yksinoikeuksien puuttumisesta johtuvaa
oikeusaukkoa luomalla siihen itse oikeutta. Sen sijaan Suomessa, Saksasta poiketen, tuomioistuimet tukeutuivat vahvasti laillisuusperiaatteeseen (legaliteettiperiaatteeseen), eivätkä
tuomioistuimet itse olleet valmiita luomaan oikeutta oikeusaukkotilanteessa. Toisaalta saksalaisesta oikeuskirjallisuudesta on myös osoitettavissa, että Saksassakin alkoi esiintyä kriittisiä äänenpainoja UWG:n yleislausekkeen soveltamisalan jatkuvaa laajentumista vastaan
kohti immateriaalisten yksinoikeuksien muodostamaa suojapiiriä 366.

364 HE: 27/1929, s.1. Sen mukaan vilpillisellä kilpailulla elinkeinotoiminnassa” ymmärretään sellaista menettelyä elinkeinotoiminnassa, että joku koettaa keinoilla, jotka ovat vastoin hyvää tapaa hankkia itselleen tai
toiselle etua kilpailussa.”
365 Aro (1973b), s.324, Grotenfeldt, s. 304–319 sekä Söderholm [muistio] JFT 1927, s.327–334.
366 Ks. lähemmin mm. Isay (1928), 71 ja (1928), 421.
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4.4 Maailmansotien jälkeinen aika voimassaolevan
SopMenL:n säätämiseen asti – Suomessa painottuu
kuluttajansuojaintressi
Saksassa toisen maailmansodan päättymisen jälkeen kesti jonkin aikaa, kunnes kilpailuolosuhteet ja taloudellinen kilpailu palautuivat maailmansotia edeltäneelle tasolle.
Beierin tulkinnan perusteella UWG ankaroitui 1930-luvulta lähtien. UWG: n ympärille syntyi laajaa oikeuskäytäntöä, joka loi pohjan hyvin kattavalle oikeustapausten systematisoinnille. Samalla luotiin korkea eettinen standardi hyväntavanmukaiselle kilpailulle. Saksaan syntyi lähes täydellinen (kasuistinen) tyyppitapausluettelo,
joka sisälsi kaikenlaisia sopimattomia menettelyitä elinkeinotoiminnassa. Saksan
sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa lakia ei ole syyttä pidetty
yleisesti eräänä maailman ankarimmista. 367

Taloudellinen kehitys oli kaikkialla pysähtynyt maailmansotiin. Sodan jälkeen elettiin jonkin aikaa ”standstill-vaihetta”, jolloin myöskään sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva oikeuskäytäntö ei merkittävästi kehittynyt. Saksassa Karlsruheen perustettu
perustuslakituomioistuin myötäili alkuvaiheessa jo ennen maailmansotia syntynyttä tulkintakäytäntöä. Isompi muutos toteutui vasta yhteiskunnan muuttumisen seurauksena, toisin
sanoen vasta silloin, kun poliittinen tilanne oli vakiintunut ja vapaa markkinatalous alkanut
taas voittaa jalansijaa. 368
Saksassa muutokset taloudellis-sosiaalisessa toimintaympäristössä vaikuttivat vähitellen
oikeuden muuttumiseen, mikä alkoi ilmetä myös sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston kontekstissa. UWG:n alkuperäisen ja yksinomaisen elinkeinonharjoittajan suojaintressin painottamisen ohella mukaan alkoi vähitellen työntyä muita
huomioon otettavia suojaintressejä ja tuomioistuimet alkoivat ottaa niitä huomioon enenevässä määrin. Tämä kehitys alkoi kuitenkin ensin näkyä oikeuskäytännössä vasta 1960- ja
1970-lukujen vaihteesta lähtien.
367 Ks. Beier (1973), s. 77–89. Konkreettisimmin tällaista kansainvälistä standardia ”kansainvälistä kohtuullisuutta”(”standards of international fairness”) varten on esittänyt mm. Henning-Bodewig. Ks. lähemmin
Henning-Bodewig: “Internationale Standards gegen unlauteren Wettbewerb“, GRUR Int 2013, s. 1. Ks.
myös tämän ajanjakson oikeuskäytännöstä ja sen kehityksestä Nerreter, s. 408–418 ja Pilny.
368 Ks. Beier (1973), s.81. Beierin käsityksen mukaan sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa on lopulta
kehittynyt siihen suuntaan, että sopimattoman kilpailun ytimessä ei ole enää ainoastaan elinkeinonharjoittaja “the honest businessman of 19th century”. Sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa alasta on
vähitellen kehittynyt , kuten Beier esittää:”a comprehensive law of market relationships envisaging not
only the fairness of competition and the interests of one group, the competitors, but also protection of all
participants in the market place including those on its dark side, the consumers.”
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Ajanjaksoa UWG:n (1909) alkuvuosista aina 1960-luvun lopulle (Reprint-ratkaisuun saakka vuonna 1968) voidaan pitää investointi- ja innovaatiosuojaa korostavana ajanjaksona. Sille oli tyypillistä, että tuomioistuimet
halusivat täyttää oikeudellista tyhjiötä myöntämällä investointisuojaa myös
sellaisille suojan kohteille, joita varten ei ollut vielä olemassa immateriaalisia
yksinoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, erityisesti koska lähioikeuksia koskevia lakeja puuttui. Tätä kehitystä ilmentävät ns. lähioikeusratkaisut, jotka ratkaistiin UWG:n yleislausekkeen perusteella mm. ”Figaros Hochzeit”, ”Aki”
sekä ”Vortragsabend”. Painopiste näissä tapauksissa oli elinkeinonharjoittajan
suojaintressin turvaamisessa. Eräänä osoituksena suojaintressipiirin osittaisesta laajentumiskehityksestä Saksassa on mm. vuonna 1965 kuluttajajärjestöjen saama itsenäinen kanneoikeus. 369
Keskeisinä taloudellis-sosiaalisessa toimintaympäristössä vaikuttaneina seikkoina, jotka
myös osaltaan johtivat UWG:n yleislausekkeen suojaintressipiirin laajentumiseen, voidaan
pitää mm. Saksan kansallisen kilpailulain (kilpailunrajoituslain, GWB) säätämistä 370, Rooman sopimusta (1957) ja sen myötä EU:n kilpailuoikeuden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden-periaatteen korostumista, toimivan taloudellisen kilpailun paradigman omaksumista
371
, kuluttajansuojan esiinmarssia 1960-luvun lopulta lukien372 sekä immateriaalisia yksinoikeuksia koskevan erityislainsäädännön ja oikeuskäytännön kehittymistä.
Kansallisten immateriaalisia yksinoikeuksia koskevien uusien lakien säätäminen
vaikutti UWG:n suojelemien suojaintressien ulottuvuuteen. Elinkeinonharjoittajan

369 Ks. lähemmin oikeustieteen piirissä tehdyistä systematisoinneista, jotka koskivat Saksan UWG:n yleislausekkeen ja sen kehitystä kuvaavia erilaisia ajanjaksoja ja niiden aikana painotettuja erilaisia intressejä mm.
Piper – Ohly – Sosnitza, s, 24–40 sekä Schröer, s. 9–30.
370 Saksan kansallinen ”kilpailunrajoituslaki” (GWB) vuonna 1957 merkitsi muutosta aiempaan. Tätä ennen
UWG oli vain rajoittunut suojelemaan ”fairness of competition”. Uuden kilpailuoikeusnormiston säätämisen myötä UWG:lle vakiintui uusi tehtävä varmistaa yhdessä GWB:n kanssa, että myös kilpailunvapaus
toteutuu. Laeista on vertauskuvallisesti puhuttu mm.”saman puun eri oksina”. Ks. Kaufmann, s.13.”The
cartel law and unfair competition law are different branches of the same tree”.
371 Ks. mm. Rooman Sopimuksen (1957) johdanto (artikla 3, preamble). Siinä mainitaan markkinaolosuhteet
ja ”the interests of the public at large”. Edelleen Rooman sopimuksen artiklassa 3 sementoidaan taloudellisen kilpailun sisällön muutos toimivan kilpailun käsitteeksi. Se yhdessä sopimuksen 4 artiklan kanssa ts.
perusvapauden korostamisen myötä ja toimivan kilpailun käsitteen vakiintumisen kanssa vaikuttivat suojaintressien vähittäiseen laajenemiseen pelkästä elinkeinonharjoittajan intressin huomioimisesta kuluttajan
ja yleisen edun huomioivaan ja entistä tasapainoisempaan tarkasteluun.
372 Kansallisten immateriaalisia yksinoikeuksia koskevien uusien suojamuotoja koskevien lakien säätäminen
vaikutti UWG:n suojelemien suojaintressien ulottuvuuteen. Elinkeinonharjoittajan suojaintressin turvaaminen ei omannut tuomioistuinten harkinnassa enää samaa painoarvoa kuin 20.vuosisadan alun tilanteessa, jolloin immateriaalisia yksinoikeuksia koskevaa olennaista lainsäädäntöä puuttui.
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suojaintressin turvaaminen ei omannut tuomioistuinten harkinnassa enää samaa
painoarvoa kuin 20. vuosisadan alun tilanteessa, jolloin puuttui immateriaalisia yksinoikeuksia koskevaa olennaista lainsäädäntöä.
Pohjoismaissa on suhtauduttu alun alkaen Saksaa pidättyvämmin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen käyttämiseen
tarkoituksessa myöntää täydentävää suojaa (erityisesti objektisuojaa).

Suomessa VilpKilpL (1930) kohtasi arvostelua jo heti säätämisensä jälkeen aivan samalla
tavoin kuin oli käynyt Saksassa UWG:n (1896) yhteydessä. Lainsäädännöllinen uudistustyö
lähti kuitenkin liikkeelle vasta elokuussa 1957, kun asetettiin toimikunta selvittämään sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain uudistamistarpeita. Komiteanmietintö valmistui 17.6.1959 (KM 1959:20) 373. Sen perusteella ei ehdotettu muutoksia yleislausekkeeseen (1§), vaan ehdotetut muutokset koskivat erityissäännöksiä loppuunmyynneistä
ja alennusmyynneistä sekä sattumanvaraisten etujen tarjoamisesta. Komiteanmietinnöstä ei
seurannut lakimuutoksia.374
Suomessa välittömästi sodan päättymistä seuranneissa olosuhteissa ei esiintynyt suurta
tarvetta säännellä uusista kilpailukeinoista ja vapaan kilpailun turvaamisesta. Vasta taloudellisen kilpailun elpymisen kautta, erityisesti vähittäiskaupan piiristä alkoi näkyä ensimmäisiä merkkejä kilpailun kannalta ei-toivottavien kilpailukeinojen käytöstä 375. Muuttuneissa
olosuhteissa VilpKilpL koettiin tehottomaksi uudenlaisia sopimattomia kilpailumenettelyjä
vastaan. Lain uudistamisessa haluttiin ottaa huomioon kokemuksia lain soveltamisesta tuomioistuimissa ja Keskuskauppakamarin liikekilpailun valvontakunnassa (LVK).
Sekä Saksan UWG (1909) että VilpKilpL (1930) molemmat sisälsivät yleislausekkeen,
joka painottui normistojen säätämistä seuranneiden alkuvuosien aikana elinkeinonharjoittajan suojaintressin huomioon ottamiseen. Saksan ja Suomen yleislausekkeiden suojaintressit erkanivat toisistaan kuitenkin selvemmin vasta 1970-luvulla, kun yhteispohjoismaisena
hankkeena alkanut kuluttajalainsäädännön uudistamishanke johti Suomessa SopMenL:n
säätämiseen 1978 osana kuluttajansuojalainsäädäntöä 376.
Lähes viidenkymmenen vuoden ajan kestänyt taloudellis-sosiaalisen toimintaympäristön voimakas muutos selittää osaltaan tarvetta uuteen lakiin yleisellä tasolla,
mutta on myös mahdollista osoittaa konkreettisempia selityksiä.
Ensinnäkin VilpKilpL ei enää ajanmukaisuuden ja tehokkuuden osalta vastannut ajan vaatimuksia muuttuneissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa, joissa vaadittiin
373 Ks. lähemmin KM 1959:20. Vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi annettua lainsäädäntöä tarkastamaan asetetun komitean mietintö.
374 Tiili (1979), s. 93–94.
375 KM 1959:20, s.4.
376 HE 114/1978 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
(22.12.1978/1061).
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taloudellista toimivaa kilpailua377.
Toiseksi elinkeinopolitiikassa vaikutti voimakas sosiaalinen suuntaus, mikä
johti kuluttajan aseman korostamiseen sekä laajalle ulottuvaan kuluttajansuojalainsäädäntöön Suomessa Ruotsin esimerkkiä seuraten. Kuluttajansuojaintressiä
painottavan elinkeinopolitiikan yhtenä välineenä nähtiin myös kuluttajansuojalainsäädäntöön sisältynyt sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva normisto.
Kolmanneksi yhtenevä ja yleinen alan pohjoismainen oikeuskehitys pakotti
myös Suomen seuraamaan muiden Pohjoismaiden kehitystä ja ottamaan sen huomioon omassa sääntelyssään.
Neljänneksi Suomen liittyminen Pariisin yleissopimukseen edellytti liittosopimusvaltiota järjestämään tehokkaan suojan. Tätä edellytti erityisesti 10 bis artikla (1) kohta. Lisäksi tuli ottaa huomioon sopimukseen Lissabonissa vuonna 1958
vahvistetut 10 bis artiklan kolmannen kappaleen (3) alakohtaan tehty muutos sekä
uutena päämääränä myös kuluttajansuojaintressin turvaaminen aiemman yksinomaisen elinkeinonharjoittajan suojaintressin asemasta.

Lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) lainsäädäntötyö konkretisoitui 1960 – 1970 – lukujen vaihteessa tiivistetysti seuraaviin vaiheisiin:
Tammikuussa 1960 asetettiin ensin toimikunta, jonka tehtävänä oli laatia osittais
uudistuksia sisältävä hallituksen esitys. Toimikunnan työ jäi kuitenkin kesken.
Maaliskuussa 1960 asetettiin komitea pohjoismaista lainsäädäntövalmistelua
varten. Komitea laati ensin alustavan ehdotuksen laiksi vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi sekä sen perustelut. Komitea jätti lopullisen mietintönsä elokuussa 1967
Ehdotus laiksi vilpillisestä kilpailusta perusteluineen. Komiteanmietintö 1967:A 9,
24.8.1967 (KM 1967:A 9).
Kun ilmeni, että Ruotsi oli suunnitellut aiemmasta pohjoismaisesta yhteistyöstä poikkeavaa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa sääntelyä,
19.3.1960 asetetulle komitealle annettiin jatkotehtävänä valmistella ehdotus hallituksen esityksen muotoon. Komitea jätti lopullisen mietintönsä 31.3.1971 (KM
1971:B2).
KTM asetti toimikunnan toukokuussa 1975 kuluttajansuojalainsäädännön
valmistelutyön yhteydessä. Toimikunnan tuli laatia lakiehdotus, jolla ehkäistäisiin
elinkeinonharjoittajaa käyttämästä sopimattomia menettelytapoja toista elinkeinonharjoittajaa kohtaan ja joka huomioisi kuluttajalainsäädäntöön tulevat muutokset. Toimikunnan työn tuloksena syntyi 15.6 1977 Kilpailumenettelytoimikunnan
mietintö (KM 1977:40).
Niin ikään KTM asetti 18.11.1977 työryhmän, jonka tehtävänä oli mietinnön
(KM 1977:40) ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta laatia hallituksen esitys vilpillis-

377 HE 114/1978, s.19. Vert myös. KM 1977:40, s. 3.
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tä kilpailua koskevan lainsäädännön uudistamisesta kilpailevan elinkeinonharjoittajan suojan kehittämiseksi. Työryhmä jätti ehdotuksensa tammikuussa 1978.
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) tuli voimaan 1.1.1979.

Suomessa SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen keskeiseksi suojaintressiksi muodostui siis sopimattoman jäljittelyn elinkeinotoiminnassa yhteydessä kuluttajan turvaaminen
ts. kuluttajansuojaintressi, eikä enää yksinomaisesti alkuperäinen laissa säädetty elinkeinonharjoittajan suojaintressi 378. Tätä havaintoa yleislausekkeen turvaaman suojaintressin painopisteen muutoksesta kuluttajan suojaintressin suuntaan perustelevat useat tähän seikkaan
liittyvät lainvalmisteluasiakirjat.
Ensinnäkin kronologisesti systematisoitaessa SopMenL:iin ja sen uudistettuun yleislausekkeeseen johtanutta lainvalmisteluaineistoa, KM 1967:A 9 korosti viranomaisen mahdollisuutta puuttua elinkeinonharjoittajien kilpailumenettelyihin kuluttajan suojaamistarkoituksessa 379.
Mietinnössä pidettiin tärkeänä, kun kehitetään elinkeinonharjoittajien kilpailukeinoja, että säännöksissä annetaan viranomaisille mahdollisuus puuttua elinkeinonharjoittajan käyttämiin kilpailumenettelyihin kuluttajan suojaamiseksi – esimerkkinä mainittiin erityisesti markkinoinnin sääntely.

Toiseksi KM 1971: B 24 ilmentää kuluttajan aseman painottamispyrkimyksiä. Elinkeinonharjoittajan suojaintressiä ei pyritty erityisesti painottamaan mietinnössä, vaan painotus on
kuluttajansuojaintressin vahvistamisessa. SopMenL nähtiin tarkoituksessa ensi sijassa suojata yleisöä (kuluttajaa). On huomattava, että kuluttajan aseman vahvistaminen ei kuitenkaan
välttämättä ole täysin yhtenevää yleisen edun turvaamispyrkimysten kanssa.380

378 Tämä oli seurausta 1960-luvun lopulla USA:stä levinneestä kuluttajan suojaamista painottavasta globaalista
suuntauksesta. Ks. mm. Henning-Bodewig (2013), s. 2 ja Schricker (1977), s. 186–187. Ks. Ruotsin osalta SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 94. MFL 1970:412 (marknadsföringslagen) on myös eräs
ilmentymä kuluttajansuojan korostamisessa ts. se voidaan myös nähdä osana kuluttajapoliittista lainsäädäntöä 1970-luvulla. MFL sisälsi yleislausekkeen ja sillä oli tarkoituksena edistää sekä elinkeinonharjoittajien
että kuluttajien intressejä. Ks. lähemmin Suomen osalta ja dualistisesta sääntelymallista mm. HE 114/1978,
s. 3. KSL:n 2 luvun säännöksillä on puolestaan pyritty turvaamaan kuluttajansuojaintressiä elinkeinonharjoittajan sopimatonta menettelyä vastaan. Ks. myös Kivivuori, s.60–61.
379 KM 1967: A 9, s.11–12. Ks. myös mm. Tiili (1979), s. 94–101.
380 KM 1971:B 24 Vilpillisen kilpailun lainsäädäntökomiteanmietintö III Ehdotus laiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, s. 6 ja 14. Esimerkiksi kuluttajan intressissä saattaa olla vain mahdollisimman edullinen hinta. Se ei ole aina välttämättä täysin yhtenevä intressi yleisen edun kanssa. Yleinen etu
pyrkii ottamaan huomioon kilpailua ja markkinaolosuhteiden tasapuolisuutta kuluttajan intressiä monipuolisemmin ja sitä laajemmin.
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Kolmanneksi KM 1972: A 26 toteaa ensisijaisena suojaintressinä expressis verbis kuluttajan suojaamisen 381.
Mietinnössä tehtiin havaintoja mm. kilpailutilanteesta markkinoilla ja todettiin,
että markkinoilla valitsee epätäydellinen kilpailu, joka vaati säännöksiä kuluttajan aseman turvaamiseksi. ”Lainsäädännön tavoitteena on suojata kuluttajaa eikä
yleensä pyritä suojaamaan toista elinkeinonharjoittajaa rehelliseltä ja hyvän tavan
mukaiselta kilpailulta, vaikka seurauksena elinkeinon harjoittamisen vaikeutuminen tai yrityksen toiminnan loppuminen. Vain jos menettely on vilpillistä kilpailua,
tällainen muita elinkeinonharjoittajia loukkaava toiminta voidaan kieltää.”
Mielenkiintoinen kysymys, joka jää mietinnön perusteella vastaamatta on se,
onko lainsäätäjän tarkoituksena ollut myöntää yleislausekkeen nojalla suojaa elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille samanarvoisina intressitahoina niiden toimiessa
”markkinatoimijoina”. Perusoikeusnäkökulmasta voi otaksua edellytettävän, että
molempien tahojen suojaintressin huomioon ottamisen pitäisi olla yhdenvertaista
ts. kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja olisivat samanarvoisten oikeuksien yhdenvertaisia haltijoita, lisäksi eri suojaintressejä tulisi tapauksessa käsitellä samanasteisina.

Niin ikään HE 212/1972 laissa taloudellisen kilpailun edistämisestä (KilpEdisL) pyrittiin
yleiseltä kannalta hyväksyttävän taloudellisen kilpailun edistämiseen ts. yleisen edun painottamiseen382.
Lisäksi komiteanmietintöön (KM 1977:40) liitetyssä Kivivuoren eriävässä mielipiteessä on systematisoitu ja perusteltu eri suojaintressien keskinäistä painoarvoa ja merkitystä
taloudellis-sosiaalisessa toimintaympäristössä. Hän painottaa systematisoimistaan suojaintresseistä kuluttajansuojaintressin turvaamista kaikkein keskeisimpänä, vaikka lain [SopMenL:n] suojarelaationa (ratio legis) on säädetty elinkeinonharjoittaja-elinkeinonharjoittaja
(B2B-suhde). 383
Kivivuori mm. toi esiin eriävässä mielipiteessään kritiikkiä komitean toimeksiantoa ja sen laajuutta kohtaan. Komitean toimeksiantona oli valmistella vilpillistä kilpailua koskevan lain uudistusta, joka tehokkaasti ehkäisisi elinkeinonharjoittajaa
käyttämästä sopimattomia menettelytapoja toiseen elinkeinonharjoittajaan nähden. Sopimattoman menettelyn muotoja ja alaa oli toimeksiannossa rajoitettu vain
vähän. Ainoana rajoituksena oli, että sen tuli koskea toista elinkeinonharjoittajaa.
Kivivuoren käsityksen mukaan elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita olisi tullut

381 KM 1972: A 26 Kuluttajapolitiikan suunnittelukomiteanmietintö, s. 146–149 ja 177–179.
382 HE 212/1972 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taloudellisen kilpailun edistämisestä (KilpEdisL), s.1.
383 Ks. KM 1977: 40, s. 58–61 (Kivivuoren eriävä mielipide mietintöön). Ks. myös Tiili (1979), s. 98–101.
Ks. myös lähemmin oikeuskirjallisuutta koskien kritiikkiä kuluttajansuojaintressin painottamisen puolesta
ja sitä vastaan mm. Mäenpää (1966), Erme DL (1967), 169 ja Kivi-Koskinen DL (1974), 334.
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lisäksi tutkia samoin kuin niissä ilmeneviä menettelytapoja, asettaa lainsäädännön
tavoitteet sekä valita sääntelyn keinot.
Kivivuori sisällyttää eriävän mielipiteensä yhteyteen selkeyttävän kaavion. Siinä
suorakaiteet ilmentävät suojattavan päämäärän sosiaalista merkitystä ja painoarvoa
ts. säännöksen yhteiskuntapoliittista painoarvoa. Mitä suurempi suorakaide on, sitä
suurempi on sen yhteiskunnallinen merkitys. Säädöstyö on myös esitetty kaaviossa
kuvioiden suuruusjärjestyksenä. Suurin suorakaiteista ilmentää elinkeinonharjoittaja-kuluttaja -suhdetta. Sillä on Kivivuoren mielestä suurin yhteiskunnallinen painoarvo.

Kuluttajasuojalainsäädäntö ja siihen sisältynyt HE 1978/114 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa yhdessä painottavat kuluttajan aseman turvaamisen ensisijaisuutta
muuttuneissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa suhteessa muihin suojeltaviin suojaintresseihin. 384
Mm. Henning-Bodewig ja Schricker sekä Kur ovat esittäneet saksalaisen mallin
(UWG:n) ja pohjoismaisen mallin (mm. MFL, SopMenL) eroja sekä tuoneet esiin
keskeisenä erona mm. jälkimmäisen osalta kuluttajansuojaintressiä painottavan järjestelmän, johon kuluttaja-asiamiesinstituutio kuuluu olennaisena osana. Lisäksi
erona mainitaan erityisesti suomalaiseen järjestelmään liittyvä erityispiirre, toimiva
itsesääntelymekanismi [Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (LTL)].
Kuten on todettu, molemmat em. seikat puuttuvat Saksan UWG:n osalta.
Seikkojen vaikutusta yleislausekkeen mukaiselle täydentävälle suojalle sopimatonta
jäljittelyä vastaan ei ole tässä mahdollista enemmälti todentaa tämän tutkimuksen
puitteissa. Kysymys jää myöhemmän tutkimuksen varaan.
Alustavana havaintona voi kuitenkin esittää, että varsinkin kuluttajansuojaintressin painottaminen on vaikuttanut yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan
muodostumiseen mm. jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan suojaintressin vähäisempänä painottamisena verrattuna Saksaan.
Kur mm. väittää, että suomalaisessa tulkintakäytännössä on suhtauduttu kaiken
kaikkiaan pidättyvästi suojaan sopimatonta jäljittelyä vastaan SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella. Suoja on yleensä voinut tulla kysymykseen vain silloin, mikäli
on ollut kysymys samankaltaisista tuotteista (tai palveluista) toisin sanoen silloin
kun sekaannusvaaratilanne on ollut olemassa. Tähän Kurin päätelmään on tämän
tutkimuksen valossa helppoa yhtyä.385

Kuluttajalainsäädännön säätämisen myötä Suomessa omaksuttiin sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa sääntelyssä dualistinen sääntelymalli, joka poikkesi erityisesti Saksasta ja myös Ruotsista.

384 Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajansuojalainsäädännöksi 1977 valtiopäivät numero 8 (HE 8/1977).
385 Kur (1996), s.47
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Dualistinen sääntelymalli on myös omalta osaltaan ilmentymä kuluttajansuojaintressin
huomioimisesta ja sen painottamisesta386. Koska pidettiin yleisesti vaarana, että kuluttajan ja
elinkeinonharjoittajan välisessä sopimatonta menettelyä koskevassa konfliktitilanteessa kuluttaja jäisi toissijaiseen asemaan, omaksuttiin dualismi ja säädettiin yhtenäinen täytäntöönpanokoneisto kuluttajansuojalakia sekä lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa varten.
Edellä esitettyjen ohella yleislausekkeen suojaintresseissä tapahtunutta painopisteen
siirtymistä elinkeinonharjoittajan suojaintressistä kohti enemmän kuluttajansuojaintressin
painottamista ilmentää vielä Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan kolmannen kappaleen
(3) alakohtaan vuonna 1958 hyväksytty lisäys ja sitä seurannut tulkintakäytäntö suomalaisessa oikeuskäytännössä. Se toi uudella tavalla kuluttajansuojaintressin huomioon otettavien
suojaintressien joukkoon387. Tuomioistuinten tulkintakäytännön ja Keskuskauppakamarin
liiketapalautakunnan lausuntokäytännön perusteella voidaan oikeuskäytännön katsoa pitäytyneen pitkälti legalistisesti 10 bis 3 artiklan (1 – 3) kohdan määrittelemiin erityisiin
tilanteisiin [ts. erityisesti sekaannusvaaran edellyttämiseen kriteerinä tai sen käyttämiseen
ratkaisun perusteluissa].
Tämä ilmenee oikeuskäytännöstä edelleen mm. MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv-tapauksessa, joka koski toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimista.
Vakiintuneen markkinaoikeuden doktriinin perusteella sekaannusvaaraa ei ole
enää edellytetty toisen maineen norkkimisen kvalifioivana erityisenä edellytyksenä.
Kuitenkin siitä huolimatta po. päätöksen perusteluissa käytettiin sekaannusvaaraa
argumenttina seuraavasti:
”Edellä todetuin tavoin sekaannuksen vaaran aiheuttaminen ei ole edellytys
sille, että edellä kuvattua markkinointia pidetään sopimattomana. Markkinoinnin
kokonaisarviointi kuitenkin osoittaa, että se on myös ollut omiaan aikaansaamaan
sekaannuksen vaaran yhtäältä hakijayhtiön toiminnan ja toisaalta vastaajayhtiön
toiminnan välillä”. 388

Edellä on jo todettu, että saksalaisen oikeustieteen piirissä termiä ”erityisesti” (insbesondere)
Pariisin sopimuksen 10 bis artiklan kolmannen kappaleen (3) alakohdan johdannossa ei ole
tulkittu samalla tavoin rajoittavasti kuin Suomessa on tehty.389

386 HE 114/1978, HE 1977:8 sekä oikeusministeriön lausunto ehdotuksesta SopMenL:ksi 13.12.1971. Ks.
myös KM1972:A9; s.179.
387 Pariisin yleissopimus (1958) 10 bis artiklan kolmannen kappaleen alakohta (3): ”Erityisesti on kiellettävä:
3) ilmoitukset tai väitteet, joiden käyttö liiketoiminnassa on omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaroiden
laadun, valmistustavan, ominaisuuksien, käyttökelpoisuuden tai paljouden suhteen.”
388 Ks. MAO: 121/12 Ulf Granströms Båtvarv.
389 Ks. lähemmin mm. Henning-Bodewig(2014), s. 997–1005, Henning-Bodewig (2013), s. 20–27, Köhler
(2009), s.109–117, Henning-Bodewig – Schricker (2002), 271, Schricker – Henning-Bodewig (2001),
1367 sekä Schricker (1977), s.191.
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4.5 Saksan UWG-reformi (2004) ja kehityksestä Suomessa
2000-luvun alkupuolella
Saksassa säädettiin uusi laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa UWG
(2004) vuonna 2004 390. Se oli pitkän oikeuskehityksen tulos. Muutostyö kesti yhteensä
lähes sata vuotta.391. Suomessa SopMenL:n ja sen yleislausekkeen säätämisestä on tullut pian
kuluneeksi 40 vuotta.
UWG:n (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) (1909) yleislauseke muuttui olennaisesti vuoden 2004 UWG-reformin tuloksena 392. Viimeksi UWG:tä on modernisoitu vuonna
2008, jolloin siinä on otettu huomioon sopimattomia kaupallisia menettelyjä EU:ssa koskeva
harmonisointityö, joka koskee sopimattomia kaupallisia menettelyitä B2C-suhteessa 393.
Saksan UWG:n kehitystä nykyiseen vaiheeseen ja sen erilaisia kausia, jotka heijastavat
yhteiskunnan muutosta, on käsitelty laajasti saksalaisen oikeustieteen piirissä 394 .
Kehitysvaiheita on oikeuskirjallisuudessa systematisoitu mm. seuraavalla tavalla tiivistetysti.
Beierin systematisoinnissa ilmenee Saksan UWG:n kehityksessä kolme erilaista vaihetta:
(i)
1. Kausi ”period of development ” (1869 – 1909 ). Tyypillistä ensimmäiselle kaudelle oli kaupan vapautuminen, merkantilismin purkaminen,
voimakas teollistuminen 1850-luvun jälkipuolella sekä oikeustieteen
piirissä esiintynyt kiinnostus sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa normistoa kohtaan.
(ii)
2. Kausi”the period of extension and consolidation”(1909 – 1957) [vert.
samasta myös Piper-Ohly-Sosnitza, joka ulottaa sen vuoteen 1945 asti].
Kaudelle oli tyypillistä, että pyrittiin reagoimaan puuttuvaan immateriaalisia yksinoikeuksia koskevaan normistoon ja luotiin lähes täydellinen
390 Ks. lähemmin UWG 2004-reformista mm. Fetzer (2001), s. 989–1114, Schricker – Henning-Bodewig
(2001), 1367 ja Köhler – Bornkamm – Henning -Bodewig (2002), 1317. Ks. myös mm. Piper – Ohly –
Sosnitza, Hennig-Bodewig (2004), s. 713–720 sekä Henning-Bodewig (2005), 421.
391 Ks. mm. Hennig-Bodewig (2005), s.424–425. Hän on tiivistänyt UWG (2004) vaikuttaneet ja selittävät
muutostekijät kolmeen tekijään: ”liberalisation, codification and europeanisation.”
392 UWG-reformi (2004) pohjautui professori-työryhmän esitykseen. Ks. lähemmin Fetzer etc., WRP
2001,1367:” Modernisierung des deutschen Rechts gegen den Unlauteren Wettbewerb auf der Grundlage
einer Europäisierung des Wetbewerbsrechts.”
393 Tällä tarkoitetaan vertailevaa mainontaa ja harhaanjohtavaa mainontaa koskevia EU-direktiivejä sekä erityisesti sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevaa direktiiviä vuodelta 2005 (UCP-direktiivi). Suomessa
jälkimmäinen direktiivi saatettiin kansallisesti voimaan asetuksella. VNA säädettiin KSL 2:15§:ään liittyen
eikä sillä ole välitöntä liittymää SopMenL:iin ja sen yleislausekkeeseen.
394 Ks. lähemmin kirjallisuutta Saksan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen
soveltamisesta eri ajanjaksoina mm. Piper – Ohly – Sosnitza, s. 29–39, Schröer, s. 319–383, Ohly (2004),
s. 889–900 ja Beier (1973), s.30.
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(iii)

(iv)

”tapausluettelo”.
3. Kausi ”the period of reorientation” (1957 ja eteenpäin) [vert. samasta myös
Piper-Ohly-Sosnitza, jolla tämä kausi on välillä1945 – 1984]. Tänä ajanjaksona EU: n harmonisointivaikutus oli keskeistä, mikä johti mm. kilpailunvapauden korostamiseen ja kuluttajansuojaintressi alkoi myös vähitellen
tulla kuvaan mukaan. Näitä seikkoja yhteisesti pidetään uuden dynaamisen
sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa sääntelyn funktioina.
Piper – Ohly – Sosnitza määrittelee vielä 4. Kauden (1984 – 2004 ).
Tämän jakson aikana EU-tasolla on tapahtunut liberalisointia, mm.
direktiivi harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta, tunnusmerkkioikeuden kehitys, sopimattomia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien
välisiä sopimattomia menettelyitä koskeva direktiivi ”(”UCP-direktiivi”). Kuitenkaan lopputuloksena ei ole ollut harmonisoitua ja yhtenäistä
kansainvälistä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa
yleistä kodifikaatiota, joka koskee B2B-suhdetta.

Schröer on lisäksi systematisoinut edellä mainittuja kausia myös niiden legitimointiperusteen tarkasteluun mukaan 395. Toisin sanoen Schröer esittää, että yleislausekkeen eri soveltamisedellytykset ovat painottuneet Saksassa eri aikoina eri tavoin:
subjektiiviset kriteerit vaikuttivat voimakkaimmillaan 1960-luvun alkuun asti, jonka jälkeen objektiiviset kriteerit puolestaan löivät itsensä läpi argumentaatiossa ja
lopullisesti UWG (2004) tapausluetteloiden kodifioinnin vaikutuksesta (”Fallgruppen”) ts. UWG 4§:n Nro. 9 a – c kohdat ja niiden säätäminen.
Schröerin systematisoinnista on mahdollista eritellä vielä kolmaskin kausi ”Innovationschutz/Investitionschutz”-kausi. Sille on leimallista, että painotettiin tekijänoikeutta lähellä olevia lähioikeuksia (vert. mm. lähioikeusratkaisut 1960-luvulla)
sekä saatiin aikaan tietokantojen sui generis-yksinoikeussuojan sääntely.

UWG (2004) merkitsi suurta muutosta lain ainoalle suojaintressille 396. Kuten aiemmin
on osoitettu UWG (1909) päämääränä oli ollut ensisijaisesti suojata elinkeinonharjoittajaa.
UWG (2004) 1§:n 1 momentin suojaintresseiksi säädettiin nyt myös positiivisoikeudellises-

395 Ks. Schröer, s.319–393 .
396 Hefermehl (1983), s. 507 ja Hefermehl (1991), 897. Hefermehl väittää, että enää ei yksinomaisesti huomioida elinkeinonharjoittajan yksityistä suojaintressiä , sillä myös kollektiivinen intressi (yleinen etu) on vahvasti mukana kokonaisarviossa, joka on nykyisin olennaista. Olennaista onkin nykyään kokonaisarviointi.
Ks. myös Ulmer (1937), s. 770. Ulmer perusteli jo varhain, että lähtöpisteenä arvionnille on kilpailunvapauden korottaminen ylimmäksi prinsiipiksi. Kilpailuvapaus ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa eivät suinkaan ole enää toistensa vastinpareja. Rooman sopimuksen ja sitä seuranneen kilpailupoliikan
päämääräksi tuli kilpailun vapaus, toimiva taloudellinen kilpailu ja neljän perusvapauden vapaa liikkuvuus.
Tämä muutos heijastui myös sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain päämäärien ulottuvuuteen. Muita sen ohella vaikuttaneita sosiaalisia ilmiotä oli mm. lisääntyvä immateriaalisia yksinoikeuksia koskeva lainsäädäntö, joka alkoi turvata riittävästi henkistä omaisuutta eikä UWG:n yleislauseketta
tarvittu enää täydentävän suojan turvaamiseen samassa määrin kuin 20. vuosisadan alussa. Ks. myös kirjallisuutta yleislausekkeen muuttuvasta tehtävästä mm. Henning-Bodewig (1997), s.180–191.
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ti kilpailijan (elinkeinonharjoittajan) lisäksi kuluttajan ja muun markkinatoimijan suojaintressi sekä lisäksi erillisenä mainittiin yleinen etu397.
UWG 1 § (2004):
Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mittbewerber, der Verbraucher und Verbraucherin sowie der sonstigen Markteilnehmer vor unlauteren geschäflichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten
Wettbewerb.

Vaikka ”Schutzzwecktrias” (ts. laissa säädettyjen markkinatahojen eri suojaintressien samanasteisuus) on positiivisoikeudellisesti säädetty, erityisesti on huomattava, että se ei kuitenkaan
merkitse kuluttajan suojaintressin erityistä korostamista suhteessa muihin suojaintresseihin
nähden 398. Lähes 100 vuoden oikeuskehityksen seurauksena Saksassa on päädytty subjektiivisesta individuaalisuojasta eri suojaintressien samanasteiseen huomioon ottamiseen 399.
Vastaavan aikajakson lainsäädäntömuutokset Suomessa liittyen mm. SopMenL 1:§:n 1
momentin suojaintressien asemaan nähden ovat olleet Saksaan verrattuna vähäisiä 400. SopMenL 1§:n 1 momenttia ei ole modernisoitu Saksan tavoin. Suomalaisessa lainkäytössä
on kuitenkin erityisesti markkinaoikeuden tulkintakäytännössä 2000-luvun alkupuolelta
lähtien osoitettavissa de facto tapahtuneen muutosta mm. kuluttajansuojaintressin asteittaisena painotuksen lieventymisenä (mm. toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimista
koskeva doktriini ja sekaannusvaaraedellytys erityisenä tilanteena), erityisesti suojaintressien
samantasoisemmassa huomioonottamisessa sekä yleisesti kokonaisharkinnalla tapahtuvassa
tarkastelussa401. Siitä huolimatta SopMenL 1§:n 1 momentti on säilyttänyt asemansa edelleen samassa ja alkuperäisessä säädetyssä muodossaan kuluttajapolitiikan välineenä. Eräänä

397 Ks. Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb15/1487/22.8.2003, s. 15–16. Saksan hallituksen esityksessä valtiopäiville (Bundestag, BT) haluttiin varmistaa tasapainoinen ja samanasteinen asema kaikille kolmelle suojaintressille - mitään etusijaa ei
enää haluttu antaa loukatulle elinkeinonharjoittajalle. Nimenomaisesti esityksessä todetaan, että ”ei myönnetä absoluuttista suojaa.” Muu kuin yleisen edun turvaaminen ei ole lain päämääränä.
Ks. lähemmin myös yleisen edun käsitteestä mm. Otto:”Allgemeinintressen in neuen UWG”. Ks. myös
Kamperman Sanders (1997), s. 88–89. Kamperman Sanders painottaa, että suojaintressien tasapainottamisen ohella markkinamekanismi on turvattava.
398 Ks. Piper – Ohly – Sosnitza, s. 156–157 ja Henning-Bodewig (2013), s. 233–235.
399 Ks. mm. Hefermehl (1983), s.507, Henning-Bodewig (2010), s.550, Piper – Ohly – Sosnitza, s. 156 – 157
ja Schricker (1995), s. 476.
400 Suomessa ei myöskään ole osoitettavissa oikeustieteen piirissä virinnyttä Saksaan verrattavissa olevaa tutkimuksellista innostusta normistoa kohtaan. Saksassa oikeustieteellä onkin ollut merkittävä rooli tämän
oikeudenalan kehityksessä.
401 Esimerkkeinä markkinaoikeuden viimeaikaisesta käytännöstä ks. mm. ”Rapala”, ” Ulf Granströms Båtvarv”,
”Crocs”, ”Froosh”, ”Fischer”, ”Folkia” sekä ”KultaRahaksi”.
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osoituksena tästä on mm. kuluttaja-asiamiehen (KA:n) vähäinen kiinnostus viedä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia B2B-juttuja markkinaoikeuteen.
Eräältä osin kuluttajapolitiikkaa ilmentää mm. viimeaikainen oikeustapaus, jossa
KA haki markkinaoikeudessa kieltotuomiota elinkeinonharjoittajaa vastaan [KSL:n
2 luvun sekä kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja
asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen (601/2008) perusteella] ennakkotapauksessa, joka koski elinkeinonharjoittajan kuluttajaan kohdistaman markkinointimenettelyn väitettyä aggressiivisuutta (MAO:55/14 SCA Tissue Finland).402

UWG:n yleislausekkeen rakenne, muoto ja sisältö muuttuivat myös olennaisesti UWG
2004 reformin yhteydessä. UWG 3§:n 1 momentin nimenomaisen yleislausekkeen sisältävän säännöksen tulkinnan kannalta relevantteja artikloja ovat nykyään sen lisäksi UWG
1§, UWG 4§ Nro. 9 a – c kohdat 403 sekä myös 4§ Nro. 10 404. Nämä yhdessä määrittävät
käytännössä UWG:n yleislausekkeen soveltamisalan ja yleislausekkeen yleiset ja erityiset soveltamisedellytykset.
UWG 3§:n 1 momentti (yleislauseke) kuuluu seuraavasti:
Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, die
Intressen von Mittbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern
spürbar zu beeinträchtigen.

402 MAO: 55/14 SCA Tissue Finland.
403 UWG 4§ Nro. 9 a – c: 4§. Beispiele unlauter geschäftlicher Handlungen. Unlauter handelt insbesondere,
wer (9.)Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen
eines Mittbewerbers sind, wenn er a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche
Herkunft herbeiführt; b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen
ausnutzt oder beeinträchtigt oder c) die für die Nachahmung erforderliche Kenntnisse oder Unterlagen
unredlich erlangt hat. Huomionarvoista on, että UWG 4§:n Nro. 9 a – c kohtiin sisältyvää tapausluetteloa
ei ole kuitenkaan säädetty tyhjentäväksi. Pykälän kolmeen tapausryhmään (a – c) on kodifioitu lähes satavuotinen sopimatonta jäljittelyä koskeva saksalainen sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa koskeva
oikeuskäytäntö, joka tiivistetysti kattaa kolme eri tilannetta (a) välillinen harhaan johtaminen kaupallisesta
alkuperästä (ts. sekaannusvaara-tilanne) , (b) perusteeton toisen elinkeinonharjoittajan maineen tai tunnettuuden hyväksikäyttö ja haitta tai vahinko toisen maineelle tai tunnettuudelle sekä (ts. maineen ja tunnettuuden oikeudeton hyväksikäyttö) (c) elinkeinonharjoittajan toiselle elinkeinonharjoittajalle kuuluvan
merkityksellisen yritystiedon tai esikuvan luvaton käyttäminen.
404 UWG 4§ Nro. 10 (Mitbewerber gezielt behindert). Säännöksen perusteella pyritään turvaamaan (loukattua) elinkeinonharjoittajaa henkilökohtaiselta ja tavoitteelliselta toisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan harjoittamisen estämiseltä Elinkeinonharjoittajan tavoitteellinen estäminen täydentää omalla tavallaan UWG 4§:n Nro. 9 a – c kohtia ja yleislausekkeen systematiikkaa. Säännöstä on myös tulkittu siten,
että se pitää sisällään elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisen ja välittömän estymisen. Ks. lähemmin mm.
Piper – Ohly – Sosnitza, s. 423–427 sekä Beater (2011), s. 7. Ks. myös mm. BGH 24.6.2004, 877 IZR
26/02 (juris) Werbeblocker. Ks. myös Suomessa mm. KKO 1997:181 Lukutaidon kehityspaketti, KKO 1984
I 43 Konepiirrustukset ja KKO 1991:11 Nostolavan piirustukset.
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Yleislausekkeen yleisiksi soveltamisedellytyksiksi on säädetty seuraavat edellytykset:
a) On oltava käsillä elinkeinonharjoittajan käyttämä kaupallinen menettely (”geschäftliche
Handlungen” );
b) Elinkeinonharjoittajan käyttämän menettelyn on oltava hyvän tavan vastaista tai muutoin sopimatonta (”unlautere geschäftliche Handlungen”);
c) Elinkeinonharjoittaja on soveltanut (käyttänyt) kaupallista menettelyä toisen kilpailijan,
kuluttajan tai muun markkinatoimijan vahingoksi tai haitaksi (wenn sie geeignet sind,
die Intressen von Mittbewerbern, Verbrauhern oder sonstigen Marktteilnehmern); ja
d) Elinkeinonharjoittajan suorittamalla menettelyllä ei ole vain vähäistä vaikutusta (”spürbar zu beeinträchtigen”) [bagatelliklausuuli]. 405

SopMenL:n ja UWG:n yleislausekkeen yleisiä soveltamisedellytyksiä voidaan pitää rakenteellisesti nykymuodossaan melko yhtenevinä. Niissä molemmissa mm. edellytetään, että
elinkeinotoiminnassa on käytetty kaupallista menettelyä, joka voi ilmetä mm. toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin hyvän tavan vastaisena jäljittelynä 406.
Erona sen sijaan ilmenee UWG 3§: n 1 momentissa säädetty suojasubjektipiirin laajuus
(kilpailija, kuluttaja tai muu markkinatoimija) 407. SopMenL 1§:n 1 momentin sanamuodon
perusteella suojaintressi rajoittuu vain menettelyn kohteena olevaan toiseen elinkeinonharjoittajaan. Sopimattoman menettelyn suojasubjektipiirin voidaan katsoa myös Suomessa
kuitenkin ulottuvan toissijaisesti ja de facto myös kuluttajaan. B2C-suhteesta on kuitenkin
positiivisoikeudellisesti säädetty elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevän kuluttajansuojalain 2 luvussa.
Lisäksi keskeisenä rakenteellisena eroavaisuutena on se, että UWG:n yleislauseke sisältää
bagatellisäännöksen (”spürbar zu beeinträchtigen”), jonka avulla voidaan ottaa huomioon
menettelyn vaikutusten olennaisuutta.408 Mm. palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn

405 Piper – Ohly – Sosnitza, s.201. UWG 3§:n 1 momentissa on kysymys [ soveltamisalaltaan] ”yleisestä” yleislausekkeesta. UWG 3 §:n 2 momentti koskee B2C-suhdetta (ns. ”Verbrauchergeneralklausul”). Vert. myös
RefE UWG 2014.
406 Ks. lähemmin yleislausekkeesta ja sen kodifioimista koskevista havainnoista oikeuskäytännön valossa mm.
Steinbeck (2008), s. 848–854.
407 Siinä on otettu lisäksi huomioon yleinen etu. Ks. lähemmin mm. Piper – Ohly – Sosnitza, s.206. Vakiintuneen tulkinnan mukaan ”yleinen etu” ei esiinny UWG:n yleislausekkeen itsenäisenä suojasubjektina
ts. suojan haltijana, vaan vain” lisäyksenä” [ ts. lisäintressinä, ”zugleich”] turvaamassa toimivaa kilpailua
instituutiona. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että se tulee ottaa huomioon suojaintressien samanasteisessa
kokonaisarviossa. Ks. lähemmin BT-Druck 15/1487, s. 16. Ks. myös Kur (2004), s.1–24.
408 Myös Ruotsissa on säädetty bagatellisäännös yleislausekkeen yhteyteen. Ks. MFL 6:“ Marknadsföring som
strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar
eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.”
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yhteydessä toisin sanoen jäljittelyn tulisi olla vähäistä olennaisempaa eli merkityksellistä,
jotta sitä pidettäisiin sopimattomana.
Bagatellisäännöstä ei ole säädetty SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella tarkasteltavaa
elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä varten. Bagatellisäännöksestä on kuitenkin
säädetty ja se esiintyy Suomessa mm. kilpailulain yhteydessä 409. Tällöin siinä ilmenee myös
kilpailuoikeudessa sovellettava vaikutusperiaate.
Saksassa UWG:n (2004) yleislauseke toimii yhä edelleen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten aktiivisesti käyttämänä turvanormistona 410. Suomessa ”uuden” markkinaoikeuden perustaminen teki mahdolliseksi immateriaalisia yksinoikeuksia sekä sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien tapausten käsittelyn samassa prosessissa ja samassa oikeuspaikassa. Keskittämisen voidaan arvioida lisäävän elinkeinoelämän positiivista
kiinnostusta ja sitä kautta sopimatonta jäljittelyä koskevien juttujen määrän voi olettaa kasvavan tulevaisuudessa 411.
Suomessa tuli voimaan 1.9.2013 pitkään valmisteltu lakiuudistus, jolla keskitettiin
teollis- ja tekijänoikeudellisten sekä markkinaoikeudellisten, mm. SopMenL 1§:n
1 momentin vastaista sopimatonta jäljittelyä koskevien asioiden käsittely markkinaoikeuteen.
Uudistus on merkittävä ensinnäkin siksi, että se mahdollistaa teollis- ja tekijänoikeudellisten riita-asioiden käsittelyn yhdessä SopMenL 1§:n 1 momentin mukaisen kieltoasian yhteydessä. Teollis- ja tekijänoikeudelliset sekä SopMenL 1§:n 1 momentin mukaista sopimatonta jäljittelyä käsittelevät asiat voidaan tällöin yhdistää.
Palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevan riita-asian yhteydessä markkinaoikeudessa voitaisiin käsitellä samassa oikeudenkäynnissä myös teollis- ja tekijänoikeudellisia kysymyksiä, mikä ei aiemman lainsäädännön aikana ollut mahdollista.
Prosessiekonomisesti sekä oikeusturvan kannalta markkinaoikeudellista prosessia koskeva muutos on ollut aiheellinen ja perusteltu. Samalla markkinaoikeudelle
on luotu mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää omaa doktriiniaan sekä kompetenssiaan teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden johtavana riitojen ratkaisupaikkana
Suomessa.
Prosessiuudistuksesta myös seuraa, että mm. palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevan asian käsittelyn yhteydessä voitaisiin samassa prosessissa harkin-

409 Bagatelliklausuulia on perinteisesti käytetty kilpailuoikeuden yhteydessä. Ks. lähemmin kilpailulaki
(12.8.2011 / 948 ), erityisesti KilpL 2 luku 5§:” …”kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy.”
410 Perustuu mm. keskusteluihin Henning-Bodewigin kanssa 2010–2011 MPI:ssä sekä keskusteluun Junghansin CFO:n Olaf Trittelin kanssa 24.6.2015 Junghansin pääkonttorissa Schrambergissa. Ks. myös Schricker
(1994), s.587
411 Markkinaoikeuden tuomari Eklund-Wörlund 30.11.2013, Mainostajat ry:ssä Helsingissä. Nykyisin markkinaoikeus käsittelee noin kymmenkunta SopMenL:iin perustuvaa juttua vuosittain.
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nanvaraisesti käsitellä myös loukatun elinkeinonharjoittajan vahingon korvaamista
koskeva asia. 412

4.6 Uudistushankkeet yleislausekkeen ympärillä
– Saksan RefE UWG (2014) ja muita ajankohtaisia
yleislauseketta koskettavia uudistushankkeita
Maailma ei koskaan pysähdy – eikä oikeudellinen normisto ole tullut valmiiksi edes Saksassa.
EU:n komission kritiikin vaikutuksesta Saksassa on annettu loppuvuodesta 2014 uusi hallituksen esitys, joka koskee sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa säädettyä lakia (RefE
UWG 2014) 413. UWG:n (2004) säätämisen yhteydessä oli tavoiteltu myös sitä, että laki voisi
toimia pohjana myös eurooppalaiselle harmonisoinnille. Näin ei ole kuitenkaan käynyt.
Toteutuessaan ehdotetussa muodossa Saksan hallituksen esitys ehdotetuiksi muutoksiksi voimassa olevaan lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
(RefE UWG 2014) merkitsisi olennaisia muutoksia mm. UWG:n yleislausekkeen
rakenteeseen, muotoon ja sisältöön.
Ensinnäkin EU:n komissio on vaatinut Saksaa selkeyttämään lain systematiikkaa ja täytäntööpanemaan UCP-direktiivin, vaikka jälkimmäistä koskien lakiin oli
pyritty tekemään jo riittäviä muutoksia, kun lakia edellisen kerran muutettiin vuonna 2008.
Lakiin on ehdotettu mm. uutta UWG 4 a §:ää, jonka perusteella UCP-direktiivissä käsiteltyä ”kaupallista aggressiivista menettelyä” sisältävää direktiivin liitettä voitaisiin soveltaa kaikkiin markkinatoimijoihin, toisin kuin Suomessa, jossa
ainoastaan B2C-suhteessa 414 .
Toiseksi lakiin ehdotetaan mm. uudenlaista systematiikkaa, jonka perusteella
UWG 3§: n 1 momentin yleislausekkeessa säädettäisiin sopimattoman menettelyn
lähtökohtaisesta sopimattomuudesta. Tämä toteutettaisiin säätämällä uusi (RefE
UWG 2014) 3§ 1 momentti: ”Unlautere geschäfliche Handlungen sind unzulässig.”
Säännös toimisi jatkossa ”kattoyleislausekkeena”. Sen alle sijoittuisi nykyisen
lain 3§:n 2 mom. ja 3 mom. Ne sisältäisivät yleislausekkeen koskien B2C-suhdetta,
412 Saksalaisessa prosessissa on ollut tavallista yhdistää (kumuloida) sopimatonta jäljittelyä koskevan tapauksen
yhteydessä teollis-ja tekijänoikeudelliset vaatimukset sekä sopimattomaan jäljittelyyn ja sitä sääntelevään
yleislausekkeeseen perustuvat vaatimukset ts. UWG 3§:n 1 momentin yleislausekkeeseen perustuvat vaatimukset samaan juttuun ja käsitellä ne kaikki samassa prosessissa. Saksassa on ollut tämän lisäksi mähdollista
erityisenä oikeusseuraamuksena hakea menetettyä voittoa korvauksena sopimattomaan jäljittelyyn syyllistyneeltä elinkeinonharjoittajalta (UWG 10§).
413 Ks. lähemmin “Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz“, WRP
2014, s.1373–1379, Alexander (2014), s.1380–1391, Glöckner (2014), s.1399–1406, Henning-Bodewig(2014), s.1407–1410, Köhler (2014), s. 1410–1418 ja Sack (2014), s.1418–1424.
414 Ks. Alexander (2014), s 1389.
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kuten tälläkin hetkellä. Kokonaan uutta olisi ”alayleislauseke” B2B-tilannetta varten, josta säädettäisiin uudessa 3 (4) §:ssä 415. 416

Suomessa ei ole tiedossa vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita, jotka koskevat lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, erityisesti sen yleislauseketta. Yleislausekkeen
”lähialueilla” on kuitenkin koko ajan tapahtumassa.
TEM:n toimesta on valmisteltu mm. ehdotusta, joka koskee hallituksen esitystä tavaramerkkilain uudistamiseksi 417. Lain muutoksella pyritään mm. sisällyttämään lakiin mm. tavaramerkin määritelmä (2§), joka laista nimenomaisesti puuttuu. Lisäksi ehdotetaan lakiin
terminologiaa selkeyttämään mm. sekaannusvaara-termin käyttöä tavaramerkkidirektiivin
mukaisesti. Tämä sisältää myös ehdotuksen (s.13) koskien TML 6§:n 2 momenttia (laajalti tunnettujen merkkien suojaa). Sen perusteella tavaramerkin haltijan olisi näytettävä,
että tunnusmerkki on laajalti tunnettu tässä maassa, että loukkaajalla ei ole käyttöön hänen
suostumustaan ja että merkin aiheeton käyttö merkitsee tunnusmerkin erottamiskyvyn ja
maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on sille haitaksi. Sekaannusvaaraa ei
pidettäisi laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytyksenä. Pykälän 3 momenttiin otettaisiin esimerkkilista toimintamuodoista, jotka katsottaisiin merkin käyttämiseksi
elinkeinotoiminnassa.
Ehdotuksessa koskien 7§:ää (s. 13) lakiin lisättäisiin säännös yksinoikeuden rajoituksista tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa vastaavasti. Tunnusmerkin haltijalla ei olisi oikeutta
kieltää toimintaa, joka kuuluu rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti.
”Hyvällä liiketavalla” tarkoitetaan ehdotuksen mukaan lähinnä velvollisuutta toimia lojaalisti tunnusmerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden” (7§ 1 mom.). Ehdotetun
pykälän 1 momentin 1 kohdan perusteella sallittaisiin elinkeinonharjoittajan oman nimen,
toiminimen, aputoiminimen, toissijaisen tunnuksen ja osoitteen käyttäminen elinkeinotoiminnassa.
Saksassa pyritään vastaavanlaiseen sääntelyyn ottamalla uuteen UWG-ehdotukseen
toisen elinkeinonharjoittajan käyttämää mm. sopimatonta jäljittelyä koskeva ”huolellisuusvelvoite” (ks. edellä RefE UWG 2014 3§ (4):“ fachliche Sorgfalt” ts. diligence-vaatimus), joka laajenisi jatkossa ulottumaan myös B2B-suhteisiin.

415 Alexander (2014), s. 1387.
416 RefE UWG 2014 3§ (4):“Geschäfliche Handlungen, die sich nicht an Verbraucher richten oder diese
nicht erreichen, sind unlauter im Sinne des Absatz 1, wenn sie nicht der für den Unternehmer geltenden
fachlichen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, die Interessen von Mitbewerbern oder sonstigen
Markteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen.“
417 TEM: Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n
muuttamisesta. Saatavilla netissä https://www.tem.fi/files/41080/Luonnos_hallituksen_esitykseksi.pdf
(12.12.2014).
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EU-tasolla komissio on ehdottanut uutta direktiiviä, jonka tarkoituksena olisi suojata luottamuksellista (ts. ei immateriaalisilla yksinoikeuksilla suojattua) yritystietoa. Ehdotus liittyy
”EU 2020 -strategiaan”, jonka tavoitteena on luoda innovaatiomyönteinen toimintaympäristö. EU-strategialla halutaan varmistaa sisämarkkinoiden toimivuutta. Se sisältää toimenpiteitä teollis- ja tekijänoikeuksien osalta mukaan lukien myös toimenpiteitä liikesalaisuuksien
suojan lisäämiseksi. Komission mukaan liikesalaisuuksien suoja painottuu nykytilanteessa
ainoastaan sellaisiin tapauksiin, joissa luottamuksellista yritystietoa on hankittu varastamalla
tai lahjomalla. Ehdotuksella pyritään kannustamaan elinkeinonharjoittajia aikaansaamaan
innovaatioita ja niiden kautta luotujen tulosten hyödyntämiseen. Komission mielestä tämä
tapahtuu luomalla innovoiville elinkeinonharjoittajille tehokkaita oikeussuojakeinoja vilpillistä toimintaa vastaan 418.
Mielenkiintoista komission ehdotuksessa on erityisesti sopimatonta jäljittelyä koskevan normiston yleislausekkeen kannalta komission pyrkimys edistää elinkeinonharjoittajan
innovaatiotoimintaa luomalla myös tehokkaita oikeussuojakeinoja immateriaalisten yksinoikeuksien ulkopuolisiin tilanteisiin, toisin sanoen rajoittuen kuitenkin vielä tässä ehdotuksessa koskemaan luottamuksellista yritystietoa ja sen oikeudetonta käyttöä. Lisäksi direktiiviehdotuksessa painotetaan, että direktiivillä ei ole tarkoituksena luoda uutta sui-generis
-yksinoikeusuojaa (s.16). Em. seikat saattavat toimia suuntaviivoina myös tulevaisuudessa
suunniteltaessa erillistä palvelukonseptin suojaa koskevaa normistoa.
Edellä viitatut viimeaikaiset uudistushankkeet yhdessä ja erikseen tulevat kuitenkin jatkossa todennäköisesti ainakin joltain osin vaikuttamaan yleislausekkeen perusteella suoritettavaan kokonaisharkintaan yksittäistapauksessa koskien hyvän liiketavan vastaista jäljittelyä
de lege ferenda.

418 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus julkaisemattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon
(liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta, annettu 28.11.2013.
COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) , s. 3, 9–11 , 16 ja 22. Netissä http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0813_/com_com(2013)0813_fi.pdf (13.4.2015).
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5 KILPAILUSUOJA TOISEN
ELINKEINONHARJOITTAJAN SOPIMATONTA
JÄLJITTELYÄ VASTAAN
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa on kuvattu oikeuskirjallisuudessa mm. tarunhohtoisena ”Proteus-hahmona”. VilpKilpL:n esitöissä sopimattomasta menettelystä
elinkeinotoiminnassa (vilpillisestä kilpailusta) on käytetty myös ilmaisua vapaan kilpailun
”epäterveellinen kasvannainen”, joka on vahingollinen sekä elinkeinonharjoittajille että ostavalle yleisölle.
Grotenfeldt on mm. esittänyt vilpillistä kilpailua Proteuksena. Grotenfelt on toisin
sanoen samaistanut sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa (ts. vilpillisen
kilpailun) vertauskuvallisesti kreikkalaisen mytologian Proteukseen, Poseidonin
poikaan, joka jatkuvasti muuttaa olomuotoaan ja välttää kiellettyjä muotoja. Tämä
on koko ajan läsnä, mutta sitä on vaikea havainnoida. Vastaavia piirteitä on löydettävissä sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa kohdalta.
Mm. Norrmén on esittänyt ”vilpillistä kilpailua” joustavana ja aikaa myötäilevänä.419
Saksalaisessa oikeustraditiossa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa on käytetty useita vertauskuvallisia imaisuja mm. Schrickerin käyttämä termiä
”Ein schwer erziehebares Kind” (suom. huonosti kasvatettu lapsi). Köhler käyttää
vertauskuvallisesti UWG:n yleislausekkeen mukaisen sopimattoman menettelyn
elinkeinotoiminnassa normiston yleislausekkeen perusteella syntyvän täydentävän
suojan yhteydessä siitä ilmaisua ”vaatteena, joka ei oikein istu päälle”. ”Vaate on
aina joko liian ahdas tai liian iso tarkoitukseensa” 420

Edellä viitatut luonnehdinnat ilmentävät omalla tavallaan osuvasti sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa normistoa, erityisesti sen yleislausekkeen tasapainottavaa
tehtävää sekä erikoislaatuista asemaa säännellä ja vaikuttaa oikeusjärjestelmässä harmaalla
alueella eri normistojen rajapinnalla.

419 Ks. HE 27/1929, s.1–3, Grotenfeldt, s. 305 ja Norrmén, s. 9–12.
420 Köhler (2009), s. 1080. Ks. myös Fetzer GRUR FS, 939, Band II ”Der Wettbewerbliche Schutz“, s. 941
erityisesti Sybariksen ruokareseptit, joilla oli mahdollista saada lyhytaikainen suoja tiettyihin ruokalajeihin.
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5.1 Yleislausekkeen perusteella annettavan jäljittelysuojan
yleiset soveltamisedellytykset
Sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa sääntely on SopMenL:ssa toteutettu lakiteknisesti käyttämällä yleislauseketta sekä erityissäännöksiä.
SopMenL 1 – 4 § sääntelevät sopimattoman menettelyn eri ilmenemismuotoja elinkeinotoiminnassa. Sopimattoman menettelyn eri muodoista, on tässä kuitenkin rajoituttu
käsittelemään ainoastaan SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella muodostuvaa suojaa jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa,
erityisesti sopimatonta jäljittelyä palvelukonseptin yhteydessä.421
SopMenL (1§ 2 mom) 2 § ja 2 a § ovat erityissäännöksiä, jotka koskevat mm.
vertailevaa markkinointia. SopMenL 3 § on myös erityissäännös, joka koskee arpajaisia ja sattumanvaraisen edun lupaamista elinkeinotoiminnassa. SopMenL 4 §
on erityissäännös, joka sääntelee liikesalaisuuksien suojaa sekä luottamuksen suojaa
yleisesti.
Ruotsissa on Suomesta poiketen lainsäädäntöteknisesti omaksuttu Saksan UWG:ssä (2004) käytettyä lainsäädäntötekniikkaa, jossa yleislauseke muodostuu yleislausekkeesta (3§ 1 momentti) ja sitä rajoittavasta tapauskatalogista (UWG 4§ Nro.9
a – c kohdat) yhteisesti.
Ruotsin yleislauseke on myös hybridisäännös, joka muodostuu yleislausekkeesta (5§ ja 6§) ja orjallisen jäljittelyn edellytyksiä kvalifioivasta MFL (2008) 14 §:stä.

Lain tavoitteena on säännellä ”kilpailevan ja ostavan elinkeinonharjoittajan oikeussuojaa
toisen elinkeinonharjoittajan hyvän liiketavan vastaiselta tai muutoin sopimattoman menettelyn varalta, ottaen huomioon, että kuluttajansuojalain piirissä toteutetaan kuluttajan
asemassa olevien yksityisten henkilöiden oikeussuoja mainittua menettelyä vastaan”. Päämääränä on ollut, että SopMenL:n yleislauseke (1§:n 1 momentti) olisi apuna kehitettäessä
aukotonta normistoa, joka käsittää sekä kuluttajan että elinkeinonharjoittajan suojaamisen
sopimattomalta menettelyltä. 422
421 Esimerkiksi liikesalaisuuden tai taitotiedon (know how) suoja jäljitelytilanteessa ei perustu immateriaaliseen yksinoikeuteen, vaan se on myös immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolelle sijoittuva erityistilanne. Elinkeinonharjoittajan menettely koskien mm. toisen elinkeinonharjoittajan know how:n tai tämän
luottamuksellista tietoa voi olla toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta tai hyvän liiketavan
vastaista. Tätä sääntelee erityissäännös SopMenL 4§. Ks. myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus julkaisemattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta
hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta, annettu 28.11.2013.COM (2013) 813 final. 2013/0402 (COD).
Ks.netissähttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN
(12.1.2015). Direktiivillä pyritään harmonisoimaan tietotaitoa ja liikesalaisuuksia koskevaa suojaa EU:ssa.
422 HE 8/1978, s.1.
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Itse tutkimuskysymyksen osalta SopMenL 1 §:n 1 momentin sanamuoto ja sitä koskeva
hallituksen esitys (HE 1978/114) eivät suoraan anna vastausta kysymykseen, soveltuuko
SopMenL:n yleislauseke täyttämään normiperustana mahdollista oikeusaukkoa sopimattoman jäljittelyn tilanteessa, jossa immateriaalista yksinoikeutta koskeva laki ei sovellu tapaukseen.
HE:stä (1978/114) ei löydy välitöntä ja suoraa tulkintaohjetta, voiko SopMenL 1
§:n 1 momentin perusteella jäljitelty elinkeinonharjoittaja saada täydentävää suojaa
ja onko yleislausekkeen tehtävänä täydentää mahdollista oikeusaukkoa tilanteessa,
jossa ei ole käsillä immateriaalista yksinoikeutta ts. immateriaalisen yksinoikeuden
ulkopuolisessa tilanteessa.
Myöskään lain esitöissä ei ole ehdotettu erityissäännöstä sopimattoman jäljittelyn erityistilannetta varten, toisin kuin mm. Saksassa on säädetty UWG 4§ Nro.
9 a – c. Esitöissä on ainoastaan todettu ”hyvän liiketavan vastaisesta kilpailuteosta”
ts. kilpailu- tai menettelysuojasta toisen elinkeinonharjoittajan käyttämää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta
menettelyä vastaan423.

Yksittäistapauksessa SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella syntyvän sopimattoman jäljittelyn tulkinta muodostuu käytännössä (i) normin tarkoituksen ja sisällön
(yhteisesti ”yleiset soveltamisedellytykset”) soveltamisen sekä (ii) yksittäistapauksen erityisten olosuhteiden (” erityisten soveltamisedellytysten”) soveltamisen kautta tasapainoisen
harkinnan kautta muodostuvasta lopputuloksesta.

5.1.1 Soveltamisedellytykset ennen vuotta 1979 eli ennen SopMenL:n säätämistä
Suomessa vuoden 1930 lain vilpillisestä kilpailusta (VilpKilpL) 1§:n mukaisessa yleislausekkeessa, joka edelsi lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL)
yleislauseketta, säädettiin seuraavasti:
”Elinkeinotoiminnassa älköön kukaan kilpailutarkoituksessa ryhtykö tekoon, joka
on hyvän tavan vastainen. Jos joku tätä vastaan rikkoo, voidaan hänet kieltää jatkamasta tai toistamasta tekoa ja on hänen korvattava tuottamansa vahinko.” 424

423 Ks. HE 114/1978. Vrt. ts. HE113/1970 Hallituksen esitys mallioikeuslaiksi. s. 3. ”… pyritään mallioikeuslain avulla täydentämään immateriaalisoikeudellista lainsäädäntöä ja täyttämään teollisoikeudellisen
lainsäädännön piirissä oleva aukko…”täydelliseksi mainittu lainsäädäntö tulee, kun vilpillistä kilpailua
koskevan lainsäädännön uudistus on Pohjoismaissa saatu valmiiksi. Vilpillisestä kilpailusta annetun lain
säännökset saattavat eräissä tapauksissa antaa suojaa vilpillistä kilpailua vastaan, mutta näiden säännösten
soveltaminen jäljittelytapauksiin on tulkinnanvaraista.”
424 SopMenL 1§:n 1 momentin yhteydessä ei ole enää säädetty sitä koskevaa omaa ja erillistä vahingonkorvaussäännöstä.
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VilpKilpL:n yleislausekkeen yleiset soveltamisedellytykset on mahdollista tiivistää kolmeen
edellytykseen seuraavasti:
(i) menettelyn ts. toiminnan tulee tapahtua elinkeinotoiminnassa,
(ii) kilpailutarkoituksessa sekä
(iii) menettelyn on oltava hyvän tavan vastaista.

Näistä soveltamisedellytyksistä elinkeinotoiminta määriteltiin VilpKilpL 1§:n 2 momentissa.
”Elinkeinotoiminnalla” tarkoitettiin lain esitöiden perusteella ” ammattimaisesti harjoitettua toimintaa, jonka välittömänä tarkoituksena on saavuttaa aineellista
etua”. 425
”Elinkeinotoiminnan” käsite VilpKilpL:ssa ymmärrettiin laajasti. Sen piiriin
katsottiin kuuluvan teollisuuden ja kaupan lisäksi vapaan ammatin harjoittaminen
sekä myös julkisten yhtiöiden toiminta silloin, kun ne ovat suorittamassa samaa
tarkoitusta kuin yksityiset yritykset.

Toiseksi yleislausekkeen soveltamiseksi edellytettiin ”kilpailutarkoitusta” ja tämän kriteerin
täyttymistä tapauksen olosuhteiden yhteydessä 426. Tätä edellytystä vastaan esitettiin kritiikkiä oikeuskirjallisuudessa. Oltiin mm. sitä mieltä, että kilpailutarkoitusta ei tulisi tulkita
suppeasti siten, että sen piiriin kuuluisivat ainoastaan vain tiettyyn kilpailijaan tai kilpailijoihin kohdistuneet toimenpiteet. Myös yleisöön sekä kuluttajiin kohdistuvien tekojen, jotka
liittyvät liikekilpailuun ja tuotteiden menekin edistämiseen ja siten vain välillisesti vaikuttavat kilpailijoihin, katsottiin kuuluvan lain piiriin. 427
Kolmantena VilpKilpL:n yleislausekkeen soveltamiskriteerinä edellytettiin ”menettelyn
hyvän tavan vastaisuutta”. Hyvän tavan vastaisuuden sisältö ei määrittynyt täsmällisestä ja
säädetystä oikeusnormista, vaan se perustui vakiintuneeseen kauppatapaan tai tapaoikeu425 HE 27/1929 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi, s. 1–3. Ks. myös
Tiili (1979), s.71 sekä Mäenpää DL (1966), s.400. Ks. myös KM 1977:40, s. 40. Siinä todettiin, että
elinkeinotoiminnan ei tarvitse olla taloudelliseen voittoon tähtäävää, eikä menettelyn ajallisella kestolla ole
merkitystä.
426 Mäenpää DL (1966), s. 401. Mäenpään mukaan edellytyksenä vaadittiin kilpailutarkoitusta.”Tekoon on
oltava ryhdytty kilpailutarkoituksessa.” Ks. HE 27/1929, s.4. ”Kilpailutarkoituksen katsotaan olevan käsillä
ei ainoastaan silloin, kun koetetaan toisen kustannuksella lisätä omaa menekkiä, vaan myös silloin kun
tahdotaan estää toista saamasta asiakkaita itselleen tai niitä säilyttämästä sekä myös silloin kun tarkoituksena on vain omien asiakkaiden säilyttäminen.” Kilpailutarkoitus ei välttämättä edellytä, että on kysymys
oman liiketoiminnan edistämisestä, vaan senkin on katsottava toimivan kilpailutarkoituksessa, joka tahtoo
edistää toisen elinkeinotoimintaa. Välttämätöntä ei myöskään ole, että tarkoituksena aina olisi määrätyn
elinkeinoliikkeen tai yrityksen edistäminen, vaan teko voi olla tehty pitäen silmällä kokonaisen elinkeinonharjoittajan ryhmän etuja. Ks. myös KM 1971:B 24, s. 59–65. Tulkinnasta kilpailutarkoituksesta laajassa
tai suppeassa merktyksessä. Suppeassa merkityksessä ”kilpailutarkoituksessa” tarkoittaa vain tiettyyn kilpaililijaan tai kilpailijoihin kohdistuvaa tekoa.
427 Mäenpää (1966), s. 401. Ks. myös Tiili (1979), s.73–76.
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teen428. VilpKilpL:n yleislauseke toimi joustavana normina, kun tulkittiin elinkeinotoiminnan piirissä käytettyjä menettelyjä ja niiden hyvän tavan mukaisuutta.429

5.1.2 ”Elinkeinotoiminnassa” – elinkeinotoimintakriteeri
Voimassa olevan SopMenL 1§:n 1 momentin (22.12.1978/1061) yleislausekkeen sanamuoto on seuraava:
”Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä”.

Tällöin sanamuodosta on mahdollista eritellä seuraavat ns. yleiset soveltamisedellytykset (1 – 5).430
Näitä ovat:

1 ”elinkeinotoiminnassa” (elinkeinotoimintakriteeri)
2”ei saa käyttää” (käyttökriteeri)
3 ”hyvän liiketavan vastaista” (hyvänliiketavanvastaisuuskriteeri)
4 ”muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta ” (sopimattomuuskriteeri)
5.” menettelyä”.431(menettelykriteeri ts. jäljittelykriteeri sopimattoman jäljittelyn yhteydessä).
Yleisenä soveltamisedellytyksenä vaaditaan ensinnäkin hyvän liiketavan vastaiselta tai muuten toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomalta menettelyltä, että se tapahtuu
elinkeinotoiminnassa 432.

428 Ero ”hyvän tavan vastaisuus”-normilla verrattuna mm. erityistä immateriaalista yksinoikeutta koskevaan
selkeästi rajattuun normiiin, mm. PatL:n normiin on se, että PatL:ssa on erityisesti säädetty patentoitavuusedellytyksistä, patentin loukkauksesta sekä sen seuraamuksista toisin kuin yleislausekkeen yhteydessä.
429 Ks. mm. Aaltonen, s. 29–32. Brusin, s. 286.
430 Ks. myös yleislausekkeen soveltamisedellytyksistä Saksassa mm. Köhler – Bornkamm (2014), s. 486–511,
Piper – Ohly – Sosnitza, s. 394–395 sekä Heyers, s.23.
431 Aaltonen, s.33. Aaltonen systematisoi SopMenL:n yleiset soveltamisedellytykset kahteen yleiseen soveltamiskriteeriin seuraavasti: (i) menettely tapahtuu elinkeinotoiminnassa ja (ii) menettely on hyvän liiketavan
vastainen tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimaton.
432 Vert. myös Piper – Ohly – Sosnitza, s. 165 – 179. UWG:n osalta ”Elinkeinotoiminnassa“ edellytyksen
täyttyminen edellyttää positiviista toimintaa elinkeinoharjoittajan puolelta. Käsitteen piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa käyttämät menettelyt mukaan lukien sopimaton jäljittely elinkeinotoiminnassa.
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”Elinkeinotoiminnalla” tarkoitetaan HE:n (114/1978) perusteella ammattimaisesti harjoitettua, taloudelliseen tulokseen tähtäävää toimintaa itselle tai toisen hyväksi. Tällöin ei
välttämättä edellytetä, että toiminnan tarkoituksena on taloudellisen voiton tavoitteleminen itselle tai toiselle. Taloudellinen toiminta hyväntekeväisyystarkoituksessa voi myös olla
elinkeinotoimintaa 433. Toiminnalta ei myöskään edellytetä erityistä pitkäkestoisuutta. Tilapäinen tai satunnainen taloudellinen toiminta voi myös olla elinkeinotoimintaa 434. Elinkeinotoimintaan on liitetty yleensä ansiotarkoitus 435. Se ilmenee tavaroiden ja palvelusten
myyntinä vastiketta vastaan. Julkisyhteisöjen suorittamaa yhteiskunnallista palvelutehtävää
ei yleensä pidetä elinkeinotoimintana – mm. kaupungin ylläpitämää kirjastopalvelua. Mikäli toimintaa harjoitetaan yksityisoikeudellisessa muodossa, jota yksityisetkin elinkeinonharjoittajat voivat harjoittaa, kuuluu se lain elinkeinotoiminnassa-termin piiriin ja lain soveltamisalaan. Lakia voidaan siten soveltaa hallituksen esityksen mukaan mm. julkisyhteisöjen
välittömästi harjoittamaan palvelutoimintaan ja tällaisten palvelujen markkinointiin tilanteissa, joissa niitä voidaan verrata vastaaviin yksityisiin palveluihin. Lain esitöissä mainitaan
tällaisina toimijoina eksplisiittisesti mm. Valtionrautatiet ja Posti 436 . 437
Kuten edellä on viitattu, VilpKilpL:n yleislausekkeen sanamuodossa edellytettiin menettelyn toteutumista sekä elinkeinotoiminnassa että kilpailutarkoituksessa. SopMenL
1 §:n 1 momentin sanamuodossa ei enää säädetty, että elinkeinotoiminnassa jäljittelevän
elinkeinonharjoittajan menettelyltä vaadittaisiin myös kilpailutarkoitusta, vaan riittävänä
on pidetty, että menettely tapahtuu elinkeinotoiminnassa.438 Vaikka ”kilpailutarkoitus” ei
enää sisältynyt yleislausekkeen sanamuotoon expressis verbis, se on silti ollut vahvasti läsnä
433 HE 114/1978, s. 10.
434 Tällöin myös yleishyödyllinen toiminta voi sisältyä termin piiriin.
435 Vrt. tekijänoikeus, jonka yhteydessä on mm. tehty rajanvetoa yksityiskäytön ja muun tarkoituksen välillä.
Ks. myös tekijänoikeuden rajoitukset: TekijäL 2 luku.
436 HE 114/ 1978, s. 10.
437 OLG Celle 13U 133/04 (juris) Grabpflegearbeiten. Tapauksessa vahvistettiin mm. kaupungin harjoittaman
haudanhoitopalvelun olevan elinkeinonharjoittajan harjoittamaa elinkeinotoimintaa [Rdn15].
438 SopMenL 1§:n 1 momentin sanamuodon mukaan expressis verbis ei enää edellytetä ”kilpailutarkoitusta”.
Näin ollen elinkeinonharjoittajan positiivinen toiminta elinkeinotoiminnassa riittää, eikä vaadita kilpailutarkoitusta, joka vielä esiintyi VilpKilpL:n sanamuodossa. Tämän johdosta on katsottava, että esimerkiksi
elinkeinonharjoittaja, joka toimii täysin toisella toimialalla (ts. laaja kilpailutarkoitus) voisi syyllistyä SopMenL 1 §:n 1 momentin vastaiseen menettelyyn ts. voisi mm. jäljitellä sopimattomasti elinkeinotoiminnassa toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptia, jos elinkeinonharjoittaja jäljittelee oikeudetta ja ilman
omaa panosta (ja ilman korvausta) toisen elinkeinonharjoittajan tuotetta/palvelua/ mainetta (goodwill-arvoa) omassa elinkeinotoiminnassaan edellyttäen vielä lisäksi, että muut normin soveltamisedellytykset täyttyisivät. Vert. samoin Saksassa Piper – Ohly – Sosnitza, s. 165–166. UWG 2§:n mukaan ei välttämättä
edellytetä, että jäljittelevä elinkeinonharjoittaja olisi tekemisissä samojen tai samankaltaisten tavara- tai palveluhyödykkeiden kanssa. Kilpailusuhde määrittyy objektiivisemmin ja laajemmin. Ks. käsitteen sisällöstä
lähemmin tulkintakäytännössä mm. BGH 24.6.2004, 877 IZR 26/02 (juris) Werbeblocker. Vrt. myös WRP
2014, 552 Werbung für Fremdprodukte ja WRP 2014, 1307 Nickelfrei.
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tulkinnassa 439. SopMenL 1 §:n 1 momentin yhteydessä on vakiintuneesti tulkittu, että jäljittelevän elinkeinonharjoittajan käyttämän menettelyn ollakseen hyvän liiketavan vastaista tai
muuten sopimatonta jäljittelyä, olisi tapahduttava de facto myös kilpailusuhteessa440. Mm.
toisen elinkeinoharjoittajan sopimattoman jäljittelyn kvalifioimiseksi hyvän liiketavan vastaiseksi edellytettäisiin, että jäljittelijän olisi tullut käyttää elinkeinotoiminnassaan ”samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita” kuin sen jota jäljitellään 441. Oikeuskirjallisuudessa
erityisesti Tiili on esittänyt kritiikkiä tätä kilpailutarkoituksen suppeaa tulkintaa [ts. suppea
kilpailutarkoitus] vastaan 442. Tähän Tiilin esittämään kritiikkiin voi hyvin yhtyä.
Toisin sanoen elinkeinotoiminnassa-kriteerin voidaan katsoa täyttyvän, vaikka jäljitelty
elinkeinonharjoittaja ja jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja toimisivat eri toimialoilla, mikäli
molemmilla on kuitenkin elinkeinotoiminnassa osoitettavissa olevana päämääränä voiton
tavoittelu. Tätä päätelmää perustelevat mm. useat ulkomaiset oikeustapaukset kuten mm.
” Tchibo/Rolex”, ”BOSS”, ”Werbeblocker” sekä ”Hotel Villa Villekulla”. Tapauksia käsitellään
lähemmin jäljempänä.
”Elinkeinonharjoittaja”-termillä on elinkeinotoiminnan yhteydessä tarkoitettu lain esitöiden perusteella luonnollisia henkilöitä (ts. liikkeen- tai ammatinharjoittajina) sekä oikeushenkilöitä 443.

439 Ks. HE 114/1978, s. 10. Yleislauseketta voidaan soveltaa sekä silloin kun kilpailutarkoituksessa ryhdytään
hyvän liiketavan vastaiseen markkinointiin että silloin kun pienyrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
joutuu sopimattoman markkinoinnin kohteeksi. Suppea kilpailutarkoitus ilmenee mm. käsitteenä immateriaalisen yksinoikeuden osalta erityisesti tavaramerkkioikeuden yhteydessä. Tavaramerkkilaki edellyttää tavaramerkin loukkaustilanteessa, että ”kysymyksessä on samat tai samankaltaiset tavarat”. Jotta kysymyksessä
olisi loukkaus, on oltava kilpailutarkoitus. Jos tunnusmerkit ovat eri luokissa: ei ole kilpailutarkoitusta, ellei
laajalti tunnettu merkki ole kysymyksessä.
440 Vrt. UWG 4§ Nro. 9: ”Waren order Dienstleistungen eines Mittbewerbers”. Sen perusteella elinkeinonharjoittajan on tullut jäljitellä toisen elinkeinonharjoittajan tavaroita tai palveluita. Palvelukonseptin osalta on
edellä osoitettu, että sen erityispiirteenä on mm. hybridimäisyys ts. palvelukonsepti usein sisältää aineelllisia
ja aineettomia hyödykkeitä. Jäljittelevän elinkeinonharjoittajan ei kuitenkaan tarvitse olla itse luonut identtistä tai samankaltaista palveluhyödykettä. Potentiaalinen kilpailusuhde on ollut tulkintakäytännössä riittävää
elinkeinotoimintakriteerin täyttymiselle. Ks. tästä lähemmin mm. saksalaista oikeuskäytäntöä mm. tapauksia
”Dimple” sekä ”Rolls-Royce”. Molemmat tapaukset koskivat luksustuoteen maineen jäljittelyä tilanteessa,
jossa ei ollut kysymys identtisten tai samankaltaisten tuotteiden jäljittelystä eivätkä elinkeinonharjoittajat
olleet toistensa suoria kilpailijoita.
441 Ks. lähemmin kirjallisuutta tavarmerkkilain perusteeella syntyvistä samankaltaisuuskriteeristä mm. Palm ja
Drockila (1986).
442 Tiili (1979), s. 73. Ks. myös HE 114/1978, s. 10.
443 HE 114/1978, s. 10.
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Mm. saksalaisessa Finnischer Schmuck-tapauksessa vahvistettiin, että jäljitellyn tuotehyödykkeen valmistajalla (Schöpfer) oli yksinomaisesti aktiivilegitimaatio eikä se
ulottunut tämän käyttämään jälleenmyyjään444.
Tapauksen perusteella näyttää olevan merkitystä mm. palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevassa yksittäistapauksessa sillä seikalla, onko sopimaton
jäljittely kohdistunut välittömästi palvelukonseptin suojan haltijaan ts. palvelukonseptin luoneeseen elinkeinonharjoittajaa vai tämän käyttämään jälleenmyyjään tai
lisenssinsaajaan tai muuhun liikekumppaniin.445

5.1.3”Käyttää” – käyttökriteeri
Toisena yleisenä soveltamisedellytyksenä laissa on edellytetty sitä, että elinkeinotoiminnassa
ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Loukatun elinkeinonharjoittajan suojaksi on SopMenL 6 §:ssä
määritelty kielto-oikeus ”Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta
1 – 3 §:n vastaista menettelyä.”
HE:n (114/1978) tarkoituksena on ollut, että laki koskee elinkeinonharjoittajien käyttämiä ”menettelyitä” tai ”markkinointitoimia”, mutta yleislauseketta koskevissa perusteluissa todetaan myös ”hyvän liiketavan vastaisesta kilpailuteosta” 446. ”Käyttökriteeri” täyttyy,
mikäli elinkeinonharjoittaja toimii jollain tavoin aktiivisesti harjoittamalla hyvän liiketavan
vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.
Pelkkä tuote- tai palveluhyödykkeen tuottaminen ts. valmistaminen yksityiseen tarkoitukseen ei voi vielä kvalifioida menettelyä ”käyttämiseksi”, vaan hyödykettä on käytettävä
elinkeinotoiminnassa. Käyttäminen edellyttää näin ollen hyödykkeen tuomista jollakin tavoin markkinoiden (ts. yleisön) tietoisuuteen ts. markkinoille 447.
Tätä ilmentää mm. MT:1995:8 Tekninen esikuva (Nokian Jalkineet). Tapauksessa oli
kysymys tuotejäljittelystä ts. teknisten esikuvien ja ohjeiden sekä muiden liikesalaisuuksien väitetystä väärinkäytöstä sekä jäljittelystä kumisaappaiden suunnittelussa
ja valmistuksessa. Tuotejäljittelyn osalta sovelletut periaatteet soveltuvat mutatis mutandis myös palvelukonseptin jäljittelyyn erityisesti palveluhyödykkeen jäljittelyyn.
Markkinaoikeus oli ensinnäkin sitä mieltä, että vastaajan kumisaappaat oli tehty koeluontoisesti eikä markkinointitarkoituksessa. Toiseksi koekappaleita oli toimitettu vain yhdelle jälleenmyyjälle nähtäväksi. Kolmanneksi kantajan kumisaapas
ei ollut immateriaalisen yksinoikeuden mm. mallisuojan piirissä. Näytekappalee-

444 Mm. GRUR 1991, 223 Finnischer Schmuck. Ks. myös MAO:95/II/02 Dumle jäljempänä.
445 Ks. KKO 2009:33 Marmorikynttilä.
446 He 114/1978, s. 11.
447 MT 1995:8 Tekninen esikuva (Nokian Jalkineet).
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seen käytettyä hakijan valmista korkoa ei pidetty myöskään teknisenä esikuvana.448
Markkinatuomioistuimen mielestä vastaajien markkinointimenettelystä ei ole
aiheutunut sekaantumisvaaraa tuotteiden kaupallisen alkuperän suhteen. Vastaajien
”jäljittely” ei ollut hyvän liiketavan vastaista eikä muutoinkaan hakijan kannalta
sopimatonta.
Markkinatuomioistuin ei katsonut ”elinkeinotoiminnassa käyttämisen” edellytyksen täyttyneen tapauksen olosuhteissa.
Lopputulos oli todennäköisesti seurausta erityisesti siitä, että koeluontoista
valmistamista (ts. kun ei vielä ollut valmista markkinoille lanseerattua tuotetta) ei
katsottu elinkeinotoiminnassa käyttämiseksi.

Oikeuskäytännössä on katsottu mahdolliseksi kieltää elinkeinoharjoittajan jäljittely (toiminta), mutta ei kuitenkaan jäljittelyobjektin valmistamista 449. Mm. pelkkää mainoksen valmistamista ei ole vielä pidetty riittävänä perusteena kvalifioimaan ”elinkeinotoiminnassa
käytön” edellytystä.
Tätä hahmottaa lähemmin mm. saksalainen Werbeidee-tapaus. Tapauksen perusteella voidaan katsoa menettelyä käytetyn elinkeinotoiminnassa silloin, kun se on
saatettu yhdenkin ihmisen tietoon. Mainoksen näyttämistä yhdellekin taholle pidettiin riittävänä tapauksen olosuhteissa.
Ko. tapauksessa henkilö ei ollut osallistunut mainoksen tuottamiseen eikä tarkastamiseen, pelkkä ilmaisun asettaminen henkilön nähtäville riitti tässä kvalifioimaan ”elinkeinotoiminnassa käyttämisen” 450.
Palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn yhteydessä tämä voisi edellyttää
konkreettisen palvelukonseptin saattamista markkinoiden tietoon.

448 SopMenL 4 §:ssä on säädetty erityissäännöksellä toisen luottamuksellisen tiedon oikeudettomasta käyttämisestä (ks. HE 114/1978, s.14). Säännöksen päämääränä on estää elinkeinonharjoittajan hallussa olevan liikesalaisuudeksi luokiteltavan tiedon siirtyminen moraalisesti tuomittavalla tavalla toiselle elinkeinonharjoittajalle. SopMenL 4 §:n 3 momentin mukaan se, joka on saanut haltuunsa työn tai tehtävän suorittamisen
yhteydessä tai muuten liiketarkoituksessa teknisen esikuvan tai ohjeen ei saa sitä oikeudettomasti ilmaista tai
käyttää. Säännös soveltuu myös elinkeinonharjoittajan omiin työntekijöihin. Teknisellä esikuvalla ja teknisellä ohjeella on tarkoitettu sellaista suullista tai kirjallista teknistä toimintaohjetta tai mallia jota tavalla tai
toisella voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa. Esimerkkeinä teknisistä esikuvista mainitaan piirustukset,
mallit ja kaavat, näytteet ja pakkausnäytteet. Tekninen ohje voi olla myös resepti, kuvaus tai muu vastaava.
Yhteistä po. lainkohdassa säännellylle tekniselle ohjeelle ja tekniselle esikuvalle on se, että suoja perustuu
siihen, että ne on luottamuksellisesti annettu toisen tietoon tietyn tehtävän suorittamista varten tai muuten
liiketoimintatarkoituksessa.
N.B. Palvelukonseptia ei tässä työssä aiemmin määritellyn mukaisesti voida kuitenkaan pitää sellaisenaan
teknisenä ohjeena tai teknisenä esikuvana, johon po. säännöstä voitaisiin soveltaa. Palvelukonseptin jäljittelytapauksessa lopputulos voisi kuitenkin olla erilainen, mikä kysymyksessä oleva jäljittelymenettely sisältäisi
luottamuksellisen yritystiedon jäljittelyä ja erityiset olosuhteet olisivat käsillä.
449 Ks. mm I ZR 68/75(juris) Kettenkerze. Tapauksessa mm. edellytettiin, että kysymyksessä olevaa menettelyä
on käytetty. Pelkkä idean olemassaolo ei vielä riiitänyt suojattavuuden perustavaksi kriteeriksi.
450 GRUR 1955,598 Werbeidee (Praktischer Ratgeber).
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Menettelyn käyttämisellä on oikeuskäytännön perusteella tarkoitettu mm. markkinointimenettelyn käyttämistä, jolloin sen elinkeinotoiminnassa käyttämisen osalta on edellytetty,
että ilmaisu [markkinointi-ilmaisu] on faktisesti saatettu toisen osapuolen tietoon 451.
Samanaikaisesti on kuitenkin huomattava, että elinkeinonharjoittajalla on aina lähtökohtaisesti vapaus ”käyttää” (hyvän liiketavan mukaisesti) itsenäisesti ja omalla kustannuksellaan kehittämäänsä suojaobjektia elinkeinotoiminnassa, ellei muusta lainsäädännöstä muuta
johdu.
Saksalaisessa ICON- tapauksessa jäljitellyltä objektilta puuttui omaperäisyys. Lisäksi jäljittelijä oli itsenäisesti kehittänyt oman tuotteensa (pöytä). Ei myöskään ollut
käsillä erityisiä olosuhteita, jotka olisivat kvalifioineet jäljittelijän käyttämän menettelyn sopimattomaksi. Jäljittely sallittiin.452
Ks. myös KKO 2009:33 Marmorikynttilä 453. KKO muutti päätöksessään MT:n
tekemää päätöstä asiassa siltä osin, että vastaajana olleen kynttilävalmistajan (Finnmari Oy) kielto ja uhkasakko kumottiin.
Tapauksessa MT oli määrännyt kynttilänvalmistajana toimineelle elinkeinonharjoittajalle kiellon ja uhkasakon sopimattoman jäljittelyn johdosta.
KKO perusteli MT:n päätöksen kumoamista sillä, että kynttilänvalmistajan
näytettiin toimittaneen valokuvan valmistamastaan kynttilästä Hong-Kong -tavarataloketjulle, joka oli käyttänyt valokuvaa omassa ”Syysedut”- myyntiesitteessään.
Tässä tarkoituksessa oli kuvattu ja mainittu myös useiden eri valmistajien tuotteita.
Kuvassa ei mainittu kynttilöiden esittävän juuri Finnmarin kynttilöitä. Tapauksessa
ei myöskään näytetty että Hong-Kong-tavaratalojen ja Finnmarin välillä olisi vallinnut muu kuin ”tavanomainen toimittajan ja jälleenmyyjän välinen suhde”.
Kantaja ei kyennyt myöskään osoittamaan, että Finnmari Oy olisi vaikuttanut
kysymyksessä olevan esitteen sisältöön muuten kuin toimittamalla esitteessä käytetyn valokuvan Hong Kong -tavarataloille markkinoinnissa käytettäväksi.
Jakelija (ei kynttilänvalmistaja) oli yksin osallinen markkinointiesitteeseen ja
yksin vastuussa markkinoinnista erityisesti esitteessä ilmenevällä tavalla.

Voiko sitten elinkeinonharjoittajalla, joka ensimmäisenä luo ja hyödyntää markkinoilla
uutta palvelukonseptia mm. liiketoimintamallina (ks. edellä mm. KultaRahaksi-esimerkkitapaus) tai jakelutapana (ks. edellä Tupperwareparty-esimerkkitapaus), olla yksinoikeus
SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella ”käyttää” tiettyä menettelyä elinkeinotoiminnassa
451 Ei ainoastaan silloin, kun menettely (esim. markkinointimenettely) on kohdistunut kuluttajaan, vaan myös
silloin kun toinen elinkeinonharjoittaja tai yksityinen ammatinharjoittaja joutuu sopimattoman markkinoinnin kohteeksi.
452 GRUR 2008,1115 ICON. Ks. myös perusteluita BGH GRUR 1995,581 Silberdistel, s.583.”Die Übernahme eines wettbewerbliches eigenartigen Leistungsergebnisses als solche ist allerdings noch nicht wettbewerbswidrig.” Ks. myös TN 2000:4 Kalustesarjat (tekijänoikeus huonekaluihin).
453 KKO 2009:33 Marmorikynttilä.
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ja estää muita elinkeinonharjoittajia ”käyttämästä” tällaista menettelyä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa?
Tätä kysymystä osittain sivuttiin tulkintakäytännössä mm. alussa esitetyssä esimerkkitapauksessa ”KultaRahaksi”. Tapaus koski palvelukonseptin käyttämistä immateriaalista yksinoikeutta koskevan lain ulkopuolella olevassa tilanteessa.
Tietyn pääosin toiminnallisen ja ei-teknisen palvelukonseptin (kuten tapauksessa KultaRahaksi) tai pääasiallisesti jakelumuotona esiintyvän palvelukonseptin (kuten Tupperwareparty) käyttäminen ja siihen yleislausekkeen perusteella elinkeinonharjoittajalle syntyvä kielto-oikeus ”käyttää” palvelukonseptia (menettelyä, toimintaa) ei voi muodostua muodoltaan
immateriaaliseksi yksinoikeudeksi eli absoluuttiseksi yksinoikeudeksi. Edellä jo esitetyn perusteella erityisesti normin sanamuoto expressis verbis, lain esityöt, yleislausekkeen immateriaalisesta yksinoikeudesta poikkeava oikeusdogmaattinen sanamuoto ja rakenne, normin ratio legis, normin soveltamisedellytykset ja normin oikeusseuraamukset eivät yhdessä eivätkä
erikseen perustele tulkintaa, jonka mukaan yleislausekkeen perusteella elinkeinonharjoittajalle syntyvä oikeus ”käyttää” palvelukonseptia voisi muodostua immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa immateriaalisen yksinoikeuden kaltaiseksi yksinoikeudeksi.

5.1.4 ”Hyvän liiketavan vastainen” – ”splendidly imprecise”
– hyvänliiketavanvastaisuuskriteeri
Kolmantena SopMenL 1 §:n 1 momentin yleisenä soveltamisedellytyksenä on edellytetty
sitä, että menettelyn on oltava ”hyvän liiketavan vastaista”.
Kuten on todettu, voimassa olevaa lakia edeltäneessä VilpKilpL 1§:ssä käsitteenä käytettiin hyvän liiketavan asemasta termiä ”hyvä tapa”. Voimassa olevassa laissa SopMenL 1 §:n 1
momentissa käsite on korvattu käsitteellä ”hyvä liiketapa”. Muutosta on perusteltu mm. sillä, että teko suoritetaan elinkeinotoiminnassa elinkeinonharjoittajan tai tämän palveluksessa
olevan toimesta 454. Hyvän tavan käsitteen korvaamisella ”hyvän liiketavan” käsitteellä ei
kuitenkaan tavoiteltu muutosta aiemman termin sisältöön. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajien välisessä suhteessa (”B2C”) elinkeinonharjoittajan kuluttajaan kohdistamien menettelyjen sopimattomuutta sääntelevän KSL 2 luvun 2 §:ssä käsitteenä päädyttiin kuitenkin
käyttämään edelleen ”hyvä tapa” -termiä.” Sen käyttöä perusteltiin hyväntavanmukaisuuden
arvioinnin tekemisellä tasapuolisemmaksi. Pyrkimyksenä oli irrottaa käsite elinkeinonharjoittajan näkökulmasta tapahtuvasta harkinnasta 455.
454 HE 114/1978, s. 10.
455 KSL 2 luvun 2 §:n 1 momentti: ”Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus. Markkinointia pidetään hyvän
tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnalllisten arvojen kanssa.”
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Yleisesti katsotaan, että yhteiskunnan toimesta tapahtuvalle puuttumiselle on oltava olemassa laillinen oikeusperuste. Tässä tehtävässä hyvän liiketavan käsite on osoittautunut joustavaksi sekä omaan aikaansa ja kulttuuriinsa että olosuhteisiinsa mukautuvaksi normiksi. 456
Positiivisoikeudellisesti ei laissa ole säädetty ”hyvän liiketavan” vastaisuuden materiaalisesta sisällöstä. Hallituksen esityksen (HE 114/78, s. 11) mukaan ”hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa” 457.
TEM:n valmistelemassa hallituksen esitysluonnoksessa, joka koskee mm. tavaramerkkilain 7 §:n 1 momentin muuttamista (2014), on myös ehdotettu ”hyvän
liiketavan sisältöä” tavaramerkin yhteydessä. Esitysluonnoksessa ehdotetaan mm.,
että yksinoikeus tavaramerkkiin ei estäisi toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä
hyvän liiketavan mukaisessa käytössä mm. omaa nimeään, toissijaista tunnusta tai
osoitettaan (7§ 1 mom.). Esitysluonnoksessa ”Hyvällä liiketavalla on tarkoitettu
lähinnä velvollisuutta toimia lojaalisti tunnusmerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden”. 458
Saksassa UWG (2004) 3§:n 1 momentissa (yleislausekkeessa) on päädytty modernisoimaan hyvän tavan vastaisuuden käsite (”Sittenwidrigkeit”) terminologisesti
sopimattomuuden (”Unlauterkeit)” käsitteellä, vaikkakaan asiallista muutosta käsitteen sisällössä ei osoiteta kirjallisuudessa esitettyjen tulkintojen perusteella tapahtuneen. Aiemmin muina samansisältöisinä käsitteinä on käytetty mm. ”Treu und
Glauben”. ”Hyvä tapa” on ennen perustunut moraalis-eettiseen arviointiin, jossa
subjektiivisella kriteerillä on tulkinnassa merkittävä painoarvo. Uudella ”Unlauterkeit”-termillä ja sen käyttöön ottamisella on pyritty irtautumaan moraaliarvioinnista kohti enemmän objektiivisilla kriteereillä tapahtuvaa arviointia.459
Loppuvuonna 2014 julkaistu RefE UWG (2014) sisältää uuden yleislauseketta
koskevan esityksen, jossa ehdotetaan säilytettäväksi muoto ”unlauter”. 460

456 Reenpää, s.13. Ks.myös yleislausekkeen joustavuuden eduista suhteessa selvärajaiseen normiin mm. Henning-Bodewig (2014), s. 1001. Esimerkkinä yleislausekkeen joustavuudesta myös MD 2013:9 Sulake.
Tapauksessa käytiin rajanvetoa MFL 5§:n hyvän tavan sisällöstä kuluttaja-asiamiehen ajamassa tapauksessa,
joka koski alaikäisille kohdennettua yrityksen kehittämää ja netissä pelattavaksi tarkoitettua nettipeliä.
457 HE 114/1978, s. 11. Siinä myös todetaan Keskuskauppamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytännnön
vaikutuksesta hyvän liiketavan käsitteen tulkintasisällön muotoutumiseen.
458 Esitysluonnos löytyy netissä (23.3.2015) https://www.tem.fi/files/41080/Luonnos_hallituksen_esitykseksi.
pdf.
459 Mm. Piper – Ohly – Sosnitza, s. 204. Ks. samasta mm. Henning-Bodewig GRUR Int 2014, s. 997–1005
sekä Henning-Bodewig:” UWG und Geschäftsethik”, WRP 2010, 1094. Ks. myös tulkintaa ”Sittenwidrigkeit-käsitteen sisällöstä” mm. Sack (1970), s.498. Hyvän tavan vastaisuutta on pidetty yhteiskuntamoraalin
vastaisena (”Sozialwidrigkeit oder gegen die Sozialmoral”).
460 RefE UWG (2014) 3 § (1): ”Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässsig“.
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Hyvän liiketavan mukaisen ja sopimattoman ts. kiellettävänä pidettävän menettelyn välinen ero
on ajoittain oikeuskäytännössä osoittautunut kuin veteen piirretyksi viivaksi. Tämä on osaltaan
seurausta siitä, että hyvän liiketavan mukaisuuden käyttäytymisnormi on muodoltaan tapanormi. Sen sisältöä ts. täsmällistä kriteeristöä ei ole säädetty. Yhteiskunnallisissa olosuhteissa ja
arvostuksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat normin sisältöön ja sen muovautumiseen mm.
siten, että joskus aiemmin hyvän tavan vastaisena pidettyä menettelyä voidaan pitää jonakin toisena ajanjaksona ajan yleisen arvokäsityksen mukaan taas hyvän liiketavan mukaisena ja päinvastoin461. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla mm. yhteiskunnan suhtautuminen avioliittoinstituutioon, joka koskee samaa sukupuolta olevien solmimaa avioliittoa 462. Vastaavan tyyppinen
esimerkki käyttäytymisnormista löytyy mm. jalkapallosta. Kun pelaaja pelin kestäessä loukkaantuu sen seurauksena toisen joukkueen pelaajat pistävät pallon yli sivurajan, ja pelin uudelleen käynnistyessä toinen joukkue palauttaa pallon uudelleen peliin loukkaantuneen pelaajan
joukkueelle. Tällaista ”käyttäytymissääntöä” ts. menettelyä ei ole säännelty virallisissa säännöissä, mutta sääntö on toiminut jalkapallon kirjoittamattomana ”reilun pelin” sääntönä (”fair-play
sääntö”), jota on noudatettu normin muodollisesta asemasta riippumatta. 463
Elinkeinoelämässä vallitsevat käsitykset ovat muodostaneet keskeisen perustan hyvän
liiketavan vastaisuuden sisällön arvioinnissa464. Sisällön konkretisointi on jäänyt pitkälti oikeuskäytännössä ja yksittäistapauksessa vahvistettujen Pariisin yleissopimuksen ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC-sääntöjen perusteella esitettyjen tulkintojen varaan 465.
Mitä sitten hyvän liiketavan vastaisuus voi konkreettisemmin tarkoittaa? Tuleeko elinkeinonharjoittajan menettelyltä mm. vaatia, että sen on oltava lainsäännösten vastaisuuden lisäksi myös
vallitsevan yhteiskuntamoraalin ja arvojen vastaista ollakseen hyvän liiketavan vastaista 466 ? 467
461 Wadlow (2006), s. 435. Wadlow korostaa paikan, kulttuurin, historian ja oikeustradition merkitystä näissä
muutoksissa. Esimerkkinä mm. ”vertaileva markkinointi”, joka on ollut aina perinteisesti sallivampaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (UK) kuin Saksassa.
462 Aarnio (2006), s.86.
463 Viimeaikoina on esitetty ja perusteltu kansainvälistä standardia tai ”corporate governance ”-tyyppistä itsesääntelyohjetta elinkeinotoiminnassa harjoitettavan ”hyvän liiketavan mukaiselle” menettelylle (ts. ei- moraaliperusteiselle) menettelylle. Ks. tästä lähemmin mm. Henning-Bodevig: UWG und Geschäftsethik, s.
1094–1105 ja Henning-Bodewig: Internationale Standards gegen unlauteren Wettbewerb, s.1–11.
464 Elinkeinoelämässä vaikuttaneet käsitykset ovat olleet perustana myös KSL:n 2 luvun markkinointia koskevissa säännöksissä. Ks. myös HE 114/1978, s.119. Siinä hyvä liiketapa miellettiin elinkeinoelämän piirissä
ja tietyllä yksittäisellä toimialalla syntyneeksi arvostelmaksi.
465 Hyvän liiketavan vastaisuuden normin alkuperä perustuu Pariisin yleissopimuksen artiklaan 10 bis kohtaan
(2). Ks. lähemmin Henning-Bodewig (2014), s. 1001–1003.
466 Oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan tässä yhteiskunnassa vallitsevan yleisen yhteiskuntamoraalin mukaisuutta. Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Harva ja Kelsen (1968). Ks. myös Holtz, s.120–144. Ks. myös
Vaver (2008), s.151. “Justice involves considering who benefits or should benefit from the law and whose
liberty is restricted or otherwise affected.”
467 Taustana on ensinnäkin todettava, että luonnonoikeudesta johdetulla oikeudenmukaisuusargumentilla on
osoitettu olleen huomattavaa vaikutusta erityisesti UWG:n (1909) voimaantuloa välittömästi seuranneina
vuosikymmeninä. Ks. Mm. Schröer, s. 351–356. Ks. myös Husa, s. 106–107.
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Oikeustieteessä on perinteisesti erotettu oikeus ja moraali selkeästi toisistaan. Oikeuden erottaa moraalista ”kolme oikeuden lukitsevaa kriteeriä”: (i) suhteita normittavat säännöt ja periaatteet on asetettu eivätkä ne ole olemassa luonnostaan, (ii)
säännöt ja periaatteet on asettanut jokin asianomaisen henkilösuhteen ulkopuolella
oleva taho (suvereeni) ja (iii) suhteita määrittävien normien noudattamatta jättäminen on pakolla sanktioitu 468.
Erityisesti puhdas oikeusoppi on korostanut tätä kahtiajakoa. Oikeuspositivismin tehtävänä on ollut selvittää oikeusnormin sisältöä, tulkita sekä systematisoida
oikeutta. Normin oikeudenmukaisuuden ts. onko jokin moraalista eli oikeudenmukaista, arviointi kuuluu muun yhteiskuntatieteen lähinnä etiikan ja moraalifilosofian alaan.
Hyvän liiketavan mukaisen menettelyn sisällön arvioinnin tulee kuitenkin perustua lainmukaisuuden objektiiviseen arviointiin, josta ei voida kuitenkaan oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa täysin poissulkea moraaliarviointia sekä sen vaikutusta ratkaisun lopputulokselle.469

Hyvän liiketavan vastaisuuden sisältöä koskevaan kysymykseen tyhjentävä vastaaminen
edellyttäisi kuitenkin astumista toisen diskurssin – mm. käytännöllisen filosofian alueelle.
Oikeudenmukaisuuden arviointi perustuukin erilaisiin filosofian piirissä laajalti esitettyihin
moraalikäsityksiin, joihin tämän työn laajuudessa ei ole tarkoituksenmukaista mennä muutamia alustavia ja kokoavia huomautuksia laajemmalti.
Erilaisia oikeudenmukaisuusteorioita ovat esittäneet mm. Aristoteles, utilitaristit
(Mill), libertaristit (mm. Friedman) sekä Kant että Rawls vain muutamia erikseen
mainittuina 470.
Aristoteleellä oikeudenmukaisuuden tarkastelu perustuu seurauksen kautta tarkasteluun (telos). Utilitaristeilla on taas keskeistä oikeudenmukaisuuden ja onnellisuuden maksimointi yhteiskunnan kannalta. Kantilla taas on keskeistä kategorinen
imperatiivi ja velvollisuusetiikka. Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriassa keskeistä on
468 Ks. lähemmin oikeuden ja moraalin erosta mm. Kelsen, s. 65–79. Ks. myös Aarnio (2006), s. 30–32 ja
96 – 97. Ks. Kelsen (Puhdas Oikeusoppi”), s. 3 Kelsen on myös absoluuttisen ja relatiivisen moraalin
käsitettä käsitellessään pyrkinyt vastaamaan kysymykseen ”mitä on oikeudenmukaisuus?” Kelsen: ”Mitä
on oikeudenmukaisuus?”, LM (1953), 633. Kelsenillä moraaliarvojen arvojärjestys riippuu aina henkilön
preferensseistä. Ei ole olemassa absoluuttista moraalia. Kelsenin mielestä eri aikoina ja eri paikoissa syntyy
erilaisia moraalikäsityksiä. Oikeudelle riittää, että se vastaa jotain mahdollisista moraalijärjestelmistä. Lopputuloksena on vain suhteellinen oikeudenmukaisuus (ts. relativistinen arvo-oppi). Se tarkoittaa, että on
olemassa useita keskenään ristiriitaisia moraalijärjestelmiä. Puhtaan oikeusopin vastaista on, että oikeuden
on oltava olemukseltaan moraalista.
Ks myös Kamperman Sanders (1996), s. 90. Tuomari joutuu sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa yhteydessä harkintavaltaa käyttäessään tekemään moraaliarvostelmia.
469 Ks. myös KM 1967: A 9, s. 12.”Uudelta VilpKilpL:lta vaaditaan, että sen tulee olla neutraali.” Ks. myös HE
114/1978, s.11. Sen mukaan hyvältä liiketavalta voidaan edellyttää, että se on lainmukaista.
470 Ks. lähemmin oikeudenmukaisuusteorioista mm. Sandel: Oikeudenmukaisuus – Kuinka toimia oikein?
JS Mill: “Principles of Political Economy” sekä John Rawls: “The Theory of Justice”. Ks. myös Himanen:
Kestävän kehityksen malli (2013).
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oikeudenmukaisuuden käsittely reiluna pelinä (”justice as fairness”) sekä oikeudenmukaisuuden pohdintatasapaino (”reflective equilibrium”). Oikeudenmukaisuutta
ts. sitä mitä on arvokas elämä hyvinvointivaltiossa, on viime aikoina tutkinut mm.
Himanen.
Sandel tarkastelee moraalia ts. oikeudenmukaisuutta päämäärästä (telos) käsin. Tällöin se, mitä hyvettä pidetään arvossa ja palkitaan, on ratkaisevassa merkityksessä. 471

Hyvän liiketavan mukaisuudelle tulee oikeudenmukaisuusnäkökulmasta olla riittävää, että
elinkeinonharjoittajan toiminta on jonkin yhteiskunnassa vallitsevan relativistisen moraalikäsityksen mukaista. Hyvän liiketavan sisällölle ei ole kuitenkaan esitettävissä universaalia ja
absoluuttista moraalikäsitystä, joka olisi samansisältöinen jokaisessa yhteiskunnassa ja kaikkina aikoina. Lopulta oikeudenmukaisuuden sisällön konkretisointi jää tuomarin tapauskohtaiseen harkintaan eikä lainsäätäjän tehtäväksi 472. Eräänä esimerkkiä tästä pohdinnasta
tulkintakäytännössä on yleisesti tunnettu amerikkalainen prejudikaatti International News
Service v Associated Press(”INS”), joka koski uutisotsikkoihin sisältyvän uutisinformaation
(uutistiedon) hyväksikäyttämistä toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnassa 473. 474
Suomalaisessa oikeustieteessä on tehty systematisointeja hyvän liiketavan mukaisuuden
sisällön määrittelemiseksi 475. Niiden perusteella hyvän liiketavan sisällön on ensinnäkin todettu olevan voimakkaasti sidoksissa tietyllä yksittäisellä toimialalla syntyneeseen ja sen piirissä hyväksyttyyn hyvän liiketavan käsitteeseen. Toiseksi niissä on pitäydytty näkemykseen
siitä, että SopMenL:n hyvän liiketavan tai muutoin sopimattoman menettelyn arvokäsitteenä tulisi tavoitteiden suhteen olla neutraali 476. Talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen
onkin pyritty muulla lainsäädännöllä mm. taloudellista kilpailua edistävällä lailla (kilpailulailla), eikä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa koskevalla lailla 477. Tätä
mieltä mm. Mäenpää, joka on esittänyt hyvän tavan olevan arvokäsitteenä talouspoliittisesti
neutraali 478. Tiili ja Castrén ovat suhtautuneet kriittisesti Mäenpään tulkintaan lainsäätäjän
471 Ks. Sandel, s.212. Ks. myös KM 1977:40, s.27 ja HE 114/1978:114, s.11.
472 Ks. Kamperman Sanders (1997), s. 89–91.
473 248 US 215 (1918) Ks. INS-ratkaisusta lähemmin mm. Kamperman Sanders, s. 13–15 ja Peukert (2012),
s. 10.
474 Sandel, s. 212. Moralistisessa oikeudenmukaisuusarvioinnissa huomio kiinnittyy mm. ansioon, hyveeseen,
kunniaan, velvoitteeseen (mm. Kantin velvollisuusetiikka) ja suostumukseen.
475 Mm. Kivimäki, Erme, Mäenpää, ja Tiili.
476 Vert. ts. saksalaisessa oikeustieteessä mm. Lehmann (1973), s. 325–329. Ks. myös Sack (1970), s. 499 –
500, 502.
477 Ks. KM 1977:40, s.27. HE 114/1978:114 s.11: ”Kilpailutoimintaa ei voida pitää hyvän liiketavan vastaisena yleislausekkeen tarkoittamassa mielessä, sillä perusteella, että se elinkeinopoliittisesti merkitsee
asianomaisen kilpailuedellytysten huomattavaakin edistämistä tai tiettyjen muiden elinkeinonharjoittajien
etujen heikentämistä. ”
478 Mäenpää DL (1966), s.406. HE 212/1972, s. 1 ja HE 114/ 1978, s.9.
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alkuperäisestä pyrkimyksestä neutralisoida [puhdistaa] hyvän liiketavan käsite elinkeino- ja
talouspoliittisista tavoitteista 479.
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytännöllä on jo edellä osoitettu
omanneen huomattavaa vaikutusta hyvän liiketavan käsitteen tulkintasisällön muotoutumiselle nykyiseen muotoonsa 480. LTL:n on myös osoitettu irtautuneen toimialajärjestöjen esittämistä käsityksistä, jotka ovat rajoittuneet koskemaan vain tietyllä alalla vallitsevan hyvän
liiketavan sisältöä 481. LTL:n tulkinta hyvän liiketavan sisällöstä onkin käytännössä perustunut usein yhtä toimialaa yleisempään tarkasteluun.
Hyvän liiketavan vastaisen sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa arvokäsite
on kaiken kaikkiaan muodostunut tulkintakäytännössä varsin mukautuvaksi. Sen arviointi
on perustunut joustavaan ja avoimeen normiin, yleislausekkeeseen 482. Joustavan normin
etuna on ollut sen luonne, kun elinkeinotoiminnassa on jatkuvasti kehitetty uusia kilpailumuotoja ja erityissäännökset eivät ole toimineet riittävän tehokkaasti tässä murroksessa.
Normin asema yleislausekkeena on ollut toimia ”eräänlaisena jäljittelytilanteiden kohtuullistamisnormina”, kuten OikTL 36 § toimii sopimusoikeuden piirissä.
Hyvän liiketavan vastaisuutta ei tulisi arvioida pelkästään teon seurauksista käsin.
Samalla tavoin kuin on kysymys moraalista ja menettelyn oikeudenmukaisuudesta
hyvän liiketavan vastaisen menettelyn seurauksena voi olla, että toisen elinkeinonharjoittajan jäljittelyn kohteeksi joutuneen elinkeinonharjoittajan markkinaosuus
saattaa laskea, myynti pienentyä, tai markkinaosuuden kasvu hidastua, elinkeinonharjoittajan maine ja tunnettuus (goodwill) saattaa kärsiä haittaa jne. Nämä
seuraukset voivat kuitenkin johtua yhtä hyvin toisen elinkeinonharjoittajan hyvän
liiketavan mukaisista menettelyistä.
Tulkintakäytännössä tapahtuvan harkinnan mittapuuksi voi otaksua asetetun
sen, että elinkeinonharjoittajan menettelyn tulee olla aina myös jonkun yhteiskunnassa yleisesti vallitsevan relatiivisen moraalijärjestyksen mukaista483. Tällöin mm.
479 Castren (1973), s.102 ja Tiili s. 155–158.
480 HE 114/1978, s.5.
481 Tiili (1979), s. 149–155.
482 Ks. lähemmin joustavasta normista mm. Brusin, s. 286. Ks. myös kritiikistä joustaavaa normia vastaan mm.
Kivimäki (1950), s.302. Ks. myös Eichmann, s. 296. Avoimen normin avulla pystytään reagoimaan myös
ennalta arvaamattomiin menettelyihin elinkeinotoiminnassa ja kyetään myös ottamaan huomioon toisten
maiden oikeuskehitystä. Esimerkkinä mainitaan mm. suhtautuminen uuteen markkinointimenettelyyn.
Joustavan normin vahvuus piileekin juuri tässä. Epäkohtana on taas oikeusvarmuus (ennustettavuus) ja
oikeuden läpinäkyvyys (legitiimisyys).
483 Ks. myös Kantin velvollisuusetiikka ja kategorinen imperatiivi. Kantin mukaan vain rationaalinen järki, ei
mikään uskonto, asettaa jokaiselle ihmiselle universaalin ja pätevän moraalilain, jonka mukaan on toimittava: ”toimi vain sellaisen ohjeen mukaan, jonka voit toivoa olevan yleinen moraalilaki aina ja kaikkialla.”
Tätä on Kantin mielestä velvollisuus noudattaa. Korkeinta ei ole toisen onnelliseksi tekeminen (vert. ts. utilitaristit ja onnen maksimointi), vaan toimiminen moraalisesti. Hyvän liiketavan sisällön arviointi Kantin
moraalikäsityksen valossa tarkoittaisi arvioinnin irroittamista seurauksista käsin tapahtuvasta tarkastelusta.
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yksinomaisesti seuraamusten kautta tarkastelu (mm. tarkoitus estää esimerkiksi pysyvä markkinoilla esiintyvä markkinahäiriö) perustuisi pääosin taloudellisen päämäärän painottamiseen.
Hyvän liiketavan mukaisuuden tulkinnassa on viime aikoina lisääntynyt pyrkimys painottaa kokonaistasapainon huomioon ottamista kokonaisharkinnassa.
Se merkitsee yhteiskunnan kokonaisedun kannalta legitimoitua eri suojaintressien
samanasteista tasapainottamista. Yhteiskunnan kokonaisintressissä on huolehtia
yhteiskunnan kannalta tavoiteltavan vapaan taloudellisen kilpailun säilymisestä.
Yhteiskunnan päämääränä on yhteiskunnallinen (ja utilitaristinen) ”hyvinvoinnin
maksimoiva tasapaino” 484. Se tarkoittaa, että vapaa toimiva taloudellinen kilpailu ei
ole käytännössä täysin vapaata; se ei voi toimia ilman sääntelyä.

Hyvän liiketavan sisällön määrittämiseksi ei ole mahdollista säätää lainsäädännössä tarkkarajaista normia, jossa säädettäisiin tyhjentävästi kaikista mahdollisista hyvän liiketavan vastaisista menettelyistä elinkeinotoiminnassa ja niiden kriteereistä. Elinkeinotoiminnan luonteeseen kuuluu aina, että toimivassa taloudellisessa kilpailussa elinkeinonharjoittaja pystyy
jatkuvasti kehittämään uusia menettelyitä. Hyvän liiketavan sisällön muotoutuminen on
jäänyt ja jää väistämättä määräytymään elinkeinonharjoittajien välisten yleisten menettelytapojen ja arvostusten perusteella.
On kiistatonta, että ”hyvän liiketavan vastaisuus” kriteerinä on yleislausekkeen tavoin
loistavan epämääräinen (”splendidly imprecise”). Se tulee kuitenkin säilyttämään kaikessa
epämääräisyydessäänkin paikkansa kohtuullistamisnormina. Tältä osin Henning-Bodewigin
esittämiin perusteluihin yleislausekkeen puolesta Cornishin ” splendidly imprecise” -kritiikkiä vastaan voi näin ollen helposti yhtyä. 485

5.1.5 ”Muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta”
– sopimattomuuskriteeri
Neljäntenä yleisenä soveltamisedellytyksenä on säädetty SopMenL 1§:n 1 momentissa hyvän liiketavan vastaisuuden termin rinnalle, että menettelyn on oltava ”muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta”.
Hyvän liiketavan vastaisuuden oheen säädetyn vaihtoehtoisen lisämäärityksen tarkoituksena on toimia tulkinta-apuna sellaisessa tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittajan käyttämän menettelyn tulkinta, joka perustuu pelkästään tietyn yhden toimialan hyvän liiketavan

484 Wahlroos, s.320. ”Kukaan ei voi yksin hallita markkinoita ja markkinoille pääsyn tulee olla riittävän vapaata.”
485 Ks. lähemmin Henning-Bodewig (2014), s.1001–1003. Artikkelissaan Henning-Bodewig argumentoi
Cornishin esittämää tulkintaa vastaan 10 bis artiklasta epämääräisenä (splendidly imprecise).
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mukaisen toiminnan arviointiin, osoittautuisi liian suppeaksi 486.
”Muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimaton” kriteerin sisällön tulkinnassa johtoa antavat HE (114/1978) sekä lisäksi elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä
(”B2C”) markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta ja sopimattomuutta määrittävän KSL 2
luvun säännökset, erityisesti KSL 2:3 §. 487
”Menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on:
1) elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelyn vastainen ja
2) omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös
tai kuluttajahyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että
kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.
Sopimattomina pidetään erityisesti menettelyjä, jotka ovat KSL 4 – 14 §:n vastaisia488. Jos menettely on suunnattu tietylle kuluttajaryhmälle, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tämän kuluttajaryhmän näkökulmasta. Jos menettely on omiaan heikentämään sellaisten kuluttajien päätöksentekoa, jotka ovat erityisen alttiita
vaikuttamiselle ikänsä, vammansa tai herkkäuskoisuutensa vuoksi, ja elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt se kohtuudella ymmärtää, menettelyn sopimattomuutta
arvioidaan tällaisen kuluttajaryhmän näkökulmasta (KSL 2 luvun 3§).”

KSL 2 luvun 3 §:n perusteella B2C-suhteessa elinkeinotoiminnassa käytettävän menettelyn
”sopimattomuuden” sisältö määräytyy tarkastelemalla sitä suhteessa elinkeinotoiminnassa
yleisesti käytettyihin menettelyihin. Tulkinnan keskiössä on erityisesti arviointi kuluttajan
kannalta siitä, onko elinkeinonharjoittajan menettelyllä vaikutettu kuluttajan päätöksentekoon ja saatu kuluttaja tekemään päätös, jota hän ei olisi ilman elinkeinonharjoittajan menettelyä tehnyt. Edellä on jo todettu, että KSL:n yhteydessä täytäntöön pantu sopimattomia

486 Ks. HE 114/1978, s.10 ja KM 1977: 40, s.26.
487 Ks. HE 114/1978, s. 3, 25. Ks. lisäksi. VNA kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 11.9.2008/601 jolla on täytäntöön pantu EY:n sopimattomia kaupallisia
menettelyitä koskeva direktiivi 2005/29/EY 1§:n kohta 11.
Ks. lähemmin oikeuskäytäntöä koskien KSL 2 luvun säännöksiä ja sopimattomuutta mm. MT:1991:01
TV-uutiset. KA:n ajamassa tapauksessa käytettiin autojen mainostarkoituksessa uutislähetystä muistuttavaa
markkinointitapaa mainoksessa (Toyota-uutiset), erityisesti uutisissa tunnetuksi tullutta henkilöä ja tämän
ääntä tällaisessa mainostarkoituksessa. Uutislähetysten jäljittelyä pidettiin KSL:n 2 luvun 1 ja 7 §:n nojalla
sopimattomana ja menettely kiellettiin.
488 VNA kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 11.9.2008/601
jolla on täytäntöönpantu EY sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi 2005/29/EY erityisesti 1§:n kohta 11.
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kaupallisia menettelyitä sääntelevä direktiivi (”UCP-direktiivi) koskee Suomessa kuitenkin
vain B2C-suhdetta489.
Esimerkkinä viimeaikaisesta suomalaisesta oikeuskäytännöstä, jossa on arvioitu erityisesti elinkeinonharjoittajan käyttämän menettelyn sopimattomuutta B2B-suhteessa, on
mm. MAO:429/13 Abloy.
MAO:429/13 Abloy. Tapauksessa kantaja (Abloy Oy) vaati, että markkinaoikeus
kieltäisi vastaajaa markkinoimasta ja myymästä lukkorunkoja, joiden tuotenumerot
olivat identtisiä kantajan lukkorunkojen tuotenumerointien kanssa.
Kantaja oli käyttänyt numeroita lukkorungoissaan yli 15 vuoden ajan. Markkinoilla vastaajan ohella myös useat muut valmistajat käyttivät yleisesti lukkorungoissaan vastaavaa numerointisysteemiä.
Markkinaoikeuden käsityksen mukaan jäljitellyt tuotteet on helpompi tuoda
markkinoille, kun ne on varustettu jo olemassa olevilla numeroilla. Mikäli taas numeroinnin käyttö sallittaisiin jatkossa vain yhdelle elinkeinonharjoittajalle, siitä ei
olisi kuluttajille mitään hyötyä päinvastoin. Päätöksessä lisäksi todettiin, että hakijan aiemmin luomia ja käyttöönottamia numeroita oli alettu yleisesti käyttää kuvaamaan lukkorunkojen ominaisuuksia. Myöskään hakijan esittämä näyttö (markkinatutkimus) ei osoittanut MAO:n mielestä, että lukkorunkojen numerot omaisivat
tutkimuksen kohderyhmässä tarkoitettua mainetta ja tunnettuutta. Vastaajan menettelyä ei pidetty sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa.
Päätöksessä korostuu erityisesti kilpailunvapausargumentaatio sekä yhteiskunnan etu ts. julkinen intressi ei-teknisten toiminnallisten seikkojen pitämiseen vapaana. Kuluttajien ja kantajan kilpailijoiden intressissä oli, että markkinoilla on
samoilla tyyppinumeroilla varustettuja lukkorunkoja. Muita lukkorunkoja oli laillisesti markkinoilla ja niiden markkinointia pidettiin sallittuna. Lukkorunkojen
numerointi ilmaisi tyyppiä eikä alkuperää, sillä useat muutkin valmistajat käyttivät
samaa tyyppinumeroa omissa tuotteissaan (vert. yhtymäkohtia varaosakauppaan).
Kantajan esittämässä tutkimuksessa ei myöskään osoitettu, että kantajan hakemuksessa nimenomaisesti viitatut tyyppinumerot omaisivat nimenomaisesti mainetta ja
tunnettuutta tutkimuksen relevantissa kohderyhmässä.
Kuten jäljempänä luvussa 6 osoitetaan, palvelukonseptin toiminnalliset elementit eivät pääsääntöisesti ole saaneet suojaa yleislausekkeen perusteella, vaan
yleistä etua on painotettu elinkeinonharjoittajan yksityisen suojaintressin asemesta.

Jäljittelyn sopimattomuutta on arvioitu myös saksalaisessa oikeuskäytännössä mm. Michel-Nummer- ja Bestellnummerübernahme-tapauksissa.

489 Ks lähemmin. Haarmann, (2014), s. 232–233. Ks. laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
22.12.1978/106, kuluttajansuojalaki 20.1.1978/ 38, VNA kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 11.9.2008/601, jolla on täytäntöön pantu EY: n sopimattomia
kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi 2005/29/EY.
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Edellisessä tapauksessa oli kysymyksessä kantajan vuonna 1910 julkaiseman ja markkinoille tuoman postimerkkiluettelon (Michel-katalogin) mukaisen postimerkkien
luettelointisysteemin jäljittelemisestä oman elinkeinon edistämiseksi. Postimerkkiluettelo ei saanut hyväkseen tekijänoikeudellista suojaa eikä luettelosuojaa eikä
myöskään tietokantojen sui generis-yksinoikeussuojaa.
BGH vahvisti, että toisen elinkeinonharjoittajan postimerkkien myynnissä
kehittämän numerosysteemin mukaisen systeemin kanssa identtisten numeroiden
käyttämistä toisen elinkeinonharjoittajan systeemissä ei pidetty sopimattomana
UWG:n yleislausekkeen perusteella.
Vaikka numerosysteemi oli sinänsä omaperäinen, omaperäisenä ei pidetty yksittäisiä numeroita. Numeroiden käyttö ts. numerosysteemin toiminnallisuus toisen
elinkeinonharjoittajan toiminnassa sallittiin.490
Bestellnummerübernahme-tapauksessa kantaja (Siemens) valmisti ja myi ohjelmoitavia ohjauslaitteita nimellä Simatic.
Kantaja oli ottanut näitä tuotteita varten käyttöön kirjainten ja lukujen yhdistelmästä muodostuvan tilausnumerojärjestelmän vuonna 1983.
Vastaaja (Vipa) valmisti yhteensopivia komponentteja kantajan laitteisiin ja
käytti vuodesta 1988 alkaen samanlaista tunnistusjärjestelmää kuin kantaja (kirjain
+ numeroyhdistelmä).
EU:n tuomioistuin totesi BGH:n pyytämässä ennakkoratkaisuasiassa, että vastaaja ei käyttänyt sopimattomasti toisen elinkeinonharjoittajan tunnuksiin liittyvää
mainetta.
Toisin sanoen mm. ei syntynyt väärää mielikuvaa elinkeinonharjoittajien välisestä suhteesta sekä lisäksi viittaamista tunnuksiin pidettiin toimivien markkinoiden kannalta välttämättömänä 491.
Saksalaisessa samantyyppisessä Modelgerüst-tapauksessa vahvistettiin, että immateriaalisen yksinoikeussuojan päättymisen jälkeen tapahtunut teknisten piirteiden jäljittely ei ilman muita erityisiä olosuhteita muodostanut perustetta sopimattomalle jäljittelylle.492

Voivatko ”hyvän liiketavan vastaisuus” ja ”sopimattomuus” sitten enää ylipäänsä toimia tehokkaasti legitiimeinä kriteereinä sopimatonta menettelyä, erityisesti palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevassa arvioinnissa?
Immateriaalisten yksinoikeuksien, erityisesti niihin vakiintuneesti liittyvän perustuslain turvaaman omaisuuden suojan osalta, viimeaikoina on syntynyt uutta EU:n
tuomioistuimen tulkintakäytäntöä, jolla on ollut vaikutusta immateriaalisen yksinoikeussuojan sisältöön ja täten immateriaalisen yksioikeuden haltijan oikeusasemaan.
490 BGH WRP, 2006,765 Michel-Nummer.
491 BGH 1. Zivilsenat 2.12.2004 (juris) Bestellnummerübernahme. Ks. myös samasta aiheesta C-122/99 Toshiba/Katun 25.10.2001, I-7945.
492 GRUR 2000,521 Modelgerüst, (s.525). Ks. myös nuottien kopionnista GRUR 1986,895 Notentischbilder.
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Mm. EU-tuomioistuimen Sabam-tapauksessa todettiin elinkeinonharjoittajan perusoikeuksia koskevassa kollisiotilanteessa seuraavasti:” 43. Immateriaalisten
yksinoikeuksien suoja toki taataan Euroopan unionin peruskirjan 17 artiklan 2
kohdassa. Mainitusta määräyksestä tai unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan mitenkään ilmene, että mainittu oikeus olisi koskematon ja että
sen suoja olisi siis ehdottomasti taattava. 44. Kuten asiassa C-275/06, Promusicae
29.1.2008 annetun tuomion 62–68 kohdasta ilmenee, että omaisuudensuoja, joka
kattaa immateriaalioikeudet, on perusoikeutena tasapainotettava muiden perusoikeuksien kanssa. ”

Edellä kuvatunlainen elinkeinonharjoittajan perusoikeuspositioita koskeva harkintatilanne
voi jatkossa tulla kysymykseen myös hyvän liiketavan vastaisuutta tai muutoin sopimattomuutta toisen elinkeinonharjoittajan kannalta tarkasteltaessa mm. palvelukonseptin
sopimattoman jäljittelyn tilanteessa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolella. Perusoikeuksien keskinäinen punnintatilanne ja siihen liittyvä tasapainottamistilanne kahden elinkeinonharjoittajan välillä voi syntyä mm. omaisuuden suojaa ja elinkeinovapautta koskevana perusoikeuksien kollisiotilanteena tai elinkeinonharjoittajan elinkeinovapauden ”eri
puolten” käyttämistä koskevana asiana.
Nykyisin voimassa olevan normiston perusteella on suhtauduttava pidättyvästi sellaiseen
tulkintaan, että mm. palvelukonsepti ainakaan kokonaisuutena voisi saada turvakseen omaisuuden suojaa, kuten edellä on käsitelty.
Jälkimmäisessä punnintatilanteessa taas elinkeinonharjoittajan elinkeinovapaus sisältää
eri elinkeinonharjoittajien näkökulmasta tapahtuvaa tarkastelua: ensinnäkin jäljittelevän
elinkeinonharjoittajan positiivisen oikeuden kilpailla vapaasti ts. tulla markkinoille ja jäljitellä (freedom of competition) sekä toisaalta jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan ”elinkeinovapauden” ts. oikeuden kilpailla ”rehdisti” (fair competition) sekä oikeuden käyttää elinkeinotoiminnan harjoittamisessa omaa identiteettiään ja omia tunnuksiaan.493
Lopputulokseksi muodostuu pitkälti se, mitä elinkeinonharjoittajan perusoikeussuojaan liittyvää suojaintressiä halutaan ensisijaisesti painottaa tällaisessa yksittäistapauksessa.
Painottuuko punninnassa julkinen intressi ja miten eri perusoikeuspositioiden punninta
toteutetaan legitiimisti yksittäistapauksessa494. On selvää, että tapaukseen soveltuvilla yhteiskunnallisilla, kulttuurillisilla tekijöillä, paikan oikeustraditiolla, sekä tapausta edeltäneellä
yleisellä historiallisella kehityksellä on huomattavaa vaikutusta kokonaisharkinnassa lopputulosta silmälläpitäen. Sopimatonta jäljittelyä koskevan tapauksen argumentoinnissa voikin
493 Kysymyksessä on perusoikeusnäkökulmasta perusoikeuksien suojaa koskeva harkintatilanne, jossa on yksityisten elinkeinonharjoittajien välinen suojaintressikollisio, joka on perusoikeusperusteinen. Toisin sanoen
on kysymys perusoikeusuojan horisontaalisen ulottuvuuden tarkastelusta. Ks. lähemmin mm. Länsineva, s.
39, 59, 133–140 ja 234–244. Lavapuro, s. 143–177 ja Alexy, s.349–369.
494 Ks. lähemmin perusoikeuksien tasapainottamisesta (punninnasta) erityisesti silmällä pitäen omaisuuden
suojaa. Länsineva, s.167 ja 172. Vert. Saksassa nojautumista hierakkiasääntöön.
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tulevaisuudessa todennäköisesti esiintyä entistä enemmän perusoikeuspohjaista argumentointia.495
Oikeustieteen piirissä perusoikeuksilla argumentointiin yksityisoikeudellisessa suhteessa on suhtauduttu kriittisesti. Mm. Aarnio (2014) on esittänyt kritiikkiä perusoikeuksilla argumentointiin julkinen valta – yksilö -suhteen ulkopuolella. Aarnio
erityisesti viittaa argumentoinnissaan Markku Helinin kirjoitukseen: ”Perusoikeuksilla argumentoinnista” teoksessa ”Varallisuus, vakuudet ja velkojat”. Professori Jarmo Tuomiston juhlajulkaisu 1952 – 9/6-2012, s.11 – 30. 496

Summa summarum, hyvän tavan vastaisuus ja sopimattomuus voivat toimia legitiimeinä
kriteereinä yksin tai yhdessä harmaalla alueella, mutta kuitenkin vain osittain.
Kuten edellä on osoitettu, tämä on ennen kaikkea seurausta normin säädetystä yleisestä
muodosta, mutta myös seurausta normin joustavasta yleiseen relatiiviseen arvokäsityksen
perustuvasta ja kulloistakin aikaa mukailevasta tulkintasisällöstä.
Myös sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevän normiston erityisesti yleislausekkeen progressiossa on olennaista ymmärtää yhteiskunnan muuttumista – oikeus muuttuu yhteiskunnan muutoksen seurauksena.
Merkityksellistä muutoksen osalta on havaita, mikä on kulloinenkin tarve
yhteiskunnassa, joka ajaa muutosta. Mm. keskiajalla se oli tarve roomalaiseen oikeuteen. Teollisen vallankumouksen ajan Englannissa taas oli kysyntää elinkeinovapaudelle ja omistusoikeudelle. Tässä ajassa se voisi olla suojaintressien samanasteisuuden huomioiminen ts. kokonaisharkinnan painottaminen lopputuloksessa.497
Muutokset oikeuselämässä eivät ole satunnaisia, vaan ne vaativat aina myös jonkin ryhmän taakseen, joka vaatii muutoksia. Tästä oivallisena esimerkkinä on edellä
viitattu tietokantasuojadirektiivi ja sen täytäntöönpano Euroopan Unionissa.

5.1.6 ”Menettelyä” – menettelykriteeri
Viidentenä SopMenL 1§:n 1 momentin yleisenä soveltamisedellytyksenä on edellytetty että
elinkeinonharjoittaja käyttää elinkeinotoiminnassa ”menettelyä” ts. toimintaa 498.
Yleislausekkeen vastaisen hyvän liiketavan vastaisuuden tai muutoin sopimattomuuden
kohteena on elinkeinonharjoittajan käyttämä menettely ts. elinkeinonharjoittajan käyttäy495 Ks. mm. Aarnio (2014), s.256 – 264.
496 Ks. Lavapuron esittämästä kritiikistä Heliniä vastaan. Lavapuro, s.143–177.
497 Ylikangas, s.176, 216 ja 220 ja Fitzpatrick, s. 87–89 ja 101.
498 Ks. HE 114/1978, s. 10–11. Ks. myös HE 27/1929 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi s. 3.”Suojaa elinkeinotoimintaa kaikissa muodoissa”. Ks. käsitteen ulottuuvuudesta
Saksassa mm. Hefermehl sekä Gamm (1970), 125.
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tyminen ts. toiminta (Art und Weise) 499. Suojan kohteena ei siis ole palvelukonsepti eri
elementteineen sellaisenaan, vaan jäljitellyn elinkeinonharjoittajan kielto-oikeusasema.
Elinkeinotoiminnassa käyttämisen on jo edellä todettu edellyttävän elinkeinonharjoittajan menettelyä ts. positiivista toimintaa. Se voi ilmetä elinkeinonharjoittajan aktiivisen
toiminnan lisäksi myös passiivisena tekemättä jättämisenä, joka voi ilmetä monin eri tavoin elinkeinotoiminnassa 500. Toiminta voi olla mm. elinkeinoharjoittajan suorittamaa
menettelyä liittyen mm. tuote- tai palveluhyödykkeen markkinointiin tai niiden suoraan
tai välilliseen jäljittelyyn liittyvää. Elinkeinonharjoittajan käyttämä jäljittely sisältyy eräänä elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa käyttämän toiminnan ilmenemismuotona
”menettelyn” piiriin.
Toimivassa taloudellisessa kilpailussa on pidetty jäljittelynvapautta vallitsevana pääsääntönä. Toisin sanoen jäljittelytoimintaa pidetään elinkeinotoiminnassa yleisesti sallittuna.
Syynä on yleinen kilpailunvapaus, joka käsittää yksittäisen elinkeinonharjoittajan vapaan
markkinoille pääsyn ts. positiivisen elinkeinovapauden sekä muiden markkinatoimijoiden
objektiivisen elinkeinovapauden ts. yleisten kilpailuolosuhteiden turvaamisen mukaan lukien omaisuuden suojan ja goodwill-arvon-suojan501. Jäljittelyä on kuitenkin pidetty hyvän
liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana erityisissä olosuhteissa ja tietyissä yksittäisissä tilanteissa. 502
Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on jo aiemmin käsitelty elinkeinonharjoittajan
käyttämän hyvän liiketavan tai muutoin sopimattoman menettelyn asiallista ulottuvuutta
503
. Bruun on mm. tulkinnut elinkeinonharjoittajan käyttämän menettelyn asiallisen ulottuvuuden osalta markkinatuomioistuimen Kaalilapset-tapauksen (MT:1985:2) perusteella siten, että markkinatuomioistuin rajoittui tapauksessa elinkeinonharjoittajan käyttämän menettelyn ulottuvuuden osalta vain markkinointimenettelyyn, jolloin tuomioistuin oli oman
käsityksensä mukaan asiallisesti sidottu ainoastaan sanottuun menettelyyn 504.

499 Ks. ”menettelyä” koskevasta rajanvedosta lähemmin mm. GRUR 1983, 247 Rolls-Royce, GRUR 1985,550
Dimple sekä GRUR 2003,958 Paperboy. Paperboy-tapauksessa käsiteltiin Internet- hakupalvelutoimintaa,
joka kohdistui toisen elinkeinonharjoittajan Internetissä julkaisemiiin uutisotsikoihin. Jäljittelijän menettelyä ei ilman erityisiä olosuhteita pidetty sopimattomana jäljittelynä.
500 Ks. Piper – Ohly – Sosnitza, s.166. Mm. sekaannusvaaran neutralisoinnin tekemättä jättäminen on eräs
esimerkki siitä.
501 PL 18§:n 1 momentti: ”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä,
ammatilla ja elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.”
502 Ks. HE 114/1978, s. 11, 17 sekä KM 1977: 40, s.44.
503 Ks. mm. Aro (1973 a), s.14, Bruun (2003), s. 15–26, Hakulinen, s.265 sekä Heinonen, s. 21.
504 Bruun (2003), s. 15–26 sekä Heinonen, s. 21.
Myöhänen, s. 358–361
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Ks. samasta myös viimeaikoina Ekblom-Wörlund –

Viimeaikaisessa oikeuskirjallisuudessa kysymystä ovat käsitelleet mm. Ekblom-Wörlund ja Myöhänen. Heidän näkemyksensä mukaan kielto on tarkoitettu koskemaan
lähtökohtaisesti markkinointimenettelyä, mutta sen käyttöalaa ei voida tulkita
suppeasti. Markkinoinnin käsitteen ollessa laaja, kielto voi koskea hyvän liiketavan
vastaista menettelyä ja myös toisen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuden loukkaamista.

Yleislausekkeen sanamuoto expressis verbis, normia koskeva hallituksen esitys (HE 114/1978,
s.11), lakivaliokunnan mietintö, Pariisin yleissopimus ja ICC-säännöt eivät tue sopimattoman
menettelyn asiallisen ulottuvuuden suppeaa tulkintaa ts. tulkintaa, joka rajoittuisi kaikista
elinkeinonharjoittajan ”käyttämistä” menettelymuodoista ainoastaan markkinointiin 505.
MAO:132/04 Hullut päivät. Hakemus koski pääasiassa Stockmannin ”Hullut Päivät”
-tunnuksen käyttöä markkinoinnissa ja keltaista värin käyttöä samassa yhteydessä.
MAO:n ratkaisussa todettiin, että ”Hullut Päivät” on laajalti tunnettu ja yhdistetään Stockmanniin. Vaikka po. käsitteen voidaan katsoa vakiintuneen kantajan
myyntitapahtumalle, kantajalle ei syntynyt yksinoikeutta sanojen ”hullut” ja ”päivät” käyttämiselle. Todettiin, että tunnukset eivät ole sekoitettavissa. Perusteluna
esitettiin mm. se, että vastaajan menettely koski vain kalusteita; mainokset esiintyivät eri ajankohtina kun kantajan ko. päivät, mainoksissa esiintyi iso vastaajan
logo, mainokset erilaisia eikä syntynyt mielikuvaa että sama tausta, vastaajan alennusmyyntimainonnan ei katsottu vaikuttaneen haitallisesti kantajan Hullut päivät
-tapahtumaan. Kantajan hakemus hylättiin. 506
Hullut Päivät päätökseen liitetyssä eriävässä mielipiteessä markkinaoikeustuomari Karttunen totesi menettelyn asiallisen ulottuvuuden osalta seuraavasti:
”SopMenL 1§:n 1 momentti kieltää kaiken sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa.” Yleislausekkeen ottamista lakiin on pidetty tarpeellisena (ks. HE
114/1978, s. 10–11 ja KM 1977:40, s. 26–28).
505 LavM 10/1978 vp. s.1 – 2. ”Yleislausekkeen soveltamista ei ole lakitekstissä rajattu vain markkinointiin
vaan sitä voidaan soveltaa muuhunkin sopimattomaan menettelyyn.” Ks. myös oikeuskirjallisuudessa mm.
Hakulinen, s.265. Hakulisen tulkinnan mukaan VilpKilpL: 1 §:n mukaan jokainen hyvää tapaa loukkaava
kilpailuteko kuuluu normin piiriin. Ks. myös Kivivuori, s. 61–62.
Vert. myös saksalaista oikeuskäytäntöä, joka osoittaa, että kaikki menettelymuodot eivätkä vain ”markkinointimenettely”[ menettely suppeassa merkityksessä] kuuluvat lähtökohtaisesti ”menettelyn” piiriin.
Ks. lähemmin mm. seuraavia tapauksia, ”Informationsdienst”, ”Tupperwareparty”, ”Praktischer Ratgeber”
(Werbeidee), ”Figaros Hochzeit”, ”Hartplatzhelden”, ”Vortragsabend” sekä ”AKI”. Mm. edellä viitatussa BGH
GRUR 2011,436 Hartplatzhelden -tapauksessa jäi ratkaisematta, voiko ja missä laajuudessa jalkapallopeli
olla UWG 4§: n Nro. 9 kohdan perusteella syntyvän suojan piirissä. Tapaus koski amatöörijalkapallo-ottelusta otettujen videoklippien esittämistä internetportaalissa; menettelyä ei pidetty kiellettynä jäljittelynä.
Ei ollut jäljitelty toisen mainetta ja tunnettuutta UWG 4§:n Nro. 9 (b) kohdan mukaisesti [Rdn 15].
Ks. myös lähemmin rajanvedosta Suomessa koskien urheilusuorituksia ja niiden tekijäoikeudellista suojaa
KOM 1987:7. Tekijänoikeuskomitean III osamietintö, s.30–31.
506 Tässä yhteydessä on syytä huomata asiantuntijajäsen Mansalan ja markkinaoikeustuomari Karttusen päätökseen esittämät eriävät mielipiteet. Mansalan mukaan SopmenL 1§:n 1 mom:n yleislauseke ei poissulje
goodwill-arvon suojaa, vaikka kyseessä ei olisikaan sekaannusvaaratilanne.
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Karttusen mielestä myös Pariisin yleissopimus, erityisesti sen 10 bis artikla
tulee ottaa huomioon SopMenL 1 §.n 1 momentin tulkintaohjeena. Karttunen:
”SopMenL 1§:n 1 momentin sanamuodosta sen paremmin kuin kyseistä säännöstä
koskevista esitöistäkään ei ole luettavissa sellaista vaatimusta, että mainonnan katsominen hyvän tavan vastaiseksi tai muutoin sopimattomaksi edellyttäisi, että menettelystä aiheutuisi sekaannusvaaraa. Sanottua ei ole katsottava edellytetyn myöskään
mainonnan kv. perussääntöjen 10 artiklassa”. (Ks. myös HE 114/1978 s. 11 ja 12 ja
II LavM 10/1978 vp. s.1 – 2). Karttunen jatkaa edelleen: ” Ehdotettujen säännösten
soveltamista ei ole lakitekstissä rajoitettu yksinomaan markkinointiin, vaan säännöksiä voidaan soveltaa muuhunkin sopimattomaan menettelyyn esimerkiksi toista
elinkeinonharjoittajaa vahingoittavien harhaanjohtavien väitteiden levittämiseen.”

Edellä esitettyjen ja perusteltujen kriittisten puheenvuorojen lisäksi KKO:n Lego-ratkaisussa
vahvistamaa tulkintaa on pidettävä tulkintakäytännön muutosta tukevana tekijänä. KKO:n
(KKO 2004:32) tapauksen myötä sopimattomana pidettävän menettelyn asiallisen ulottuvuuden piiri laajeni markkinointitoimea laajemmalle, lähtökohtaisesti kattamaan kaikki
elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa käyttämät menettelyt. 507
KKO 2004:32 (Lego). KKO:n mielestä myös myynti ja maahantuonti voidaan kieltää SopMenL 1 §: n 1 momentin perusteella, eikä pelkästään markkinointiaktiviteettia.

Myös markkinaoikeuden viimeaikainen oikeuskäytäntö tukee tulkintaa, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa käyttämien kaiken tyyppisten menettelymuotojen
voidaan nykyisellään katsoa yleensä sisältyvän ”menettelyn” piiriin.
Tästä esimerkkinä mm. MAO:311/10 Jätepörssi vs. Avec-Group. Tapauksessa hakija vaati, että markkinaoikeus kieltää vastaajaa sakon uhalla lähettämästä hakijan
asiakkaille tai mahdollisille liikekumppaneille tiedotteita, joissa vihjataan hakijan
rikkovan vastaajan mallioikeutta.
Päätöksessä todettiin nimenomaisesti vastaajan menettelyn osalta seuraavasti:
”Eduskunnan toisen lakivaliokunnan edellä mainitun hallituksen esityksen johdosta antamassa mietinnössä (LaVM 10/1978 vp s. 1–2) valiokunta on pitänyt tarpeellisena huomauttaa, että 1 §:n yleislausekkeen sekä sitä täydentävien 2 ja 3 §:n
soveltamista ei ole lakitekstissä rajattu yksinomaan markkinointiin vaan säännöksiä
voidaan soveltaa muuhunkin sopimattomaan menettelyyn kuten esimerkiksi toista
elinkeinonharjoittajaa vahingoittavien harhaanjohtavien väitteiden levittämiseen.
Valiokunta on toisaalta todennut, että ehdotettu laki on valmisteltu ensisijaises507 KKO 2004:32 Lego. Ks. myös asiallisesta ulottuvuudesta Ruotsissa mm. Svensson, s.303. Svensonin mukaan Ruotsissa MFL:n yleislauseke on keskeinen säännös, joka antaa tuomioistuimelle laajan mahdollisuuden puuttua sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa”den gör det möjligt att ingripa mot alla slag
av otillbörliga marknadsföringsåtgärder.”

170

ti yleensä kilpailutarkoituksessa käytettäviä menettelyjä varten. Edellä jo viitatussa
hallituksen esityksessä (s. 11) on lisäksi todettu, että 1 §:n yleislausekkeenkaan soveltaminen ei edellytä, että menettelystä olisi aiheutunut konkreettista vahinkoa,
vaan vahingon vaaran syntyminen on riittävä.”
Ks. myös muita esimerkkejä sopimattomina pidetyistä menettelymuodoista
mm. MAO:110 – 112 /15 Erätukku ja KKO 2005:105 Fiskars.

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on esitetty useita systematisointeja, jotka koskevat sopimattomana pidettävää jäljittelyä elinkeinotoiminnassa508.
Oikeuskirjallisuudessa yleisesti jäljittelyä koskevien systematisointien perusteella jäljittely on mahdollista eritellä seuraavasti:
(i)

Sallittuna pidetty jäljittely. Jäljittely on tällöin johdettu kilpailunvapaudesta ja
elinkeinovapaudesta. Siitä ei ole positiivisoikeudellista säännöstä. Sen sisältö
muotoutuu jäljittelyvapautta rajoittavien muiden säännösten mm. immateriaalisten yksinoikeuksien suojapiirin avulla.
(ii) Kiellettynä pidetty jäljittely. On olemassa menettelyä koskeva nimenomainen
positiivisoikeudellinen säännös, jossa jäljittelymenettely kielletään.
(iii) Kielletyn ja sallitun välimaastoon jäävä jäljittely. Se on sopimattomana pidettävää menettelyä ts. kiellettyä ainoastaan tietyssä erityistilanteessa ja erityisissä
olosuhteissa.509

Sopimattomalle jäljittelylle ei siis löydy sellaisenaan positiivisoikeudellista määritelmää Suomen lainsäädännöstä. Esimerkiksi Ruotsissa lainvalmisteluaineistossa, joka koskee sopimatonta jäljittelyä, on siitä nimenomaisesti todettu eräänä sopimattoman kilpailun muotona.
Sen kohteena on voinut olla mm. konkreettinen markkinointikonsepti, joka ei ole saanut
suojaa immateriaalisten yksinoikeuslakien perusteella. 510
Ruotsissa sopimattoman jäljittelyn muodoista ei ole pelkästään pidetty kiellettynä orjallista
jäljittelyä. Ruotsissa on suosittu käsitteenä ”otillbörlig efterbildning”, joka ulottuu kattamaan myös muun sopimattoman jäljittelyn kuin ”exakt kopiering” (”identtisen kopioinnin”), jolla on vakiintuneesti tarkoitettu ” ”slavisk efterbildning” ts. orjallista jäljittelyä.

508 Ks. lähemmin aiempia jäljittelyä koskevia systematisointeja Suomessa mm. Tiili (1979) s.166–168. Ks.
myös Hakulinen, Mäenpää sekä Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan jäljittelyä koskevien lausuntojen luokittelu.
509 Vrt. ts. Sack (1975), s. 300. Mm. Sack on torjunut em. (iii) ryhmän ns. harmaan alueen jäljittelyn (ts.
Drei-Zonen Theorien).
510 Vert. SOU 1966:71, s.222.
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Voimassaolevan MFL:n (2008) 14 §:ään on säädetty erityinen orjallista jäljittelyä kvalifioiva säännös, joka Saksan UWG:n yleislausekkeen määrittämien ”erityisten tilanteiden” tavoin sisältää erityisiä sopimatonta jäljittelyä kvalifioivia kriteerejä
expressis verbis. Niitä ovat MFL 14 §:n sanamuodon perusteella harhaanjohtaminen
kaupallisesta alkuperästä, sekaannusvaara, alkuperäisen tuotteen saavuttama tunnettuus, tuotteen omaperäisyys ja hyödykkeen käytettävyys ts. funktionaalisuus.
MFL (2008) 14 § (otillbörlig efterbildning):
”Näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända
och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning
huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.”

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on pidetty vakiintuneesti sopimattoman jäljittelyn
muotoina orjallista jäljittelyä ja toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimista 511.
Orjallisessa jäljittelyssä toinen elinkeinonharjoittaja suoraan ja yksityiskohtaisesti jäljittelee mm. toiselle elinkeinonharjoittajalle kuuluvaa tuotetta, tuotteen tunnusta tai tuotteen
pakkausta512. Orjallisen jäljittelyn kohteena on markkinaoikeuden oikeuskäytännössä pidetty usein tavarahyödykettä tai sen yhteydessä käytettyä pakkausta 513. Lisäksi Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytäntö osoittaa, että sopimattoman jäljittelyn
kohteena on voinut olla myös toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta 514. Yleisesti ottaen
oikeuskäytännössä orjallisen jäljittelyn soveltamisedellytyksenä on edellytetty tilannetta, jossa kuluttaja on harhaanjohtunut tavara- tai palveluhyödykkeen kaupallisesta alkuperästä ts.
sekaannusvaaratilannetta. Oikeuskäytännössä sopimattomana pidetyn orjallisen jäljittelyn
osalta on vakiintuneesti edellytetty, että kysymyksessä on ollut ensinnäkin omaperäinen ja
tunnettu tuote, joka yhdistetään tiettyyn elinkeinonharjoittajaan. Elinkeinonharjoittajan menettelyn on oltava omiaan luomaan mielikuvaa siitä, että tuote on peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä (kaupallista alkuperää koskeva sekaannusvaara). Lisäksi on edellytetty, että

511 Ks. mm. Paloranta (2014), 28–39 Haarmann (2014), s. 432–438, Kivimäki – Ylöstalo, s. 99 sekä Hakulinen, s. 264–267.
512 KM 1967: A 9, s. 17, Tiili (1986), s.241, SOU 1966:71, s. 222 sekä SOU 1987, s. 31. ”Slavisk efterbildning” (ts. suoraan, ei omaa panosta) – ”plagiering av ett objekt till vilket någon ensamrätt inte är
erkänd i lag.” Osuvampana käsitteenä pidettiin ”otillbörlig efterbildning”. Ks. myös Prop 1970:57, Prop
1975/76:34 Förslag till MFL ja Prop 1984/1985:213.
513 Ks. lähemmin markkinaoikeuden viimeaikaisesta orjallista jäljittelyä koskevasta oikeuskäytännöstä mm.
MAO:332/08 Crocs, MAO:198/13 Froosh, MAO:561/10 VitaePro, MAO:81/03 Mehiläistuottajat sekä varhaisemmasta oikeuskäytännöstä mm. MT: 1986:14 Ribasso.
514 Ks. mm. LTL:n lausuntoja 749/1990 Pizzaketju, 790/1994 Airport taxi -palvelu, 877/2005 Koulutustilaisuus sekä 889/2007 Koulutusohjelma.
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kaupallista alkuperää koskevaa sekaannusvaaraa ei ole tehokkaasti estetty (ns. sekaannusvaaran
neutralisointi). 515 .
Toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimisella on tarkoitettu oikeuskirjallisuudessa
sellaista elinkeinonharjoittajan käyttämää sopimatonta menettelyä, jossa jäljittelevä elinkeinonharjoittaja jäljittelee mm. toisen elinkeinonharjoittajan luomaa tunnettua aikaansaannosta esikuvanaan tai ottaa siitä osia omassa liiketoiminnassaan käytettäväksi tilanteessa,
jossa aikaansaannoksen osalta ollaan immateriaalisten yksinoikeuksien tuottaman suojan
ulkopuolella. Tällöin jäljittelevä elinkeinonharjoittaja on mm. viitannut oikeudettomasti ja
hyväksikäyttää toisen elinkeinonharjoittajan mainetta sopimattomasti sekä ilman korvausta
esikuvan luoneelle elinkeinonharjoittajalle ja ilman laillista ja asiallista perustetta omalle
käytölle. Pääsääntöisesti toisen liikkeenharjoittamisen jäljittelyä ei siis voida kieltää, ellei
tapaus jää immateriaalisen yksinoikeuden tai muun erityislainsäädännön piiriin516. Yleisesti
lainvastaisuudelle ei ole pelkästään riittänyt se, että toinen elinkeinonharjoittaja saa ilman
korvausta etua toisen elinkeinonharjoittajan hyödykkeen jäljittelemisestä. Maineen norkkimisen on lisäksi vahingoitettava toisen elinkeinonharjoittajan mainetta tai aiheutettava tälle
haittaa. Puuttuminen elinkeinonharjoittajan norkkimismenettelyyn ei välttämättä edellytä
sekaannusvaaraa hyödykkeiden kaupallisesta alkuperästä eikä myöskään jäljittelijän menettelyltä edellytetä tahallisuutta. 517
Suomessa yleisesti käytettynä sopimattoman jäljittelyn systematisointitapana on esiintynyt Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan sopimatonta jäljittelyä koskevien lausuntojen perusteella syntynyttä typologiaa, joka perustuu suojaobjektin ts. suojan kohteen
perusteella tapahtuvaan erittelyyn.
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntojen perusteella on muodostettu sopimatonta jäljittelyä koskeva systematisointi seuraavasti:
(i)
tuotteen jäljittely,
(ii)
toiminimen jäljittely,
(iii) toimitilojen jäljittely,
(iv) tuotetunnuksen jäljittely,
(v)
tuotenimen jäljittely,
(vi) tuotepakkauksen jäljittely,
(vii) mainoksen jäljittely,
(viii) liiketoiminnan jäljittely,
(ix) tuote-esitteen jäljittely,
515 Paloranta (2014), 28–39 sekä Haarmann (2014), s. 432–438.
516 HE 114/1978 s. 17. Erityisellä lainsäädännöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. liikesalaisuuksien tai
teknisten esikuvien suojaa tai jos kysymyksessä on vilpillinen tai harhaanjohtava mainonta sitä koskevia
erityissäännöksiä.
517 Ks. mm. Paloranta (2014), s.31 – 39, Haarmann (2014), s. 432–438, Hakulinen, s. 267–269 sekä KM
1967:A 9, s. 17. Ks. myös edellä L´Oréal -tapaus.
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(x)
(xi)

toisen maineen ja tunnettuuden jäljittely sekä
liikesalaisuuksien oikeudeton käyttö.

Vertailtaessa sopimattoman jäljittelyn systematisointitapaa saksalaisessa oikeustieteessä käytettyyn, on jälkimmäisessä vastaavasti vakiintuneesti käytetty kolmitasoista jaottelua. Tämä
on seuraavassa osittain mukautettu suomalaiseen terminologiaan soveltuvaksi.518
(i)
(ii)
(iii)

ns. orjallinen jäljittely (sklavische Nachahmung tai sklavischer Nachbau).
Se sisältää erityisesti ”unmittelbare Leistungsübernahme” (välitön jäljittely)
sekä ”mittelbare Leistungsübernahme” (välillinen jäljittely) 519,
melkein identtinen jäljittely (fast identische Nachahmung) sekä
norkkiminen (nachsaffende Nachahmung).

Saksalainen systematisointi perustuu jäljittelijän käyttämän jäljittelyn jäljittelyasteiden ja
jäljittelyn aikaansaannosten erittelemiseen.
Viimeaikaisessa saksalaisessa oikeuskäytännössä on vahvistettu sopimattoman jäljittelyn muotoja mm. OLG Stuttgartin päätöksessä (WRP 2010, 316 OLG Stuttgart
19.3.2009 ”Hartplatzhelden”)520.
Tapauksessa vahvistettiin oikeustieteessä aiemmin esiintyneitä sopimattoman
jäljittelyn muotoja seuraavasti:
(i) Unmittelbare Leistungsübernahme on kysymyksessä silloin, kun jäljittelijä
lainaa tai kopioi suoraan ts. välittömästi toisen elinkeinonharjoittajan ”suoritusta”
(”die fremde Leistung”) muuttamatta siinä itse merkityksellisesti mitään. Aikaansaannos syntyy ilman jäljittelijän omaa panosta. Suora jäljittelytulos on lisäksi usein
saatu aikaan käyttämällä teknistä apuvälinettä. Oikeuskäytäntöä tästä mm. ”Schallplatten”, ”Reprint”, ”Nelkenstecklinge”, “Radschutz“sekä ”Tele-info- CD”.
(ii) Fast identische Leistungsübernahme on kysymyksessä silloin, kun jäljitelmään
on tehty vain vähäisiä ja kokonaisvaikutelman kannalta merkityksettömiä muutoksia verrattuna originaaliin. Oikeuskäytännössä mm. ”Vakuumpumpen”, ”Brombeer-Muster”, ”Ovalpuderdose”, ”Simili-Schmuck” sekä ”Modeneuheit”.
518 Ks. lähemmin Saksan osalta mm. Kur (1990), 1. Ks. myös Piper – Ohly – Sosnitza, Gamm, Hubmann,
Krüger, Brem, Baumbach – Hefermehl, Blum, Fock, Knies sekä Sambuc (1996).
Ks. myös mm. Köhler-Bornkamm (2014) s. 493–494 sekä Piper – Ohly – Sosnitza, s. 401–403.
519 Ks GRUR 1969,618 Kunststoffzähne. Tapauksessa jäljittelijä oli millimetrin tarkasti kopioinut hakijan tuotteen. Vastaajalla ei ollut omaa panosta tuotteensa kehittämisessä. Ei sallittu jäljittelyä, kyseessä oli unmittelbare Leistungsübernahme. Ks. viimeaikaisesta tulkintakäytännöstä koskien “unmittelbare Leistungsschutz”
mm. Schröer, s. 30. Sitä ei enää yleisesti pidetä mahdollisena per se, vaan suojan syntymiseksi edellytetään
aina erityisiä olosuhteita. Ks. lähemmin kirjallisuutta sopimattomasta jäljittelystä Saksassa mm. Baumann,
s. 693–701, Fritze, s.520–525, Gamm (1970), s.125–130, Gamm (1978), s.453–500, Hass, s. 361–367,
Hefermehl (1991), 897, Hefermehl (1983), s. 507–513, Heilein, s. 377–399, Laas, s. 104–107, Nirk, s.
247–255 sekä Nemeczek, s.1204–1214.
520 Ks. lähemmin Harplatzhelden -tapauksen analysointia mm. Alen, s.314–330 ja Peukert (2010), s. 316.
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(iii) Nachschaffende Leistungsübernahme vastannee suomalaisessa käsitteistössä
lähinnä toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimista (Schmarotzen). Siinä
jäljittelijä kopioi joitakin piirteitä tai ominaisuuksia (teknisiä tai ei-teknisiä) omaan
jäljitelmäänsä tai kopioi pelkästään toisen idean. Oikeuskäytännössä tällaista menettelyä on pidetty sopimattomana silloinkin, kun kysymyksessä ei ole (i) unmittebare Leistungsübernahme tai (ii) fast identische Leistungsübernahme, jos toisen
elinkeinonharjoittajan aikaansaannosta on kuitenkin käytetty esikuvana. Lisäksi on
kuitenkin vaadittu, että on olemassa sopimattomuuden kvalifioivia erityisiä olosuhteita ts. erityistä tunnusmerkistöä. Rajanvetoa tästä ks. mm. edellä esimerkkitapauksena käytetty “Tupperwareparty”.521

Kuitenkaan käytännössä sopimattoman jäljittelyn osalta ei ole niinkään olennaista se, mihin
typologiaan jokin elinkeinonharjoittajan sopimaton jäljittely ts. menettely systematisoidaan,
vaan olennaisempaa on, millä edellytyksillä ja miten jäljittelevän elinkeinonharjoittajan
käyttäytymistä ja toiminnan vaikutuksia voidaan systematisoida objektiivisesti legitimoidulla tavalla.
Väliyhteenvetona edellä käsitellyistä SopMenL:n 1§ 1 momentin yleisistä soveltamisedellytyksistä voidaan todeta, että ne on asetettu varsin väljiksi ja ne jättävät tuomioistuimelle
paljon harkintavaltaa.
Toiseksi ne myös poikkeavat immateriaalista yksinoikeutta ja sen perusteella syntyvää
suojaa määrittävistä kriteereistä, jotka ovat konkreettisempia, läpinäkyvämpiä, oikeusvarmuutta lisäävämpiä, erityisesti objektiivisesti perusteltavampia (ts. legitimoitavissa).
Kysymyksen tarkastelu siitä, voiko elinkeinonharjoittajan luoma ja markkinoille lanseeraama palvelukonsepti, joka ei saa immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella suojaa
toisen elinkeinonharjoittajan jäljittelyä vastaan kokonaisuutena, saada kuitenkin ns. immateriaalioikeudellista suojaa täydentävää suojaa tai muuta sen kaltaista suojaa immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa ja mikä olisi tällaisessa tapauksessa SopMenL 1 §:
n 1 momentin mukaisen suojan sisältö, edellyttää, että normin yleiset soveltamisedellytykset
täyttyvät yksittäistapauksessa. Vasta tämän jälkeen on merkityksellistä arvioida SopMenL
1§:n 1 momentin soveltamisen kannalta, täyttyvätkö lisäksi sopimattoman jäljittelyn kvalifioivat erityiset olosuhteet ts. erityiset kriteerit kyseessä olevassa yksittäistapauksessa.
Hyvän liiketavan vastaisuutta tai muutoin sopimatonta menettelyä koskevassa elinkeinonharjoittajan jäljittelyn kokonaistarkastelussa painottuvat elinkeinonharjoittajan
näkökulmasta toisella puolella jäljittelevän elinkeinonharjoittajan vapaus jäljitellä sekä
521 Ks. rajanvetoa Tupperwareparty-tapauksen yhteydessä mm. Piper – Ohly – Sosnitza, s.402.“ bei Annäherung an eine fremde Kennezeichnung kommt es auf die Ähnlichkeit der Zeichen an, worüber der Gesamteindruck entscheidet; bei einem nur geringen Grad der Zeichenähnlichkeit müssen weitere Umstände
hinzutreten, um eine unlautere Rufsbedeutung zu begründen. Dazu reicht es nicht aus dass die Aufmerksamkeit von Teilen des Verkehrs erweckt wird, weil sie das nachgeahmte kennenzeichen kennen (Tupperwareparty).“ Ks. myös muita tapauksia mm. BGH 1. Zivilsenat/26.10.1962/ I ZR 21/61 (juris) Rotaprint.
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elinkeinovapauden harjoittaminen vapaasti sekä toisella puolella sisältönä oleva – toisen
elinkeinonharjoittajan subjektiivinen suoja toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä vastaan tietyissä erityisissä olosuhteissa ja yksittäistapauksessa sekä tämän tahon elinkeinovapaus ts. oikeus käyttää ja hyödyntää omia tuloksia elinkeinotoiminnassa.
Ratkaisun lopputulos on ratkaisu, joka riippuu myös useista taloudellis-sosiaalisessa toimintaympäristössä vaikuttavista seikoista kuten mm. oikeustraditiosta, meneillään olevasta
kilpailunvaiheesta sekä erityisesti yksittäistapauksessa painotettavasta yleisen kokonaisedun
kannalta samanasteisesta eri suojaintressien soveltamisesta.

5.2 Yleislausekkeen perusteella muodostuvan suojan
jäljittelyä vastaan erityisistä soveltamisedellytyksistä
oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa
5.2.1 Yleislausekkeen erityisten edellytysten systematisointia
– immateriaalioikeudellisesta systematisoinnista kohti tapauksen kokonaisarviointiin
pyrkivää samanasteista suojaintressien tarkastelua
Edellä jo viitatut ja aiemmat suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyt ja oikeuskäytännössä syntyneet systematisoinnit sopimattomana pidetystä jäljittelystä antavat suuntaviivoja
siitä, mitä on erityisesti otettu huomioon, kun on tulkittu sopimattoman jäljittelyn syntymiselle vaadittuja erityisiä edellytyksiä.
Seuraavassa on aluksi käsitelty joitakin esimerkkejä suomalaisista systematisoinneista ja
niissä esiintyvistä yleislausekkeen erityisistä soveltamisedellytyksistä. 522
Hakulinen on tiivistänyt vaadittavat soveltamisedellytykset seuraavasti:
•
•
•
•

on oltava jäljittelijän suorittama menettely, joka tapahtuu elinkeinotoiminnassa
on ylipäänsä esiinnyttävä jäljittelyä ts. elinkeinonharjoittajan tuote- tai palveluhyödykettä tai muuta aikaansaannosta on oltava jäljitelty
jäljittelijän toiminnalla toisin sanoen jäljittelyllä johdetaan yleisöä harhaan (harhaanjohtavuus)
on olemassa sekaannusvaara tuotteiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä –
tuotteet tai palvelut helposti toisiinsa sekoitettavissa – (sekaannusvaara)

522 Ks. lähemmin suomalaisista sopimattoman jäljittelyn systematisoinneista mm. Aro:” Ns. Orjallinen jäljittely ja VilpKilpL 1 § ”, DL (1973), s. 1–16, Hakulinen (1968), Finne (1965) sekä Tiili (1979). Ks.myös
edellä viitattu Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan sopimatonta jäljittelyä koskevien lausuntojen
systematisointi.
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•

•
•
•

jäljiteltävän tuotteen tai palvelun ”erikoislaatuisuus” – jäljiteltävä tuote tai palvelu ei
saa olla banaali – eikä se voi olla pelkästään seurausta toiminnallisuudesta (omaperäisyysvaatimus ja toiminnallisuus)
jäljittelijä on ilman hyväksyttävää tai pakottavaa syytä tai perustetta jäljitellyt
jäljittelijän käyttämän jäljittelyn on oltava muodoltaan orjallista ts. jäljittelijällä ei
ole omaa ja itsenäistä panosta lopputulokseen
on kysymys immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolelle sijoittuvasta erityisestä tilanteesta, jossa jäljitelty tuote- tai palveluhyödyke ei saa hyväkseen immateriaalista
yksinoikeussuojaa sitä koskevan erityislainsäädännön perusteella. 523

Hakulisen esitystä kiellettyä norkkimista systematisoivista syntymisedellytyksistä on mahdollista ulottaa laajemmalle, kun tarkoituksena on käsitellä sopimattoman jäljittelyn syntymiseen vaadittavia yleisiä ja erityisiä edellytyksiä.
Haarmannin (ent. Aro) tekemä systematisointi perustuu Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan sopimatonta jäljittelyä koskevia lausuntoja käsittelevään tutkimukseen 524.
Haarmannin tutkimuksen perusteella sopimattoman jäljittelyn kiellettävyydelle on lähes
poikkeuksetta edellytetty sekaannusvaaraa525 . Lisäksi Haarmannin mukaan jäljittelysuojan
päämäärät ja syntymisedellytykset ovat jääneet liiketapalautakunnan lausuntojen valossa
yleisesti epämääräisiksi. Tähän Haarmannin päätelmään voidaan hyvin yhtyä. Keskuskauppakamarin lausuntojen valossa painotettavaa suojaintressiä on vaikeampaa havainnoida kuin
saksalaisessa tulkintakäytännössä.
Haarmannin tutkimuksessa sopimatonta jäljittelyä koskevien lausuntojen analysointi perustui lopulta yhteensä 24 tapaukseen. Näistä 9 tapausta pidettiin sopimattomana jäljittelynä ja vastaavasti 15 tapausta oli hyvän liiketavan mukaisia ts.
lain mukaista jäljittelyä.
Haarmann systematisoi sopimattoman jäljittelyn tapaukset kolmeen kategoriaan: tuote-, pakkaus-, sekä mainosjäljittelyyn. Ajallisesti Haarmannin mainitsemista

523 Hakulinen, s.268.
524 Aro (1973a), s.1–16. Aron mielestä jäljittelyä on liiketapalautakunnan lausunnoissa lähestytty tunnusmerkkioikeudellisella perusteella. Niiden perusteella on yleisesti edellytetty suojan syntymiselle sekaannusvaaraa.
525 Aro (DL1973a), s.3. Aro (1973c), s. 38–39.
N.B. On huomattava, että sekaannusvaara esiintyy yhä edelleen mukana perusteluissa (kokonaisarviossa) norkkimistapauksen yhteydessä, vaikka markkinaoikeuden doktriinissa sitä ei enää edellytetä maineen
norkkimisen erityisenä tilanteena. Ks. tästä mm. Ulf Granströms Båtvarv -tapauksen yhteydessä edellä.
Päätöksen suomenkielisessä käännöksessä todettiin: ”Edellä todetuin tavoin sekaannuksen vaaran aiheutuminen ei ole edellytys sille, että edellä kuvattua markkinointia pidetään sopimattomana. Markkinoinnin
kokonaisarviointi kuitenkin osoittaa, että se on myös ollut omiaan aikaansaamaan sekaannuksen vaaran
yhtäältä hakijayhtiön toiminnan ja toisaalta vastaajayhtiön toiminnan välillä.”
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tapauksista kaksi varhaisinta tapausta koski tuotejäljittelyä mm. (157/20.11.1959
Valaisin).
Valaisin-tapaus koski tuotejäljittelyä ts. valosarjan sopimatonta jäljittelyä. Siinä todettiin, että [jäljitelty menettely] ei ole ainoa tekninen ratkaisuvaihtoehto, eikä
kilpailijalla ole ollut välttämätöntä teknistä pakkoa toteuttaa jäljitelmän ulkomuotoa hakijan luomalla tavalla. Vaikka vastaajalla oli käytössä eri tunnusmerkki, sillä ei
ollut tässä vaikutusta.
Todettiin, että tällaisia tuotehyödykkeitä myydään usein ilman pakkausta ja
päällystä. Tuotteen ulkomuoto oli myös vakiintunut tunnusmerkiksi. Tällä seikalla
oli vaikutusta. Sekaannusvaara oli olemassa.
(229/11.6.1964) Lukkosalvat-tapauksen yhteydessä taas todettiin, että orjallinen jäljittely on hyvän tavan vastaista, koska sekaannusvaara oli kyseessä.
(267/1966) Voipaketit-tapauksessa kyse oli tuotepakkausten jäljittelystä. Pakkaukset olivat helposti sekoitettavissa toisiinsa ja vastaajan pakkaus oli lisäksi harhaanjohtava.
Kolmessa muussa Haarmannin mainitsemassa tapauksessa oli kysymys mainoksen sopimattomasta jäljittelystä. Niiden osalta esiintyi mm. ”sanasta sanaan” mainoksen kopiointia. Niissä todettiin myös jäljitellyn mainoksen omaperäisyydestä,
mm. lausunto (128/13.6.1957 Kultalammasturkki).

Haarmann osoittaa liiketapalautakunnan lausuntojen läpikäynnin perusteella, että hyvän
liiketavan vastaiselta ts. sopimattomalta jäljittelyltä on liiketapalautakunnan lausuntokäytännön perusteella edellytetty, että (i) kysymyksessä olevan tuotteen tai tuotesarjan jäljitelmä
kokonaisuutena on saanut muodon, joka muistuttaa toisen elinkeinonharjoittajan tuotetta
tai tuotesarjaa, (ii) tuotteet ovat vaarassa sekaantua (iii) eikä sekaannusvaaraa ole tehokkaasti
kyetty ehkäisemään 526. Lisäksi (iv) jäljitellyn tuotteen ulkomuoto ei ole saanut olla banaali
ts. ainakaan se ei saa olla pääasiallisesti funktionaalisten seikkojen määräämä.
Finne on puolestaan painottanut suojan syntymisedellytyksenä sopimatonta jäljittelyä
vastaan, että jäljiteltävällä elinkeinonharjoittajalla on aina oltava olemassa perusteltu oikeussuojan tarve. Finne mainitsee erityisen keskeisenä ”suojaobjektina” elinkeinonharjoittajan
kannalta elinkeinonharjoittajan suojaintressin kyetä suojaamaan omaa identiteettiään. Tällä
Finne tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja kykenee elinkeinovapauden käyttämisen yhteydessä hyödyntämään (ts. kykenee käyttämään elinkeinotoiminnassa) mm. omia tunnuksiaan, joihin liittyy tietty elinkeinonharjoittajalle tunnusomainen identiteetti (ts. maine) 527.

526 Sekaannusvaaran tehokkalla ehkäisemisellä tarkoitetaan jäljittelijän toimintaa sekaannuksen välttämiseksi ts.
tehokasta torjumista mm. toissijaisin tunnuksin silloin, kun ne olisivat olleet käytettävissä.
527 Finne (1965), s.32–40. Kuluttajille elinkeinonharjoittajan identiteetti merkitsee luotettavuutta ja laatua
hyödykkeen kaupallisesta alkuperästä. Elinkeinonharjoittajalle itselleen identiteetti merkitsee mahdollisuutta pitkäaikaiseen brändin kehittämiseen ja maineen luomiseen: ” Se on yrityksen arvokkain omaisuuserä”.
Sopimatonta jäljittelyä voi esiintyä jo ennen kuin tuote on tullut markkinoille. Finnen käsityksen mukaan
yleislauseketta voidaan soveltaa vasta, kun tuote on lanseerattu markkinoille.
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Finnen käsityksen mukaan hyvään tapaan elinkeinotoiminnassa pitää olla mahdollista vedota silloin, kun halutaan suojata jotain oikeusjärjestyksen turvaamaa suojaintressiä tässä
yhteydessä toisin sanoen jotain muuta kuin jo immateriaalisella yksinoikeudella suojattua
suojaintressiä. Tuotteen ulkonäköä ei kuitenkaan voida sellaisenaan suojata orjalliselta jäljittelyltä.
Finnen näkemys merkitsee perinteisen yleislausekkeen mukaisen suojan kohteen piirin
laajentumista kattamaan myös jäljitellyn elinkeinonharjoittajan identiteettiä ts. modernimmin
ilmaistuna elinkeinonharjoittajan mainetta ja tunnettuutta. Finnen mukaan [vilpillistä kilpailua koskevan] lain yleislausekkeen perusteella elinkeinonharjoittajan identiteetin jäljittely voi
tulla kysymykseen vain jos, originaalituote on jo saavuttanut tietyn aseman markkinoilla. Toisin sanoen sen tulee olla tunnettu tapauksen relevantin kohdeyleisön (ts. elinkeino- tai asiakaspiirissä) keskuudessa. Tällöin maineen suoja voi tuskin tulla kovin helposti kysymykseen
banaalin massatuotteen yhteydessä. Suojan syntymisen ajankohta sijoittuu sitä varhaisemmaksi, jos originaalituote liittyy aiempiin markkinoilla oleviin tuotteisiin (tuotesarjaan). Tällöin
se palvelee näiden kanssa yhdessä elinkeinonharjoittajan identiteetin rakentamista. Finne pitää järjestelmällistä tuotesarjaan kohdistuvaa jäljittelyä ankarampana toimena kuin yksittäisen
tuotteen jäljittelyä. Tällöin riski identiteettivarkauteen on isompi. 528
Finnen käsitykseen voi pitkälti yhtyä koskien mm. tuotesarjaan kohdistunutta systemaattista jäljittelyä. Kuten jäljempänä osoitetaan, tuotesarjaan kokonaisuutena kohdistunutta jäljittelyä on myös pidetty oikeuskäytännön perusteella yleisesti moitittavampana
kuin yksittäisen tuotehyödykkeen jäljittelyä. Tätä havaintoa tukee myös tätä koskeva runsas
tapausaineisto Saksassa. Tietoista, systemaattista ja järjestelmällistä jäljittelyä erityisenä kriteerinä käsitellään lähemmin jäljempänä luvussa 5.2.3.3.
Edellä käsitellyn perusteella on mahdollista todeta, että suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa sopimatonta jäljittelyä koskevien tapausten systematisointi on laajalti perustunut
jäljitellyn suojaobjektin kautta tarkasteluun tosin sanoen tuotteen ja/tai sen pakkauksen
jäljittelyn kautta tarkasteluun. Yksinomaan suojaobjektiperusteisessa ja immateriaalisia
yksinoikeuksia laajasti koskevassa tarkastelussa ilmenee kuitenkin puutteena, että se ei ota
riittävästi huomioon mm. kokonaisarviointia erityisistä olosuhteista yksittäistapauksessa,
taustalla vaikuttavia suojaintressejä, lead time-suojan tarvetta (innovaatioille) sekä subjektiperusteisia erityisiä edellytyksiä ts. jäljittelijän käyttämää menettelyä ja sen analysointia.
Seuraavassa onkin pyritty laajentamaan aiemmissa systematisoinneissa voimakkaasti
vaikuttanutta suojaobjektiperusteista näkökulmaa. Tämä perustuu siihen, että pyritään erityisesti erittelemään oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa esiintyneitä sopimattoman

528 Esimerkkinä systemaattisesta palveluja koskevasta sopimattomasta jäljittelystä mm. GRUR 1988,308 Informationsdienst. Tapausta on käsitelty jäljempänä luvussa 5.2.3.3 Jäljittelijän tietoisuus, jäljittelyn intensiteetti
sekä jäljittelyn aste.
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jäljittelyn erityisiä edellytyksiä erittelemällä niitä objekti- ja subjektiperusteisiin erityisiin
edellytyksiin.
Muodostuvat objektiperusteiset erityiset edellytykset ovat:
• tuotteen tai palvelun omaperäisyys ja tunnusomaisuus
• jäljiteltyyn tuotteeseen tai palveluun tehty huomattava investointi – ns. investointisuojaperuste
• jäljitellyn tuotteen tai palvelun kaupallinen menestys markkinoilla
• jäljitellyn tuotteen tai palvelun maine ja tunnettuus markkinoilla
• jäljitellyn objektin käytettävyys ja toiminnallisuus, sekä
• innovaatioperuste
Muodostuvat subjektiperusteiset erityiset edellytykset ovat:
• jäljittelijän oma panos ja investointi
• jäljittelijän jäljiteltävään tuotteeseen tai palveluun kohdistuva suora hyödyntäminen
tai käyttö
• jäljittelijän tietoinen, systemaattinen ja järjestelmällinen jäljittelytoiminta, sekä
• jäljittelijän käyttämä vaihtoehtoinen tekninen tai käytännöllinen ratkaisu jäljitellyn
ratkaisun asemasta – ns. neutralisointi sekaannusvaaran välttämiseksi.

5.2.2 Erityisiä soveltamisedellytyksiä suhteessa jäljiteltyyn objektiin
– ns. objektiperusteiset kriteerit
UWG:n yleislausekkeesta poiketen SopMenL 1§:n 1 momentti ei sisällä tapausluetteloa sopimattomina pidettävistä jäljittelytilanteista tai mitään muita säännöksiä, jotka määrittävät
sopimattoman jäljittelyn erityisiä soveltamisedellytyksiä ts. tunnusmerkistöä 529.
UWG:ssa yleislausekkeen yleisistä soveltamisedellytyksistä säädetään UWG 3§:n 1 momentissa ja erityisistä edellytyksistä, jotka koskevat sopimatonta jäljittelyä, on erityisesti säädetty tapausluettelon muodossa UWG 4§:n Nro. 9 a – c kohdissa 530.
Saksassa yleislauseketta on pidetty oikeuskirjallisuudessa tapausluettelon säätämisen jälkeen yhä tarpeellisena, koska lainsäädännöllä ei kyetä tyhjentävästi puuttumaan kaikkiin
mahdollisesti kysymykseen tuleviin tapauksiin. Lisäksi yleislauseketta on perustelu sillä, että
se toimii oikeusvarmuutta lisäävänä seikkana, siten, että sen avulla elinkeinonharjoittajilla

529 SopMenL 1§:n 1 momentin sanamuoto expressis verbis eivätkä sitä edeltäneet aiemmat esityöt, erityisesti
HE 114/1978 sisällä jäljittelytapausten erityistä kvalifiointia ts. erityistä kriteeristöä ja tunnusmerkistöä.
Ks. myös KM 1967:A 9, s. 17. Mietinnössä mainitaan sopimattoman jäljittelyn muotoina ilman tarkempaa
erittelyä vain orjallinen jäljittelyn ja norkkiminen.
530 BT Drucks 15/1487, s. 16.
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(horisontaalisesti ja vertikaalisesti) on mahdollisuus arvioida erilaisia jäljittelyä koskevia menettelyitä ja niiden lain mukaisuutta.
Suomessa yleislausekkeen erityisistä soveltamisedellytyksistä ei siis ole säädetty positiivisoikeudellisesti, pois lukien elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä suhdetta (B2C) ja sitä
koskevia sopimattomia kaupallisia menettelyitä 531.
Sopimattomana pidettävän jäljittelyn erityisiä syntymisedellytyksiä on sen sijaan vahvistettu de facto oikeuskäytännössä käsiteltyjen tapausten perusteella532.
Suomessa sekaannusvaara ja harhaanjohtuminen kaupallisesta alkuperästä, erityisenä
tilanteena on johdettu Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan kolmannen kappaleen alakohdista (1) ja (3). Sekaannusvaaraa kaupallisesta alkuperästä on suomalaisen oikeuskirjallisuuden perusteella pidetty oikeuskäytännössä yleisesti vakiintuneena erityistilanteena 533.
5.2.2.1 Jäljitellyn objektin omaperäisyys ja tunnusomaisuus
Immateriaalisen yksinoikeussuojan syntymisedellytykset vaihtelevat eri suojan kohteiden
osalta. Patentin osalta vaaditaan mm. uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Tavaramerkin osalta
taas mm. erottamiskykyä (distinktiviteettiä). Tekijänoikeuden osalta edellytyksenä on vaadittu, että luonnollinen henkilö on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, joka on itsenäinen ja omaperäinen.
Immateriaalisten yksinoikeuksien suojan ulkopuolella olevien elementtien jäljittelyä on
pääsääntöisesti pidetty sallittuna yleisen kilpailunvapauden ansiosta. Toisin sanoen jäljittelyä
on oikeuskäytännön perusteella pidetty kiellettynä vain poikkeustapauksessa ja erityisissä
olosuhteissa.
Sopimattomalta jäljittelyltä on kuitenkin tulkintakäytännössä vaadittu lähes poikkeuksetta ollakseen SopMenL 1§:n 1 momentin mukaan kiellettyä mm. sitä, että jäljitellyn elinkeinonharjoittajan tuotteen tai palvelun on oltava ”omaperäinen” sekä ”tunnusomainen”.
Lisäksi on edellytetty, että siitä on aiheuduttava sekaannusvaaraa tuotteiden kaupallisen alkuperän suhteen.
Omaperäisyyden (”wettbewerbliche Eigenart”) osoittamiseksi pyritään tulkintatilanteessa
ensin arvioimaan, loukkaako jäljittelevä tuote tai palvelu jotakin immateriaalista yksinoikeutta. Mikäli jäljitelty tuote tai palvelu sijoittuu, immateriaalisen yksinoikeuden suojan
531 KSL:n 2 luvun 15§:n perusteella on annettu asetus, jolla EU:n sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi (UCP-direktiivi) on saatetttu voimaan Suomessa.
532 Ks. edellä viimeaikaista markkinaoikeuden oikeuskäytäntöä, jossa on vahvistettu erityisiä edellytyksiä orjallisen jäljittelyn osalta mm. MAO:332/08 Crocs ja toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimisen osalta
MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab.
533 Ks. mm. Mansala (1994), s. 581. Mansala pitää sekoitettavuutta ehdottomana edellytyksenä, jotta lainvastainen sopimattomuus voisi olla kysymyksessä.
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piiriin, tapaus arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella534. Vasta erityisten immateriaalioikeuslakien ulkopuolelle sijoittuvassa tilanteessa ja erityisissä olosuhteissa, tulee ajankohtaiseksi
arvioida tuotteen tai palvelun omaperäisyyttä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa
koskevan normiston yleislausekkeen perusteella eli kyse on toissijaisesta suojamuodosta SopMenL:n osalta.
”Omaperäisyys” ja ”tunnusomaisuus” termeinä ovat saaneet sisältönsä tulkintakäytännön perusteella. Termistä ei ole positiivisoikeudellisesti säädetty sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevassa laissa Suomessa, Saksassa eikä Ruotsissa. Kuitenkin mm.
UWG (2004) esitöissä [hallituksen esitys] on todettu omaperäisyydestä eräänä erityisenä
edellytyksenä. Toisin sanoen se on mainittu UWG 4 §:n Nro 9 kohdan erityisenä edellytettävänä kriteerinä jäljittelysuojan syntymiselle 535. Suomessa SopMenL 1 §:n 1 momentin sanamuodossa tai muualla laissa ei ole vastaavalla kvalifioitu sopimattoman jäljittelyn
yhteydessä suojaobjektiin liittyvän tuotteen tai palvelun omaperäisyyttä. Omaperäisyyden
tarkemman sisällön määräytyminen Suomessa on jäänyt oikeuskäytännön varaan.536
Suomalaisessa oikeuskäytännössä omaperäisyyden edellytystä on viime aikoina tarkasteltu mm. markkinaoikeuden ratkaisuissa Crocs ja Fischer.537
MAO:332/08 Crocs. Tapauksessa vahvistettiin orjallisen jäljittelyn erityisiä edellytyksiä.
Markkinaoikeus piti kantajan (Crocs) jalkineita omaperäisinä. Lisäksi omaperäinen ja tunnettu tuote yhdistettiin kantajaan.
534 Saksalaisesssa oikeustieteessä tästä on käytetty termiä (”Vorrangthese”). Tämä tarkoittaa, että mm. tavaramerkkioikeudellinen suoja suhteessa yleislausekkeen perusteella syntyvään menettelysuojaan nähden on
ensisijaista. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella
muodostuva menettelysuoja olisi toissijaista ja ainoastaan täydentävää suojaa immateriaalisen yksinoikeussuojan ulkopuolisessa tilanteessa. Ks. lähemmin kirjallisuutta ”Vorrangthesestä” Köhler – Borkamm (2014),
Fetzer (2010), Piper – Ohly – Sosnitza, s. 24–25, Ullmann (1993) sekä Steckler (1996), s. 390–397. Ks.
myös tapauksia rajapinnalla mm. GRUR 2008, 628 Imitationswerbung [Rdn 9], GRUR 1999,923 Tele-info-CD, (BGHZ) GRUR 1997, 459 CB-infobank sekä BGH 1. Zivilsenat IZR268/ 95 (1998) MAC Dog,
[Rdn 14].
Ks. erityisesti ”Vorrangthese ja tunnusmerkkioikeus” mm. Steinbeck, s. 701–713, Köhler (2009), s.446 sekä
Körner (2011), s. 701–715.
535 BT-Druck 15/1487, s.18 BT-Druck:“ Dies setzt eine gewisse wettbewerbliche Eigenart des Vorbilds, das
nachgeahmt worden ist, voraus, da der Vehrkehr anderfalls nicht auf die Herkunft achtet.“ Ks. myös Hogan
Lovells raportti, s. 12–15. ”The product that is being copied has individual or distinctive elements that are
not generic within the trade.” Ks. myös BGH 1Zivilsenat 8.11.2001 /I ZR 199 /99 Noppenbahnen.
Tapuksessa vahvistettiin nimenomaisesti, että omaperäisyys ei kuitenkaan pelkästään ollut riittävä suojan
syntymisedellytyksenä, vaan sen lisäksi on vaadittu tunnettuutta tapauksessa relevantissa elinkeinopiirissä.
536 Ks. lähemmin Saksasta mm. Sambuc (1986), s. 13 –140.
537 MAO:381/12 Fischer. Ks. myös muita jäljittelytapauksia, joissa on arvioitu omaperäisyyttä mm. KKO
2004:4 Puucee, KKO 2004:32 Lego-palikat, MAO:535/08 Stella v. Stockmann, MAO:381/07 Pesulatoiminta, MAO:6/03 Findus wokki-pakasteet ja MAO:192/03 KENZO. Ks. myös varhaisempia ratkaisuja
MT:1999:4 Melitta, MT:1998:20 Lehtiharava ja MT:1980:9 Soutuvene.
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Crocs-jalkineiden Beach- ja Cayman-mallistojen sandaaleille oli tunnusomaista niiden muotoilu. Tunnusomaisina pidettiin myös niiden värikkyyttä ja pyöreää
muotoa. Jalkineille oli tyypillistä, että niissä oli käytetty kauttaaltaan samaa materiaalia. ”Ulkonäköä on siten pidettävä siinä määrin yksilöllisenä ja omaperäisenä,
että niiden voidaan katsoa riittävässä määrin muodostavan muista samankaltaisista
jalkineista poikkeavan kokonaisuuden.”
Markkinaoikeus totesi lisäksi, että ”sopimatonta ja siten kiellettyä on sellainen
jäljitelmien markkinointi, joka on omiaan luomaan kuvan siitä, että jäljiteltävä tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin alkuperäinen tuote (sekaannusvaara).”
MAO:381/12 Fischer. Tapauksessa markkinaoikeus totesi mm. kantajan
(Fischerin) suksien omaperäisyyden puuttumisesta ja perusteli sitä tapauksen olosuhteissa.
Ensinnäkin kantajan todettiin valmistavan pääasiassa kolmen eri värityksen
omaavia suksia pääasiallisen värin ollessa musta, keltainen tai valkoinen. Lisäksi
suksivalikoimaan kuului myös harmaita suksia. Vastaaja esitti myös näyttöä siitä,
että kantajalla oli ollut Suomen markkinoilla myynnissä vuonna 2009 myös sini-,
kelta-, harmaa-, ja punasävyisiä suksia. Osoitettiin myös, että myös muut suksivalmistajat valmistivat suksia samalla värityksellä kuin mihin kantajan kieltovaatimus
kohdistui (ts. kelta-musta tai kelta-musta-valkoinen).
Markkinaoikeus katsoi, että Fischerin maastohiihtosukset eivät olleet niissä
käytetyn musta-keltaisen tai musta-kelta-valkoisen värityksen vuoksi omaperäisiä ja
tunnettuja siten, että sukset yhdistetään nimenomaan sanottujen väritysten vuoksi
kuluttajien keskuudessa Fischeriin.
Fischer-tapauksen johdosta onkin alustavasti pääteltävissä, että valmistajan valmistuttaessa (ts. sopimusvalmistuksessa) hyödykkeitä kolmannella taholla osittain
tai kokonaan (mm. sopimus tai lisenssivalmistus), tällä seikalla saattaa olla vaikutusta arvioitaessa omaperäisyyden ja tunnusomaisuuden kriteerien täytymistä elinkeinonharjoittajan hyödykkeiden yhteydessä.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti edellytetty, että suojan kohteen tulee omata tiettyä
omaperäisyyttä tai tunnusomaisuutta relevantissa kohderyhmässä, jotta kysymyksessä oleva tuote, palvelu tai muu elinkeinonharjoittajan aikaansaannos voisi saada ylipäänsä yleislausekkeen perusteella suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan 538. Suojaobjektia on pidetty
omaperäisenä mm. silloin, kun on ollut olemassa tietty konkreettinen ilmaisumuoto tai
tietyt olemassa olevat tunnusmerkit (tai erikoisominaisuudet) tai design, jotka ovat olleet
suojan kohteelle tunnusomaisia. Lisäksi omaperäisen suojaobjektin on tullut olla tunnettu
elinkeinopiireissä alkuperäisenä tuotteena, palveluna tai muuna aikaansaannoksena 539. Vält538 Ks. myös GRUR 2005, 600 Handtuchklemmen. Täydentävä suoja UWG 4§ Nro. 9 (a) kohdan perusteella
ei välttämättä edellyttänyt, että jäljitelty aikaansaannos [tapauksessa ovenkahva] omasi omaperäisyyttä, vaan
tietty tunnettuus relevantissa elinkeinopiirissä katsottiin tapauksen olosuhteissa riittäväksi.
539 Ks. lähemmin myös teknisestä ominaisuudesta kriteerinä omaperäisyyden yhteydessä mm. BGH GRUR
1999,751 Güllepumpen, GRUR 2000,493 Modelgerüst, GRUR 1999,751 Rollstuhlnachlbau, I ZR 124/06
LikeaBike sekä GRUR 1996,210 Vakuumpumpen.
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tämättömänä ei ole kuitenkaan pidetty uutuutta, keskeistä on ollut tuotteen tunnettuus tai
aikaansaannoksen erityislaatuisuus 540.
GRUR 2009, 79 Gebäckpresse. Kantaja valmisti mm. lamppua, johon oli Kiinassa
myönnetty patentti sekä mallisuoja. Lampuilla ei ollut immateriaalista yksioikeussuojaa EU:n alueella.
Vastaaja (tunnettu saksalainen Tchibo-paahtimoketju vähittäiskauppaliikkeineen) neuvotteli ensin kantajan kanssa suuren erän ostamisesta myytäväksi vastaajan liikkeissä. Neuvottelut kariutuivat.
BGH:n mukaan suojaobjektilla oli kuitenkin tietty omaperäisyys ja tunnettuus
(eine gewisse Bekanntheit).
Tulkintasääntönä tapauksessa käytettiin Wechselwirkung-teoriaa. Mitä suurempi omaperäisyys suojaobjektilla vallitsee ja mitä korkeampi on jäljittelyn aste, sitä
vähemmän vaaditaan enää muita [erityisiä] edellytyksiä, jotta jäljittelyä voidaan
pitää sopimattomana (”Je grösser die wettbewerbliche Eigenart und je höher der
grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen
Umstände zu stellen, die die Wettbewerbwidrigkeit der Nachahmung begründen”).

Tunnettuus on voinut nostaa omaperäisyyden astetta samoin kuin tiettyjen tunnettujen elementtien muodostamaa yhdistelmää on myös voitu pitää omaperäisenä 541.
Alun perin tuotteeseen tai palveluun liittynyt omaperäisyys on saattanut myös ajan kuluessa hävitä (ts. vesittyä ts. muuttua geneeriseksi), jolloin tuotteesta tai palvelusta on tullut ”yleishyödyke” (geneerinen tuote, ”Allgemeingut”). Omaperäisyyttä ei enää silloin ole
yhdistetty tiettyyn tiettyyn valmistajaan tai tämän tuotteeseen tai tämän palveluun. Myös
tietty kokonaisuus tai tuotesarja (mm. matkalaukkusarja, kädensijasarja tai hyllysarja) kokonaisuutena on voinut oikeuskäytännön perusteella omata riittävää omaperäisyyttä 542.
Palvelukonseptia omaperäisenä kokonaisuutena on arvioitu jäljempänä luvussa 6 erityisesti
HEMGLASS- ja Airport taxi -palvelu -tapausten yhteydessä.
Konseptia kokonaisuutena koskevaa omaperäisyyttä on lisäksi käsitelty oikeuskäytännössä mm. TV-ohjelmaformaattia koskevissa ratkaisuissa.

540 Piper – Ohly – Sosnitza, s.397. Ks. myös Koktvedgaard, s.458. Koktvedgaard edellyttää, että suojaobjektin
on oltava uusi tai omaperäinen.
541 Ks. mm 15.9.2005/IZR 151 02 Jeans I. Farkkujen” E-muotoa” (farkkuja yhdistelmänä ts. kokonaisuutena)
pidettiin omaperäisenä sekä tunnusomaisena relevantissa elinkeinopiirissä. Kyselytutkimuksen vastaajista
46 % tunnisti kantajan E-farkut. Vastaajan jäljittelymenettelylle ei ollut esitetty laillista perustetta.
Ks myös mm. 28.5.2009 I ZR 124/06 LikeaBike ja GRUR 2005,600 Handtuchklemmen sekä GRUR
1998,477 Trachtenjanker. Ks. myös jäljempänä luvussa 6 Airport taxi -palvelu oli kokonaisuutena
tunnusomainen.
542 Ks. mm. GRUR 1986,673 Beschlagprogramm ,WRP 2013, 1188 Regalsystem ja GRUR 2008, 793 Rillenkoffer [Rdn 26].
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Edellä jo viitatussa Sendeformat-tapauksessa kantajan TV-ohjelmaformaatti ei myöskään saanut toissijaisesti suojaa jäljittelyä vastaan UWG:n yleislausekkeen nojalla
[kokonaisuutena].
Tapauksen olosuhteissa vastaajan ei todettu sopimattomasti jäljitelleen TV-ohjelmaformaatin konkreettisia elementtejä.
TV-ohjelmaformaatti ei saanut suojaa, koska (i) sitä pidettiin vain ”abstraktina konseptina”, jolta puuttui omaperäisyys” (wettbewerbliche Eigenart), (ii) lisäksi
käsillä ei ollut myöskään toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudeton käyttö ts. näytettiin että ranskankielisellä jäljiteltävällä TV-ohjelmalla oli
vain vähän tunnettuutta Saksassa, (iii) lisäksi sekä kantajan että vastaajan TV-ohjelmaformaateissa oli keskeisessä asemassa moderaattorin (ohjelman juontajan) henkilökohtainen panos. 543

Saksassa omaperäisyyden kriteeriä on myös tulkittu oikeuskäytännössä mm. tapauksessa
Modeneuheit 544.
Tapauksessa kantajan vaatesarjaan kuuluneelle vaatemallille ei ollut saatavissa tekijänoikeussuojaa. Neuleen ja materiaalin yhdistelyä pidettiin uutena ja omaperäisenä. Yleinen vaatemallin ilme ja sen yksityiskohtia oli kopioitu. Kopiointia pidettiin
ilmeisenä eikä jäljittelyä pidetty välttämättömänä tapauksen olosuhteissa. Imitoinnille ei ollut esitetty perustetta.
Sopimattomalle jäljittelylle vaadittavien erityisten edellytysten on edellytetty
olevan olemassa. Modeneuheit-tapauksessa katsottiin olevan. Tapauksessa oli mm.
omaperäinen tuote. Lisäksi osoitettiin, että tuotteen suunnittelukulut olivat jäljiteltävällä elinkeinonharjoittajalla. Ratkaisussa painotettiin myös sitä, että jäljiteltävän
elinkeinonharjoittajan tulee voida olettaa, että vaatesarjaa ei välittömästi kopioida.
Kilpailuetu viedään jäljiteltävältä pois, jos sallitaan vapaasti kopioida. Tapauksessa myönnettiin suojaa kuitenkin vain rajoitetuksi ajaksi. Tapausta tulkittaessa on
myös otettava erityisesti huomioon toimiala, jota tapaus koski.

Oikeuskäytännössä omaperäisyyden ja tunnusomaisuuden edellytyksistä ei ole muodostunut kovin selkeää ja tarkkarajaista normia. Se on luonnollisesti jäänyt epämääräiseksi. On
kuitenkin selvää, että ainakaan pelkkä omaperäinen idea ei voi muodostua jollekin elin-

543 GRUR 2003, 879 Sendeformat.
544 Ks. GRUR 1973,Heft 9,478 Modeneuheit. Ks. lähemmin muotivaatteiden suojasta Saksasssa ja Ranskassa
mm. Beier (1955), s. 337–350. Ks. myös Kur (1995), 469. Ks. myös vaatemallin jäljittelystä mm. 737/1989
ja GRUR 1998, 477 Trachtenjanker. Ks. myös Lego-tapauksesta Saksassa ja Suomessa. WRP 2005, s. 476–
480 Klembausteine III sekä KKO 2004:32 LEGO-palikat, MAO: 82/05 Lego ja liiketapalautakunnan lausunto 745/1990 Lego. Ks. myös GRUR 1990, 263 Automaten-Spielplaan. Tapauksessa jäljitellyltä objektilta
puuttui omaperäisyys.
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keinonharjoittajalle tunnusomaiseksi ilman idean konkreettista ilmaisumuotoa 545. Omaperäisyyden syntyminen on edellyttänyt tietyn tuotteen tai palvelun konkreettisten tunnusmerkkien tai erityisominaisuuksien vakiintumista vain tietylle elinkeinonharjoittajalle
tunnusomaisiksi 546.
Omaperäisenä ja jäljiteltävälle elinkeinonharjoittajalle tunnusomaisena on voitu pitää
mm. tavaran ulkomuotoa ja tunnusten muodostamaa kokonaisuutta, kuitenkin siten, että
mm. väri eikä muoto ole yksin riittänyt omaperäisyyden kriteeriksi 547. Oikeuskäytännössä
”omaperäisenä” suojaobjektina on pidetty sopimattoman tuotejäljittelyn yhteydessä mm. kitaran muotoa, musiikkisoitinta, muotivaatesarjaa, saksia, ruukkuja, likööripulloa, lukkosarjaa, veitsisarjakokonaisuutta, lasten lelupalikka-kokonaisuutta ja hyllysarjakokonaisuutta 548.
GRUR 1998,830 Les Paul Guitarren. Kantajan jäljitellyllä kitaralla oli omaperäinen muoto ja piirteet, jotka olivat säilyneet, vaikka muiden kilpailijoiden kitaran
jäljitelmiä oli tullut markkinoille. Yleisö tunnisti kopio-originaali -asetelman. Vastaajan jäljitelmä oli melkein täydellinen kopio, eikä sitä ollut yritettykään kopioida
teknisestä syystä (ääni yms.). Ulkonaisesti kopio oli identtinen, mutta ei ääneltään.
Jäljittelyä pidettiin sopimattomana.

Lähtökohtaisesti myös palvelukonseptiin sisältyvä palveluhyödyke mutatis mutandis tavarahyödykkeen tavoin, voi erityisissä olosuhteissa muodostua omaperäiseksi ja tunnusomaiseksi
yksittäiselle elinkeinonharjoittajalle.549
545 Oikeuskäytäntöä mm. GRUR 1979,119 Modeschmuck. Siinä vahvistettiin, että pelkkä abstrakti idea ei voi
olla suojakelpoinen. Ks. myös lähemmin muita tapauksia koskien idean suojaamista rajapinnalla mm. I ZR
68/75 Kettenkerze, GRUR 1979, 705 Notizklötze sekä GRUR 2008,790 Pflegebett. Ks. myös GRUR 1955,
598 Praktischer Ratgeber (Werbeidee).” Werbeidee als solche nach geltendem Recht ein Rechtschutz nicht
gegeben ist.” Ks. myös GRUR 2005, 166 Pupenausstattungen. Barbi-nuken leikkiolosuhteita ja leikkitilaa
koskevia ideoita ei voinut suojata UWG:n yleislausekkeen perusteella. Ks. myös edellä mm. lavasteista TN
2006:3 Lasten uutiset.
546 Piper – Ohly – Sosnitza, s.396. Ks. myös I ZR 104/04 (juris) Gartenliege. Tapauksesssa jäljittelyn kohteena
ollut ”lepolasse” oli käytännössä tunnusmerkeiltään identtinen jäljitelmä.”Wettbewerbliche Eigenart setzt
voraus, dass die konkrete Augestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses geeignet sind, die
angesprochenen Vehrkehrskreise auf die betriebliceh Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses
hinzuweisen”. [Rdn 16a ja Rdn 31].
547 Ks. mm. LTL (588/1981) Sohva. ”Tuotteen, jonka ulkomuoto ei nauti erityistä teollisoikeudellista suojaa,
yksityiskohtainenkin jäljittely voidaan kieltää vain, mikäli yhdennäköisyys luo markkinoilla sekaannusvaaran.” Tässä tapauksessa ei ollut kyseessä omaleimainen ulkomuoto, joka oli tunnusomainen. Ks. myös värin
osalta aiemmin mm. GRUR 2004,339 Stufenleitern.
548 Ks. mm. Ks. myös viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä koskien omaperäisyyttä kriteerinä mm. WRP
2013,1188 Regalsystem, GRUR 2001,251 Messerkennzeichnung ja LG Köln 10.5.2012 31 O 618 Raymond
Weil. Ks. myös mm. 607/1982 Sakset, 604/1982 Sakset, 605/1982 Sakset, 632/1983 Ruukut, 646/1983
Kynttilät, 695/1986 Likööripullo ja 862/2003 Lehti.
549 LTL 790/1994 Airport taxi -palvelu. Ks. myös muita tapauksia mm. BGH GRUR 2011,436 Hartplatzhelden.
Ks. myös Tupperwareparty-tapaus. Ks. myös 749/1990 Pizzaketju sekä 673/1985 Lab-kielten opetusjärjestelmä
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Oikeuskäytännön perusteella omaperäisyydelle asetettavia edellytyksiä on mahdollista
tiivistää seuraavasti.
Ensinnäkin omaperäisyydeltä on edellytetty, että tavara- tai palveluhyödykkeen erityiset
konkreettisen ilmaisumuodon saaneet tunnuspiirteet tai erikoisominaisuudet kokonaisuutena ovat tunnusomaisia nimenomaan jäljiteltävälle elinkeinonharjoittajalle tai tämän tavaratai palveluhyödykkeelle.
Toiseksi keskeisenä on pidetty, minkä tyyppinen hyödyke on ollut kysymyksessä sekä
minkälaisia ovat olleet tapauksessa vallinneet muut erityiset olosuhteet. Onko esimerkiksi
suojaobjektina käyttöesine vai erityisesine, päivittäistavara vai luksustavara? Onko kysymyksessä ollut tuotesarjakokonaisuus kokonaisuutena vai onko jäljittely kohdistunut ainoastaan
yksittäiseen tuotteeseen?
Yleensä käyttötavaraa, joka on yleinen tai jonka ulkomuoto on kilpailijoiden laajasti
käyttämä tai jonka tuotteen ulkomuodon sanelevat toiminnalliset syyt mm. valmistustekniset syyt, ei ole pidetty riittävän omaperäisenä. 550
Omaperäisyyden kriteerin on kaiken kaikkiaan katsottu sijoittuvan hyvin lähelle tekijänoikeuden määrittelemää itsenäisyysvaatimusta, vaikka eri lakien mukaiset käsitteet eroavatkin toisistaan ja ovat itsenäisiä 551.
Kun tarkastellaan palvelukonseptin omaperäisyyttä kokonaisuutena, sitä on arvioitava
SopMenL:n yleislausekkeen omista lähtökohdista. Sitä ei tule peilata tekijänoikeudessa tai
muussa immateriaalista yksinoikeutta koskevassa laissa asetettuihin vaatimuksiin ja immateriaalisen yksinoikeuden suojan näkökulmasta tehtävään tarkasteluun.
5.2.2.2 Jäljiteltyyn alkuperäiseen suojaobjektiin tehty merkittävä investointi
– ns. investointisuojaedellytys
Immateriaalisia yksinoikeuksia koskevissa laeissa ei ole yleensä edellytetty suojan jäljittelyä
vastaan syntymisedellytyksenä jäljiteltävään tuote- tai palveluhyödykkeen kehittämiseen sijoitettavaa huomattavaa rahallista tai ajallista panosta. Toisin sanoen rahallisella tai ajallisella
huomattavalla panoksella tai työmäärällä sellaisenaan ei ole ollut vaikutusta immateriaalisen
yksinoikeussuojan syntymiseen. Viimeaikaisessa immateriaalisia yksinoikeuksia koskevassa
lainsäädännössä on tästä periaatteesta kuitenkin alettu poiketa. Esimerkkinä tällaisesta ke(kieltenopetusjärjestelmää kokonaisuutena ei pidetty niin omaperäisenä, että jäljittelyä olisi pidetty
sopimattomana).
550 Ks. myös mm. edellä MAO: 429/13 Abloy. Siinä todettiin, että jäljitelty numerointisysteemi oli kilpailijoiden laajasti käyttämä, eikä enää ollut jäljittelijälle omaperäinen. KKO 1978 II 27 Vaateripustin (ei pidetty
omaperäisenä) sekä MD 2003:22 Finncrisp (hapankorppua ei pidetty omaperäisenä muodoltaan).
551 Ks. lähemmin omaperäisyydelle asetettavista kriteereistä Saksan UWG:n yleislausekkeen osalta mm. Sambuc, GRUR 1986, 130.
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hityksestä on jo aiemmin mainittu EU:n sui generis -yksiönoikeussuoja koskien tietokantoja
(Suomessa Tekijä 49 § )552.
Investointisuoja on immateriaalioikeudessa usein liitetty kiinteästi tekijänoikeuslain perusteella syntyvän lähioikeuksien suojan yhteyteen ns. lähioikeussuojaan.553
Investointisuojaedellytyksellä tarkoitetaan tässä jäljittelysuojan legitimoinnissa käytettyä
argumenttia.554
Investointisuojaedellytys legitimointiperusteena on noussut esille lähinnä tilanteissa,
joissa on pyritty argumentoimaan jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan tuotteeseen tai palveluun tekemän huomattavan investoinnin turvaamisen puolesta immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. Tällöin tuote- tai palveluhyödyke ei saisi muutoin hyväkseen
suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden perusteella. Jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan suojaintressiä on pyritty perustelemaan sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa sääntelevän normiston yleislausekkeen perusteella.
Investointisuoja-perustelun soveltamiseen liittyvää argumentointia sisältyy myös edellä
esitettyyn esimerkkitapaukseen KultaRahaksi.
Esimerkkitapauksessa elinkeinonharjoittaja oli luonut huomattavalla investoinnilla
(n. 600.000 Eur) palvelukonseptin palveluhyödykkeineen, jota toinen elinkeinonharjoittaja alkoi jäljitellä ilman omaa merkittävää investointia tai omaa kehitystyötä.

Yleisesti ottaen tapauksen kaltaisissa olosuhteissa jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja ei saa turvakseen immateriaalista yksinoikeussuojaa eikä siten saa hyödykseen lead time -suojaa eikä
kykene poistamaan investointiinsa sijoittamia panostuksia palveluhyödykkeensä myynnistä
saamallaan tuotolla 555.
Po. tilannetta on myös sivuttu oikeuskäytännössä mm. saksalaisen Formulare-tapauksen yhteydessä.
Formulare -tapauksessa oli kysymyksessä armeijalle tarkoitettujen ja valmistettujen lomakkeiden jäljittelystä 556. Kantaja oli 12 vuoden ajan hyödyntänyt asemaansa ainoana lomakkeiden toimittajana. Immateriaalinen yksinoikeussuoja (tapauksessa tekijänoikeussuoja) ei soveltunut lomakkeiden suojaamiseen jäljittelyltä.

552 Esimerkkinä mm. EU:n tietokantasuojadirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY,
annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta. Ks. lähemmin tietokantasuojasta mm. Virtanen (2008): Evolution, Practise and Theory of European Database IP Law.
553 Hilty – Henning-Bodewig (2007), s.16–23.
554 Ks. lähemmin kirjallisuutta investointisuoja-argumentista mm. Schröer, s. 368–382, Hilty – Henning
-Bodewig (2007), s.25–47, Hilty (2006), s.643–667, Hilty (2001), s. 57 sekä Kirchner, 604.
555 Ks. lähemmin mm. Schumpeter: Capitalism, Scoicialism and Democracy, s. 104–106 sekä Schumpeter:
Economic Development, s.89.
556 GRUR 1972,127 Formulare-tapaus.

188

BGH totesi jäljittelyn sallituksi tapauksen olosuhteissa eikä myöntänyt kantajalle suojaa jäljittelyä vastaan UWG:n yleislausekkeen perusteella.
BGH perusteli päätöstä siten, että kantajalla oli ollut mahdollisuus poistaa
investointinsa (ts. tekemänsä hankintameno lomakekokoelmaan) jo useiden vuosien aikana. Lisäksi myytyjen alkuperäistuotteiden suurella lukumäärällä (painos yli
100.000 kpl) oli todennäköisesti vaikutusta lopputulokseen.
Tapauksen perusteella on mahdollista päätellä siten, että ollakseen kysymyksessä sopimatonta jäljittelyä – ns. muotoa unmittelbare Leistungsübernahme – on
edellytetty mm., että sopimattomasta jäljittelystä syntyy jäljittelijälle perusteetonta
etua ts. mm. säästöjä sellaisessa tilanteessa, jossa jäljittelevällä elinkeinonharjoittajalla itsellään ei ole mitään investointia ts. kehityskuluja, mainoskuluja tai muita
vastaavia kuluja.
Formulare-tapauksessa ei ollut käsillä mm. erityisiä olosuhteita. Tapauksessa ei
löydetty perusteita investointisuoja-argumentin käytölle. Elinkeinonharjoittajan
katsottiin kyenneen myymään useita painoksia jo 12 vuoden ajan sekä poistamaan
investointinsa.
Ks. myös samansuuntainen Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto 430/1975 Lomakejäljittely. Lausunnossa olennaisten osienkaan jäljittelyä
toisen elinkeinonharjoittajan kehittämästä lomakkeesta ei pidetty hyvän tavan vastaisena ja elinkeinonharjoittajan jäljittely sallittiin.

Seurauksena po. esimerkkitilanteessa saattaisi olla, että jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja ei
enää kykenisi itse investoimaan alan kehitykseen. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voisi joutua
lopettamaan koko liiketoimintansa jäljittelystä aiheutuvan hintatason alenemisen seurauksena, koska jäljittelevä elinkeinonharjoittaja pystyisi käyttämään jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan investointia mahdollisesti jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja täysin ilman mitään
korvausta alkuperäiselle elinkeinonharjoittajalle. Seurauksena voisi myös olla, että samanaikaisesti muutkin alalla toimivat kilpailevat elinkeinonharjoittajat luopuisivat investoimasta
alan kehitykseen. Sopimattoman jäljittelyn johdosta voisi koko toimialan kilpailu pysyvästi
vinoutua. Tästä voisi lisäksi seurata markkinahäiriö sekä jäljittelijän eduksi koituva markkinahallinta.
Oikeuskäytännössä mm. saksalaisessa jäljittelyä koskevassa Tele-info-CD-tapauksessa investointisuoja-argumentti sen sijaan hyväksyttiin. 557
Tele-info-Cd -tapauksessa oli kysymys toisen elinkeinonharjoittajan laatiman puhelinluettelon sopimattomasta jäljittelystä.
Kantajan puhelinluettelo ei saanut suojaa tekijänoikeuden perusteella. Kysymyksessä oli kantajan kokoama tietokanta, joka ei vielä myöskään saanut erillistä
sui generis -yksinoikeussuojaa. Kantaja oli kerännyt puhelinluetteloa varten tarvit557 Ks. myös erityisesti GRUR 1999,923 Tele-info-Cd. Ks.myös Suomessa MT:1985:2 Kaalilapset. Tapauksen
yhteydessä mm. KA ei nimenomaisesti puuttunut elinkeinonharjoittajan käyttämään sopimattomaan jäljittelyyn, vaikka hintaero kopion ja originaalin välillä oli jäljitelmän eduksi huomattava.
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semansa tiedot huomattavalla vaivalla ja kustannuksella. BGH arvioi, voiko mm.
UWG:n yleislauseke soveltua tapauksen olosuhteissa. BGH oli päätöksessä sitä
mieltä, että kantajan aikaansaannos oli omaperäinen jäljiteltyjen elementtien osalta.
Ei ollut jäljitelty pelkästään yksittäisiä tietoja vaan jäljittely oli koskenut kokonaisuutta (Telefonbücher). Jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja oli luonut tulokset huomattavalla vaivalla ja kustannuksilla (investointi 93 MDEM). Aikaansaannos omasi
jäljiteltävälle huomattavaa taloudellista arvoa. Jäljittelystä seurasi huomattavaa taloudellista haittaa ja vahinkoa jäljiteltävälle elinkeinonharjoittajalle. Seurauksena oli
hintakilpailu, josta jäljittelijä hyötyi perusteettomasti tapauksen olosuhteissa.
Oikeuskäytännössä hintatason alentumista jäljittelyn seurauksena ei ole kuitenkaan yksin pidetty riittävänä indisiona (mm. Kaalilapset-tapaus edellä), vaan lisäksi
on vaadittu, että on oltava käsillä muita erityisiä olosuhteita mm. systemaattista
jäljittelyä, jonka seurauksena jäljittelijä on säästänyt toiminnallaan ts. jäljittelyllään
merkittäviä kehityskuluja jne..

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunnoista, joissa investointisuojaedellytystä
on sivuttu, ovat esimerkkeinä mm. seuraavat lausunnot:
Liiketapalautakunnan lausunto (773/1992) Palvelumuistio. Hakijan palvelumuistiota ei pidetty erityisen omaperäisinä ja hakijalle nimenomaan tunnusomaisena.
Ulkonäön saneli valmistustapa ja käyttötarkoitus. Tuotteessa oli valmistajan nimi,
eikä se ollut sekoitettavissa kaupallisen alkuperän suhteen.
Lausunnon mukaan ”palvelumuistiot voidaan laatia varsin vähäisellä työmäärällä käyttämällä kaikkien saatavilla olevia tietoja.” Markkinoilla oli lisäksi muitakin
vastaavantyyppisiä tuotteita.
Tuotteen jäljittelyä ei ilman erityistä syytä voitu pitää kiellettynä. Koska ei ollut
sekaannusvaaraa kaupallisen alkuperän suhteen, jäljittely sallittiin.
(341/1970) Koristelaminaatit. Tapauksessa sekä hakija että vastaaja valmistivat koristelaminaatteja, joita käytettiin seinäpäällysteinä ja pöytälevyinä. Hakijan
päätuote oli koristelaminaatti, jonka Virvarr-mallisto oli ruotsalaisen suunnittelijan
suunnittelema. Se oli hakijalle tärkeä ja sen kehittelyyn ja valmistukseen oli käytetty
huomattavasti aikaa ja varoja. Mallia pidettiin erikoisena ja omintakeisena. Syksyllä 1969 vastaaja alkoi valmistaa samankaltaista koristelaminaattia. Vastaajan malli
muistutti alkuperäistä, mutta ei ollut täysin samanlainen.
LTL oli katsonut aikaisemmissa lausunnoissaan, etteivät tuotteen ulkomuoto
tai sen muut ominaisuudet, joita ei suojata immateriaalioikeuksilla, ilman erityistä
syytä ole suojattuja niihin kohdistuvaa jäljittelyä vastaan. Tällaisena syynä saattoi
esiintyä mm. jäljittelyn kohdistuminen johdonmukaisena kokonaiseen tuotesarjaan
sekä siitä aiheutuva harhaanjohtumisen vaara ostavan yleisön keskuudessa. Tapauksessa ei ollut kysymys kokonaisen sarjan jäljittelystä, sillä hakijan ja vastaajan mallistoissa oli useita kymmeniä erilaisia laminaattikuvioita, joista puheena oleva malli oli
vain yksi. Tuotteiden ulkonäön yhtäläisyydestä todettiin voivan aiheutua harhaanjohtumisen vaara silloin, kun tuotteen valinta tapahtuu pääasiassa ulkonäön perusteella, ilman että valmistajan tai myyjän näkyvä tunnus on siinä selvästi näkyvissä.
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Tässä tapauksessa tuote myytiin yleensä malliston perusteella. Ei esitetty näyttöä, että Virvarr-kuvio oli sekä erityislaatuinen että erottamiskykyinen nauttiakseen
tavaramerkki-suojaa. Ko. tuotteita todettiin myytävän yleensä malliston perusteella,
johon sisältyy useita kymmeniä erilaisia kuvioita. Kuhunkin vastaajan mallistoon
sisältyvään malliin oli selvästi merkitty vastaajan nimi ja tunnus.
LTL:n lausunnossa oltiin sitä mieltä, että yksi malli muistuttaa kuvioinniltaan
kilpailijan mallia, mutta siitä ei voi markkinoinnissa aiheutua harhaanjohtumisen
vaaraa. Näin siksi, koska hakija ei ole väittänyt, että vastaaja olisi myyntityössään
menetellyt siten, että sekaannusvaaraa eri valmistajien kesken voisi syntyä. Hakijan
väite Virvarr-mallista vakiintuneena tunnusmerkkinä jäi myös tutkimatta. Malli ei
ollut erikoislaatuinen ja erottamiskykyinen ja eikä vakiintunut (hakija ei esittänyt
näyttöä tästä). Vastaajan ei todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

Esimerkkitapauksessa KultaRahaksi kuten mm. Palvelumuistio-tapauksessa ”käytetyllä työmäärällä, investoiduilla varoilla tai panostetulla ajalla” ts. investoinnilla ei todettu olevan
vaikutusta erityisenä kriteerinä.
Investointisuojaedellytyksen normatiivista perustaa ei ole myöskään säädetty positiivisoikeudellisesti Suomen eikä Saksan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevassa laissa.
Kuriositeettina voi todeta, että positiivisoikeudellisesti investointisuojasta on säädetty
mm. Sveitsin UWG 5 §:n (c) kohdassa. Sen mukaan orjallista jäljittelyä teknisen apuvälineen avulla on pidetty kiellettynä per se. 558
Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa investointisuoja-edellytystä on kuitenkin arvioitu eräänä mahdollisena legitimointiperusteena jäljittelysuojalle ts. eräänä suojan syntymisedellytyksenä 559. Sille on vakiintunut argumentoinnissa oma paikka legitimointiperusteena erityisesti
silloin, kun tasapainoillaan mm. perusvapauksia korostavan yleisen edun ja toisaalta toimivaa
kilpailua edistävän ja markkinahäiriötä torjuvan yleisen edun argumentoinnin alueella.
Oikeuskirjallisuudessa objektiivisen investointisuojaedellytyksen käytölle on myös yritetty esittää objektiivisia edellytyksiä.

558 Sveitsin UWG 5 § (c) kohta:“ wer c) das marktreife Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessen eigenen
Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet.“ Vert. Saksassa
Reprint-tapauksesta(1968) lähtien suojaobjektin suojaa jäljittelyä vastaan per se ei ole tunnustettu oikeuskäytännössä.
559 Ks. lähemmin investointisuoja-argumentaatiosta saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa mm. van Bassewitz –
Kramer – Prinz zu Waldeck – Pyrmont, Beater (2002), Hilty (2004), Hilty (2006), Hilty – Henning
-Bodewig (2007), Hilty – Henning-Bodewig (2007):Leistungsschutzrechte zugungsten von Sport Veranstaltern, Hilty – Schröer (1993), Kirchner (2004), Schöer sekä Weihrauch.
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Mm. Hilty ja Henning-Bodewig (2007) ovat pyrkineet määrittämään tällaisia kriteerejä.
Heidän mielestä investointisuoja-argumenttia voidaan ensinnäkin käyttää kriteerinä vain pysyvän markkinahäiriön uhatessa ts. kilpailun vinoutumisen estämiseksi markkinoilla, eikä ainoastaan yksittäisen elinkeinonharjoittajan subjektiivisen
suojaintressin suojaamistarkoituksessa ja yksittäisen konkreettisen investoinnin suojaamiseksi (ts. ei investointitakuuta) 560.
Toiseksi on edellytettävä, että jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja on tehnyt huomattavan investoinnin. Tällöin investoinninsuoja ei kuitenkaan voisi olla muodoltaan ”als solches” ts. verrattavissa immateriaalisten yksinoikeuksien suojaan561.
Kolmanneksi investointisuoja-argumentin käytön pitäisi olla aina ”yleisen edun
mukaista”. Tällöin tulisi ottaa huomioon yleistä etua mm. kuluttajansuojaintressiä
ja yhtä lailla myös EU:n sisämarkkinoiden yhteisesti asetettuja päämääriä.
Mikäli po. investointisuoja-argumentti hyväksyttäisiin yksittäistapauksessa,
mahdollisina riskeinä taas tulisi puolestaan huomioida mahdollinen kilpailun vinoutuminen ja pysyvän markkinahäiriön vaara monopolisoitumisen seurauksena
562
. Mikäli po. investointisuojaedellytyksen kriteerit eivät täyttyisi, eikä näin ollen
investointisuoja-argumenttia voitaisi perustellusti soveltaa, UWG:n yleislauseketta
ei voitaisi objektiivisesti ja legitimoidusti käyttää suojan erityisenä syntymisedellytyksenä sopimatonta jäljittelyä vastaan. 563

Kysymys investointisuoja-argumentin legitimoinnissa kulminoituu paljolti siihen, miten
sitä voitaisiin soveltaa yleisen edun nimissä tasapainon varmistamiseksi vapaan kilpailun
instituution ja yksityisen suojaintressin painottamisen välisessä tilanteessa.564
Kuten edellä on osoitettu, saksalaiset tuomioistuimet painottivat yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan suojaintressiä 20. vuosisadan alussa. Tuolloin kapitalistinen markkinatalous kehittyi nopeasti, mutta omistusoikeutta turvaava erityinen IPR-lainsäädäntö puuttui
kokonaan tai vielä olennaisilta osilta. Tällaisissa olosuhteissa UWG:n joustava yleislauseke

560 Ks . Schröer, s. 372–376. Ks. myös Hilty – Henning-Bodewig (2007): Leistungsschutzrechte zugungsten
von Sport Veranstaltern, s. 79. Markkinahäiriö voi syntyä mm. siten, että investointisuoja-argumenttia
pyritään käyttämään tarkoituksessa rakentaa monopolisuojaa jäljiteltävän elinkeinonharjoittaja hyväksi,
mistä voisi seurata kilpailun rajoittaminen. Toisaalta taas kilpailunvapauden korostaminen voisi saada
aikaan tilanteen, jossa jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja eikä muukaan markkinatoimija enää investoisi alan
kehitykseen ja seurauksena voisi olla jälittelijän toiminnasta aiheutuva pysyvä markkinahäiriö.
561 Vain huomattava investointi voisi lähtökohtaisesti saada suojaa jäljittelyä vastaan. Ongelmana on, kuten
tietokantoja koskevan sui generis -yksinoikeusuojan soveltamiskäytännössä on tiedostettu, mitkä voivat olla
”huomattavan investoinnin” objektiiviset ts. läpinäkyvät ja legitimoidut kriteerit.
562 Hilty – Henning-Bodewig (2007), s. 80 – 82.
563 Ks. lähemmin investointisuoja-argumentin legitimoinnista mm. Hilty – Henning-Bodewig (2007): Leistungsschutzrechte zugungsten von Sport Veranstaltern), s. 79–82 sekä Kur (1990), s. 67.
564 Hilty – Hennnig-Bodevig (2007), s. 16–19.
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tarjosi tarvittavan normipohjan rajatapauksissa. Tällöin ajalle tyypillistä investointisuoja-argumenttia painottavaa tulkintaa edusti mm. edellä viitattu Schallplatten-tapaus (1910) 565.
Oikeustilanne on sittemmin muuttunut investointisuoja-argumentin käytön osalta oikeuskäytännössä viimeistään vuoden 2004 UWG:n säätämisen vaikutuksesta. 566
Mm. Kamperman Sanders (1997) on suhtautunut kaiken kaikkiaan kriittisesti INS-tapauksen yhteydessä luotuun ”moraalis-eettiseen” periaatteeseen ”reaping
without sowing”. Se tarkoittaa, että kukaan ei saa perusteettomasti hyötyä toisen
kustannuksella. Periaate näkyy common-law järjestelmässä syntyneen passing offtyyppisen (liability rule) tavaramerkkikanteeseen yhdistetyn kanteen edellytyksissä.
Avainkysymyksenä Kamperman Sanders nostaa esiin sen, jääkö täydentävästä suojasta päättäminen yksin tuomarin harkintaan vai pitääkö lainsäädännössä asettaa
objektiivisia edellytyksiä [ erityisiä edellytyksiä].

Nykyään vallitsevassa 21. vuosisadan tieto- ja palveluyhteiskunnassa saattaakin olla huomattavasti haasteellisempaa argumentoida hyvin toisenlaisessa yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa ja oikeustraditiossa muovautuneen investointisuoja-argumentin aseman puolesta erityisenä suojan soveltamisedellytyksenä. Investointisuoja-argumentti legitimoitiin 20.
vuosisadan alun olosuhteissa, joissa aineetonta omaisuutta turvaava normisto ts. immateriaalisia yksinoikeuksia koskeva normisto puuttui kokonaan tai oli puutteellista 567. Vallitsevassa toimivan taloudellisen kilpailun paradigmassa suhtaudutaan paljon varauksellisemmin
monopolisasemaan markkinoilla sekä kaiken kaikkiaan vapaan kilpailun rajoittamiseen sekä
kilpailun sääntelyyn. Yksityinen suojaintressi on saanut väistyä kokonaistasapainoon pyrkivän suojaintressien samanasteista painottamista suosivan argumentaation tieltä. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevalla normistolla erityisesti yleislausekkeella ei
enää samalla painotuksella tavoitella yksittäisen elinkeinonharjoittajan suojaamista, tämän
harjoittamaa toimintaa tai tämän tekemää investointia sellaisenaan, vaan suojan syntymisedellytysten harkintatilanteessa tarkastellaan nykyään mm. pysyviä vaikutuksia kilpailulle.
565 RGZ, 73,294 (7.4.1910) Schallplatten. Schallplatten-tapauksen perusteella jäljittelijä saattoi teknisin apuvälinein välittömästi ja suoraan äänilevyjä kopiomalla menetellä sopimattomasti [unmittelbare Leistungsübernahme]. Imitointi säästi jäljittelijän markkinoilletulokustannuksia (mm. jäljitelmien valmistuskustannukset, markkinointikulut) siten, että jäljittelijän joidenkin LP- äänilevyjen ulosmyyntihinta saattoi olla jopa
vain puolet jäljiteltävän tuotteen ulosmyyntihinnasta. Jäljittelijän menettelyä pidettiin sopimattomana. On
kuitenkin huomattava, että Schallplatten-tapauksessa investointisuoja-argumentti ei ollut kuitenkaan ainoa
peruste lopputulokselle, vaan on myös otettava huomioon, että omaisuuden suojanormisto (tässä lähinnä
lähioikeussuojanormisto) toimi ajan olosuhteissa puutteellisesti. Lisäksi haluttiin korostaa myös moraalis-eettistä argumenttia (Kantin velvollisuusetiikka ja Weberin protestanttinen etiikka).
566 Ks. lähemmin investointisuoja-argumentin esiintymisestä oikeuskäytännössä mm. 248 US 215 (1918) International News Service (INS) v. Associated Press. Ks. myös lähemmin tapauksesta mm. Kamperman Sanders
(1997), s. 13–19. Ks. myös Helsingin HO 23.9.1992 S91/640 Kotipizza ja BGH GRUR 2011,436 Hartplatzhelden-tapaus.
567 Kamperman Sanders (1997), s. 14–15. Ks. myös mm. Clauss, s. 550.
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Lisäksi vaaditaan poikkeuksetta erityisten olosuhteiden olemassaoloa, eikä jäljittely sellaisenaan per se enää riitä moitittavuuden perusteeksi.
Pääpaino on jatkossa enemmän kokonaishyvinvoinnin ts. yleisen edun kannalta tasapainoisen ratkaisun löytämisessä tilanteessa, jossa usein vapaa kilpailu ja omaisuudensuoja
asettuvat vastinpareiksi. Itsestään selvää on myös, että jokainen investointi ei voi kvalifioida
suojan tarvetta sopimatonta jäljittelyä vastaan 568.
Tästäkin huolimatta joissakin yksittäistapauksissa, kun kysymyksessä olisi jäljiteltävän
elinkeinonharjoittajan tekemän huomattavan investoinnin mm. palvelukonseptin oikeudeton ja perusteeton käyttäminen, josta aiheutuu haittaa ja vahinkoa, eikä synny mitään
kustannuksia jäljittelevälle elinkeinonharjoittajalle ja jos pyrkimyksenä on nimenomaisesti
yleisen edun nimissä turvata kilpailua ja kilpailuolosuhteita erityisesti innovaatiotasolla, ja
sopimattomasta jäljittelystä saattaisi seurata pysyviä vaikutuksia kilpailulle (ts. negative external effects) mm. pysyvä markkinahäiriö, investointisuojaedellytyksellä voi olla edelleen
vaikutusta suojan legitimoinnissa yhtenä erityisenä arviointikriteerinä suojan syntymiselle
jäljittelyä vastaan.
Tällaisena erityistilanteena voi tulla kysymykseen, kuten oikeuskirjallisuudessa ja tulkintakäytännössä on viime aikoina osoitettu mm. urheilutapahtumanjärjestäjän suojaa koskeva
erityistilanne, ”Presseverleger Schutz” tai TV-ohjelmaformaattikonseptin luojan suojaintressin legitimoiminen immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolissa tilanteessa ja harmaalla
alueella. Haasteelliseksi muodostuvat kuitenkin investointisuojalle asettavien objektiivisten
kriteerien asettaminen sekä niiden legitimointi.
5.2.2.3 Jäljitellyn objektin kaupallinen menestys markkinoilla
Aiemmin on jo viitattu innovaatiotutkimuksiin, joissa on perusteltu lead time -suojaa keskeisenä edellytyksenä innovaation menestykselliselle tunkeutumiselle markkinoilla 569.
Mikä merkitys harkinnassa voi sitten olla jäljitellyn elinkeinonharjoittajan aiemmalla
kaupallisella menestyksellä markkinoilla yleislausekkeen nojalla syntyvän suojan erityisenä
syntymisedellytyksenä? Voiko ja millä edellytyksillä kaupallinen menestys muodostua oikeuskäytännössä erityiseksi edellytykseksi?
Oikeuskäytännössä on tätä kysymystä osittain sivuttu mm. jo edellä viitatussa Modeneuheit-ratkaisussa. Tapauksessa käsiteltiin mm. elinkeinonharjoittajan kaupallista menestystä

568 Hilty – Henning-Bodewig (2007), s.17. Investointisuoja ei voi toimia automaattisena investoinnin poistamisen turvaavana takuuna (ts. guarantee of amortation). Ks. ajallisen keston rajoista mm. WRP 2005, s.
476–480 Klembausteine III. Tapauksessa vahvistettiin, että suoja ei voi olla kestoltaan rajoittamatonta.
569 Ks. myös edellä Reichmanin ehdotusta ns. kolmannesta tiestä ts. sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvan normiston mukaisesta lead time -suojasta.
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markkinoilla erityisenä kvalifioivana kriteerinä lyhytsyklisten muotivaatetuotteiden jäljittelyyn570.
Modeneuheit-tapauksessa ranskalainen elinkeinonharjoittaja oli luonut sekä lanseerannut markkinoille uudentyyppisen muotivaatesarjan [käytetty ommel ja vaatteen
kuosi olivat omaperäistä ja uutta]. Muotialalla vallitsivat tällöin erityiset olosuhteet
(besondere Umstände), joissa elinkeinonharjoittajien mahdollisuudet käyttää immateriaalisia yksinoikeuksia mm. tekijänoikeutta ja mallioikeutta olivat rajalliset.
Tapauksessa jäljiteltävä elinkeinonharjoittaja oli alalla tunnettu yritys, joka tunnetusti kehitti ja toi markkinoille säännönmukaisesti joka vuosi uuden muotivaatesarjan. Tapauksen olosuhteissa myös muut muotitalot (ostajat) halusivat alkaa ostaa
jäljittelijän käyttäytymisen seurauksena huonompilaatuisia muotivaatteita.
Jäljittelysuojan syntymisen edellytyksenä omaperäisyyden ja uutuuden (ei kuitenkaan edellytetty absoluuttista uutuutta) ohella ratkaisun perusteluissa korostettiin jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan ”perinteistä menestyksellistä” aiemmin sovellettua kaupallista toimintamallia ts. suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti uusi
muotivaatesarja aina jokaiselle myyntisesongille.
BGH:n mielestä elinkeinonharjoittajan oli pystyttävä ennakoimaan saavansa
voittoa ”kyetäkseen poistamaan tekemänsä investoinnin” sekä pystyäkseen suunnittelemaan ja tuomaan yhä uudelleen uuden sarjan uutta sesonkia varten.”
Tapauksessa otettiin myös kantaa yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan
kestoon. Immateriaalisesta yksinoikeussuojasta poiketen UWG:n yleislausekkeen
mukaiselle suojan ajalliselle kestolle ei ole lainsäädännössä asetettu rajoja. BGH totesikin, että suojaoikeuden kestoa tulisi rajoittaa. Kysymyksessä ei voisi olla ajalliselta
kestoltaan rajoittamaton oikeus. Lyhytsyklisten tuotteiden, kuten muotivaatteiden
osalta pidettiin riittävänä tapauksen olosuhteissa suojan rajoittamista siihen jaksoon, kun muotivaatteet lanseerataan markkinoille. Tämä tarkoittaisi käytännössä
sitä, että jäljittelijä voisi laillisesti jäljitellä vasta jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan
muotivaatteen lanseerausjaksoa seuraavan jakson aikana. BGH:n mielestä ajalliselta
kestoltaan olisi kysymys enintään yhdestä vuodesta. Mm. Reichman on puolestaan
esittänyt, että lead time -suoja voisi olla rajoitettua, ja suoja ulottua kuitenkin enintään kolmeen vuoteen saakka571 . 572

570 GRUR 1973,Heft 9,478 Modeneuheit.
571 Reichman (2001), s.47. Reichmanin käsityksen mukaan lead time -suoja voisi rakentua sopimatonta menettelyä koskevan normiston varaan eikä immateriaalisten yksinoikeuksien (monopolioikeuksien) varaan.
Reichman on esittänyt lead time -suojaa erityisesti ”pieniä innovaatioita” varten. Perusteluna tällaiselle suojalle on esitetty mm. pienempää ”transaction cost”. Lisäksi tuloksena väitetään olevan enemmän follow-on
innovaatioita.
572 Ks. myös myöhempää oikeuskäytäntöä koskien lyhytsyklisten muotitavaroiden suojaa jäljittelyä vastaan
mm. GRUR 1984,453 Hemdblusenkleid. Tapauksessa vahvistettiin lyhytsyklisten muotivaatteiden suojan
kestoa. Kestoltaan suoja ulottui tapauksessa vastaajan heinäkuussa 1979 lanseeratun myyntikatalogin koko
myyntijaksoon, kun suoja yleensä oli rajoitettu yhteen sesonkiin. Ks. myös GRUR 1998,477 Trachtenjanker, jossa lyhtsyklisen suojan ulottumista yli kahden vuoden pituiseen ajanjaksoon ei pidetty mahdollisena.
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Oikeuskäytännöstä on löydettävissä muotitavaroiden lisäksi muita kulutushyödykkeitä koskevia ratkaisuja (mm. australialainen Cadbury-Schweppes -tapaus), joissa on käsitelty kaupallista menestystä suojan syntymiseen vaikuttavana erityisenä edellytyksenä.573
Mm. Cadbury-Schweppes-tapauksessa jäljittelijä toteutti lähes identtisen tuotteen ja
identtisen myyntikampanjan hakijan suorittaman kaupallisen menestyskampanjan
jälkeen.
Koska ei todettu olevan sekaannusvaaraa tuotteiden välillä, menettely sallittiin
kilpailunvapausargumenttiin perustuen.

Kaiken kaikkiaan on kuitenkin syytä suhtautua varsin kriittisesti ja pidättyvästi kaupalliseen
menestyksen ja sen käyttöön jäljittelysuojan puolesta argumentoivana erityisenä edellytyksenä.
Ensinnäkin kaupallinen menestys perustuu arvopohjaiseen ja moraalis-eettiseen arviointiin, eikä sitä ole positiivisoikeudellisesti säädetty eikä sille voida helposti säätää objektiivisia
kriteerejä. Kaupallisen menestyksen objektiivinen ja arvovapaa arviointi osoittautuu täten
käytännössä haasteelliseksi.
Toiseksi jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan tulisi voida saada turvakseen kilpailusuojaa
tuote- tai palveluhyödykkeen sopimatonta jäljittelyä vastaan vain poikkeustapauksessa ts.
erityisissä olosuhteissa, jolloin tapauksen olosuhteissa liikutaan immateriaalisten yksinoikeuslakien antaman suojapiirin ulkopuolella ja jäljiteltävälle elinkeinonharjoittajalle aiheutuu
jäljittelijän menettelystä vahinkoa tai haittaa574, erityisesti kuten mm. Modeneuheit-tapauksessa, joissa kaupallista menestystä painotettiin erityisesti lyhytsyklisten tuotteiden yhteydessä eräänä keskeisenä arviointiperusteena.
Kolmanneksi kaupallinen menestys voi toimia erityisenä edellytyksenä kokonaisarvioissa vain, jos suojaa voidaan pitää perusteltuna yleisen edun nimissä ja erityisesti lead time
573 Ks. mm. Societe Mars Alimentaire v Societe Aegean Trade Cy and Istanbul Gida Dis Ticaret As, Court of
Appeal Paris, 17.5.1993 [1993] 12 EIPR, 282. Ks. myös lähemmin viimeaikaista oikeuskäytäntöä Saksassa
mm. WRP 2009,1374 Knoblauchwürste sekä GRUR 2013, 1052 Einkaufswagen III.
Ks. myös lisäksi MD 2002:17 Gladiatorna. Tapauksessa jäljittelijä käytti hyväksi oikeudettomasti TV-ohjelman kaupallista menestystä. Ks. myös Hartplatzhelden tapaus, GRUR 2011,436–439.
Tapauksessa arvioitiin mm. kantajan mahdollisuuksia jalkapallotapahtumasta saataviin tuloihin ja kantajan
ansaintamallia. Kokonaispohdinnassa olisi huomioitava tämän johdosta mm., mikä on jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan ansaintamalli. Ks. myös Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto (889/2007)
Koulutusohjelma. Tapauksessa jäljiteltävä oli ollut markkinoilla kolme vuotta. Ei pidetty omaperäisenä,
mutta suora koulutusohjelman kopiointi vaikeutti hakijan elinkeinotoimintaa. Menettely kiellettiin.
Ks. myös Cadbury-Schweppes 1 ALL ER (All England Law Report) 213 [1981] RPC (Reports of patent
design and trade mark rights 429 PC (Privy Council). Ks. myös LTL (745/1990) Lasten rakennuspalikat
(Lego). Vrt. samasta myös WRP 2005,476–480 Klembausteine III.
574 Ks. mm. MAO:153/15 Rapala. MAO totesi mm. toisen maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä
koskevassa tapauksessa, että vastaajien toiminta on ollut omiaan vaikuttamaan [kantajan] Rapala UR-kairojen kysyntään ja vahingoittamaan kantajan elinkeinotoimintaa. Kantajan Rapala UR-kaira oli asiakaspiirin
keskuudessa hyvin tunnettu.
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-suojan legitimoimiseksi immateriaalisen yksinoikeussuojan ulkopuolella tai täydentävänä
suojana, kuitenkin ottaen huomioon, että kilpailunvapauden periaate ei vaarannu 575.
Objektiivisten ja legitimoitujen kriteerien kehikkoon kaupallinen menestys erityisenä
edellytyksenä on kuitenkin kaiken kaikkiaan vaikeasti sovitettavissa.
5.2.2.4 Jäljitellyn objektin maine ja tunnettuus
Toisen tuotteen tai palvelun jäljittelyä ei ole pääsääntöisesti pidetty hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin sopimattomana menettelynä. Vasta kun hyvän liiketavan vastaisen menettelyn yleiset ja erityiset edellytykset täyttyvät yksittäistapauksessa ts. on olemassa erityiset
olosuhteet, jolloin on vaadittu mm. sekaannusvaaraa tai harhaanjohtumista tuotteiden tai
palveluiden kaupallisesta alkuperästä, jäljittelyä on voitu pitää hyvän liiketavan vastaisena.
Samaa on sovellettu myös lähtökohtaisesti tilanteeseen, jossa toisen elinkeinonharjoittajan
tuotteen tai palvelun maine ja tunnettuus ovat sopimattoman jäljittelyn kohteena. Toisen
maineen ja tunnettuuden (ts. goodwill-arvon) sopimaton jäljittely tarkoittaa yksinkertaisesti
toisen maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä.576
Oikeuskirjallisuudessa on laajalti käsitelty hyvän liiketavan mukaisen ja sopimattomana
pidettävän sopimattoman jäljittelyn rajanvetoa erityisesti toisen maineen ja tunnettuuden
jäljittelyn yhteydessä 577. Mm. eräänä keskeisenä tutkimusaiheena saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on ollut toisen maineen ja tunnettuuden käyttö suojan syntymiselle vaadittuna
erityisenä edellytyksenä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa, jossa ei
ole ollut käsillä sekaannusvaaraa tuotteen tai palvelun kaupallisesta alkuperästä relevantin

575 Reichman (2001), s.47.
576 Ks. mm. I ZR 27/85 (juris) Camel Tours. Tapauksessa pelkkä jäljitellyn tavaramerkin kuuluisuus ei riittänyt
sopimattomuuden konstituoivaksi kriteeriksi. Vastaaja käytti merkkiä vain symbolimerkityksessä viitaten
sillä yleisesti orienttiin ts. itään (maantieteellisenä käsitteenä). Ks. lisäksi maantieteellisen alkuperämerkinnän aikaansaamasta tunnettuudesta mm. GRUR 1988,453 Perrier.
577 Ks. lähemmin oikeuskirjallisuutta mm. Tiili (1983), Tiili (1988), Bakardjieva-Engelbrekt teoksessa: International Handbook on Unfair Competition (2013) (toim. Henning-Bodewig), Bernitz (1993), Laas, Lehmann
(1986), Piper – Ohly – Sosnitza sekä Rohnke (1990). Oikeuskäytäntöä Suomessa mm. KKO 2004:4 Puucee,
MT:1985:2 Kaalilapset, MAO:95/II/02 Dumle, MAO:81/03 Mehiläistuottajat ja MAO:132/2004 Hullut
päivät. Viimeaikaisia ratkaisuja mm. MAO:132/07 Ohjelmistot, MAO: 619/09 Folkia, MAO:121/12 Ulf
Granströms Båtvarv Oy Ab, MAO:381/12 Fischer, MAO:198/13 Froosh, MAO:269/13 ABB, MAO:429/13
Abloy sekä MAO:398/14 Satamaito (Valio Plus). Huomionarvoista on, että MAO:121/12 Ulf Granströms
Båtvarv - tapauksen päätöksen perusteluissa viitattiin expressis verbis Ruotsin markkinaoikeuden käytäntöön
(mm. Robinson, Ullared ja Hotel Villa Villekulla) liittyen toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudettomaan käyttöön ja Ruotsissa tulkintakäytännössä vahvistettuihin soveltamisedellytyksiin.
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kohderyhmän keskuudessa 578. Toisin sanoen kun kysymyksessä on ns. ”ilman sekaannusvaaraa -tilanne”.
Sekaannusvaara-tilanteessa ratkaisu on perustunut kilpailevien elinkeinonharjoittajien
samojen tai samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden, useimmiten tavaramerkkioikeudella
suojattavien tunnusmerkkien, arviointiin lähinnä tavaramerkkioikeudessa luodun kriteeristön perusteella, mutta kuitenkin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan
normiston omiin ja itsenäisiin lähtökohtiin perustuen. Mm. Saksan UWG 4§:n Nro. 9
(a) kohdan sääntelemän ”sekaannusvaara-tilanteen” edellytysten reflektointi jää kuitenkin
jatkossa vain maininnan varaan, koska päähuomio kiinnittyy seuraavassa maineen ja tunnettuuden edellytysten arvioimiseen tilanteessa immateriaalisten yksinoikeuslakien ulkopuolella ja jossa sekaannusvaara tuotteen tai palvelun kaupallisen alkuperän harhaanjohtumisesta
ei aktualisoidu.
Voiko siis toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudeton käyttäminen ja siitä johtuva haitta tai vahinko toisen elinkeinonharjoittajan maineelle ”ilman sekaannusvaara” -tilannetta toimia suojan legitimointiperusteena?
Kuten aiemmin on jo esitetty, suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä
sopimaton jäljittely on perinteisesti jaettu orjalliseen jäljittelyyn ja toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimiseen 579.
Täsmennyksenä on syytä vielä toistaa Suomen osalta, että orjallinen jäljittely käsittää
suoran ja välittömän kopioimisen. Sen syntymiselle edellytetään erityisissä olosuhteissa sekaannusvaaraa kaupallisen alkuperän harhaanjohtumisesta immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. Orjallisen jäljittelyn on katsottu oikeuskäytännön perusteella olevan kysymyksessä tuotteiden ja pakkausten yhteydessä,
mikäli ne omaavat riittävän omaperäisyyden tai tunnusomaisuuden.
Toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkiminen puolestaan perustuu lähinnä toisen maineen ja tunnettuuden oikeudettomaan käyttämiseen ts. toisen goodwill-arvon oikeudettomaan käyttöön eikä sen yhteydessä ole enää välttämättä edellytetty sekaantumisvaaraa.

Sopimattoman jäljittelyn yhteydessä on suomalaisessa oikeuskäytännössä lähes poikkeuksetta edellytetty sekaannusvaaran esiintymistä, jotta menettely olisi kvalifioitu hyvän liiketavan
vastaisena sopimattomaksi 580. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytän-

578 Välillinen harhaanjohtuminen kaupallisesta alkuperästä sijoittuu sen sijaan UWG 4 §:n 9 Nro. 9 (a) sekaannusvaaratilannetta koskevan alakohdan alle. Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Köhler – Bornkamm (2014),
s. 495.
579 Ks. oikeuskäytäntöä rajanvedosta mm. MAO:381/12 Fischer ja MAO:269/13 ABB sekä MAO:121/12 Ulf
Granströms Båtvarv Oy Ab..
580 Tulkinta on perustunut legalistisesti Pariisin yleissopimuksen artiklaan 10 bis 3. kappaleen (1) alakohtaan.
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tö tukee päätelmää sekaannusvaaran edellyttämisestä eräänä keskeisenä sopimattoman jäljittelyn perustavana erityisenä tilanteena.
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan (ja sen edeltäjän LVK:n) lausuntokäytännöstä, joka koskee toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden
käyttöä ja erityisesti sekaannusvaaran painottamista erityisenä olosuhteena ovat esimerkkinä mm. seuraavat lausunnot:
(296/1967) Koristekynttilät. LVK totesi, että on omaksuttu periaatteellinen
kanta siitä, että teollisoikeudellista suojaa vailla olevan tuotteen ulkoasun yksityiskohtiakaan koskevaa jäljittelyä ei voida pitää sinänsä hyvän tavan vastaisena. Poikkeuksen muodostavat ne tapaukset, jolloin jäljittely on omiaan johtamaan ostavaa
yleisöä harhaan kysymyksessä olevan tuotteen yleisten ominaisuuksien suhteen tai
jolloin jäljittelyssä käytetyt keinot ovat olleet muutoin hyvän tavan vastaisia.
Lausunnossa todettiin, että hakijan tuotteet ts. sarja koristekynttilöitä oli muotoilultaan selvästi omaperäinen. Edelleen todettiin, että se osa koristekynttilöiden
muotoilua, joka LVK:n käsityksen mukaan oli eniten tunnusomaista, ei ole ollut
ensisijassa määräytynyt valmistus- tai käyttöteknillisistä syistä. Hakijan kilpailijoilla ei olisi siten ollut välttämätöntä tarvetta käyttää nimenomaan samaa tai lähes
samaa muotoilua kuin, mitä hakija on käyttänyt. Lisäksi muotoilijoiden nimet
olivat tunnettuja ja he nauttivat yleistä arvonantoa. Hakijan tuotteet olivat varsin
korkeatasoisia: muotoilijoiden nimellä ja pakkauksen korkealla tasolla oli määrättyä
itseisarvoa kuluttajalle. Lisäksi koristekynttilän katsottiin soveltuvan lahjaesineeksi.
LVK tuli siihen johtopäätökseen, että hakijan tuotteen ulkomuodolla on määrätty niiden alkuperään viittaava tunnusmerkkioikeudellinen vaikutus siihen, että
kysymyksessä olevat tuotteet tunnetaan nimenomaan ulkomuotonsa perusteella
yleisesti hakijan tuotteiksi. Vastaajan tuotteet niin yksittäiset kynttilät kuin kynttiläsarja kokonaisuutena muistuttavat hakijan tuotteita siten, että molempia kynttiläsarjoja on pidettävä, kun tuotteiden ulkomuodolla on niiden alkuperään viittaava ominaisuus, tunnusmerkkioikeudellisessa mielessä toisiinsa sekoitettavissa. Asiaan ei
katsottu vaikuttaneen muiden vastaajan käyttämien tunnusmerkkien esiintyminen,
koska tuotteita pidetään kaupassa ilman pakkauksia ja kuluttaja joutuu tunnistamaan tuotteet yksinomaan niiden tunnusomaisen ulkomuodon perusteella. Lisäksi
todettiin, että vastaajan tuotteet ulkomuodoltaan muistuttavat hakijan tuotteiden
tunnusmerkin luonteiseksi vakiinnutettua ulkomuotoa, mikä aiheutti harhaanjohtamisen vaaraa.
Vastaajan katsottiin menetelleen hyvän tavan vastaisesti.
(460/1976) Kneppis-auto ts. pieni muovinen kilpa-auto. Hakija oli valmistanut autoa vuodesta 1959. Autoille oli vakiintunut tavaramerkki ”kneppis”. Hakija
oli jättänyt sanamerkkiä koskevan tavaramerkkihakemuksen vuonna 1975. Hakija
oli suunnitellut ja valmistanut mallin itse. Hakija oli valmistanut 17 vuoden ajan
tuotetta, eikä malli ollut muuttunut. Hakija oli myynyt 450.000 kpl suosittuja kilpa-autoja. Vastaajan samanlainen autojäljitelmä ilmestyi kauppoihin vuonna 1976.
LTL:n mielestä autot olivat samanlaisia, kysymyksessä todettiin olevan orjallista
jäljittelyä. Vastaaja B oli ensinnäkin aikaisemmin ollut hakijan huomattava asiakas.
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Molempia autoja myytiin ”kneppiksinä”. Hakija oli menettänyt paljon asiakkaita vastaajan toiminnan seurauksena. Tuotteet olivat sekoitettavissa toisiinsa (Vrt.
myös saksalainen McLaren-tapaus, jossa puolestaan puuttuivat toiminnan sopimattomuuden perustavat erityiset olosuhteet) 581.
(590/1982) Lapatukivarsi. Todettiin, että ”erityistä teollisoikeudellista suojaa
vailla oleva tuote voi saada jäljittelysuojaa hyviä liiketapoja koskevien säännösten
nojalla, milloin siihen on erityisiä syitä.”
Tapauksessa ei erityisenä syynä pidetty sitä, että kilpailija pyrki normaalin kilpailun rajoissa valloittamaan kilpailijansa sopimussuhteet kolmansiin. Sen sijaan
kvalifioivana syynä voitaisiin pitää sitä, että jäljitelmä on vaarassa markkinoilla sekaantua alkuperäiseen tuotteeseen ja jäljitelmä hyötyisi tästä tilanteesta oikeudettomasti ostajan erehdyksen vuoksi.
Tapauksessa malli ei saanut teollisoikeudellista suojaa. Malli oli yleinen eikä
se sisältänyt omaleimaisia tunnuksia, joiden jäljittely voisi aiheuttaa sekaannuksen
(samoin todettiin koskien tuotteen taskuhinnaston ulkoasua). Jäljittely oli sallittua.
(607/1982) Sakset (ts. saksien jäljittely vähittäiskaupassa). Myös vähittäiskaupan ts. jakeluportaan todettiin olevan vastuussa siitä, että tuotteen ulkoasu on hyvien liiketapojen mukaista. Saksien muotoilu muistutti siinä määrin, että ulkoasun
sekaantumisvaara oli ilmeinen.
Sekaannusta ei ollut yritettykään välttää ja ulkoasun jäljittelyllä oli tarkoitus
hyötyä hakijan tuotteen goodwill-arvosta. Jäljittelyä ei sallittu.
745/1990 Lasten rakennuspalikat (Lego). Vastaajan valmistamat lasten rakennuspalikat muistuttivat lähes täydellisesti hakijan palikoita. Ei ollut osoitettu erityistä tarvetta hakijan tuotetta muistuttavaan tuotteen valmistamiseen.
Hakija oli markkinoinut palikoita yli 30 vuoden ajan. Tuotekokonaisuus ja peruspalikka olivat yleisesti tunnettuja hakijan tuotteena. Vastaaja oli markkinoinut
tuotettaan kahden vuoden ajan. Palikan toiminnallinen rakenne yhdessä käytettyjen värien kanssa oli muodostanut omaperäisen ja hakijalle tunnusomaisen kokonaisuuden [vaikka palikka oli yksinkertainen]. Hakijan palikkaa pidettiin kuitenkin
erottamiskykyisenä.
Todettiin, että ulkomuodon jäljittely oli kokonaisuutena omiaan aiheuttamaan
sekaannusvaaran tuotteiden kaupallisesta alkuperästä, sekaannusvaaraa lisää se, että
käyttäjäryhmänä olivat lapset. Vastaaja oli toiminimensä käytöllä vähentänyt sekaannnusvaaraa. Tässä sillä ei todettu olevan merkitystä, kun arvioidaan vastaajan
toimintaa kokonaisuutena.
Vastaajan todettiin pyrkineen tietoisesti käyttämään hyväksi hakijan mainetta.
Mm. palikat oli mitoitettu niin, että ne olivat yhteensopivia hakijan palikoiden
mutta ei muiden markkinoilla olevien palikoiden kanssa, lisäksi markkinointi oli
perustunut yhteensopivuuteen. Ei ollut myöskään esitetty erityistä tarvetta hakijan
tuotetta muistuttavan tuotteen valmistamiseen ja markkinointiin. Palikoiden jäljittely ei ollut satunnaista tai vahingossa tapahtunutta. Vastaajan markkinointi oli perustunut hakijan järjestelmälliseen jäljittelyyn ja goodwill-arvon hyväksikäyttöön.
Jäljittelyä ei pidetty sallittuna.
581 BGH GRUR 1994,732 McLaren.
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(826/1998) Lelukirja. Hakija väitti että vastaaja oli kopioinut vastaajan lelukirjakonseptin ja pyrkinyt hyödyntämään hakijan mainetta.
Lelukuvastot erosivat kuitenkin ulkoasultaan ja nimet erosivat toistaan siten,
että ei todettu olleen sekaantumisvaaraa kaupallisen alkuperän suhteen.
Vastaaja ei ollut jäljitellyt sopimattomasti.

Markkinaoikeuden varhaisemmasta käytännöstä erityisesti Dumle-ratkaisu ilmentää asetelmaa toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudettoman käytön arvioinnista tilanteessa, jossa ei esiinny sekaannusvaraa ts. ”ilman sekaannusvaaraa-tilanne.” Tapaus
osoittaa Suomessa hyvin vakiintunutta tulkintakäytäntöä toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudettoman käytön yhteydessä edellytettävästä vaatimuksesta, että
sekaannusvaara esiintyy erityisenä tilanteena.
MAO:95/11/02 Dumle. Hakija oli alan johtava toimija Suomessa. Makeistuote Dumle oli tuotu Suomen markkinoille vuonna 1988. Ruotsissa tuote oli ollut
markkinoilla jo pitempään. Tuotteen arvo oli noin sata miljoonaa markkaa (myynti
viiden viimeisen vuoden aikana).
Dumle oli lisäksi hakijan tunnettu tavaramerkki. Se oli myös rekisteröity vuonna 1994. Dumle-tuotenimi sekä pakkausten ulkoasu väriyhdistelmineen oli myös
tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi. Hakijan toimesta teetettiin vuonna 2001
markkinointitutkimus Suomessa ja Ruotsissa siitä, millaisia mielleyhtymiä syntyy
kuluttajille vastaajan Dooley-tuotteen pakkauksesta ja nimestä kokonaisuutena: 81
%:ia kyselyyn osallistuneista suomalaisista tunsi hakijan Dumle-tuotteen ja 73:lla
%:lla tuli mieleen Dumle-karamelli heidän nähdessään vastaajan Dooley-pullon.
Vastaajan tuote oli lanseerattu vuonna 2000. Koko pullonkokoinen etiketti
(tavaramerkki) oli rekisteröity maailmanlaajuisesti ”amerikkalaistyyliselle toffeealkoholijuomalle”.
Tapauksessa hakija vaati, että vastaajaa (”V”) kielletään sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella oikeudettomasti käyttämästä hyväksi Dumle-tuotteeseen ja sen yhteydessä käytettäviin tavaramerkkeihin, mainontaan tai pakkausten ulkomuodon tunnusomaisiin elementteihin liittyvää mainosarvoa ts. goodwill-arvoa. Hakija vaati myös väliaikaista kieltoa.
Hakijan mielestä V käytti hyväksi Dumle-tuotteen mainetta ja tunnettuutta [ts.
nimi, pakkausulkoasun muodostama kokonaisuus muodostaa mielleyhtymän hakijan Dumle-tuotteeseen]. Hakija viittasi myös ICC:n mainonnan kansainvälisten
perussääntöjen 9 artiklaan (nykyisin ICC-sääntöjen artikla 15).
V kiisti hakijan väriyhdistelmän omaperäisyyden argumentoimalla mm., että
makeistoimialalla esiintyy vastaavanlaista värimaailmaa yms. mm. Maraboun
Daim-tuotteella ja Leafilla. V argumentoi lisäksi, että hakijan pakkaus ei ole omaperäinen ja erottamiskykyinen. V:n pakkaus oli tehty Saksassa, jossa Dumle ei ollut
tunnettu. Vastaaja väitti, että Dumle-tuote ja Dooley-tuotteet eivät olleet suoria
kilpailijoita: tuotteita myydään eri myymälöissä ja kuluttajat eivät voi sekaantua
ostotilanteessa”.

201

MAO:n mielestä tuotteiden pakkaukset muistuttivat toisiaan, mutta pakkauksissa oli eroja, myyntipaikat olivat erilaiset ja tuotteet eivät olleet myyntitilanteessa
vierekkäin. V: n tuotteen ei katsottu kilpailevan hakijan tuotteen kanssa, eivätkä
elinkeinoharjoittajatkaan kilpaile keskenään. V: n tuotteen pakkaus saattoi herättää
mielleyhtymiä hakijan pitkään markkinoilla olleeseen tuotteeseen. MAO perusteli
päätöstä mm. sillä, että hakijan vaatimus koski sopimatonta mainosarvon käyttämistä markkinoinnissa eikä vaatimuksen tueksi vedottu muuhun kuin pakkaukseen.
MAO totesi, että sekaantumisvaaraa kaupallisesta alkuperästä ei voinut syntyä
tapauksen olosuhteissa. V:n tuotetta markkinoitiin samassa pakkauksessa useissa
muissakin EU-maissa ja tuote oli tullut aikaisemmin markkinoille muualla. V ei
menetellyt sopimattomasti. Jäljittely sallittiin.

Dumle-tapauksen jälkeen syntyneessä markkinaoikeuden viimeaikaisessa doktriinissa on
havaittavissa muutosta liittyen sekaannusvaaraan ja sen asemaan erityisenä soveltamistilanteena, mitä osoittaa erityisesti mm. Ulf Granströms Båtvarv-tapaus, joka koski toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimista.
MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab. Tapaus on merkittävä ennakkoratkaisu ensinnäkin siinä mielessä, että markkinaoikeus vahvisti tapauksen yhteydessä toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimiselle vaadittavia erityisiä edellytyksiä.
Toiseksi vastaajan menettelyä elinkeinotoiminnassa pidettiin siinä sopimattomana toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimisena.
Kolmanneksi markkinaoikeus viittasi tapauksessa nimenomaisesti kolmeen
Ruotsin markkinaoikeuden tapaukseen ja niissä vahvistettuihin toisen maineen
norkkimisen (renommésnylting ts. jäljittelijä hyödyntää toisen mainetta ja tunnettuutta ilman tavaran samanlaisuutta) soveltamisedellytyksiin.
Itse tapauksessa oli kysymys telakan ja telakkatoimintaan liittyvien palveluiden
markkinoinnista.
Hakija (Ulf Granströms Båtvarv Oy) vaati, että vastaajaa (P&M Granströms Båtvarv Oy Ab) kiellettäisiin norkkimasta hakijan tunnettua ja arvostettua mainetta.
MAO oli mm. sitä mieltä, että Granströms Båtvarv oli tunnettu relevantissa
asiakaspiirissä. Vastaaja oli oikeudettomasti viitannut hakijan maineeseen ja sopimattomaksi katsottavalla tavalla käyttänyt hyväksi hakijan luomaa myönteistä mielikuvaa. Hyväksikäyttämiselle oli markkinaoikeuden mielestä ominaista, että se tavalla
tai toisella vahingoittaa sen kohteena olevaa elinkeinonharjoittajaa ja heikentää kuluttajien käsitystä markkinoista.
Vastaajan menettelyä pidettiin toisen maineen norkkimisena.
Perusteluissa sekaannusvaaraa eikä menettelyn tahallisuutta nimenomaisesti
edellytetty, mutta sekaannusvaara esiintyi edelleen perusteluissa. Todettiin lisäksi,
että ”markkinoinnin kokonaisarviointi kuitenkin osoittaa, että se [menettely] on
myös ollut omiaan aikaansaamaan sekaannuksen vaaran yhtäältä hakijan toiminnan
ja toisaalta vastaajan toiminnan välillä.”
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Elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden jäljittelyä on Suomessa arvioitu myös yleisissä tuomioistuimissa, mm. Vantaan kihlakunnanoikeuden (”KO”) päätöksessä 11.3.1991,
jonka Helsingin Hovioikeus vahvisti muuttamattomana ratkaisussaan ”Kotipizza”582.
Tapaus koski liiketoimintakonseptin ja siihen sisältyvien erilaisten visuaalisten elementtien käyttöä ravintolatoiminnassa.
KO:n mielestä immateriaalisten yksinoikeuslakien antaman suojan ulkopuolelle jäävän tuotteen ulkomuodon, pakkauksen tai muiden ominaisuuksien jäljittelyä ei ilman erityistä syytä voida pitää hyvän liiketavan vastaisena menettelynä. Jos
jäljittelyllä saadaan aikaan sekaannusvaara tuotteen kaupallisesta alkuperästä, jäljitellyn tuotteen tulee kuitenkin olla jossain määrin omaperäinen ja erottua muista
markkinoilla olevista tuotteista, jotta se voisi saada hyväkseen suojaa.
KO ei pitänyt tapauksessa sekaannusvaaraa ilmeisenä eikä hakijan toimintaperiaate ollut yksinomaan kyseiselle ravintolaketjulle tunnusomainen ja omaperäinen.
KO ei pitänyt jäljittelijän käyttämää jäljittelyä hyvän liiketavan vastaisena.
KO:n ratkaisussa viitattiin myös LTL:n 17.9.1990 (749/1990 Pizzaketju) asiassa antamaan lausuntoon. Lausunnon perusteluissa painotettiin kilpailunvapauden
turvaamisen pääsääntöä, jäljittelyn sallimista sekä sekaannusvaaran puuttumista tapauksen olosuhteissa. Hakijan toimintaperiaatteen todettiin lisäksi olevan lainattu
ulkomailta eikä sitä pidetty hakijalle omaperäisenä ja tunnusomaisena.

Edellä viitatut esimerkit suomalaisesta oikeuskäytännöstä erityisesti edellä käsitelty Dumle-tapaus osoittavat hyvin käsiteltävän kysymyksen (ilman sekaannusvaaraa -tilanne) osalta
vallitsevaa suomalaista legalistista laintulkintaperinnettä, joka nojautuu Pariisin yleissopimukseen, erityisesti sen 10 bis artiklan tapausluettelon esimerkkinä pidettyyn sekaannusvaaraan edellyttämiseen vaadittavana erityisenä ja välttämättömänä soveltamisedellytyksenä.
Toiseksi ne ilmentävät kilpailunvapauden toisin sanoen ”vapaan käytön” painottamisen
ensisijaisuutta ja korostamista suhteessa muihin suojaintresseihin.
Kuten Dumle-tapaus erityisen hyvin osoittaa, toimintaympäristössä on haasteellista yhteensovittaa kilpailuvapauden periaatetta (yleinen etu) ja elinkeinonharjoittajan yksityistä
suojaintressiä immateriaalioikeuden ulkopuolisessa yksittäisessä tilanteessa, jossa toisen elinkeinonharjoittajan mainetta ja tunnettuutta yritetään käyttää hyväksi elinkeinotoiminnassa ja samalla saatetaan vahingoittaa tai tuottaa haittaa toisen elinkeinonharjoittajan goodwill-arvolle.
Perusteltua kritiikkiä sekaannusvaaran asemaa kohtaan oikeuskäytännössä suojan
syntymiselle vaadittavana lähes absoluuttisena edellytyksenä SopMenL:n yleislausekkeen yhteydessä ovat esittäneet mm. Tiili, Castrén (lausunto Kotipizza-tapauksen yhteydessä) sekä Paukku.
Kritiikissä on tuotu esille, että mm. toisen maineen ja tunnettuuden oikeu582 Helsingin hovioikeuden ratkaisu Kotipizza S91/640 23.9.1992.
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deton käyttäminen erityisessä tilanteessa myös ilman sekaannusvaara -tilannetta
(mm. tuotteet tai palvelut eivät ole samanlaisia eivätkä samankaltaisia; eivätkä ne
ole samoissa tavaraluokissa; eivätkä elinkeinonharjoittajat ole toistensa suoria kilpailijoita, kuten mm. Dumle-tapauksessa ), voi silti osoittautua hyvän liiketavan
vastaiseksi tai muutoin sopimattomaksi menettelyksi elinkeinotoiminnassa erityisissä olosuhteissa.
Tällaista tulkintaa tukee erityisesti elinkeinonharjoittajan oikeussuojan tarve,
mikäli pyritään suojaamaan elinkeinonharjoittajan mainetta ja tunnettuutta sen
kasvavan merkityksen takia mm. tilanteessa, jossa mm. tavaramerkkiä koskeva lainsäädäntö ei tapaukseen sovellu. Mm. silloin, kun laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja TML 6§:n 2 momentin perusteella ei tule kysymykseen.
Suomessa maineen suojaamista on perinteisesti pidetty tavaramerkkilain soveltamispiirissä ratkaistavana kysymyksenä. Tällöin yleislausekkeen nojalla syntyvä
suoja on toissijaista. 583

Vastaavasti Saksassa UWG:n aiempi (1909) yleislausekkeen perusteella syntynyt traditio
edusti elinkeinonharjoittajan suojaintressien voimakasta ja ensisijaista korostamista, erityisesti 20. vuosisadan alkupuoliskolla annettujen ratkaisujen pohjalta 584. Saksalaisessa oikeustieteessä toteutettiin jäljittelytapausten jaottelu välillisestä tai välittömästä harhaanjohtumisesta seuranneeseen sekaantumisvaaraan tai tapauksiin, joissa ei esiintynyt sekaannusvaaraa.
Myöhemmässä vaiheessa Saksassa on myös pidetty vakiintuneesti mahdollisena saada suojaa
elinkeinonharjoittajan maineen oikeudetonta jäljittelyä vastaan ja siitä aiheutuvaa goodwill-arvon menetystä tai haittaa vastaan, vaikka jäljittelijän menettelystä ei aiheutuisi sekaannusta tai sekaantumisvaaraa tavara- tai palveluhyödykkeen kaupallisen alkuperän suhteen.
Seuraavassa esitetään joitakin esimerkkejä saksalaisessa oikeuskäytännössä esiintyneistä
tapauksista ja niihin sisältyvistä seikoista, joiden avulla pyritään valottamaan elinkeinonharjoittajan toisen maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä erityisenä suojan syntymisedellytyksenä.
Rolls-Royce-tapauksessa 585 vastaajana toiminut mainostoimisto oli tehnyt mainoksen Jim Beam -alkoholijuomalle. Vastaaja ei käyttänyt tavaramerkinomaisesti hakijan rekisteröityjä merkkejä ts. kantajan (Rolls-Roycen) omaperäisiä tunnusmerkkejä
mm. ”flying lady”.
Rolls-Royce edusti luksus-tuotetta. Hakija väitti, että sekä hakijan tunnusmerkit että goodwill-arvo kärsivät haittaa vastaajan jäljittelystä. Hakijan tiedettiin
myöntävän vain harvoin lisenssejä tunnustensa (tässä kuvien ts. esteettinen elementti) käyttöön. Käytettyjen tunnusten kokonaisuus oli hakijalle omaperäinen ja tunnusomainen. Kilpailusuhde oli olemassa mainoskuvien ja niiden käytön osalta.
583 Ks.myös ulkomaisia ratkaisuja mm. MD 2003:3 Hästens, GRUR 1983,247 Rolls-Royce, GRUR 1985, 550
Dimple, GRUR 1985,876 Tchibo/Rolex sekä BGH 1. Zivilsenat 2.12.2004 (juris) Bestellnummerübernahme.
584 Piper – Ohly – Sosnitza, s.408.
585 GRUR 1983, 247 Rolls-Royce.
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Vastaaja pyrki käyttämään hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan mainetta
omien tuotteidensa laadun osoittamiseksi.
Menettelyä pidettiin kiellettynä tapauksen erityisissä olosuhteissa.
Tchibo/Rolex-tapaus 586. Kantajan Rolex-kellon mallisuoja oli umpeutunut
vuonna 1972. Vastaaja (”V”) oli Tchibo-kahvipaahtimoketju, jolla oli useita kahvimyymälöitä [vert. edellä myös Gepäckpresse- ja Gartenliege-tapauksia, joissa vastaajana oli sama kahvipaahtimoketju kuin tässä tapauksessa] ja joissa myytiin lisäksi
jäljitelmäkelloja.
V alkoi myydä ”R calendar”-merkkistä miesten ja naisten kelloa hintaan 39,95
DEM vuonna 1980. Rolex-kellon vähittäiskauppahinta oli tuolloin 4650 DEM.
Kantaja osoitti, että sen sekä miesten että naisten Rolex-kellojen myynti oli laskenut. Kysymyksessä oli kantajalle taloudellisesti erittäin tärkeä tuote.
Kantajan Rolex-kellon todettiin mallisuojan umpeenkulumisesta huolimatta
olevan edelleen omaperäinen. Kantajan Rolex-malli oli säilyttänyt joitakin tunnusmerkkejä, joista oli edelleen erotettavissa sen kaupallinen alkuperä ja sen erikoislaatuisuus. Tapauksessa V:n jäljitelmämalli sisälsi kombinaation kantajan kellon eri
tunnusmerkeistä. Muitakin kellojäljitelmiä esiintyi markkinoilla, mutta niiden ei
todettu kuitenkaan vieneen Rolex-mallilta sen omaperäisyyttä. Vastaajan jäljittely
vahingoitti kantajan mainetta.
Rolex-kellojen ei todettu muodostuneen yleisesineeksi (Allgemeingut). Tietty
V:n jäljittelemä kellomalli oli arvokkain. Tapaus koski lisäksi luksustavaroiden jäljittelyä.
Todettiin, että ”ostajat eivät sekaannu, mutta suuri yleisö liittää luksusarvon ja
maineen vastaajan malliin” – päätöksessä oltiin sitä mieltä, että jäljittelyä pidettiin
kiellettynä siitä huolimatta, oliko aiheutunut sekaannusvaaraa kaupallisesta alkuperästä.
Dimple-tapauksessa 587 vastaaja (”V) käytti hyödykseen kantajan kuuluisia alkoholijuomamerkkejä ”Dimple” ja ”Chivas” omassa kosmetiikkasarjassaan, joka oli
suunnattu miehille.
V käytti ensinnäkin hyväksi toisen goodwill-arvoa toisen lajityypin tavaroissa (kosmetiikka). Kaksoiskäyttöä ei pidetty sallittuna. Vaikka V ei ollut kantajan
suora kilpailija [ts. ei ollut olemassa konkreettista kilpailijasuhdetta], silti vallitsi
kilpailusuhde (”Wettbewerbsverhältnisse”). Kantajan merkillä oli lisäksi ylivertainen maine (”Ruf so überragend ist, dass eine wirtschaftlich sinvolle Verwertung in
Betracht kommt”).
BGH:n mielestä läheneminen kohti toisen tuotetta oli tyypillistä luksustuotteille, mutta oli kuitenkin samalla huomioitava riski, että elinkeinonharjoittajan
individuaalisuoja (ts. menettelysuoja) voi ulottua laajemmalle kuin immateriaalisen
yksinoikeuden perusteella syntyvä suoja.
Päätöksessä oltiin sitä mieltä, että maineen suoja voi ainoastaan tulla kysymykseen, jos on vaaraa kilpailulle (ts. se vaarantaa kilpailuinstituution). Suoja on mah586 GRUR 1985, 876 Tchibo/Rolex. Vrt. ts. WRP 1996, 710 Uhren-Applikation. Vert. myös ts. käyttötavaran
osalta mm. MT:1986: 3 Seurapelin jäljittely (Kimble).
587 GRUR 1985,550 Dimple.
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dollista vain yksittäistapauksessa, jos kuuluisa ja tunnettu merkki on kysymyksessä
ja yksittäisen toimijan intressi on yhtenevä julkisen - muiden tahojen – intressin [ts.
yleisen edun] kanssa.
McLaren-tapauksessa 588 vastaaja (”V”) valmisti autorataa Carrera-nimisellä
tuotemerkillä. Autorataan kuului autoradalla ajettavia formula-autoja mm. McLaren-kilpa-autoja.
McLarenin väreissä ja nimellä valmistettujen leikkiautojen valmistusta ja myyntiä ei pidetty tapauksen olosuhteissa sopimattomana jäljittelynä. Tuomioistuimen
mielestä elinkeinonharjoittajien välillä todettiin vallitsevan kilpailusuhde. Tuomioistuin vertasi tapausta Rolls-Royce-tapaukseen. McLaren-tapauksessa vastaaja ei
voinut myydä autorataa mainitsematta ”McLaren”-nimeä (toisin sanoen oli hyväksytty peruste käytölle). V oli lisäksi vuosia valmistanut po. leikkiautoa autoradan
yhteydessä.
V:n päämääränä ei ollut myydä Mclaren-autoja ja käyttää McLarenin mainetta
ja tunnettuutta, vaan V: n pyrkimyksenä oli myydä autorataa, johon sisältyi autoradalla ajettavia formula-autoja mm. McLaren-auto.
Jäljittely sallittiin.
N.B. On kuitenkin huomattava mahdollinen vaikutus lopputuloksen suhteen,
jos V olisi markkinoinut autorata toisella tavalla.
Les Paul Gitarren -tapauksessa 589 todettiin, että vastaajan (”V”) jäljittely on
sopimatonta ilman sekaannusvaaratilannetta, jos originaalin ”omaperäisyys” on säilynyt ja originaali on laajasti tunnettu [tapauksen kannalta] relevantissa asiakaskunnassa.
V ei pyrkinytkään jäljittelemään kitaran ääntä tai kitaran valmistukseen liittyvää teknologiaa. V pelkästään jäljitteli hakijan kitaran ulkomuotoa kokonaisuutena. V:n tuote oli myös tehty laadultaan huonompitasoiseksi. Vastaajan kitaramallia myytiin lisäksi huomattavasti halvemmalla hinnalla 590. Markkinoilla oli myös
myynnissä useita kitaramalleja.
Jäljittelyä ei pidetty sallittuna.

Saksan UWG:n (2004) reformin yhteydessä lakiin otettiin erityinen säännös UWG 4§:n
Nro. 9 a – c kohdat, joihin kodifioitiin oikeuskäytännössä 20. vuosisadan alusta asti nykypäivään asti esiintyneet keskeisimmät sopimatonta jäljittelyä koskevat tapausryhmät. UWG
4 §:n Nro. 9 (b) kohta sääntelee nimenomaisesti toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja

588 BGH GRUR 1994,732 McLaren. Vert. edellä Kneppis-autotapaus. Ks. myös WRP 2007, 1272 Ipod. Tapauksessa pidettiin toisen elinkeinonharjoittajan maineen käyttämistä kohtuuttomana, vaikka kysymyksessä ei ollut maineen siirto. Kohtuuton ja ilman perustetta tapahtunut käyttö riitti sopimattomuudelle tässä
tapauksessa.
589 GRUR 998,830 Les Paul Gitarren. Ks. korkeampilaatuisen hyödykkeen maineen käytöstä ja tämän seikan
vaikutuksesta mm. WRP 2010,1465 Femur-Teil.
590 Ks. myös GRUR 1966, Saxophon. Tapauksessa vahvistettiin, että huomattavasti alhaisempi hinta oli eräs
indisio sopimattomuudesta, kuten myös mm. välitön ja suora jäljittelytapa, vastaajalla ei ollut omaa panosta,
teknisen apuvälineen käyttö tilanteesssa, jossa kokemusperusteisesti isot kehityskulut originaalivalmistajalla.

206

tunnettuuden oikeudetonta käyttöä 591. Tämän johdosta on huomattava, että tulkintakäytännössä on havaittavissa muutosta edellä viitattujen tapausten jälkeen syntyneessä oikeuskäytännössä. Jäljittelyyn entistä sallivammin suhtautuvasta tulkintakäytännöstä ovat esimerkkeinä mm. seuraavat ratkaisut.
Edellä alussa esitetyssä esimerkkitapauksessa Tupperwareparty 592 tuomioistuimen
mielestä V ei jäljitellyt sopimattomasti.
Tupperwareparty ei ollut BGH:n mielestä omaperäinen. Puuttui lisäksi toisen
maineen ja tunnettuuden käyttö. Välillinen maineen siirto oli tapauksen olosuhteissa lisäksi vähäistä: vastaajan käyttämät tunnukset [ mm. Leifheit TopParty] eivät
olleet tarkoitettuja identtisille tavaroille tai palveluille. Kantajan Tupper(ware)party
toteutettiin tiettynä jakelu- ja myyntikonseptina.
Vastaajalla todettiin olevan käytössä eri myyntitapa [jakelumuoto], eikä ollut
kysymyksessä välillistä kaupallisen alkuperän sekaantumista, eikä muuta kuin vähäistä tunnusten samankaltaisuutta osoitettu. Konsepteilla oli vain vähän yhteneväisyyksiä. Erityiset olosuhteet puuttuivat.
Handtaschen-tapauksessa 593 (2004), joka koski naisten käsilaukkuja ja niiden
jäljittelyä, todettiin, että vetoaminen kohtuuttomaan oikeudettomaan toisen maineen käyttämiseen voi perustua lähinnä UWG 4§:n Nro. 9 a – c kohdan erityistilanteisiin, mutta tapausluetteloiden ulkopuolelle sijoittuvan tilanteen oikeudenvastaisuutta ei ole kuitenkaan täysin suljettu pois. Toisin sanoen sopimattoman
jäljittelyn arviointi voi poikkeustapauksessa perustua myös UWG 3 §:n 1 momentin yleislausekkeeseen.
Elinkeinonharjoittajien laukkujen välillä ei ollut osoitettu silmin havaittavissa
olevaa sekaannusvaaraa. Jäljittelyä pidettiin sallittuna.
Edellä jo esitetyssä Hartplatzhelden-tapauksessa594 todettiin, että osapuolten välillä oli kilpailusuhde. Oli myös jäljitelty.
Jäljittelyn ei katsottu edellyttävän, että kysymyksessä on oltava identtisiä tavaroita [tässä” interchangeable”]. Jäljittelyn kohteena katsottiin voivan myös esiintyä
palvelu – esim. tässä amatöörijalkapallovideon esittäminen yleisölle Internetissä.
”Haitta kantajan maineelle” sisälsi tässä tapauksessa sen, että erityisesti kantajan
mahdollisuudet ansaita mainostuloja tulevaisuudessa saattoivat vaarantua vastaajan
menettelyn seurauksena.
Kysymyksessä on kaiken kaikkiaan varsin ristiriitainen ratkaisu. BGH:n ratkaisussa jäljittely sallittiin.
Viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä voi vielä mainita esimerkkinä mm. tapauksen Einkaufswagen. Siinä painotettiin erityisesti kokonaisarvioinnin tekemisen tär-

591 UWG 4.9 § (b) kohta:” die Wertschätschung der nachgeahmten Ware order Dienstleistung unangemessen
ausnutzt oder beeinträchtigt.“
592 GRUR 2003,973 Tupperwareparty.
593 GRUR 2007,795 Handtaschen.
594 BGH GRUR 2011,436 Hartplatzhelden.
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keyttä erityisistä olosuhteista tilanteessa, jossa käsiteltiin toisen maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä.
Katsottiin, että kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon mm. kaikki tapauksen relevantit olosuhteet, erityisesti jäljittelyn aste sekä originaalin maine ja
tunnettuus. Einkaufswagen-tapauksessa kantaja oli maailman suurin ostoskärryjen
valmistaja, joka on myynyt jäljittelyn kohteena ollutta mallia Saksassa jo yli 30
vuotta. Ostoskärryjä käytettiin laajalti vähittäiskaupan piirissä. 595

Samalla tavoin kuin Saksasta Ruotsista on löydettävissä runsaasti oikeustapausaineistoa, joka
koskee toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttämistä.
Jo aiemmin esitetyssä esimerkkitapauksessa HEMGLASS konkretisoitiin toisen maineen käyttöön liittyvää rajanvetoa596. HEMGLASS-tapauksessa MD otti kantaa mm. sopimattoman jäljittelyn erityiseen kriteeristöön.
Tapauksessa edellytettiin ensinnäkin jäljittelyn kohteelta omaperäisyyttä ja tunnettuutta sekä sekaannusvaaran ilmenemistä.
MD totesi vastaajan jäljittelystä kokonaisuutena, että ” som helhet har fått en
form som ligger anmärkningsvärt närä Hemglass. Inget av de ovan bedömda inslagen i marknadsföring har dock befunnits otillbörligt i och för sig”. Kuitenkin
vastaajan käyttämää markkinointitapaa pidettiin normaalina, ellei markkinointia
koskevasta erityissäännöksestä muuta johdu. Yhtäläisyyksiä palvelukonseptin toteutuksessa pidettiin sekä tuotteille että alalle tyypillisinä.
Ratkaisussa oltiin sitä mieltä, että ei ollut käytetty kantajalle tunnusomaisia ja
omaperäisiä tunnusmerkkejä. Vastaajan menettelyä (”Art und Weise”) ei pidetty
tapauksessa sopimattomana ja pääsäännön (kilpailunvapaus) mukaisesti jäljittelyä
pidettiin tapauksen olosuhteissa sallittuna. Ratkaisussa arvioitiin toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn rajoja. Ratkaisu herätti
myös kovasti kritiikkiä597.
Bernitzin mukaan vastaajalla olisi ollut käytössään mm. lukuisia ja vaihtoehtoisia värimahdollisuuksia eikä vastaaja myöskään neutralisoinut sekaannusvaaran
syntymistä. Bernitzin käsityksen mukaan näin vastaajan olisi pitänyt toimia. Lisäksi
vastaajan menettely sisälsi systemaattista jäljittelyä.
MD kuitenkin päätyi lopputuloksessa painottamaan kilpailunvapautta yli muiden suojaintressien suojaamisen.

595 GRUR 2013, 1052 Einkaufswagen III. Ks. myös LG Köln 10.5.2012 31 O 618 Raymond Weil ja WRP
2009,1374 Knoblauchwürste.
596 Ks. MD 1993:26 HEMGLASS.
597 Bernitz (1993), s. 540–544.
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Muita toisen elinkeinonharjoittajan maineen oikeudetonta käyttöä käsitteleviä ruotsalaisia
markkinaoikeuden ratkaisuja ovat mm. Robinson 598, Hotel Villa Villekulla 599, Gladiatorna 600,
Ullared 601ja Hästens 602 .
MD 1999:21 Robinson. Aiemmin jo viitatussa Robinson-tapauksessa Ruotsin markkinaoikeus kielsi Robinson-nimen käytön markkinoinnissa, jossa se yhdistettiin
läheisesti toisen elinkeinonharjoittajan (TV-kanavan) tunnettuun samannimiseen
TV-ohjelmaan.
Sveriges Television (SVT) alkoi syksyllä 1997 esittää TV-ohjelmaa nimeltä
”Expedition: Robinson”. Ohjelma herätti suurta huomiota yleisön keskuudessa.
Katsojamittausten mukaan viimeisimmät lähetykset keräsivät yli 2 miljoonaa katsojaa. Toteutettiin uusi sarjakausi ja ohjelmaa alettiin esittää syksyllä 1998.
Keväällä 1997 SVT ja vastaaja (tunnettu elintarvikeyhtiö) olivat käyneet neuvotteluja Expedition: Robinson -ohjelman nimen ja siihen liittyvän maineen käyttämisestä vastaajan snack-tuotteiden markkinoinnissa. Neuvottelut kariutuivat,
mutta vastaaja päätti hyödyntää ilman lupaa tai perustetta käyttämiselle kantajan
mainetta ja tunnettuutta omien tuotteidensa markkinoinnissa monin eri tavoin
mm. Internetissä ja kauppaliikkeissä. Vastaajan jäljittely tapahtui samanaikaisesti,
kun ohjelmasarjaa esitettiin. Vastaaja väitti menettelynsä perustuvan romaaniin Robinson Crusoe vuodelta 1719 eikä SVT:n ohjelmasarjaan. Radiossa oli myös esitetty vuosina 1992 – 1998 perjantai-iltaisin ohjelma: ”Ingen fredag utan Robinson
Crusoe”.
Kantaja väitti mm., että vastaaja oli selvästi ”yhdistänyt” snack-tuotteet ja niiden markkinoinnin lauantai-illan viihdeohjelman esittämisen kanssa.
Todettiin mm., että ”det renommé och goda anseende som OLW (vastaaja)
utnytjat är skapat genom SVT:s Robinson program. Det är det värde som SVT
byggt upp som SVT vill skydda och som OLW snyltat på. Det är det otillåtna associationsskapandet som utgör renommésnylting. Renommésnylting handlar om ett
otillbörligt uttnytjande till egen fördel av det goda anseende som en annan näringsidkare byggt upp och bygger primärt på ett oauktoriserat associationsskapande till
skada för den andra näringsidkaren (SOU 1993:59, s.322).”
MD vahvisti, että TV-ohjelmaan liittyi merkittävä kaupallinen arvo (rennomé).
TV-ohjelmalla oli suuri huomioarvo (uppmärksamhetsvärde).
Kieltotuomio rajoitettiin vain Robinson-nimen käyttämiseen ”i närä anknyting
till Tv-programmet på så sätt som har skett i den påtalade marknadsföringen eller
på väsentligen samma sätt.”
MD:n tulkinnassa voidaan pitää mielenkiintoisena seikkana sitä, että kantajan
598 MD1999:21 Robinson.
599 MD 2008:8 Saltkråkan vs. Hotel Villa Villekulla.
600 MD 2002:17 Gladiatorna.
601 MD 2003:25 Ullared.
602 MD 2003:3 Hästens.		
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suojaintressiä ts. kontrollia maineeseen ja ansaintamalliin haluttiin turvata tapauksessa riittävällä tavalla. Katsottiin, että SVT:llä tuli olla oikeus itse päättää kenen
osapuolten kanssa se toimii yhteistyössä koskien merchandisingia (vert. myös edellä
Hartplatzhelden-tapauksessa esiintyi samaa argumentointia kantajan ansaintamallin
turvaamisesta).
Neuvottelujen kariutumisella ja vastaajan tietoisuudella voi myös olettaa olevan
merkitystä lopputuloksen suhteen. Markkinaoikeus oli lisäksi sitä mieltä, että riippumatta siitä, oliko kysymyksessä jonkin immateriaalisen yksinoikeuden loukkaus
vai ei, vastaajan menettelyä tarkasteltiin itsenäisesti MFL:n perusteella lain soveltamisalueella.
Kantaja vaati ainoastaan vastaajan jäljittelyn kieltämistä, sillä perusteella, että
kysymyksessä oli sopimaton jäljittely – eikä perustuen immateriaalisen yksinoikeuden loukkaukseen.
MD 2008:8 Saltkråkan vs. Hotel Villa Villekulla. Tapauksessa vastaaja käytti
hotellipalveluidensa markkinoinnissa sopimattomasti hyväksi toisen mainetta ja
tunnettuutta (”renommésnyltning”).
Kirjailija Astrid Lindgrenin perikunnalle oli siirretty sopimuksin kaikki oikeudet Peppi-kirjoihin ja niissä esiintyviin hahmoihin. Astrid Lindgrenin Peppi-kirjojen tapahtumapaikkakunnalla Vimmerbyssä sijaitseva täysin perikunnan ulkopuolinen hotelli vaihtoi nimensä ja alkoi markkinoida hotellipalveluja ”Hotel Villa
Villekulla”-nimellä ilman perikunnan lupaa tai suostumusta.
Hotel Villa Villekulla oli laajasti tunnettu ja sidoksissa nimenomaan kirjailija
Astrid Lindgrenin perintöön, jota vastaaja oikeudettomasti hyödynsi. Hyödyntäminen tapahtui ilman mitään korvausta kantajalle ts. Astrid Lindgrenin perikunnalle.
Todettiin, että vastaajan menettely oli sopimatonta, vaikka ei esiintynyt sekaannusvaaraa.
MD 2002:17 Gladiatorna. Vastaaja oli käyttänyt hyväkseen kantajan (TV-4:n)
mainetta sopimattomasti hyödykseen. Lisäksi vastaajan markkinointia pidettiin
harhaanjohtavana. 603
MD 2003:25 Ullared. Vastaaja oli aiemmin harjoittanut vähittäiskauppatoimintaa Ullaredissa ja sittemmin myynyt liiketoimintansa toiselle elinkeinonharjoittajalle. Vastaaja oli kuitenkin palannut vähittäiskauppaliiketoiminnan pariin kilpailukiellon päätyttyä.
Vastaajan toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden jäljittelyä pidettiin sopimattomana.
603 Tapauksen perusteluissa todettiin mm. tiivistetysti seuraavasti: ”Av utredningen i målet får anses klarlagt att
Gladiatorerna är ett så uppmärksammat och väl känt TV-program att detta skapat ett renommé för TV-4.
För att renommésnyltning skall anses föreligga förutsätts att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. Ytterligare
ett villkor för att förfaranden skall kunna innebära renommésnyltning är att det som utnyttjas är väl känt på
marknaden så att det förknippas med den andre näringsidkaren enligt vad som nyss angetts. Förfaranden av
detta slag bedöms enligt generalklausulen i 4 § MFL och det otillbörliga i dessa fall består i att ”den snyltande”till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna
vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också
ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra konsumenternas marknadsöverblick.”
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MD 2003:3 Hästens. Kantajan laajan käytön ja huomattavien markkinapanostusten ansiosta kantajan ruutukuvio oli tunnettu ja se yhdistettiin hakijaan.
Vastaajan jäljittelyä pidettiin sopimattomana toisen maineen oikeudettomana
käyttämisenä.604

Kuten edellä viitatuista esimerkkitapauksista käy ilmi, Ruotsin markkinaoikeus on useissa
ratkaisussaan päätynyt kieltämään toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden
oikeudettoman käytön, vaikka kysymyksessä ei olisi ollut sekaannusvaaraa tuotteiden tai
palveluiden kaupallisesta alkuperästä. Edellytyksenä kieltämiselle on yleisesti vaadittu, että
jäljittelyn kohde on ollut omaperäinen ja laajasti tunnettu.
Toiseksi tapauksille on ollut yhteistä, että niissä elinkeinonharjoittajan maine ja tunnettuus on usein ollut sidoksissa muihin kuin tavanomaisiin kulutustavaroihin tai päivittäistavaroihin.
Kolmanneksi menettelyn sopimattomuus on em. tapauksissa pitkälti perustunut MFL:n
yleislausekkeen perusteella tapahtuvan toisen maineen ja tunnettuuden käytön kieltämiseen
(”renommésnyltning”) 605.
”Renommésnylting” tarkoittaa toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudetonta ja kohtuutonta (obehörigen) käyttöä ilman, että menettelystä
aiheutuu sekaannusvaaraa kaupallisesta alkuperästä. Sekaannusvaaraa ei siis ole asetettu suojan syntymisedellytykseksi. Suojaobjektilta edellytetään sen sijaan laajaa
mainetta ja tunnettuutta (”väl känt”).
Toisen maineen ja tunnettuuden oikeudettoman käytön ts. maineen suojan
(”renommésnyltning”) sääntely perustuu MFL:n yleislausekkeen (5§) ja (6§) nojalla muodostuneeseen laajaan tulkintakäytäntöön, eikä maineen suojaa varten nimenomaisesti säädettyyn erityiseen säännökseen, kuten Saksassa 606. 607

604 Ks. myös mm. SOU 1993:59, s.327.
605 Ks. lähemmin käsitteestä ”renommésnyltning” ts. jäljittelijä hyödyntää toisen mainetta ja tunnettuutta ilman
tavaran samanlaisuutta. Ks. mm. SOU 1993:59, s 322. Ks. myös lähemmin muita tapauksia mm. MD
1985:11 Marlboro (käyttö sallittiin) ja MD 1989:19 Globen.
606 Vert. Saksan UWG:ssa on erityissäännös 4§ Nro. 9 (b) kohta. Ks. mm. Piper – Ohly – Sosnitza, s. 408–411
ja UWG 4§ Nro. 9 (b) kohta Rufsausbeutung. Voimassa olevassa MFL:ssä ei ole tästä erityissäännöstä,
vaikka sitä ehdotettin vuoden 1995 MFL:ään. Ks. myös SOU 1993: 59, s.535.
607 MFL 5:“Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.“ MFL 6:“ Marknadsföring
som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån
påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.”
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Ruotsissa ensimmäinen ja yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan maineen suojaa painottavaa markkinaoikeuden uutta doktriinia ilmentävä ratkaisu oli BOSS-tapaus 608.
Siinä vastaajana ollut vakuutusyhtiö käytti vakuutustuotteiden markkinoinnissa lehti-ilmoituksessa hyväkseen toisen elinkeinonharjoittajan tunnettua miesten
vaatemerkkiä ”BOSS” ja sen mainetta.
Kantaja vaati vastaajalle kieltoa markkinoida vakuutuspalveluita tavalla, joka
oikeudettomasti hyödyntää kantajan mainetta ja tunnettuutta (renommésnylting).
Vaikka kysymyksessä eivät olleet samanlaiset tai samankaltaiset hyödykkeet,
eivätkä toistensa kanssa kilpailevat yritykset, markkinaoikeuden mielestä vastaaja
käytti oikeudettomasti hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan mainetta (renommésnylting).
Jäljittelyä pidettiin sopimattomana.
Edellistä tapausta varhaisemmassa Ruotsin markkinaoikeuden ratkaisussa suojaa
toisen maineen ja tunnettuuden jäljittelyä vastaan ei vielä myönnetty. MD1989:19
Globen.
Globen-tapauksen olosuhteissa vastaaja mm. käytti mainoksessa Globen-arenan
(pallon) kuvaa ja viittasi siihen tekstissä tarkoituksessa edistää STATOIL- nimellä
myytävien vastaajan tavaroiden (ts. piknik-korien) ja palveluiden myyntiä (ts. lipunmyyntiä Globen-arena tilaisuuksiin).
Globen ei ollut käytössä kantajan tavaramerkkinä tavaroille eikä palveluille eikä
sille ollut vakiintunut mainetta ja tunnettuutta.
MD ei myöntänyt suojaa Globen-areenan rakennuttaja-projektille (kantajalle), koska sen mielestä projektilta puuttui ”kaupallinen maine ” liittyen Globeniin
(kommersielt rennommé).
Myös harhaanjohtavuus kaupallisesta alkuperästä puuttui. Kysymyksessä ei ollut toisen elinkeinonharjoittajan maineen oikeudeton käyttö.
Tulevan tutkimuksen varaan jää mm., voidaanko MFL:ään perustuvaa elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden suojaa (”renommésnylting”) ja sen
Suomen osalta erilaista kehitystä Ruotsiin 1990-luvulta lähtien pitää myös eräänä
osoituksena ruotsalaisen elinkeinoelämän erilaisesta suhtautumisesta markkinointiin, brändiin ja maineen pitkäaikaiseen rakentamiseen ja sen turvaamiseen sekä
niitä tukevan regulaation merkityksestä elinkeinonharjoittajan maineen suojalle
(goodwill-arvolle).
Viimeaikaista oikeuskäytäntöä sopimattomana pidettävästä jäljittelystä ja toisen maineen oikeudettomasta käytöstä Ruotsissa osoittavat myös mm. tapaukset
”Sanitetsporslin” ja ”Finncrisp” 609.

608 MD 1993:9 BOSS. Ensimmäisen kerran MD myönsi suojaa jäljittelyä vastaan renommésnylting-tilanteessa
MD 1987:10 Pre-Glandin. Tapauksessa oli kysymys toisen tuotteen (luonnontuote) harhaanjohtavasta ja
toisen maineen kannalta sopimattomasta jäljittelystä. Ks. myös aikaisempia tapauksia mm. MD 1974:5
Blomin.
609 MD 2003:22 Finncrisp sekä MD 2012:12 Sanitetsporslin (IFÖ v. Gustavsberg).
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Toisen elinkeinonharjoittajan mainetta ja tunnettuutta koskevissa jäljittelytapauksissa erityisenä tilanteena on lisäksi monesti esiintynyt mm. vastaajan aikaisempi yhteistoimintasuhde
(mm. HEMGLASS, Gladiatorna, Robinson ja Ullared) jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan
kanssa. Tällöin toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden käytölle ei ole usein
pystytty näyttämään perusteltua (laillista) syytä. Perusteltuna syynä on oikeuskäytännön
perusteella voinut olla mm. varaosien myynnin yhteydessä tapahtuva viittaaminen ei-tavaramerkinomaisesti Vert. myös edellä mm. Abloy-tapauksesta ja Bestellnummerübernahme-tapauksesta esitettyä. Samoin myös tavaramerkkioikeutta erityisesti koskeva KKO 2006:17
Gillette. Jälkimmäisessä sallittiin viittaaminen toisen elinkeinonharjoittajan merkkiin perustellusta syystä ja ei-tavaramerkinomaisesti.
Tiivistetysti on mahdollista todeta, että elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden
kasvava merkitys elinkeinotoiminnassa on lisännyt elinkeinonharjoittajan kiinnostusta sekä
legitiimiä intressiä maineen suojan turvaamista kohtaan. Vaikka maineen suoja on esiintynyt
erityisenä edellytyksenä oikeuskäytännön mukaan etenkin Saksassa ja samoin Ruotsissa Suomea useammin, se on toiminut kuitenkin vain eräänä huomioon otettavana (ts. ei ainoana)
erityisenä edellytyksenä muiden erityisten edellytysten ohella 610.
Saksan ja Ruotsin tulkintakäytäntö ”ilman sekaannusvaaraa”-tilanteessa on osoittautunut aikaa joustavammin mukailevammaksi kuin tulkintakäytäntö Suomessa.
Suomessa on legalistisesti tukeuduttu Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklaan tulkintakäytännössä, vaikka markkinaoikeuden viimeaikaisessa doktriinissa on osoitettavissa tapahtuneen muutosta erityisesti Ulf Granströms Båtvarv-tapauksen myötä.
Runsas tapausaineisto toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden oikeudettoman käytön ympärillä Ruotsissa ja Saksassa toimii myös eräänä indikaattorina näissä maissa esiintyvästä omalta osin Suomea vahvemmasta traditiosta markkinointiin, mikä samalla
ilmentää yleisemminkin arvostuksia liittyen maineen ja goodwill-arvon pitkäkestoiseen rakentamiseen ja puolustamiseen – sekä myös tämän seikan sääntelyyn. Elinkeinonharjoittajat
ovat Saksassa ja Ruotsissa olleet vaatimassa suojaa maineen oikeudetonta käyttöä vastaan ja
saaneet sitä. Erityisesti Saksassa pienelle ja keskisuurelle yritykselle UWG:n yleislauseke on
mahdollistanut turvaa maineen jäljittelyä vastaan usein kalliin ja aikaa vievän immateriaalisen yksinoikeusuojan hankkimisen asemasta.
Erityistä merkitystä voidaan lisäksi osoittaa olleen oikeuskäytännön perusteella mm.
sillä seikalla, millainen suojan kohde on rakenteeltaan ja muodoltaan, onko kysymyksessä
kokonaisuus, tavara- vai palveluhyödyke, onko kysymyksessä ollut luksustavara vai päivit-

610 Ks. Laas, s.149. Laas esittää, että Saksassa on nimenomaisesti vahvistettu Tele-info-CD -tapauksen yhteydessä, että maineen ja tunnettuuden käyttö ei yksin riitä kvalifioimaan menettelyä sopimattomaksi, mutta
yhdessä muiden erityisten olosuhteiden kanssa se muodostunee kyllä relevantiksi kriteeriksi ” mit weiteren
Umständen die besondere Unlauterkeit begründet”.
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täistavara 611. Erityisesine – erityisesti luksustavara (Rolex) tai investointitavara (Les Paul
Gitarren) – on omannut maineen syntymiselle vaikutuksellista erityistä omaperäisyyttä ja
vaadittavaa tunnettuutta relevantissa asiakaskunnassa tai elinkeinopiirissä herkemmin kuin
yleisesineenä tai käyttöesineenä esiintyvä ”banaali” kulutustavara tai päivittäistavarakaupassa
esiintyvä massatavara. 612
Edellä käsitellyn perusteella erityisesti elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden
tarkastelu yleislausekkeen erityisenä soveltamisedellytyksenä myös painottuu palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn yhteydessä arvioitavana keskeisenä erityisenä edellytyksenä
luvussa 6 tapahtuvan käsittelyn yhteydessä.
5.2.2.5 Jäljitellyn objektin käytettävyys ja toiminnallisuus itsenäisenä kriteerinä
Erityisenä kriteerinä yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan edellytysten tulkinnassa on
tulkintakäytännössä arvioitu myös jäljitellyn objektin käytettävyyttä ja toiminnallisuutta.
Toiminnallisuuden ja käytettävyyden tarkastelu yleislausekkeen yhteydessä pohjautuu
pitkälti niiden käyttämiseen immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella syntyvän suojan
yhteydessä. Mm. mallioikeuden suojapiiriä on rajoitettu toiminnallisuuden ja käytettävyyden perusteella, vaikka kysymyksessä olisi muutoin ollut edellytykset täyttävä uusi ja yksilöllinen malli 613. Tällöin on mallioikeudessa haluttu turvata vapaata kilpailua mm. varaosien
saatavuuden osalta.
Toisen elinkeinonharjoittajan tuotteen teknisten ominaisuuksien, jotka eivät saa suojaa
immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella, mutta joilla on vaikutusta toiminnallisuuteen,
jäljittelyä on pääsääntöisesti pidetty sallittuna.

611 Ks. lähemmin koskien päivittäistavaroita mm. MD 2002:27 Viennetta. Tapauksessa pakkaukset erosivat
eikä ”renommésnyltning” ollut kyseessä. Ks. myös MD 2003:22 Finncrisp. Kysymyksessä oli laajasti tunnettu
kuluttajatuote, jolla oli iso markkinaosuus yli 68 %. Todettiin, että sekaannusvaara oli kysymyksessä. Ks.
myös muotitavaroiden osalta mm. GRUR 1998, 477 Trachtenjanker. Tapauksessa uusi kombinaatio omasi
riittävää omaperäisyyttä, kuten muotivaatesarja Modeneuheit-tapauksessa.
612 Ks. lähemmin myös muita päivittäis- ja käyttötavaroita koskevia ratkaisuja mm. Cadbury-Schweppes 1 ALL
ER (All England Law Report 213 [1981] RPC (Reports of Patent Design and Trade Mark Rights 429 PC
(Privy Co), Societe Mars Alimentaire v Societe Aegean Trade Cy and Istanbul Gida Dis Ticaret As, Court of
Appeal Paris, 17.5.1993,1993 12 EIPR, 282 sekä MD 2003:7 Digestive.
613 MallioikeusL (12.7.2002/596) 4 §: n (b) kohdan mukaan ” Mallioikeutta ei voida myöntää tuotteen
ulkomuodon piirteille, jotka 1) määräytyvät ainoastaan tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan 2) on
toisinnettava tarkalleen samanmuotoisina ja kokoisina, jotta mallin sisältämä tuote voitaisiin mekaanisesti
liittää toiseen tuotteeseen tai asentaa siihen, sen ympärille tai sitä vasten siten, että kumpikin tuote toimii
tarkoitetulla tavalla.”
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Rajanvetoa, joka liittyy jäljitellyn suojaobjektin toiminnallisuuteen erityisenä edellytyksenä yleislausekkeen yhteydessä, ilmentää erityisesti saksalainen oikeustapaus Rollstuhlnachbau.614
Rollstuhlnachbau-tapauksessa BGH oli sitä mieltä, että kantajan tuote (rullatuoli)
oli omaperäinen. Rullatuoli omasi lisäksi laajan tunnettuuden relevantissa asiakaspiirissä. Toisin sanoen omaperäisyys tässä yhteydessä tarkoitti, että tuotteen erityinen design tai sen piirteet osoittavat sen kaupallisen alkuperän tunnettuuden relevantissa elinkeinopiirissä.
Tuomioistuin vahvisti implisiittisesti, että tuotteen omaperäisyys voi perustua
myös teknisiin piirteisiin: ”nähtävissä olevat tekniset piirteet eivät pelkästään osoita
kaupallista alkuperää, vaan myös laatuodotuksia, joita ostajakunnalla on.”
Tapauksen yhteydessä tehty erikoisselvitys myös osoitti, että mm. jäljittelijän
jäljittelemät piirteet eivät olleet teknisesti välttämättömiä, vaan ne olivat designelementtejä ja niiden käyttäminen oli siten jäljittelijän vapaassa valinnassa.
BGH:n mielestä kilpailunvapaus tarkoittaa, että kilpailussa on oltava pääsy”
tekniikan tasoon ”. ”State of art” on oltava vapaana. Näin ollen teknisiä ratkaisuja,
jotka ovat public domainin piirissä, tulee voida käyttää vapaasti. Jäljitelmän myynti
voi kuitenkin olla hyvän liiketavan vastaista, mikäli kokonaisuus, joka koostuu teknisestä ja käytännöllisestä elementistä on identtisesti kopioitu tai melkein identtisesti kopioitu.
BGH:n mielestä jäljittelijällä olisi ollut käsillä olleessa tapauksessa mahdollisuus
differoida toimintaansa ts. käyttää muuta vaihtoehtoista ratkaisua. Tapauksessa oli
lisäksi kysymyksessä kompleksi tekninen laite, jolla oli korkea omaperäisyys. Originaali asetti laatustandardin markkinoilla. Osoitettiin lisäksi, että jäljiteltävä tuote
oli melkein kokonaan identtisesti kopioitu [ts. kysymyksessä melkein identtinen
jäljittely]. Lisäksi jäljittelijän menettely aiheutti sekaannusta.
Tapauksen olosuhteissa jäljittelijän menettelyä pidettiin sopimattomana. 615

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen soveltamisen kannalta ratkaisevassa asemassa toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen liittyen on
ollut oikeuskäytännön perusteella erityisesti se seikka, onko toisen elinkeinonharjoittajan
tuotteen tai palvelun jäljittely ollut välttämätöntä jäljittelijän oman jäljitelmätuotteen tai
-palvelun käytettävyyden tai toiminnallisuuden kannalta.616
Mm. BGH GRUR 1999,751 Güllepumpen. Pumpun teknisten tunnusmerkkien
millimetrin tarkkaa kopiointia ei pidetty pumpun toiminnallisuuden kannalta välttämättömänä.
Jäljittely kiellettiin.
614 GRUR 1991, 751 Rollstuhlnachbau. Ks. lähemmin myös Köhler – Bornkamm (2014), s. 460.
615 Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Wilhelm, s. 126–130.
616 BGH GRUR 1999,751 Güllepumpen. Ks. myös GRUR 1968,591 Pulverbehälter.
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Vertaa toisin GRUR 1968,591 Pulverbehälter. Tapauksessa jäljittelyn kohteena
ollut pulverin annostelija ei ollut patenttisuojan eikä muunkaan immateriaalisen
yksioikeussuojan piirissä. Kysymyksessä oli lisäksi massatavara.
Ratkaisussa korostettiin kuitenkin teknisen erityispiirteen vapaana pitämistä
(public domain). Sen turvaamista pidettiin välttämättömänä tapauksen olosuhteissa.
Jäljittely sallittiin.

Muita ”käytännöllisyyttä ja toiminnallisuutta” osoittavia saksalaisia tapauksia ovat mm.
DAX-Optionsscheine617 ja LikeaBike 618 . 619
DAX-Optionsscheine-tapauksessa jäljiteltiin toisen elinkeinonharjoittajan kehittämää ja tavaramerkillä suojaamaa osakeindeksiä (DAX ja DivDAX).
Jäljittelijän menettelyä (ts. jäljittelijä käytti markkinoinnissa omien optiotuotteidensa yhteydessä mm. ”unlimited DIVDAX”) arvioitiin tapauksessa toissijaisesti
myös UWG:n yleislausekkeen perusteella.
Jäljittelijän (Commerzbank) menettelyä ei pidetty kiellettynä, koska jäljittelijä oli kehittänyt oman indeksin eikä kysymyksessä ollut kohtuuton toisen elinkeinonharjoittajan jäljittely. On huomattava, että bagatellisäännös säädettiin Saksassa
UWG 2004 yhteydessä ja sillä lienee ollut vaikutusta lopputulokseen.
BGH: n mielestä ei ollut myöskään kyseessä UWG 4§:n Nro. 10 ”Behinderung” toisin sanoen toisen elinkeinonharjoittajan tietoinen liiketoiminnan estäminen eikä muu UWG 3 §:n 1 momentin yleislausekkeen vastainen menettely.
BGH:n mielestä UWG: n mukaisen oikeudenvastaisuuden perusteeksi ei tapauksen valossa riittänyt, että menettely voisi olla jonkun immateriaalisen yksinoikeuslain vastaista. BGH:n mielestä oikeudenvastaisuutta tuli arvioida UWG:ssä
säädetyillä omilla edellytyksillä. Kysymyksessä ei ollut lisäksi sekaannusvaara-tilanne. Lisäksi korostettiin palveluiden vapaata liikkuvuutta toimivassa kilpailussa.
Suojaobjektilta puuttui omaperäisyys, kysymyksessä oli vain referenssikäyttö. Myös
erityiset olosuhteet puuttuivat.
Jäljittely sallittiin.
LikeaBike-tapauksessa kantaja valmisti lasten pyöriä ja aloitti vuonna 1998 niiden
myynnin.
Vastaaja valmisti vuodesta 2004 alkaen lasten pyöriä REWE-kauppakonserniin
kuuluvaan Pennymarkt-ketjuun myytäväksi vähittäiskaupassa

617 GRUR 2009,1162 DAX-Optionsscheine.
618 I ZR124/06 LikeaBike.
619 Ks. myös muita tapauksia mm. GRUR 1996,210 Vakuumpumpen. Tapauksessa tekninen toiminnallisuus ei
saanut suojaa. Ks. myös 24.5.2007 / I ZR 104/04 (juris) Gartenliege. Ks. myös mm. Schreiber, s. 117. Ks.
myös GRUR 2009, 79 Gepäckpresse.
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Kantajan pyörää kokonaisuutena ei pidetty riittävän omaperäisenä. Lisäksi pyörät erottuivat tunnusmerkkiensä avulla.
Tapauksessa vahvistettiin erityisesti, että ”teknisen ja välttämättömän piirteen”
on oltava vapaana. Tällaisen piirteen jäljittely voi olla vain poikkeustilanteessa sopimatonta jäljittelyä.

Suomalaisesta oikeuskäytännöstä on myös osoitettavissa markkinaoikeuden (ja sen edeltäjän) ratkaisuja sekä liiketapalautakunnan (ja sen edeltäjän) lausuntoja, joissa on käsitelty
käytännöllisyyttä, toiminnallisuutta tai teknisiä piirteitä erityisenä edellytyksenä.
Markkinaoikeuden (ja sen edeltäjän markkinatuomioistuimen) varhaisempia tätä
asiaa koskevia ratkaisuja ovat olleet mm. MT:1999:8 Hiivapakkaus, MAO:175/II
02 Pihdit ja MT:1998/014 Stiga-jääkiekkopeli.
Jälkimmäisessä tapauksessa ei näytetty yksinoikeutta jääkiekkopelin valmistukseen mm. mallioikeutta tai patenttia. Peleillä oli myös eroavaisuuksia. Niiden samankaltaisuus johtuu lähinnä peliin liittyvistä toiminnallisista seikoista. Pakkaukset
erosivat. Vastaaja oli tunnettu lelujen markkinoija. Pelit olivat erotettavissa, eikä
niiden välillä ollut sekaantumisvaaraa.
Jäljittely sallittiin.
Viimeaikaisesta markkinaoikeuden käytännöstä toiminnallisuuden osalta esimerkkinä on mm. MAO:269/13 ABB.
Tapauksessa kantaja (ABB) vaati, että sen valmistaman kojerasian jäljitelmien
myynti ja markkinointi kielletään.
Kantaja oli valmistanut kojerasiaa ja siihen liitettäviä lisätarvikkeita 1980-luvulta alkaen. Kantajan tuotesarja oli saanut hakemuksessa viitatun ulkomuotonsa
ja värinsä vuonna 1995. Kojerasian kannen muotoiluun oli tehty pieniä muutoksia
vuonna 2011. Myös kannen väri oli vaihdettu sinivalkoisesta punaiseksi.
Vastaaja (EL Parts Oy) oli tuonut markkinoille oman kojerasian sekä siihen
liittyvät lisätarvikkeet vuonna 2011. Vastaajan kojerasia oli ulkomuodoltaan ja väritykseltään kantajan sinivalkoisen kojerasian jäljitelmä.
Markkinaoikeus ei pitänyt vastaajan jäljittelymenettelyä sopimattomana. Vastaajan käyttämät kaupalliset tunnukset erottuivat selvästi eikä esiintynyt sekaannusvaaraa.
Markkinaoikeus piti mm. kantajan ”kojerasian muotoa ja kannen väriä pääasiallisesti toiminnallisten tarkoitusperien määrääminä”. [Tällöin] tuote, joka on
toiminnallisten tarkoitusperien määräämä, ei yleensä ole omaperäinen.
Kantajan hakemus hylättiin.
Esimerkkeinä Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan (ja sen edeltäjän LVK:n
lausuntokäytännöstä) ovat mm. seuraavat lausunnot:
(229/11.6.1964) L-lukkosalvat. Tapauksessa V oli kopioinut hakijan päätuotteet (ruuvit).
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LVK:n mukaan tuotteen ulkomuodon ei tarkoitettu toimivan tuotteen tunnusmerkkinä, päinvastoin tuotteen ulkomuoto oli seurausta tuotteen käyttötarkoituksesta (ja tietystä esteettisyyden vaatimuksesta). Molemmat mallit (hakijan ja vastaajan) seurasivat hallitsevia mieltymyksiä markkinoilla. Ei osoitettu sopimattomuutta,
oikeusperuste puuttui.
(296/1967) Koristekynttilöiden jäljittely. Edellä jo käsitellyssä tapauksessa todettiin seuraavasti: ”Esillä olevassa asiassa on todettava, että hakijan tuotteet, sarja
koristekynttilöitä, ovat muotoilultaan selvästi omaperäisiä. Edelleen todettiin, että
se osa hakijan tuotteiden muotoilua, joka LVK:n käsityksen mukaan on eniten tunnusomaista, ei ensisijassa ole määräytynyt valmistus- tai käyttöteknillisistä syistä,
siten hakijan kilpailijoilla ei olisi ollut välttämätöntä tarvetta käyttää nimenomaan
samaa tai lähes samaa muotoilua kuin, mitä hakija käyttänyt. ”
Vastaaja oli menetellyt sopimattomasti.
(575/1981) Puulautaset. Tuotteen ulkomuodon saneli tekninen valmistustapa. Koska ei myöskään ollut kysymyksessä sekaannusvaaraa eikä erityisiä olosuhteita, jäljittely sallittiin.
(604/1982) Sakset. Lausunnossa todettiin seuraavasti: ”jos ergonominen ratkaisu johtaisi vain yhteen vaihtoehtoon, se voisi olla omaperäistä”. Ei kuitenkaan tässä,
tapauksessa.
Väri ei ole yleensä yksin riittänyt omaperäisyyteen, mutta yhdessä mm. muotoilun (ts. myös käytännöllisen tai toiminnallisen seikan) kanssa se voi riittää – ei ollut
myöskään esiintynyt sekaannusvaaraa.
(808/1995) Lapiot-tapaus. Lapiot muistuttivat ulkomuodoltaan ja väritykseltään pienin eroavaisuuksin toisiaan. Lapioissa esiintyi valmistajan nimi.
Kilpailunvapauden periaatetta korostettiin argumentaatiossa. Tuotteiden perustuminen käyttötarkoitukseen ei kuitenkaan ollut este, ettei tuotteita voinut yksittäistapauksessa pitää myös omaperäisenä.
Todettiin, että muotoilun ja värien yhdistelmä saattoi loukata, mikäli jäljitelmä on
vaarassa sekaantua originaaliin, vaikka ulkoasu ei nauttisikaan teollisoikeudellista suojaa.
Tapauksessa vastaajan lapio muistutti hakijan lapiota, mutta lapioissa esiintyi
myös eroja mm. värityksessä, kädensijassa, varren kiinnityksessä ja varren taivutuksessa. Vastaajan ei voitu katsoa järjestelmällisesti jäljitelleen hakijan tuotetta, vastaajan tuotteessa oli lisäksi tuotemerkki ja paikkakunta ilmaistuna. LTL totesi: ”Tästä
johtuen ja ottaen huomioon muotoilun ergonomisen perustan, jäljittely ei ollut
hyvän liiketavan vastaista.”
LTL korosti, että tuotteiden samankaltaisuudesta johtuen myöhemmin markkinoille tulevan valmistajan ts. markkinoijan ja myyjän oli tehokkaasti pyrittävä ehkäisemään sekaantumista sekä tuotava esille johdonmukaisesti ja selkeästi tuotteiden
kaupallinen alkuperä [ts. neutralisointi sekaannusvaaran välttämiseksi ts. neutralisointiperiaate]. Lausunnon perusteluissa korostui erityisesti Bernitzin HEMGLASS-tapauksen kritiikin yhteydessä esittämä sekaannusvaaran neutralisointiperiaate.
Jäljittely sallittiin.
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(807/1995) Lauderunko. Tapauksessa tekninen ratkaisu ei ollut hakijalle tunnusomainen. Ulkomuotoon tai mittoihin liittyvät piirteet eivät nimenomaan olleet
hakijalle tunnusomaisia tai omaperäisyyttä osoittavia. Jäljittelijän tuote-esitteissä ja
pakkauksissa oli mainittu kaupallinen alkuperä.
Jäljittely sallittiin.
(363/1971) Akkupakkaus. Tapauksessa akkupakkaus oli standardisoitu, tavaramerkinnät ja toiminimi kuitenkin erosivat, eikä muuta erityistä syytä näytetty ts. erityisiä olosuhteita ei ollut käsillä.
Jäljittely sallittiin.
(697/1986) Kotilämpöjärjestelmä. Tapaus koski ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän jäljittelyä. Vastaajan liesikuvut ja muut osat muistuttivat hakijan kotilämpöjärjestelmän tiettyjä osia.
Mallisuojattoman tuotteen ulkomuodon jäljittelyä ei ole yleisesti pidetty hyvän
tavan vastaisena ilman erityistä perustetta. Myöskään luvallisesti hankitun tuotteen
analysointi ja ilman patenttisuojaa olevien teknisten ratkaisujen jäljittelyn ei todettu
olevan sinänsä hyvän liiketavan vastaista.
Tässä tapauksessa ei ollut kysymyksessä omaleimaista muotoa, vaan tuotteen
ulkomuoto oli käyttötarkoituksen sanelemaa. Tuotteen yhdenmukaisuus ei myöskään perustunut hakijan tuotteen oikeudettomaan käyttöön: jäljittelijän toiminimi
näkyi selvästi.
Lausunnossa todettiin, että tapauksen olosuhteissa ostajat ovat tavallista valveutuneempia (ks. edellä rullatuoli-tapauksen perustelut), mutta silti sekaannusvaara
oli mahdollinen. Oltiin sitä mieltä, että tuotteen ulkomuoto ei johtanut harhaan
kaupallisesta alkuperästä eikä osoitettu markkinoinnissa aiheutuneen sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä.
Jäljittely sallittiin.

Edellä esitetty tulkintakäytäntö osoittaa, että toiminnallisten seikkojen vapaana pitämistä
on haluttu korostaa.
Tulkintakäytäntö lisäksi tukee päätelmää, että jäljittelyobjektin teknisyys, käytettävyys ja
toiminnallisuus kriteerinä vaativat sopimattoman jäljittelyn kvalifioimiseksi tuekseen mukaan erityisenä tilanteena sekaannusvaaraa, jotta menettelyä voitaisiin pitää hyvän liiketavan
vastaisena.
Toiseksi oikeuskäytäntö osoittaa, että immateriaalisten yksinoikeuksien suoja-alan jatkuva laajentuminen on myös todennäköisesti vaikuttanut jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan oikeussuojan tarpeen arviointiin ”teknisyyteen”, ”toiminnallisuuteen” tai ”käytettävyyteen” liittyvän jäljittelytilanteen yhteydessä. Vain harvoissa läpikäydyissä tapauksissa (mm.
”Rullatuoli-tapaus”) tekninen muoto tai tekninen piirre ts. toiminnallisuus on omannut
olennaista merkitystä erityisenä edellytyksenä omaperäisyydelle ja tunnettuudelle. Vaikka
tekninen ominaispiirre onkin ollut mukana vaikuttamassa eräänä seikkana omaperäisyyteen,
ratkaisuissa on ensisijaisesti painotettu vapaan kilpailun periaatetta ja kilpailunvapauden
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rajoittamattomuutta. Tällaisessa asetelmassa pääsääntöisesti elinkeinonharjoittajan suojaintressi on joutunut väistymään kilpailunvapauden suojaamisen tieltä ja julkista intressiä on
painotettu 620 .
Tarkasteltaessa suojan syntymisedellytyksiä kokonaisuutena tekninen piirre voi siis vain
poikkeuksellisesti omata sellaista merkityksellistä erottamiskykyä, joka myös edesauttaa tavara- tai palveluhyödykkeen omaperäisyyttä ja tunnettuutta 621. Tällöinkään immateriaalisen
yksinoikeussuojan ulkopuolella oleva tekninen muoto tai tekninen piirre ei voi kuitenkaan
muodostua monopolin rakentamisen välineeksi ja mahdollisuudeksi rajoittaa kilpailua sekä
rajoittaa public domainin piiriä.
5.2.2.6 Innovaatiosta erityisenä kriteerinä Saksassa
Kysymystä innovatiivisuudesta kvalifioivana erityisenä edellytyksenä suojan syntymiselle immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa on jo osittain sivuttu mm. aiemmin
esitetyn Modeneuheit- tapauksen yhteydessä.
Tapauksessa oli kysymys aivan uudenlaisesta ja omaperäisestä muotivaatesarjasta, joka
ei saanut hyväkseen suojaa immateriaalisten yksinoikeuksien mm. mallioikeuden eikä tekijänoikeuden perusteella. BGH:n päätöksen perusteluissa markkinoilla tunnetun vaatevalmistajan uutta muotivaatesarjaa pidettiin omaperäisenä, jota toisen kilpailijan todettiin jäljitelleen sopimattomasti. Tuomioistuin myönsi suojaa rajoitetuksi ajaksi jäljittelyä vastaan.622
Viimeaikaisessa saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on kiinnostuttu pohtimaan mm.
innovaatiota yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan erityisenä syntymisedellytyksenä
erityisesti kahdesta ulottuvuudesta 623. Ensinnäkin, millä perusteella innovaatiokriteeriä voitaisiin pitää legitimoituna? Toiseksi, mitkä voisivat olla innovaatiokriteerin soveltamisedellytykset de facto ja de jure?
Innovaatioedellytyksen argumentointi on tapahtunut perinteisesti turvautumalla elinkeinonharjoittajan suojaintressin suojaamiseen legitimoivana argumenttina. Schröer on laajentanut tätä perinteistä käsitystä utilitaristisella ja yleisen edun näkökulmasta tapahtuvalla
argumentoinnilla ottamalla huomioon UWG: n (2004) muutokset ja niiden vaikutukset.
Voimassa oleva UWG 1§ (”Schutzzwecktrias”) ja UWG 3 §:n 1 momentti (yleislauseke)
ottavat huomioon tapauksen kokonaisarviossa mukana vaikuttavat kaikki suojaintressit
arviointiin yhteisesti ja samanasteisina tasapainoiseen kokonaisharkintaan pyrkivässä lop-

620 Ks. myös SOU 1987:1 s. 220–227.
621 Laas, s.100. Mm. Laas esittää, että tekniset ominaispiirteet tuskin voivat muodostua omaperäisiksi.
Perusteluna hän esittää Vakuumpumpen-tapauksen.
622 GRUR 1973, Heft 9,478 Modeneuheit.
623 Ks. lähemmin Schröer, s.365–366.
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putuloksessa. Schröer väittää, että kilpailun pysyvästi vinoutuessa ja markkinahäiriön vaaran uhatessa innovaatiokriteerillä voisi olla merkitystä kokonaisharkinnassa lopputulosta
silmällä pitäen, kun arvioidaan jäljittelevän elinkeinonharjoittajan menettelyä ja sen lainmukaisuutta elinkeinotoiminnassa. Tällaisessa tapauksessa kuitenkin vaaditaan, että ulkoiset
vaikutukset kilpailulle ovat positiivisia (”positive external effects”) ts. jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan suojaintressin turvaaminen ei voi johtaa negatiivisiin vaikutuksiin kilpailulle ja kilpailuolosuhteille ts. yleiselle edulle 624. Jälkimmäisellä tarkoitetaan mm. sitä, että
alkuperäisen jäljiteltävän suojan kohteen luonut elinkeinonharjoittaja kykenisi mm. ei-teknisen palvelukonseptin avulla sulkemaan immateriaaliseen yksinoikeuteensa perustuen tai
yleislausekkeen nojalla syntyvään lisäsuojaan vedoten muuta kilpailua pois markkinoilta 625.
Innovaation legitimoiminen erityiseksi edellytykseksi de facto ja de jure immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa ei ole täysin ongelmatonta.
Ensinnäkin mm. ei-tekniseltä palvelukonseptilta puuttuu lainsäädännössä asetetut
konkreettiset sekä objektiiviset kriteerit. Lisäksi ei-tekniselle palvelukonseptille ei ole säädetty omaa erityistä suojapiiriä toisin kuin erityislainsäädännöllä asetetuille immateriaalisille
yksinoikeuksille (mm. patentille), joiden suojan kohteena on tietyn konkreettisen teknisen
innovaation suojaaminen jäljittelyltä. Modeneuheit-tapauksessa mm. todettiin, että vaikka
muotivaatesarjalta puuttui mallisuojalle tyypillinen uutuus, vaatesarjaa pidettiin kuitenkin
omaperäisenä. Vaatesarjan todettiin omaavan UWG:n omista lähtökohdista kumpuavaa
”omaleimaista uutuutta” (omaperäisyyttä), joka kuitenkin eroaa immateriaalisen yksinoikeussuojan (tässä tapauksessa mallisuojan) syntymiselle vaadittavista kriteereistä. Kysymyksessä ei myöskään ollut tekninen innovaatio.
Edellä esitetyn perusteella onkin aiheellista pohtia, soveltuuko innovaatio ollenkaan kokonaistarkastelussa huomioon otettavana yleislausekkeen nojalla syntyvän suojan tarkastelussa mukana arvioitavana erityisenä edellytyksenä.
Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklan ensimmäisessä kappaleessa edellytetään lähtökohtaisesti tehokasta suojaa ”kaikille kilpailuteoille” ts. myös toisen elinkeinonharjoittajan
käyttämää sopimatonta jäljittelyä vastaan. Pariisiin yleissopimuksen jälkeen solmittu kansainvälinen TRIPS-sopimus perustelee myös omalta osaltaan tehokkuusvaatimusta. Näin
ollen tilanteessa, jossa kilpailu on pysyvästi vaarassa vinoutua tai on olemassa pysyvän markkinahäiriön vaara, innovaatiokriteeri voi toimia itsenäisenä ja relevanttina kokonaisharkinnassa mukana vaikuttavana erityisenä edellytyksenä. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että sen
esiintymisestä huolimatta kyetään samalla ottamaan huomioon samantasoisesti yleislausek-

624 Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Posner.
625 Ibid. Ks. lähemmin kirjallisuutta “positive external effects“ mm. Lehmann GRUR Int (1983), 356, Coase:
The Problem of Social Cost sekä Rahnasto: Intellectual Property Rights, external effects and anti-trust law.
Leveraging IPRs in the communications industry.
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keen suojaintresseinä samanaikaisesti vaikuttavia muita suojaintressejä. Toisin sanoen innovaatioedellytyksen soveltaminen ei voi johtaa ainoastaan jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan
suojaintressin yksipuoliseen painottamiseen. Se tulee ainoastaan kysymykseen tarkoituksessa
tasapainottaa yksityistä suojaintressiä suhteessa yleiseen etuun kokonaisuuden edun kannalta pyrkimyksessä mm. edistää yhteiskunnan intressissä olevaa innovaatiotoimintaa.
Mahdollisuuteen asettaa edellä kuvatussa tilanteessa ei-tekniselle palvelukonseptille
omia objektiivisia ja erityisesti IPR-perusteisia kriteerejä, kuten mm. uutuus tai omaperäisyys (edellä mm. Modeneuheit-tapaus), jotta innovaatio voisi toimia keskeisenä mukana
vaikuttavana yleislausekkeen perusteella syntyvän sopimattoman jäljittelyn suojan syntymisedellytyksenä, on kuitenkin kaiken kaikkiaan suhtauduttava pidättyvästi. 626.
Yleensä ”uutuus” kriteerinä soveltuu säädetyille immateriaalisille yksinoikeuksille, mutta ei helposti sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen erityiseksi arviointikriteeriksi tarkasteltaessa yleisesti ei-teknistä innovaatiota sen
perusteella.
Kuten aiemmin on jo todettu, yleislausekkeella on omat laissa asetetut soveltamiskriteerinsä, jotka poikkeavat immateriaaliselle yksinoikeudelle asettavista kriteereistä. Immateriaaliset yksinoikeudet ja niiden perusteella muodostuva suoja jäljittelyä vastaan ei ole ”yleinen keittokirja”, josta löytyy suoraan sovellettavissa olevia reseptejä sopimattoman jäljittelyn
edellytysten arviointiin yleislausekkeen perusteella.
Toiseksi pelkästään jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan suojaintressin turvaaminen ja
innovaatio tässä pyrkimyksessä keskeisenä suojan soveltamisedellytyksenä toimivat tuskin
enää riittävänä ja legitimoituna oikeusperusteena puuttua sopimattomaan jäljittelyyn 21.
vuosisadalla.
Mikäli palvelukonsepti on keskeiseltä sisällöltään käytännöllinen tai toiminnallinen, se
vielä epätodennäköisemmin voi muodostua tällaiseksi relevantiksi soveltamisedellytykseksi.
Lisäksi globalisoituvassa maailmassa innovaation taustalla vaikuttavat relatiiviset moraalikäsitykset (arvot) näyttävät pikemminkin enemmän koko ajan loittonevan toisistaan kuin
harmonisoituvan yhteneviksi, mikä tekee eri markkinatahojen suojaintressien yhteensovittamisesta muutoinkin kaikin tavoin entistä haasteellisempaa innovaatioedellytyksen arvioinnin yhteydessä 627.
Ei-teknisen, mutta innovatiivisen palvelukonseptin suoja sopimatonta jäljittelyä vastaan
on myös jatkossa kestävämpää rakentaa ensisijaisesti immateriaalisia yksinoikeuksia koskevan positiivisoikeudellisen immateriaalioikeuslainsäädännön varaan kuin sopimatonta me-

626 Ks. mm. Schröer, s. 369.
627 Schröer, s.362–371.
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nettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella johdetulle
ei-teknisen suojaobjektin suojalle.628

5.2.3 Erityisiä soveltamisedellytyksiä suhteessa jäljittelijään ja tämän käyttämään
menettelyyn – ns. subjektiperusteiset kriteerit
Subjektiperusteisilla erityisillä edellytyksillä tarkoitetaan tässä jäljittelevään elinkeinonharjoittajaan tai tämän käyttämään jäljittelymenettelyyn ts. jäljittelijän toimintaan liittyviä erityisiä edellytyksiä, joita on tarkasteltu oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa.
Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa esiintyneitä subjektiperusteisia erityisiä
edellytyksiä on systematisoitu tässä yhteydessä seuraavasti:
•
•
•
•

jäljittelijän oma panos ja investointi
jäljiteltävän tuotteen tai palvelun suora hyödyntäminen
jäljittelijän tietoinen, systemaattinen ja järjestelmällinen jäljittelytoiminta
vaihtoehtoisen teknisen tai markkinoinnillisen ratkaisun käyttäminen jäljiteltävän
seikan asemasta – ns. jäljittelijän suorittaman jäljittelymenettelyn neutralisointi sekaannusvaaran välttämiseksi
5.2.3.1 Jäljittelijän oma panos ja investointi

Edellä on jo käsitelty jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan ts. suojan haltijan näkökulmasta
investoinnin asemaa ja vaikutusta erityisenä edellytyksenä suojan syntymiselle. Tässä arvioidaan jäljittelijän investoinnin ja jäljittelijän suorittaman rahallisen tai ajallisen panoksen
merkitystä huomioitavana erityisenä edellytyksenä.
Saksassa välittömästi UWG:n (1909) säätämisen jälkeen seuranneessa jo aiemmin viitatussa Schallplatten-tapauksessa vuonna 1910 todettiin, että toisen elinkeinonharjoittajan
LP-levyjen välitön ja suora kopiointi (unmittelbare Leistungsübernahme) teknisin apuvälinein ilman jäljittelijän omaa panosta oli hyvän liiketavan vastaista jäljittelyä ja jäljittely
kiellettiin 629.

628 Ks. lähemmin Cornishin esittämästä kritiikistä immateriaalisten yksinoikeuksien suojan laajenemista vastaan Cornish (2001), s. 9–22. Cornish suhtautuu kriittisesti IPR:n suojapiirin laajentamiseen, erityisesti
patentin suojapiirin ulottamiseen kattamaan myös ei-teknisiä keksintöjä. Patentti on Cornishin mielestä
tarkoitettu vain huomattavia teknisiä innovaatioita varten. Ks. myös Cornishin kritiikistä mm. WIPO-mallisääntöjä vastaan Cornish (1997), s. 336.
629 Schallplatten RGZ, 73,294 (7.4.1910). Ks. myös mm. Schröer, s.12–14.
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Erityisesti Apfel-Madonna-tapauksen yhteydessä arvioitiin jäljittelijän oman investoinnin merkitystä yleislausekkeen perusteella arvioidun sopimattoman jäljittelyn
yhteydessä 630.
Tapauksessa vastaaja (”V”) toi markkinoille jäljitelmän kantajan tekemästä Apfel-Madonnasta, jonka esikuva oli peräisin Aachenista, Saksasta. V kykeni myymään
omaa tuotettaan kantajan tuotetta halvemmalla. V:n todettiin käyttäneen kantajan
tuotetta mallinaan. V:n jäljitelmä oli syntynyt ilman omaa panosta. Kaikki elementit oli suoraan jäljitelty.
Päätöksessä ilmeni moraalis-eettinen moitittavuus V:n sopimatonta jäljittelyä
kohtaan. Apfel-Madonna-tapauksessa kvalifioitiin erityisiä olosuhteita, erityisesti V:n harjoittamaan orjalliseen jäljittelyyn liittyen. Huomionarvoista päätöksen
osalta on lisäksi se, että BGH totesi yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan
olevan muodoltaan menettelysuojaa (Art und Weise) eikä kuten immateriaalisten
yksinoikeuksin perusteella syntyvä suoja, joka suojaa suojaobjektia sellaisenaan (als
solches).
Merkittävää muutosta BGH:n soveltamisdoktriinissa merkitsi Reprint-tapaus
vuonna 1968 631.
BGH linjasi tapauksessa, että jäljittelynvapaus vallitsee pääsääntöisesti tilanteessa, jossa jäljittelyn kohde sijoittuu immateriaalisen yksinoikeussuojan ulkopuolelle. Tapaukseen sisältyvät erityiset olosuhteet voivat kuitenkin kvalifioida jäljittelymenettelyn sopimattomaksi. Reprint-päätöksessä vahvistettiin, että välitön ja suora
toisen elinkeinonharjoittajan jäljittely (unmittelbare Leistungsübernahme) ei enää
ollut hyvän liiketavan vastaista per se.
Samalla Reprint -tapaus merkitsi painopisteen siirtymistä subjektiivisten kriteerien arvioinnista kohti objektiivisia kriteerejä.
Subjektiivisen kriteerin voidaan katsoa menettäneen merkitystään yleislausekkeen erityisenä soveltamisedellytyksenä UWG:n 2004 säätämisen jälkeen. Tätä tulkintaa tukee erityisesti se seikka, että tästä on nimenomaisesti todettu UWG (2004)
säätämisen yhteydessä lain esitöissä 632. 633

630 GRUR 1966,503 Apfel-Madonna.
631 GRUR 1969,186 Reprint.
632 Ks. lähemmin BT Druck15/1487 22.8.2003. Netissä http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/014/1501487. pdf .
633 Muita jäljittelijän toimintaa erityisesti kvalifioivia saksalaisia ratkaisuja ovat mm. GRUR 1962,470 AKI.
Tapaus käsitteli toisen elinkeinonharjoittajan uutiskoosteiden esittämistä elokuvateattereissa ilman korvausta uutiskoosteet laatineelle elinkeinonharjoittajalle. Immateriaalisen yksinoikeuden suojan ulkopuolella olevan toisen elinkeinonharjoittajan aikaansaannoksen jäljittelyä on pääsääntöisesti pidetty sallittuna.
Jäljittelyä ei ole kuitenkaan pidetty sallittuna, jos toisen elinkeinonharjoittajan valmista aikaansaannosta
(ein fremdes fertiges Leistungsergebnis) on jäljitelty, jäljittely on välitöntä ja jäljittely on tapahtunut muuttamattomassa muodossa (unmittelbar und in unveränderter Gestalt), ilman toisen elinkeinonharjoittajan
omaa suoritusta (ohne eigene Leistung), voiton tavoittelutarkoituksessa ja menettelystä syntyy jäljiteltävälle
vahinkoa tai haittaa. Ks. myös GRUR 1959,240 Nelkenstecklinge. Tapaus käsitteli kasvilajikkeen orjallista ja
suoraa jäljittelyä. Ks. myös GRUR 1991, 914 Kastanienmuster, GRUR 1999,923 Tele-info -CD ja GRUR
1952,516 Hummelfiguren.
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Suomalaisesta tulkintakäytännöstä 634, jossa on saksalaista oikeuskäytäntöä vähäisemmässä
määrin perusteluissa sivuttu ”jäljittelijän omaa panosta tai työmäärää”, ovat osoituksena esimerkkitapauksena käytetty KultaRahaksi-tapaus sekä seuraavat esimerkit Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan tätä seikkaa käsittelevistä lausunnoista.
(490/1977) Ilmoitusten kopiointi toiseen lehteen. Vastaaja oli hakijan luvatta ja ilman
korvausta hakijalle jäljentänyt toisen elinkeinonharjoittajan sanomalehti-ilmoituksia.
Hakijan mielestä vastaaja oli käyttänyt oikeudettomasti hyväksi uhraamatta siihen itse omaa työpanosta.
LTL:n enemmistön mukaan ei ollut kysymyksessä sopimatonta jäljittelyä,
koska vastaajan liiketoiminnan ei voitu katsoa perustuvan olennaisesti kilpailevan
yrityksen työn luvattomaan käyttämiseen. Kaksi lautakunnan jäsentä esitti eriävän
mielipiteen.
(759/1991) Ruuvien jäljittely. Tapauksessa erityisenä syynä ei pidetty, että kilpailutilanteessa tarjotaan samankaltaisia hyödykkeitä samoille asiakkaille. Tapauksessa oli jäänyt lisäksi näyttämättä, että hakijan ruuvit olisivat muodostuneet asiakkaiden keskuudessa siinä määrin omaperäisiksi ja hakijalle tunnusomaisiksi, että
ruuvien samankaltaisuus aiheuttaisi sekaannusvaaraa ruuvien välillä.
Todettiin, että pakkaukset, joissa tuotetta myydään, erosivat toisistaan. Niissä
esiintyi tuotenimi, valmistaja ja markkinoija. ”Toisen tuotteen teknisten yksityiskohtien jäljittelyä ja niiden hyväksikäyttöä tuotannossa ei pidetty sopimattomana
eikä hyvän liiketavan vastaisena ei myöskään voida pitää sopimattomana sitä, että
jäljittelyn avulla voidaan vähentää tuotekehittelykustannuksia. ”
(725/1988) Huonekalujen rungot. Tapauksessa B2B-suhteesssa toisille yrityksille toimitettavien runkojen samankaltaisuuden ei osoitettu aiheuttaneen sekaantumisvaaraa asiakaspiirin keskuudessa. Rungot eivät olleet vakiintuneet nimenomaan
hakijalle tunnusomaisiksi. Tavarantarkastajan lausunnossa kuitenkin todettiin, että
”rungot oli mallikopioitu.”
LTL totesi lausunnossaan, että ilman mallioikeudellista suojaa olevan tuotteen
yksityiskohtaistakaan jäljittelyä ei voida pitää hyvän liiketavan vastaisena, ellei jäljittely aiheuta asiakkaiden keskuudessa sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä. Tässä tapauksessa tuotteet olivat samankaltaisia ulkomuodoltaan. Hakija
oli valmistanut tuotetta kauemmin (aikaprioriteetti). Runkoja ei sellaisenaan myyty
kuluttajille, eikä sekaantumisvaaraa osoitettu (ei myöskään väitetty). Ei ollut osoitettu, että tuotteet olivat vakiintuneet hakijalle tunnusomaisiksi. Lisäksi markkinoilla oli muitakin vastaavanlaisia tuotteita.
Todettiin, että ”luvallisesti hankitun tuotteen teknisten yksityiskohtien jäljittely
ja niiden hyväksikäyttö omassa tuotannossa ei ole sinänsä sopimatonta”. Ei osoitettu oikeudetonta hyväksikäyttöä eikä näytetty myöskään toisen liikesalaisuuden
oikeudetonta hyväksikäyttöä. Nimenomaisesti todettiin, että ”menettelyn sopimat-

634 Ks. myös edellä MAO:613/10 KultaRahaksi. Ks. myös sekä LTL 481/1977 Veneistuin.
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tomuuteen ei vaikuta se, että jäljittelyn avulla voidaan vähentää tuotekehittelyyn
liittyviä kustannuksia.”

Verrattuna saksalaiseen oikeuskäytäntöön, erityisesti varhaisemmassa saksalaisessa käytännössä on suhtauduttu ankarasti jäljittelijän tuotekehityskulujen olennaiseen säästymiseen
jäljittelytapauksessa. Saksassa voidaankin osoittaa arvorelativismin vaikutusta oikeuskäytännössä erityisesti ”vanhan” UWG:n yleislausekkeen perusteella ratkaisuissa tapauksissa mm.
edellä Schalplatten-tapaus, Apfel-Madonna sekä erityisesti Vakuumpumpen-tapaus 635.
Vakuumpumpen-tapauksessa jäljittelijä myi alkuperäisen pumpun jäljitelmää
37 %:ia halvemmalla myyntihinnalla.
Tuotteen halpaa hintaa pidettiin tapauksessa indisiona tuotekehityskulujen
säästymisestä. Seikalla todettiin nimenomaisesti olevan vaikutusta menettelyn sopimattomuuden arvioinnissa po. tapauksessa.

Yhteenvetona jäljittelijän oman investoinnin ja panoksen vaikutuksesta erityisenä edellytyksenä oikeuskäytännössä on mahdollista todeta, että saksalaisessa traditiossa elinkeinonharjoittajan suojaintressin turvaaminen sekä ja moraalis-eettinen luonnonoikeudesta peräisin
oleva oikeudenmukaisuusajattelu toisiinsa yhdistyneenä painottuivat erityisesti UWG:n
yleislausekkeen voimaantuloa välittömästi seuranneiden vuosikymmenten jäljittelytapauksissa, kun arvioitiin erityisesti jäljittelijän omaa panosta ja investointia suhteessa jäljitelmään.
Suomalaisesta tulkintakäytännöstä on tehtävissä sellainen päätelmä, että mm. jäljittelijän omilla t & k -kustannuksilla, omalla investoinnilla tai muulla omalla panoksella (mm.
ajallisella tai muulla panostuksella) tai osuvammin jäljittelijän investoinnin puuttumisella ei
ole ollut vastaavaa painoarvoa kokonaisratkaisun perusteluissa kuin samalla seikalla on ollut
saksalaisessa oikeuskäytännössä mm. edellä viitattuihin tapauksiin perustuen.
Jäljittelijän tuotekehittelykustannusten säästymisellä tai oman investoinnin kokonaan
puuttumisella ei ole siten osoitettavissa olevan erityistä ja olennaista vaikutusta Suomessa
kvalifioivana kriteerinä läpikäytyjen ko. seikkaa koskevien tosin määrällisesti vähäisten tapausten valossa.
UWG (2004) voimaan tulon jälkeen myös Saksassa, Suomen tavoin, jäljittelijän omalla
panoksella tai investoinnilla erityisenä edellytyksenä – yleensä laajemminkin subjektiivisilla
kriteereillä – voidaan katsoa yleisesti ottaen olevan vähemmän argumenttiarvoa jäljittelyn
sopimattomuutta kvalifioivana perustelevana edellytyksenä kuin ”vanhan” UWG:n aikana
syntyneen tulkintakäytännön aikana.

635 GRUR 1996,210 Vakuumpumpen.
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5.2.3.2 Jäljitellyn objektin suora ja välitön hyödyntäminen
Edellä on jo käsitelty, miten oikeuskäytännössä on arvioitu jäljittelijän omaa panosta – investointia – erityisenä edellytyksenä. Hyvin lähelle tätä tilannetta sijoittuu erityisenä edellytyksenä jäljittelijän käyttämä jäljittelymenettely ts. sen arvioiminen millä tavalla ja miten
jäljittelijä toimii jäljitellessään originaalihyödykettä, onko kysymyksessä suora ja välitön jäljittely, välillinen vai vain osittainen jäljittely ja tapahtuuko jäljittely teknisellä välineellä vai
ilman sitä.
Saksalaisessa oikeuskäytännössä Reprint-ratkaisussa vahvistettiin, että jäljittelymuodolla
tai – tavalla ts. riippumatta siitä oliko kysymyksessä ns. suora ja välitön jäljittely, teknisellä välineellä tai ilman sitä, ei ole enää vaikutusta ratkaisun lopputuloksen kannalta, vaan
hyvän liiketavan vastaisuuden arviointi edellyttää sekä yleisten että erityisten edellytysten
täyttymistä ja erityisiä olosuhteita. Ratkaisevana ei ole enää pidetty myöskään sitä, onko
tapahtunut jäljittely tekomuodoltaan teknistä vai ei636. Oikeuskirjallisuudessa on oltu yleisesti sitä mieltä, että vain välillinen jäljittely sopimattoman jäljittelyn muotona (mittelbare
Leistungsübernahme) voi enää de facto ja de jure tulla kysymykseen.637
Kuten edellä on todettu immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella syntyvän suojan laajennuttua kattamaan entistä useampia suojan kohteita, tarve sopimatonta
kilpailua koskevan normiston yleislausekkeen perusteella luodulle ”Vorreiter”- ja
”Schrittmacher”- funktiolle on poistunut.

Kuten edellä on jo todettu, suomalaisessa oikeuskäytännössä orjallisen jäljittelyn kvalifioimisen osalta on lähes poikkeuksetta vaadittu omaperäisyyttä ja tunnettuutta ja sekaannusvaaratilannetta 638.
Markkinaoikeuden viimeaikaisesta käytännöstä liittyen orjallisen (ts. suoran ja välittömän) jäljittelyn edellytyksiin on esimerkkinä mm. edellä jo esitetty Crocs-tapaus, jossa
vahvistettuja periaatteita voidaan soveltaa myös palveluhyödykkeen ja palvelukonseptin yhteydessä mutatis mutandis.

636 Orjallista jäljittelyä ei enää pidetty kiellettynä per se, kuten mm. Schallplatten -tapauksessa, vaan ratkaisevaa
orjallisen jäljittelyn kvalifioimiseksi olivat ”erityiset olosuhteet” (mm. systemaattinen jäljittely, aiempi
yhteistyösuhde jne.).
637 Ks. mm. Laas, s. 104–105. Orjallisen jäljittelyn yhteydessä on Saksassa UWG (2004) säätämisen jälkeen
painotettu sekaantumisvaaraa sekä muita ”erityisiä olosuhteita” kvalifioivina kriteereinä. Ks. myös GRUR
1999, 923 Tele-info-CD ja GRUR 1969, Heft 4,186 Reprint.
638 Ks. lähemmin orjallisesta jäljittelystä oikeuskäytännössä, erityisesti MAO:332/08 Crocs. Ks. myös mm.
MAO:561/10 VitaePro, MT:1996:2 Pienoistaskulamput, MT:1986:14 Ribasso sekä MT:1985:8 Rastor vs.
Esko Lahti Taitovalmennus.
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MAO:332/08 Crocs. Markkinaoikeus totesi, että vakiintuneesti on katsottu SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella sopimattomaksi markkinoida toisen elinkeinonharjoittajan tunnettuihin ja omaperäisiin tuotteisiin sekoitettavissa olevaa jäljitelmää.
Markkinaoikeus lisäksi vahvisti, että sopimatonta ja siten kiellettyä on lainkohdan perusteella sellainen jäljitelmien markkinointi, joka on omiaan luomaan kuvan
siitä, että jäljiteltävä tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin alkuperäinen tuote. Jotta kaupallista alkuperää koskeva sekaannusvaara voisi ylipäänsä
syntyä, tulee alkuperäisen tuotteen olla siten omaperäinen ja tunnettu markkinoilla,
että se yhdistetään tiettyyn elinkeinonharjoittajaan.
Tapauksen olosuhteissa markkinaoikeus kielsi Crocs-jalkineisiin sekoitettavissa
olevien jäljitelmien myynnin verkkokaupassa, mutta menettely sallittiin ”kivijalkakaupassa” ts. vähittäiskaupassa, koska siellä sekaannusvaaraa ei esiintynyt.

Jäljittelijän käyttämän jäljittelymenettelyn muotoa ja tapaa on käsitelty myös seuraavissa
tapausesimerkeissä, jotka koskevat ko. seikan arviointia Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan (ja sen edeltäjän LVK:n) lausunnoissa:
LVK:n lausunnossa (279/1966) Lasikuituvene todettiin, että tuotteen ulkoasun yksityiskohtaisellekaan jäljittelylle ei sinänsä ole esteitä.
Tapauksessa vastaajan T-vene oli yksityiskohtia myöten tarkka kopio hakijan
veneestä. Katsastus- ja arviointimiehet olivat mm. todenneet, että ”veneen pohja oli
samanlainen ja veneet olivat muutenkin samanlaiset”. Hakijan venemallilla ei ollut
patenttisuojaa.
Jäljitelmän rakenne ja valmistustapa olivat vastaajan itse kehittelemiä.
Vastaajan todettiin jäljitelleen ulkoasua, mutta kun esillä olevassa asiassa ei ollut
olemassa mitään sellaista poikkeuksellista syytä, minkä takia vastaajan menettelyä
olisi pidettävä moitittavana, LVK katsoi jääneen näyttämättä, että vastaaja oli menetellyt hyvän tavan vastaisesti.
On huomattava, että tapauksessa oli kysymys suorasta ja yksityiskohtaisesta
jäljittelystä, joka ulottui pelkkää ulkomuodon jäljittelyä laajemmalle. Menettelyn
yhteydessä puuttui kuitenkin erityinen olosuhde. 639
(566/1980) Jäätelön pakkausrasia. Tapaus koski jäätelörasiaa, jota vastaaja oli
jäljitellyt.
LTL totesi lausunnossaan, että vastaaja oli jäljitellyt yksityiskohtia myöten
rasian ulkonäköä sekä kiinnitystapaa. Mallisuojattoman tuotteen jäljittelyä ei kuitenkaan pidetty hyvän liiketavan vastaisena ilman erityistä perustetta. Vastaajan
tuotteen lähes identtinen ulkomuoto ei ollut omiaan harhaanjohtamaan tuotetta
ostavaa asiakaskuntaa tuotteen alkuperän suhteen, koska tuotteet ostettiin suoraan
639 Ks. myös KKO:1972: II 100 Hurrican-vene. Tapauksessa vastaaja oli tietoinen kantajan venemallista ja
valmistutti tietoisena kantajan venemallista oman jäljitelmän. KKO totesi vastaajan menetelleen vilpillisesti
sekä velvoitti vastaajan suorittamaan vahingonkorvausta kantajalle. Ks. myös Koristelaminaatit-tapaus edellä
sekä (481/1977) Veneistuin.

228

valmistajalta (B2B-suhde). Tuotteen muotoilu ei myöskään sisältänyt piirteitä, jotka
olisivat yksilöineet sen juuri hakijan tuotteeksi.
Todettiin, että kilpailijan luvallisesti hankitun tuotteen analysointi ja siinä olevien patenttisuojattomien teknisten ratkaisujen jäljittely ei ollut hyvän liiketavan
vastaista. Vastaajan tuote ei eronnut laadultaan hakijan tuotteesta, tuotteen ostajakuntana olevat yritykset ostavat tuotteen suoraan valmistajalta. Ostajakuntaa ei
johdettu harhaan kaupallisesta alkuperästä.
Jäljittely sallittiin.
(575/1981) Puulautaset. Edellä jo viitatussa tapauksessa vastaajan tuotteen ulkonäön oli sanellut lähinnä valmistustapa eikä ilmeistä sekaannusvaaraa muutoin
ollut näytetty tuotteiden välillä.
LTL:n mukaan sellaisenkin tuotteen jäljittely, joka ei nauti teollisoikeudellista
suojaa, saattaa tietyissä tapauksissa olla hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa.
Todettiin, että hakijalla ei ollut yksinoikeutta valmistusmenetelmään. Lisäksi
tuotteen muotoilun oli määrännyt esineen käyttötarkoitus. Vastaaja oli myynyt samaa valmistusmenetelmää hyväksi käyttäen valmistettuja hakijan tuotteita suuresti
muistuttavia lautaisia. LTL oli sitä mieltä, että se voi katsoa näin orjallisen tuotteen
ulkomuodon jäljittelyn hyvän liiketavan vastaiseksi [vain], milloin se aiheuttaa asiakaskunnassa sekaannusvaaraa tai siihen on muu erityinen peruste. Sekaannusvaaraa
eikä erityisiä perusteita ollut käsillä..
Jäljittely sallittiin.
(877/2005) Koulutustilaisuus. Hakija (”H”) oli järjestänyt koulutustapahtumaa yli
10 vuoden ajan säännönmukaisesti samana ajankohtana ja samassa paikassa.
Vastaaja (”V”) oli ryhtynyt myöhemmin tarjoamaan lähes samaan aikaan ja
lähes samassa paikassa samantyyppisiä koulutuspalveluita samalle kohderyhmälle
kuin H. V oli käyttänyt markkinoinnissaan samaa iskulausetta ja samoja henkilöitä
esittäviä kuvia. V:n perustajat olivat entisiä H:n palveluksessa olleita henkilöitä.
LTL totesi, että kilpailunvapauden periaate sallii pääsääntöisesti kilpailijan
markkinointielementtien jäljittelyn. Vasta silloin voidaan menettelyä pitää hyvän
liiketavan vastaisena, kun jäljittely on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa palvelun tarjoajien välillä. H ja V toimivat samalla toimialalla, molemmat tarjosivat
samoja palveluita samalle kohderyhmälle.
Lausunnossa todettiin, että menettely oli hyvän liiketavan vastaista ja mainonnan kv. perussääntöjen 10 artiklan vastaista mainontaa, jossa V hyödynsi toisen
yrityksen mainonnallaan hankkimaa tunnettuutta. V:n menettely kokonaisuutena
arvostellen oli omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa kohderyhmän keskuudessa.
Liiketapalautakunnan mielestä V oli menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti.
(889/2007) Koulutusohjelman jäljittely. On huomattava ensinnäkin, että tässä tapauksessa oli suoraan ja välittömästi käytetty toisen elinkeinonharjoittajan luomaa
mainosmateriaalia, joka on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastaista (artikla 16). Tämä seikka on myös omalta osaltaan todennäköisesti kvalifioinut jäljittelytoiminnan sopimattomaksi ja hyvän liiketavan vastaiseksi.
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Tapauksen osapuolet toimivat samalla toimialalla. Molemmat tarjosivat ja
markkinoivat samantyyppisiä koulutuspalveluja. Koulutuspalvelu oli suunnattu samalle kohderyhmälle. Vastaaja oli järjestänyt koulutustilaisuuden samassa paikassa
kuin hakija kolmena aikaisempana vuotena. Vastaajan koulutustilaisuuden ohjelma
oli lähes sanasta sanaan samanlainen kuin hakijan ohjelma. Se sisälsi vain pieniä
eroja kellonaikojen ja muutaman mainokseen sisältyvän osion sommittelun osalta.
LTL totesi ratkaisussaan, että vastaajan koulutusohjelma ei ollut kuitenkaan
omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa, koska vastaaja oli markkinoinut omaa ohjelmaansa omalla nimellään. Palvelun tarjoamisen tapahtumapaikka ja aihepiiri
eivät olleet sinänsä sellaisia seikkoja, joihin elinkeinonharjoittaja voisi saada yksinoikeuden.
Tapauksessa ei siis ollut käsillä sekaannusvaaraa kaupallisesta alkuperästä eikä
toisen maineen tai tunnettuuden hyväksikäyttämisen arviointi tullut kysymykseen.
LTL:n lausunnossa toisen elinkeinonharjoittajan menettelyn sopimattomuutta
perusteltiin kuitenkin sillä, että jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan elinkeinovapauden harjoittaminen estyi toisen elinkeinonharjoittajan sopimattoman menettelyn
seurauksena tapauksen erityisissä olosuhteissa.
LTL:n mielestä, vastaajan menettely oli omiaan vaikuttamaan hakijan mahdollisuuteen harjoittaa elinkeinotoimintaa. Vastaajan menettelyä pidettiin sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa.
Lausunnossa otettiin erityisesti huomioon jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan
suojaintressi, joka liittyi elinkeinovapauden käyttämiseen. Elinkeinonharjoittajan
suojaintressiä ei kuitenkaan yksistään painotettu, vaan se otettiin kokonaisarviossa
huomioon samoin kuin muut suojaintressit sekä yleinen etu. 640

Erityisesti ”varhaisesta” saksalaisesta UWG:n yleislausekkeen perusteella syntyneestä oikeuskäytännöstä poiketen jäljittelijän jäljittelymenettelyn tavalla voidaan havaita olleen suomalaisessa oikeuskäytännössä vähemmän vaikuttavuutta erityisenä edellytyksenä kuin vastaavalla seikalla Saksassa.
Eräänä selityksenä tälle painotuserolle liittyen jäljittelijän käyttämän toiminnan
muotoon ja tapaan voi olla mm. se seikka, että moraalis-eettisellä perustelulla on
ollut vähäisempi vaikutus Suomessa 20. vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla kuin
mitä sillä oli Saksassa vastaavana aikana, jossa mm. velvoiteoikeudellinen perinne (delikti) johdettuna Saksan siviililain (BGB) velvoiteoikeudellista säännöksistä
(BGB 823§ ja 826§) sekä Kantin velvoite-etiikka ja Weberin protestanttinen etiikka vaikuttivat kehitykseen Saksassa UWG:n varhaisvuosina voimakkaammin kuin
Suomessa.

640 Ks. lähemmin olosuhteista ja niiden suojasta sopimattoman jäljittelyn yhteydessä mm. saksalainen tapaus
GRUR 2005, 166 Puppenausstatungen.
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Toiseksi suomalaisessa tulkintakäytännössä on vain orjallista jäljittelyä sekä toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimista pidetty kiellettynä. Saksalaisessa
tulkintakäytännössä sopimattoman jäljittelyn piiri on vastaavasti ollut laajempi.

5.2.3.3 Jäljittelijän tietoisuus, jäljittelyn intensiteetti sekä jäljittelyn aste
Jäljittelijän oman panoksen, jäljittelytavan ja -muodon lisäksi, oikeuskäytännössä on toistuvasti arvioitu jäljittelijän tietoisuuden sekä jäljittelijän toiminnan systemaattisuutta että
järjestelmällisyyttä ts. intensiteettiä ja jäljittelyn astetta hyvän liiketavan vastaisuuden kvalifioivana erityisenä kriteerinä. Tämän piiriin on mahdollista lukea myös UWG (2004) 3§:n
1 momentin ja 4§:n Nro. 9 (c) kohdan piiriin kuuluva toisen elinkeinonharjoittajan luottamuksen rikkominen. Tästä mm. esimerkkinä GRUR 1983, 377 Brombeer-Muster.
Tapauksessa sopimusneuvottelujen aikana saatujen luottamuksellisten
tietojen käyttämistä sopimusneuvottelujen päättymisen jälkeen pidettiin
sopimattomana menettelynä. 641

Systemaattisella ja järjestelmällisellä jäljittelyllä tarkoitetaan tässä elinkeinonharjoittajan suunnitelmallista ja tietoista toisen elinkeinonharjoittajan aikaansaannosten hyväksikäyttämistä.
Saksalaisesta oikeuskäytännöstä on osoitettavissa useita oikeustapauksia, joissa on käsitelty systemaattista ja järjestelmällistä jäljittelyä.
Edellä jo viitatussa Tele-info-Cd-tapauksessa todettiin vastaajan myös jäljitelleen systemaattisesti642.
Suoja jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa saattoi perustua UWG: n yleislausekkeeseen, mikäli suojan syntymiselle vaadittavat edellytykset täyttyvät. Vastaaja oli tapauksen olosuhteissa kopioinut kantajan laatimasta puhelinluettelosta kaikki puhelinliittymää koskevat tiedot.
Systemaattisen jäljittelyn todettiin aiheuttavan kohtuutonta haittaa kantajan
elinkeinotoiminnan harjoittamiselle.
Informationsdienst-tapaus643. Vastaajan todettiin tapauksen olosuhteissa syystemaattisesti ja suunnitelmallisesti jäljitelleen sopimattomalla tavalla kantajan omaperäistä palvelua.
Vastaaja oli kopioinut mm. kantajan informaatiopalveluun sisältyvien tiedotteiden sisällön kokonaan kirjoitusvirheitä myöten. Samoin vastaajan asiakkailleen
toimittamissa tiedotteissa ilmeni vain vähäistä ajallista viivettä verrattuna kantajan
tiedotteiden lähettämisajankohtaan.
641 Ks. myös muita tapauksia tästä aihepiiristä mm. GRUR 1960, 554 Handstricksverfahren ja BGH GRUR
2009,1080 Auskunft der IHK. Ks. myös suomalaisessa käytännössä mm. MAO:619/09 Folkia ja LVK:n
lausunto l157/20.11.1959 Valaisin.
642 GRUR 1999,923 Tele-info-CD.
643 GRUR 1988,308 Informationsdienst.
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Edellä jo viitattu Vakuumpumpen-tapaus koski kantajan pumppujen ”millimetrin” tarkkaa jäljittelyä. Vastaajan systemaattinen ja järjestelmällinen toiminta oli
keskeinen elementti kokonaisratkaisussa, jossa vastaajan jäljittelyä pidettiin sopimattomana 644. Vaikka ratkaisussa todettiin, että kantajan alkuperäisiltä FRV-pumpuilta puuttui omaperäisyys, niin BGH painotti erityisiä olosuhteita. BGH päätyi
kokonaisharkinnassaan korostamaan mm. jäljittelijän systemaattista toimintaa ja
sen intensiteettiä. Vastaaja oli systemaattisesti kopioinut identtisesti 19 kantajan
pumppua.
Hummelfiguren-tapaus645. Monet yhteneväisyydet hakijan jäljitellyissä Hummel-hahmoissa olivat BGH:n mielestä prima facie näyttöä vastaajan systemaattisesta
tarkoituksesta jäljitellä. 646

Tätä seikkaa on käsitelty myös suomalaisessa oikeuskäytännössä mm. KKO 2004:32 (Lego)
sekä myös Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytännössä, joissa on arvioitu jäljittelijän systemaattista ja järjestelmällistä jäljittelyä. 647
KKO 2004:32. LEGO System A/S ja Oy Suomen LEGO Ab (jäljempänä Lego-yhtiöt) olivat myyneet ja markkinoineet muovisia lasten rakennuspalikoita. Niitä oli
myyty Suomessa vuodesta 1959 lähtien erikokoisina ja -muotoisina sekä erivärisinä.
Palikat voitiin yhdistää toisiinsa kiinnittämällä niissä olevat sylinterin malliset nupit
palikoiden pohjan putkimaiseen rakenteeseen. Palikoita myytiin ja markkinoitiin
tuotesarjoina.
Vuosina 2001 ja 2002 vastaaja (Biltema) oli puolestaan myynyt ja markkinoinut rakennuspalikoita, jotka olivat muodoltaan, kooltaan, ja väritykseltään lähes
samanlaisia kuin Lego-yhtiöiden markkinoimat Lego-rakennuspalikat. Bilteman
markkinoimia Coko-merkkisiä palikoita oli myyty ja markkinoitu vastaavanlaisina
tuotesarjoina kuin Lego-palikoita. Bilteman postimyyntiluetteloa, johon oli kuvattu palikoita, tuotepakkauksia sekä palikoista koottuja sarjoja, oli jaettu muun
muassa suorajakeluna kotitalouksiin. Tuotteita oli voinut ostaa postimyynnin ja Internet-verkkosivujen kautta sekä Bilteman myymälöistä.
Lego-yhtiöt vaativat ensin, että markkinaoikeudessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 6 §:n nojalla
(i) vahvistetaan, että Coko-rakennuspalikat ovat Lego-rakennuspalikoiden orjallisen jäljittelyn tulos,
(ii) vahvistetaan, että Bilteman menettely eli hyvin tunnettujen ja vakiintuneiden
644 GRUR 1996,210 Vakuumpumpen.
645 GRUR 1952,516 Hummelfiguren.
646 Muita saksalaisia tapauksia, jotka ilmentävät systemaattista tai järjestelmällistä jäljittelyä ovat mm. GRUR
1999, 751 Güllepumpen, GRUR 1960, Nr.5, 224 Simili-Schmuck, GRUR 1986,673 Beschlagprogramm,
GRUR 1969 Heft 11,618 Kunstoffzähne sekä I ZR 163/90 (juris) Klembausteine II sekä WRP 2005,476
Klembausteine III.
647 Ks. myös MT:1997:5 Savukesarja.
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Lego-rakennuspalikoiden kanssa lähes samannäköisten Coko-rakennuspalikoiden myynti ja markkinointi ovat omiaan antamaan kuvan, että kyse on
Lego-yhtiöiden valmistamista tuotteista, ja toteaa Bilteman menettelyn hyvän
liiketavan vastaiseksi ja sopimattomaksi sekä
(iii) kielletään sakon uhalla Biltemaa jatkamasta tai uudistamasta menettelyään.
Biltema kiisti menettelyn olevan mainitun lain vastaista ja vaati Lego-yhtiöiden vaatimusten hylkäämistä.
Markkinaoikeus katsoi, että Biltema oli markkinoimalla myyntiluettelossaan
Lego-yhtiöiden markkinoimiin Lego-rakennuspalikoihin ulkonäöltään sekoitettavissa olevia rakennuspalikoita, erottamatta niitä markkinoinnissa selkeästi Lego-yhtiöiden tuotteista, menetellyt markkinoinnissaan hyvän liiketavan vastaisesti.
Markkinaoikeuden päätös kumottiin KKO:ssa siltä osin kuin Lego-yhtiöiden
vaatimukset hylättiin. Asia palautettiin näiltä osin markkinaoikeuteen, jonka tuli
omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen.
KKO:n esittelijäneuvos Wörlund esitti päätöksen perusteluna systemaattisesta
jäljittelystä seuraavasti: ”Vaatimus tuotteen kaupallista alkuperää koskevan erehtymisen vaaran estämisestä on tässä tapauksessa korostunut sen vuoksi, että kyse on
Lego-yhtiöiden tuotteiden yksityiskohtaisesta jäljittelystä, joka on luonnehdittavissa järjestelmälliseksi. Tästä syystä tuotenimen ilmoittaminen pakkauksessa esitetyllä
tavalla ei ole kuvatuissa olosuhteissa riittävää estämään sekaantumisvaaran syntymistä. [Vastaaja] Biltema ei siten ole näyttänyt estäneensä sekoitettavuutta myöskään tuotetta myymälöissä markkinoitaessa.”

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan (tai sen edeltäjän (LVK) käytännöstä ovat esimerkkeinä mm. seuraavat lausunnot:
(229/1964) L-lukkosalvat. L-lukkosalpojen ulkomuotoa koskevassa tapauksessa hakija väitti vastaajan systemaattisesti jäljitelleen alkuperäistä pulttisarjaa.
LVK totesi, että hakijan mallin jäljittely voi vain poikkeustapauksissa olla hyvän
tavan vastaista. Poikkeustapaus olisi kysymyksessä mm. silloin, jos esiintyy sekaannusvaaraa tai on kyse systemaattisesta tuotesarjan jäljittelystä.
Väite systemaattisesta jäljittelystä ei menestynyt. Ei näytetty nojautumista hakijan malliin. Myös osoitettiin, että vastaaja oli hiljattain työskennellyt uuden mallin kanssa, eikä osoitettu muutoin vastaajan menettelyn hyvän tavan vastaisuutta.
745/1990 Lasten rakennuspalikat”( LEGO) 648. LTL totesi lausunnossaan, että
hakija oli markkinoinut omia palikoitaan yli 30 vuoden ajan. Hakijan tuotekokonaisuus ja peruspalikat olivat yleisesti tunnettuja.
Vastaaja oli markkinoinut omia palikoitaan 2 vuotta. Palikan toiminnallinen
rakenne, vaikka se oli yksinkertainen yhdessä käytettyjen värien kanssa, oli muodostanut omaperäisen ja hakijalle tunnusomaisen kokonaisuuden.
Hakijan palikka oli erottamiskykyinen ja ulkomuodon jäljittely oli kokonaisuutena omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä.
648 Liiketapalautakunnan lausunto 745/1990 Lasten rakennuspalikat (Lego).
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Sekaantumisvaaraa lisäsi se, että käyttäjäryhmänä olivat lapset. Vastaaja on toiminimensä käytöllä vähentänyt sekaantumisvaaraa. Sillä ei kuitenkaan ollut merkitystä,
kun arvioidaan vastaajan toimintaa kokonaisuutena, vastaaja oli tietoisesti pyrkinyt
käyttämään hyväksi hakijan mainetta. Vastaajan markkinointi oli perustunut yhteensopivuuteen.
Erityisesti ei ollut esitetty erityistä tarvetta hakijan tuotetta muistuttavan tuotteen valmistamiseen ja markkinointiin. Palikoiden jäljittely ei ollut satunnaista tai
vahingossa tapahtunutta. Vastaajan markkinointi oli perustunut hakijan järjestelmälliseen jäljittelyyn ja goodwill-arvon hyväksikäyttöön. Jäljittelyä ei sallittu.

Tiivistetysti on mahdollista todeta oikeuskäytännössä esiintyvien systemaattista ja järjestelmällistä jäljittelyä koskevien tapausten perusteella, että systemaattinen ja järjestelmällinen
jäljittely on edellyttänyt, että jäljittelijän on tullut ainakin jollakin tavoin olla tietoinen jäljiteltävästä originaalista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaadittaisiin erityisesti subjektiivisen kriteerin täyttymistä ts. vastaajan tuottamusta tai tahallisuutta tapauksen tunnusmerkistössä.
Toiseksi systemaattista jäljittelyä koskevissa tapauksissa on toistuvasti edellytetty ”koko
sarjan tai lähes kaikkien olennaisten piirteiden jäljittelyä” ts. kokonaisuuden jäljittelyä. Yksittäisen tuotteen kopiointia ei ole yleensä pidetty riittävänä kvalifioimaan menettelyä sopimattomaksi (ks. mm. edellä Koristelaminaatti-tapaus).
Ratkaisevassa asemassa arvioinnin kannalta ovat olleet tapauksen erityiset olosuhteet, jotka ovat usein kiinteästi liittyneet sekaannusvaaran tai muun erityistilanteen edellyttämiseen
tapauksen tosiseikastossa.649
5.2.3.4 Vaihtoehtoisen teknisen tai markkinoinnillisen toimintatavan käyttäminen
– ns. neutralisointi sekaannusvaaran välttämiseksi
Kuten edellä on jo esitetty jäljittelyobjektin toiminnallisuus, tekninen piirre tai käytännöllisyys on voinut muodostua kokonaisarvioinnissa vaikuttavaksi olennaiseksi erityiseksi edellytykseksi poikkeustapauksessa.
Kysymystä siitä, mikä vaikutus on ollut jäljittelijän omalla ja tietoisella valinnalla koskien mm. jäljittelijän soveltamaa teknistä ratkaisua tai käytännöllistä ratkaisua tilanteessa,
jossa olisi ollut tarjolla muitakin mm. teknisiä vaihtoehtoja ja välttää sekaannusvaaraa, on
niin ikään arvioitu oikeuskäytännössä.650

649 Ks. myös BGH GRUR 1999, 325 Elektronische Pressearchive. Toistuvakaan tekijänoikeuden loukkaus
ei sellaisenaan kvalifioinut elinkeinoharjoittajan jäljittelymenettelyä sopimattomaksi. Ks. myös GRUR
2008,1115 ICON, GRUR 2002,629 Blendsegel ja GRUR 1968, 591 Pulverbehälter. Ks. myös rajanvedosta
Suomessa mm. MT:1995:8 Suklaapatukka.
650 Ks. lähemmin saksalaista oikeuskäytäntöä mm. I ZR 142/01 /15.7.2004 Metallbett, OLG Düsseldorf
20. Zivilsenat/I -20 U175/11/31.1.2012 (juris) Tablet PC I sekä OLG Düsseldorf 20. Zivilsenat/I -20
U35/12/24.7.2012 (juris) Tablet PC II.
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Neutralisoinnilla sekaannusvaaran välttämiseksi tarkoitetaan tässä sitä, miten jäljittelijä
omalla aktiivisella toiminnallaan voi välttää jäljittelystä mahdollisesti aiheutuvan sekaannusvaaran kaupallisesta alkuperästä ja kuluttajan harhaanjohtamisen651.
Suomalaisessa tulkintakäytännössä on pidetty keskeisenä seikkana, kun on arvioitu mm.
jäljittelijän käyttämää teknistä ratkaisua (toisin sanoen ei immateriaalisella yksinoikeudella
suojattua aikaansaannosta), onko jäljittelevä elinkeinonharjoittaja toiminut siten, että sekaannusvaara olisi voitu välttää 652.
Sekaannusvaaran estäminen on oikeuskäytännön perusteella tapahtunut tehokkaasti
mm. käyttämällä jäljittelevän elinkeinonharjoittajan omaa tunnusmerkkiä ja toiminimeä sekaannusvaaran poistamiseksi 653.
Sekaannusvaaran estämisestä markkinaoikeuden viimeaikaisessa tulkintakäytännössä
ovat esimerkkeinä mm. tapaukset MAO:535/08 Stella v. Stockmann ja MAO:381/12 Fischer.
Stella v. Stockmann-tapauksessa Stella oli toimittanut Ellen Svinhufvud -kakkua
Stockmannille myytäväksi vähittäiskaupassa yli 20 vuoden ajan. Stockmann ilmoitti Stellalle maalis–huhtikuussa 2006, ettei se enää osta Ellen Svinhufvud -kakkua.
Stockmann toi toukokuussa 2006 markkinoille oman kilpailevan Sans Rival -kakun
ja alkoi myydä sitä myymälöissään samasta ajankohdasta lähtien.
Stella esitti Stockmannille 16.8.2006 näkemyksenään, että Stockmann toimi
vastoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettua lakia.
Markkinaoikeus piti ensinnäkin Stellan Ellen Svinhufvud -kakkua omaperäisenä ja sillä tavoin tunnettuna, että kuluttajat mielsivät kakun nimenomaan Stellan
tuotteeksi (omaperäisyys ja tunnettuus).
Toiseksi markkinaoikeus tarkasteli Stockmannin menettelyä ja sekaannusvaaran
aiheutumista Stockmannin käyttämissä eri markkinointitavoissa ts. jakelutavoissa:
(i)

Private label- tuotteen markkinointia Stockmannin kanta-asiakaslehdessä
vuonna 2006,
(ii) Stockmannin liikkeiden elintarvikeosastojen itsepalveluhyllyissä sekä
(iii) Stockmannin liikkeiden palveluvitriineissä.
Markkinaoikeuden mielestä (i) ja (ii) tavoissa sekaannusvaara oli riittävällä tavalla
estetty käyttämällä mm. kakusta nimitystä ”Sans Rival” sekä käyttämällä markkinoinnissa myös muita Stockmannille kuuluvia tunnuksia mm. ”Stockmann Gourmet”.
Sen sijaan (iii) tavan osalta todettiin Stockmannin markkinoineen private-label
kakkuaan ilmoittamatta markkinoinnissaan riittävän selvästi tuotteiden kaupallista
651 Ks. lähemmin neutralisoinnista sekaantumisvaaran välttämiseksi mm. Bernitz (1993), s. 544 sekä SOU
1993:59 Kap. 3 Bil. 2.
652 Ks. mm. KKO 1972 II 100 Hurrican-vene, KKO 1978 II 27 Vaateripustin sekä KKO 2005: 43 Oppikirjan
sanastot.
653 Ks. lähemmin kirjallisuutta mm. Drockila. ja Castrén:Toiminimi, s. 102–109.
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alkuperää ja erottamatta tuotetta muutoinkaan selvästi alkuperäisestä tuotteesta ts.
sekaannusvaaran aiheutumista ei ollut riittävästi estetty.
Markkinaoikeus totesi Stockmannin menetelleen SopMenL:n 1 §:n 1 momentin vastaisesti ainoastaan (iii) tavan osalta. Sekaannusvaaran todettiin olevan Stockmannin estettävissä eikä kantajan vaatimaa kieltoa asetettu Sans Rival-kakkujen
markkinointiin ja myyntiin palveluvitriineissä sellaisenaan.
MAO:381/12 Fischer. Markkinaoikeus ei pitänyt vastaajan ja kantajan maastohiihtovälineitä (toisaalta sukset ja toisaalta monot) toisiinsa sekoitettavissa olevina.
Markkinaoikeus korosti sekaannusvaaran syntymiselle olennaisena seikkana kokonaisvaikutelman merkitystä markkinoinnin kohderyhmän keskuudessa. Sekaannusvaaran todettiin olevan kysymyksessä, mikäli tuotteet jättävät kohderyhmälle
olennaisesti saman mielikuvan. Markkinaoikeuden mielestä vähemmän on merkitystä sillä seikalla, voidaanko tuotteet rinnakkain asetettuna erottaa toisistaan.
MAO totesi seuraavasti:”Yleensä on kuitenkin niin, että sekaannuksen vaaraa
ei aiheudu, mikäli jäljittelijä käyttää tuotteissaan omia kaupallisia tunnuksiaan, kuten esimerkiksi toiminimeään tai tavaramerkkiään. Vastaajan maastohiihtosuksien
päällä ja sivussa on esitetty selvästi erottuvat yhtiön tavaramerkit eli sana One Way
ja kirjaimet OW sisältävät merkit. Myös One Way Sportin maastohiihtomonoissa
on esitetty selvästi erottuvat kirjaimet OW sisältämä merkki. Kuluttajat saati hiihtovälineitä ostavat vähittäiskauppiaat eivät saata erehtyä vilpillisen kilpailun kannalta
oikeudellisesti merkityksellisellä tavalla sekoittamaan kantajan ja vastaajan puheena
olevia tuotteita toisiinsa.”
Ks. myös edellä esitettyä tapausta MAO:332/08 Crocs. Siinä markkinaoikeus
arvioi sekaannusvaaran aiheutumista erikseen sekä ”kivijalkakaupassa” (vähittäiskaupassa) että verkkokaupassa.
Ko. tapauksen perusteella markkinaoikeuden voidaan katsoa edellyttävän jäljittelijän menettelyltä ts. sekaannusvaaran välttämiseltä verkkokaupassa enemmän,
jotta hyödykkeen kaupallinen alkuperä erottuu originaalista. Sekaannusvaaran estämisen ”poistamiselle” asetetaan näin ollen korkeampia vaatimuksia verkkokaupassa
kuin ”kivijalkakaupassa” (ts. vähittäiskaupassa).

Esimerkkeinä Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytännöstä, jossa on
käsitelty neutralisointia sekaannusvaaran välttämiseksi, ovat mm. seuraavat lausunnot:
LTL 874/2005. Hakija ja vastaaja toimivat samalla toimialalla ja tarjosivat samoja
palveluita. Hakija oli toiminut vuosikymmeniä samassa liikepaikassa. Vastaaja oli
toiminut aiemmin eri paikkakunnalla ja vasta myöhemmin vastaaja oli avannut liikkeen hakijan läheisyyteen ja alkanut käyttää kuluttajille suunnattujen palveluiden
markkinoinnissa hakijan tunnuksen kanssa identtistä tunnusta.
LTL totesi, että yleensä ei voida kieltää käyttämästä laillisesti rekisteröityä toiminimeä tai sen osaa, vaikka se muistuttaisikin jäljiteltävän tunnusta. Toiminimen jäljittely voi kuitenkin olla hyvän liiketavan vastaista, jos se aiheuttaa sekaannusvaaran
palvelutoimintojen välillä. Koska vastaaja toimi samalla alueella, samalla toimialalla
ja markkinoi samoja palveluita, voidaan hakijan vakiintuneen tunnuksen kanssa
identtisen tunnuksen käyttöön markkinoinnissa soveltaa tiukkoja arviointikriteere-
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jä. Vastaajan toimenpiteet olivat tosiasiallisesti olleet omiaan aiheuttamaan sekaannusta. Vastaaja ei pyrkinyt selkeyttämään sekaantumisvaaraa aiheuttavaa tilannetta.
Tapauksessa vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.
Olennaiseksi edellytykseksi muodostui vastaajan puutteellinen toiminta sekaannuksen estämiseksi.
Vrt. ts. (721/1987) Toiminimen ja toimitilojen jäljittely. Molemmat elinkeinonharjoittajat toimivat vierekkäin. Vuodesta 1986 alkaen vastaaja alkoi käyttää hakijan
toissijaista tunnusta (AVK). Vastaaja rakensi ulkoisesti hakijan toimitiloja muistuttavat toimitilat tämän viereen.
Tapauksessa hakijan (AVK) toissijaisen tunnuksen ei osoitettu olevan hakijalle
erityisen tunnusomainen tai että tunnus oli toimialueella erityisen tunnettu hakijan
tunnuksena. Lisäksi todettiin, että kilpailunvapauden periaatteeseen kuuluu, että
kilpailevan liiketoiminnan aloittamista toisen välittömässä läheisyydessä ei voida
rajoittaa. Ulkonäön samankaltaisuus ei sellaisenaan ollut sopimatonta, vaan [tässä]
se perustuu varsin pitkälle viranomaisten hyväksymiseen. Koska ei muulla tavoin
osoitettu aiheutuneen sekaannuksen vaaraa, jäljittely sallittiin.
(808/1995) Lapiot 654. Edellä viitatussa tapauksessa LTL korosti lausunnossaan,
että tuotteen samankaltaisuudesta johtuen myöhemmin markkinoille tulleen valmistajan, markkinoijan ja myyjän on tehokkaasti pyrittävä ehkäisemään sekaantumista, tuotava johdonmukaisesti ja selkeästi esille tuotteiden kaupallinen alkuperä
ts. samankaltaisten tuotteiden markkinoinnissa on tuotava esille johdonmukaisesti
ja riittävän selkeästi tuotteiden kaupallinen alkuperä.
Jäljittely sallittiin.

Saksalaisessa oikeuskäytännössä on tarkasteltu sekaannusvaaran estämistä mm. tapauksissa
Les Paul Gitarren ja Saxophon. 655
Edellä jo viitatussa Les Paul Gitarren -tapauksessa vastaaja jäljitteli kantajan omaperäistä ja tunnettua Les Paul -kitaramallia. Kantajan kitaramalli oli nimenomaan
tunnettu sen ulkomuodon takia. Markkinoilla esiintyi useita kopioita kantajan
tunnetusta Les Paul-kitarasta, mutta originaalikitaramalli erottui BGH:n mielestä
edelleen suuren yleisön keskuudessa eikä kitaramalli ollut menettänyt omaperäisyyttään. Kantajan kitara oli lisäksi 3 – 4 kertaa kalliimpi kuin jäljitelmä.
Jäljittelijän todettiin jäljitelleen pelkästään kitaran ulkomuotoa, mutta jäljittelyä ei osoitettu edes yritetyn kitaran äänen ja tekniikan osalta. Sekaannusvaaraa ei
pyritty tehokkaasti estämään. Vastaajan malli oli huonompilaatuinen, vaikka se oli
ulkomuodoltaan täysin identtinen kantajan mallin kanssa. Identtiselle mallin kopioinnille ei ollut esitetty teknistä tai muutakaan perustetta.
Koska kysymyksessä oli poikkeuksellisen omaperäinen ja tunnettu kitaramalli,
vastaaja pyrki BHG:n mielestä oikeudettomasti hyväksikäyttämään kantajan kita654 Ks. myös LTL:n lausunto 808/1995 Lapiot.
655 GRUR 1998,830 Les Paul Gitarren ja GRUR 1966,617 Saxophon. Ks. myös muita tapauksia mm. GRUR
1954,337 Radschutz, GRUR 2001,251 Messerkennzeichnung sekä GRUR 2008,793 Rillenkoffer. Ks. myös
lähemmin Schröer, s.16–17.
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ran mainetta ja tunnettuutta. Myöskään hinnanero ei BGH:n mielestä riittänyt differoimaan vastaajan tuotetta originaalista.
Saxophon-tapauksessa, jonka olosuhteet pitkälti muistuttavat edellisen tapauksen olosuhteita, instrumenttien todettiin luonnostaan muistuttavan toisiaan, mutta
sekaannusvaara estyi mm. yritys- ja tavaramerkkitunnusten käyttämisellä. Vastaaja
myös osoitti käyttäneensä instrumentin valmistuksessa toisen valmistajan ”instrumentti-runkoa” kuin mitä kantaja käytti. Vastaajan osoitettiin estäneen sekaannusvaaran aiheutumista.

Tulkintakäytännön perusteella on tehtävissä sellainen päätelmä, että hyödykkeen käyttötarkoituksesta johtuvaa samankaltaisuutta (mm. Saxophon-tapaus edellä) tai teknisen ratkaisun
tietoista jäljittelyä (mm. Lapiot-tapaus edellä) ei ole oikeuskäytännössä sellaisenaan pidetty
riittävänä hyvän liiketavan vastaisuuden kvalifioivana edellytyksenä.
Vakiintuneesti on edellytetty, että sekaannusvaara esiintyy tai että hyvän liiketavan vastaisuudelle olisi olemassa jokin muu erityinen olosuhde ts. erityistilanne.
Sekaannusvaaran estämistä on käytännössä tehokkaasti torjuttu käyttämällä firmatunnusta ja/tai tavaramerkkejä jäljitelmän erottamiseksi originaalista (mm. Fischer-tapaus edellä
sekä Messerkennzeichnung-tapaus).
Kuten edellä oleva sekaannusvaaran välttämistä koskeva käsittely osoittaa, palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä koskevien erityisten edellytysten tarkastelussa luvussa 6
neutralisointia sekaannusvaaran estämiseksi voidaan pitää keskeisenä subjektiperusteisena
erityisenä kriteerinä, kun arvioidaan yleislausekkeen perusteella syntyvän jäljittelysuojan
syntymistä.
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6 HAVAINTOJA LIITTYEN ERITYISESTI
AIEMMIN ESITELTYIHIN PALVELUKONSEPTIESIMERKKEIHIN TUTKIMUKSEN
PÄÄTELMIEN VALOSSA
Edellä luvussa 5 on systematisoitu oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa sopimattoman jäljittelyn yhteydessä suojan muodostumiselle vaikutuksellisina pidettyjä kriteerejä.
Tässä luvussa sovelletaan erityisesti luvussa 5 tehtyjä keskeisiä havaintoja ja päätelmiä erityisesti alussa esitettyjen palvelukonseptiesimerkkien yhteydessä.
Edellä luvussa 5 tehty analyysi oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa esiintyneistä
yleislausekkeen erityisistä edellytyksistä osoittaa, että erityisesti omaperäisyys (ja tunnusomaisuus), maine ja tunnettuus sekä toiminnallisuus ovat olleet objektiperusteisista edellytyksistä keskeisiä vaikutuksellisia kriteerejä jäljittelytapausten tarkastelun yhteydessä.
Vastaavalla tavalla on pidetty subjektiperusteisista kriteereistä keskeisinä jäljittelijän
käyttämän menettelyn intensiteettiä, toiminnan systemaattisuutta sekä jäljittelijän toiminnallaan estämää sekaannusvaaraa ts. neutralisointia sekaannusvaaran välttämiseksi.

6.1 Havaintoja palvelukonseptin erityispiirteistä
Kuten alussa on jo todettu, palvelukonseptin keskeisinä erityispiirteinä esiintyvät mm. konseptimaisuus ja omaperäisyys.
Edellä on osoitettu palvelukonseptin omaperäisyyden tarkastelun tapahtuvan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella sen
omista lähtökohdista ja yksinomaan sen perusteella immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. Mitä omaperäisempi suojaobjekti on ollut, sitä vähemmän oikeuskäytännön perusteella on vaadittu muita erityisiä edellytyksiä (Wechselwirkung-teoria).
Alussa esitetyssä HEMGLASS-tapauksessa hakija pyrki osoittamaan palvelukonseptinsa omaperäisyyttä monella tavalla. Hakija mm. vaati kieltoa jäätelöauton siniselle
värille, mainoskylttien sijoittelulle, auton äänisignaalille jne.
Hakijan vaatimukset ja niitä koskeva näyttö (mm. markkinatutkimus) kohdistuivat kuitenkin palvelukonseptin yksittäisiin elementteihin. Toisin sanoen ne eivät
riittävästi kohdistuneet palvelukonseptiin omaperäisenä ja elinkeinonharjoittajaan
yhdistettävänä kokonaisuutena. MD ei päätynyt toteamaan vastaajan loukkaavan
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näitä palvelukonseptin yksittäisiä elementtejä, eikä palvelukonseptia kokonaisuutena 656.
Tapaus tuo hyvin esiin sen, että palvelukonseptin jäljittelytapauksessa onkin
haasteellista osoittaa palvelukonseptin erityisesti palvelutuotteen omaperäisyyttä nimenomaan kokonaisuutena.
Toisessa esimerkkitapauksessa Airport taxi -palvelu hakija käytti laajasti ja systemaattisesti keltaista väritystä liiketoimintaansa kuuluvassa palvelukonseptissa mm.
autot, työntekijöiden asut sekä myyntitiskit, ja pyrki sen avulla osoittamaan liiketoimintansa omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta.
LTL:n mielestä hakijan liiketoiminnassaan käyttämää palvelukonseptikokonaisuutta pidettiin tässä tapauksessa erityisesti kokonaisuutena omaperäisenä. 657
Pizzaketju-tapauksessa LTL:n mielestä hakijan pizzaketju ei muodostanut ”sellaista omaperäistä ja nimenomaan kyseiselle ketjulle tunnusomaista kokonaisuutta,
että vastaajan käyttämät samankaltaiset elementit voisivat aiheuttaa sekaannuksen
vaaraa asiakkaiden keskuudessa.” 658

Edellä tarkastellun perusteella voidaan osoittaa, että sopimatonta jäljittelyä koskevassa tulkintakäytännössä palvelukonseptin omaperäisyyttä ja konseptimaisuutta on käsitelty joko
IPR-perusteisesti (mm. HEMGLASS) tai kuten Airport taxi -palvelua koskevassa tapauksessa
korostamalla palvelukonseptin omaperäisyyden ja konseptimaisuuden tarkastelua nimenomaisesti kokonaisuutena yksittäisten elementtien sijaan.
Painotettaessa suojaobjektin yksittäisten elementtien tarkastelua, se voi johtaa immateriaalisista yksinoikeuksista johdettuun suojaobjektin tarkastelutapaan. Tätä tapaa ei voida
pitää kaikissa suhteissa legitiiminä sellaisessa tilanteessa, jossa palvelukonseptin suojaa harkittaessa pitää ottaa huomioon eri markkinatahojen erilaisia suojaintressejä, erityisesti yleistä
etua, ja kun eri suojaintressejä arvioidaan samantasoisesti.
Palvelukonseptin keskeisenä erityispiirteenä on alussa mainittu lisäksi ”hybridimäisyys”.
Kuten aiemmin työssä on osoitettu, palvelukonseptin hybridimäisyyttä erityispiirteenä on
haasteellista suojata immateriaalisilla yksinoikeuksilla sekä yleislausekkeen perusteella muodostuvalla suojalla. Edellä mainittujen suojamuotojen lisäksi, kuten palvelukonseptin eri
elementtejä ja niiden suojaa koskevissa kokoavissa havainnoissa jäljempänä todetaan erityisesti palvelukonseptin vuorovaikutteisten elementtien yhteydessä, luottamuksen suojaa
sääntelevään normistoon perustuva suoja sekä sopimusoikeudellinen suoja voivat turvata
yksittäistapauksessa palvelukonseptin hybridimäisyyttä sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisten yksinoikeuksien ulkopuolella.

656 MD 1993:26 HEMGLASS. ”Glasbilen har inte använt kännetecken som både förknippas med Hemglass
och har särprägel”.
657 LTL 790/1994 Airport taxi -palvelu.
658 LTL 749/1990 Pizzaketju.
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Kuten aiemmin on jo käsitelty, eräänä vaihtoehtona palvelukonseptin suojaan kokonaisuutena harmaalla alueella on oikeuskirjallisuudessa esitetty analogiamerkityksessä suojaa
TV-ohjelmaformaatin suojan yhteydessä sovellettuihin seikkoihin ja periaatteisiin.
Palvelukonseptin ja TV-ohjelmaformaatin joistakin yhteneväisyyksistä huolimatta palvelukonsepti konseptikokonaisuutena poikkeaa usein tekijänoikeudellisen suojan piiriin
sijoittuvasta TV-ohjelmaformaatista. Yleislausekkeen perusteella muodostuvan TV-ohjelmaformaatin suoja ja sen edellytykset eivät siten ole myöskään suoraan sovellettavissa palvelukonseptin yhteydessä.

6.2 Havaintoja liittyen palvelukonseptin eri elementteihin
6.2.1 Palvelukonsepti ja esteettiset elementit
Kun oikeuskäytännössä on käsitelty sopimattoman jäljittelyn erityisiä soveltamisedellytyksiä
tuote- tai palveluhyödykkeitä koskevassa asiassa, keskeisessä asemassa on ollut arvioida mm.
alussa systematisoituja palvelukonseptin eri elementtejä erityisesti palvelukonseptin esteettisiä elementtejä.
Palvelukonseptin esteettisten elementtien jäljittelyä koskeva tarkastelu sisältää pitkälti
erityisesti palvelukonseptin omaperäisyyden tarkastelua ja sen suojaamista.
Kuten jo aiemmin on esitetty, tarkastelu voi painottua palvelukonseptin konkreettisten ja aistein havaittavissa olevien yksittäisten esteettisten elementtien kuten mm. muodon, tekstin, kuvan, layoutin ja värin arviointiin tai vaihtoehtoisesti se voi painottua jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan liiketoiminnassa käyttämän palvelukonseptin tarkasteluun
elinkeinonharjoittajalle omaperäisenä ja tunnusomaisena liiketoiminnassa käytettynä eri
elementtien muodostamana kokonaisuutena (ks. edellä palvelukonseptin erityispiirteiden
yhteydessä mm. Airport taxi -palvelu). Yleisesti ottaen konkretisoimaton ja pelkkä abstrakti
palvelukonsepti-idea ts. toiminta-ajatus ei voi sellaisenaan saada suojaa jäljittelyä vastaan.
Mm. esimerkkitapauksessa KultaRahaksi markkinaoikeus oli sitä mieltä, että hakijan palvelukonsepti KultaRahaksi erottautui muista markkinoilla olevista palveluista
tullessaan markkinoille joltain osin, mutta ei nimenomaan kokonaisuutena.
Mm. hakijan Internet-sivuja ja kirjallista markkina-aineistoa ei pidetty sellaisina palvelukonseptiin sisältyvinä esteettisinä elementteinä, joihin hakija olisi voinut
saada yksinoikeuden. Ts. ne eivät voineet saada suojaa tapauksen olosuhteissa tekijänoikeuden tai mallioikeuden perusteella.
Palvelukonseptia ei pidetty myöskään kokonaisuutena tarkasteltuna omaperäisenä.
Esimerkkitapauksessa Airport taxi -palvelu palvelukonseptin esteettiset elementit (ts. palvelukonseptin väritys) kokonaisuutena nousivat markkinaoikeuden perus-
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teluissa keskeiseen asemaan, kun vastaajan todettiin jäljitelleen hakijan palvelukonseptia kokonaisuutena.
Arviointi palvelukonseptin omaperäisyydestä ja juuri tiettyyn elinkeinonharjoittajaan yhdistettävissä olevasta tunnusomaisuudesta korostui myös Pizzaketju-tapauksen lausunnon perusteluissa. Siinä painotettiin palvelukonseptin esteettisten
markkinointielementtien tarkastelua kokonaisuutena, eikä painotettu yksittäisten
esteettisten elementtien tarkastelua.

Palvelukonseptia sekä sen esteettisiä elementtejä tuleekin arvioida kokonaisuutena. Kuten
edellä on osoitettu mm. pelkkä yksittäinen esteettinen elementti esim., väri ei ole yksin
riittänyt arvioinnissa, mutta väri mm. yhdessä hyödykkeen muodon tai palvelukonseptin
toiminnallisten seikkojen kanssa saattaa riittää omaperäisyyden osoittamiseksi.
Mikäli palvelukonsepti ei saa suojaa immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella on toissijaisesti tällaisessa yksittäistapauksessa arvioitava palvelukonseptin jäljittelyä yleislausekkeen
soveltamisedellytysten perusteella erityisesti palvelukonseptilta vaadittavan omaperäisyyden ja
tiettyyn elinkeinonharjoittajaan yhdistettävissä olevan tunnusomaisuuden perusteella.
Ottaen lisäksi huomioon oikeuskäytännössä vallitsevan pääsäännön lähtökohtaisesta
kilpailunvapaudesta ts. elinkeinonvapaudesta ja siitä johdetusta jäljittelyvapaudesta, palvelukonseptin jäljittelyn kieltämiseksi on myös aina vaadittu yksittäistapauksessa erityisiä
olosuhteita.

6.2.2 Palvelukonsepti ja toiminnalliset elementit
Sopimatonta jäljittelyä koskeva oikeuskäytäntö osoittaa, että tavara- tai palveluhyödykkeeseen liittyvät toiminnalliset seikat ovat vain harvoin saaneet suojaa sopimatonta jäljittelyä
vastaan 659.
Oikeuskäytännössä on sen sijaan pääsääntönä pidetty innovaatiosuojan (mm. patentin ja hyödyllisyysmallin) ulkopuolella olevien toiminnallisten seikkojen vapaana pitämistä.
Toisin sanoen toiminnallisten seikkojen yhteydessä on haluttu turvata kilpailun vapautta.660
MD arvioi HEMGLASS-esimerkkitapauksessa mm. palvelukonseptin eri toiminnallisia elementtejä kuten mm. samankaltaisten valomainoskylttien sijoittelua ja
käyttöä, tuotevalikoimamainosten sijoittelua jäätelöautossa sekä kantajan suoramainosten kanssa samankaltaisen formaattiin käyttämistä ts. palvelukonseptin toiminnallisten seikkojen suojaa jäljittelyä vastaan.

659 Ks. edellä erityisesti Rollstuhlnachbau-tapaus, jossa immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa
toiminnalliset seikat saivat kuitenkin yleislausekkeen perusteella suojaa. Kantajan omaperäinen aikaansaannos,
joka koostui teknisestä piirteestä, oli kokonaisuutena omaperäinen ja aikaansaannos oli identtisesti kopioitu.
660 Ks. myös edellä tapauksia ABB ja Puulautaset.
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MD perusteli päätöksessään, että kaikki edellä viitatut seikat olivat toiminnallisia. Mm. tuotevalikoimaa koskevat mainokset voitiin liikenneturvallisuusmääräysten mukaan sijoittaa vain auton takaosaan. Ne olivat palvelukonseptin toiminnallisia seikkoja eivätkä ne voineet saada suojaa jäljittelyä vastaan.
LTL perusteli Pizzaketju-tapauksessa pizzaketjukonseptin jäljittelyyn sallivasti
suhtautuvassa lausunnossa, että jäljittelijän toiminnassaan käyttämät samanlaiset
toiminnalliset elementit mm. myyntitiskien sijoittelu aina muistuttavat toisiaan
eikä seikasta ole aiheutunut tapauksen olosuhteissa sekaannusvaaraa.
Toisaalta aiemmin viitatussa esimerkkitapauksessa Airport taxi -palvelu vastaajan myyntitiskin värityksen vaihtaminen samanlaiseksi hakijan värityksen kanssa
sekä palvelutiskin sijoittaminen hakijan tiskin läheisyyteen lentoaseman saapumisaulassa aiheuttivat tapauksen olosuhteissa sekaannusvaaraa, jota vastaaja ei kyennyt MAO:n mielestä riittävästi välttämään tapauksen olosuhteissa.
Lisäksi vastaaja ei pystynyt osoittamaan näyttöä siitä, että lentokenttäviranomaisen määräykset olisivat edellyttäneet vastaajaa vaihtamaan myyntitiskin värityksen keltaiseksi.

Edellä käsitellyn perusteella palvelukonseptin toiminnalliset elementit tuskin voivat muodostua yksittäistapauksessa elinkeinonharjoittajalle niin omaperäisiksi ja tunnusomaisiksi,
että nämä erikoisominaisuudet yksin yhdistetään erityisesti tiettyyn elinkeinonharjoittajaan,
mistä seuraisi palvelukonseptin jäljittelyn sopimattomuus. Jäljittelijän toiminnan intensiteetillä saattaa kuitenkin olla tässä suhteessa vaikutusta (vert. Rollstuhlnachbau-tapaus).
Kun palvelukonseptin toiminnallisia elementtejä arvioidaan tulkintatilanteessa, samassa
yhteydessä on aina tarkasteltava omaperäisyyttä kokonaisuutena ts. mitä muita mahdollisia
omaperäisiä elementtejä palvelukonseptiin sisältyy. Lisäksi samassa yhteydessä on tarkasteltava aina, esiintyykö sekaannusvaaraa kaupallisesta alkuperästä.
Edellä on myös osoitettu, että palvelukonseptin toiminnallisilla elementeillä on esteettisiä elementtejä suppeampi suojakelpoisuus.
Palvelukonseptin toiminnalliset elementit [ts. ei-tekniset elementit] kuuluvat arvioitaviksi lähtökohtaisesti innovaatiosuojan perusteella. Innovaatiosuojan muodoista patenttia ja
hyödyllisyysmallia on aiemmin jo käsitelty. Palvelukonseptin ei-teknisten ja toiminnallisten
elementtien suojamuodoksi soveltuisi ei-tekninen liiketoimintamenetelmäpatentti, joka ei
ole mahdollinen de lege lata.
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6.2.3 Palvelukonsepti ja vuorovaikutteiset elementit
Kuten palvelukonseptin vuorovaikutteisia elementtejä koskevan alussa tehdyn käsittelyn yhteydessä on todettu, erityisesti palvelun vuorovaikutteisuus muodostaa keskeisen haasteen
palvelukonseptiin sisältyvän palveluhyödykkeen suojaamisen kannalta.
Palvelun on ensinnäkin edellä todettu syntyvän palveluntuottajan ja asiakkaan vuorovaikutuksessa. Lisäksi on esitetty, että palveluun ei voi saada omistusoikeutta, mikä vaikuttaa
palvelun kaupallistamismahdollisuuksiin. Sekä palveluntuottaja että palvelunkäyttäjä yhdessä myös osallistuvat palvelun tuottamiseen ja kuluttamiseen, kuten mm. alussa ravintolapalveluesimerkissä esitettiin. Prosessi on molemminpuolista eikä kausaalista.
Kuten on osoitettu, immateriaaliset yksinoikeudet de lege lata soveltuvat palvelukonseptin vuorovaikutteisten elementtien suojaamiseen palvelukonseptin esteettisiä ja toiminnallisiakin elementtejä rajoitetummin. Edellä on lisäksi viitattu mm. tutkimuksiin, joissa on
tutkittu open source sekä open innovation-ajattelun soveltumista mm. palveluiden kehittämisessä ja innovaatiotoiminnan edistämisessä ohjelmistomarkkinoilla, joissa palveluiden kehittäminen perustuu laajan yhteisöverkoston yhteistoimintaan ja aineettoman omaisuuden
käyttämiseen yhdessä. 661
Arvioitaessa yleislausekkeen perusteella muodostuvaa palvelukonseptin vuorovaikutteisten elementtien suojaa ei ole osoitettavissa mitään erityistä erityisesti niihin liittyvää soveltamisedellytystä (ts. kriteeriä), vaan palvelukonseptin vuorovaikutteisten elementtien suojan
arviointi jää immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa luvussa 5 käsiteltyjen
yleislausekkeen yleisten ja erityisten edellytysten soveltamiseen yksittäistapauksessa.
Suuntaviivoja palvelukonseptin vuorovaikutteisten elementtien suojasta immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa voi saada käsitellyistä Hartplatzhelden-tapauksesta sekä esimerkkitapauksesta KultaRahaksi.
Jälkimmäisessä tapauksessa KultaRahaksi-palvelukonseptin elementteihin, kuului
mm. Internet-sovellus, joka oli syntynyt hakijan omasta investoinnista ja aikaansaannoksesta. Hakija ja asiakas (ts. kuluttaja) osallistuivat tapauksen olosuhteissa
Internet-sovelluksen käyttämiseen, mutta ei vastaaja. Vastaaja jäljitteli hakijaa mm.
ottamalla käyttöön samanlaisen Internet-sovelluksen kullan ostoa varten omassa
palvelukonseptissaan. Internet-sovellus oli keskeinen palvelukonseptin laadun ja
toiminnallisuuden kannalta.
Markkinaoikeus piti Internet-sovellusta palvelukonseptiin kuuluvana elementtinä, joka ”joltain osin on erottunut muista Internetissä toimivista kullanostopalveluista Suomessa.”
Konseptia kokonaisuutena arvioituna palvelukonseptin vuorovaikutteista elementtiä ei tapauksen olosuhteissa yksin pidetty riittävän omaperäisenä, jotta kon661 Ks. edellä mm. Bljisma etc. s. 17, 23–36 ja 49 ja Ark etc. s. 72.
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septikokonaisuutta olisi sen perusteella pidetty omaperäisenä ja tunnettuna ja tiettyyn elinkeinonharjoittajaan yhdistettävänä.
Edellä käsitellyssä Hartplatzhelden-tapauksessa arvioitiin hakijan suojaa vastaajan jäljittelyä vastaan UWG:n yleislausekkeen perusteella immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa, jossa vastaaja omisti ja hallinnoi Internet-portaalla Hartplatzhelden.de. Nettisivulle oli ladattu jalkapallovideoita ts. välähdyksiä
sekä saksalaisista jalkapalloliiton järjestämistä ammattilaisotteluista että amatööriotteluista. Kantaja (osavaltion jalkapalloliitto) oli vaatinut mm. yksinoikeutta järjestämiensä jalkapallo-otteluiden tv-oikeuksiin ja otteluiden kaupalliseen hyödyntämiseen.
Tapaus on kiinnostava erityisesti palvelukonseptin vuorovaikutteisten elementtien suojaan liittyen.
BGH:n mielestä UWG:n yleislauseke ei soveltunut tapauksen olosuhteissa eivätkä vuorovaikutteiset elementit saaneet suojaa. Perusteluina esitettiin mm., että,
kysymyksessä ei ollut palveluiden (kohtuuton) jäljittely eikä loukattu kohtuuttomasti hakijan elinkeinovapauden käyttämistä. Lisäksi tapauksessa vaikutti julkinen
intressi amatöörijalkapallon tiedonvälityksen turvaamisesta.
UWG:n yleislausekkeen perusteella mahdollisesti annettavan suojan ohella [ei
tässä tapauksessa] BGH toi esiin kantajan mahdollisuuksia turvata omaa asemaansa
mm. liittyen TV-oikeuksien hyödyntämiseen. Tämä voisi BGH:n mielestä toteutua
tapauksessa legitimoimalla hakijan oikeus tapahtumanjärjestäjän sopimusoikeudellisella suojalla ja/tai ”Hausrechtillä” (ts. tilaisuudenjärjestäjälle kuuluvalla oikeudella
ottelun kuvaamiseen ja levittämiseen). Kuvaamiseen todettiin tarvittavan tapahtuman järjestäjän suostumus.

Edellä sanotun perusteella palvelukonseptin vuorovaikutteisia elementtejä voidaan tuskin
tehokkaasti suojata yleislausekkeen nojalla, kuten erityisesti Hartplatzhelden-tapaus osoittaa.
Samalla Hartplatzhelden-tapaus kuitenkin myös osoittaa, että palvelukonseptin vuorovaikutteisten elementtien suojaa voi olla mahdollista saada muiden instrumenttien avulla. Näitä
ovat mm. sopimukset, luottamuksen suoja tai muut ei-formaaliset suojamuodot. ”Hausrecht-oikeuden” käyttäminen Saksassa liittyen erityisesti urheilutapahtumanjärjestäjän investointien suojaan on tästä eräs esimerkki. Se tai sen kaltaisen suojamuodon kehittäminen voi
mahdollisesti toimia jatkossa yleisemminkin innoittajana huomattavan palvelukonsepti-investoinnin vuorovaikutteisten elementtien suojaa koskeville pohdinnoille.

245

6.2.4 Palvelukonseptin maine ja tunnettuus
Kaikissa alussa esitellyissä esimerkkitapauksissa palvelukonseptin keskeisenä suojaa tarvitsevana elementtinä esiintyy palvelukonseptin maine ja tunnettuus erityisenä kokonaisuutena.
Edellä luvussa 5 tehty analyysi tuote- ja palveluhyödykkeiden maineen jäljittelystä ja sen
yhteydessä esiintyneistä soveltamisedellytyksistä osoittaa, että markkinaoikeuden viimeaikainen doktriini toisen elinkeinonharjoittajan maineen jäljittelystä ja sen erityisistä soveltamisedellytyksistä ja niiden tulkinnasta (mm. Ulf Granströms Båtvarv -tapauksessa) on lähentynyt Ruotsiin ja Saksaan. Jälkimmäisessä on lisäksi säädetty toisen maineen sopimattomasta
jäljittelystä omassa erityissäännöksessä.
Alussa esitellyssä esimerkissä Airport taxi -palvelu arvioitiin mm. toisen elinkeinonharjoittajan maineen jäljittelyn soveltamisedellytyksiä. On myös huomattava, että
LTL:n Airport taxi -palvelu lausunto annettiin jo ennen markkinaoikeuden edellä käsiteltyä tapausta Ulf Granströms Båtvarv. Airport taxi -palvelu -lausunto myös
ennakoi toisen maineen jäljittelyn kriteerejä palvelukonseptin jäljittelytilanteessa
markkinaoikeuden norkkimista koskevan doktriinin soveltamisen yhteydessä.
Kuten on todettu, markkinaoikeuden Ulf Granströms Båtvarv -tapauksessa vahvistettiin toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimisen edellytyksiksi seuraavat:
(i)
(ii)

jäljittelevä elinkeinonharjoittaja on oikeudettomasti viitannut ja
käyttänyt sopimattomaksi katsottavalla tavalla toisen elinkeinonharjoittajan
luomaa mielikuvaa,
(iii) menettely vahingoittaa toista elinkeinonharjoittajaa ja heikentää kuluttajien
käsitystä markkinoista,
(iv) hyväksikäytetty seikka on markkinoilla tunnettu ja yhdistetään jäljiteltyyn
elinkeinonharjoittajaan,
(v) ei edellytetä sekaannusvaaraa tai menettelyn tahallisuutta.
Airport taxi -palvelua koskevassa liiketapalautakunnan lausunnossa oltiin sitä mieltä, että hakijan palvelukonseptin mainetta kokonaisuutena tarkastellen oli sopimattomasti käytetty hyväksi vastaajan liiketoiminnassa.
Lausunnossa ratkaisua perusteltiin mm. sillä, että hakijan palvelukonseptiin kokonaisuutena eikä pelkästään yksittäisiin elementteihin liittyvän ”keltaisen värityksen” todettiin olevan hakijalle omaperäistä ja tunnusomaista. Asiakkaat yhdistivät
keltaisen palvelukonseptin hakijaan. Vastaaja käytti lisäksi hyväkseen mielikuvaa
hakijan palvelusta sekä aiheutti sekaannusta.
Toisessa esimerkkitapauksessa HEMGLASS palvelukonseptin maineen suojan
osalta päädyttiin toisenlaiseen lopputulokseen kuin Airport taxi -palvelu-tapauksessa.
Molemmissa tapauksissa keskeisessä asemassa maineen suojan muodotumisen
kannalta oli palvelukonseptin väritys. HEMGLASS- tapauksessa vastaajan ei todettu
jäljitelleen toisen elinkeinonharjoittajan mainetta sopimattomasti.
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Kantaja pyrki markkinatutkimusten avulla osoittamaan, että sininen jäätelöauto, joka myös ”soittaa tuttua melodiaa, omaa mainetta ja tunnettuutta asiakkaiden
keskuudessa juuri kantajalle tyypillisenä sinisenä autona”.
MD:n mielestä vastaaja luultavasti hyötyi kuluttajien keskuudessa syntyvästä assosiaatiosta jäätelön myynnin ja Hemglassin välillä, mutta palvelukonseptien
samanlaisuuksien katsottiin liittyvän toiminnan samanlaiseen luonteeseen. Toisen
elinkeinonharjoittajan maineen käytön ei katsottu luoneen riittävää mielikuvaa hakijan tuotteeseen tai tuotteen tai palvelun laatuun liittyen 662.
MD perusteli myös laajasti palvelukonseptin yksittäisiltä elementeiltä puuttuvaa omaperäisyyttä. Kuten aiemmin on todettu, päätöstä argumentoitiin olennaisin
osin erityisten olosuhteiden puuttuessa yleisellä edulla tehokkaan kilpailun turvaamiseksi.
Esimerkkitapauksena käsitellyssä Tupperwareparty-tapauksessa ei myöskään todettu välillistä hakijan maineen ja tunnettuuden siirtymistä. Hakijan laajaa mainetta ja tunnettuutta omaava tunnus Tupperware, jota käytettiin hakijan muoviastioissa, ei kyennyt siirtämään mainetta hakijan myyntitapahtumalle.

Keskeiseksi eroksi edellä käsiteltyjen tapausten lopputulosten kannalta muodostuu sekaannusvaaran esiintyminen erityisenä tilanteena (Airport taxi -palvelu) tai sen puuttuminen
(HEMGLASS).
Perustellusti päätelmänä voi myös esittää, että elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin
maineen sopimatonta jäljittelyä koskevan kanteen ajaminen on voinut vaikuttaa lopputulokseen ja siten omata olennaista merkitystä. Airport taxi -palvelu esimerkissä onnistuttiin
näyttämään toteen palvelukonseptiin nimenomaisesti kokonaisuutena liittyvä maine ja tunnettuus, joka oli yhdistettävissä jäljiteltyyn elinkeinonharjoittajaan. HEMGLASS-tapauksessa puolestaan painottuivat palvelukonseptin yksittäisiin elementteihin liittyvä maineen
suoja, jota ei onnistuttu näyttämään eikä sitä yhdistetty kantajaan.
Käytännössä kantajalle tuleekin olemaan haasteellista pystyä näyttämään, että palvelukonsepti juuri kokonaisuutena omaa omaperäisyyttä ja on markkinoilla nimenomaisesti
kokonaisuutena siten tunnettu, että se voidaan yhdistää alkuperäisen palvelukonseptin haltijaan. Lisäksi kantajan tulisi vielä pystyä näyttämään, että vastaajan jäljittelymenettelystä
aiheutuu vahinkoa tai haittaa alkuperäisen palvelukonseptin haltijan maineelle. Lisäelementtinä on vielä osoittaa vahingon määrä. Kaiken kaikkiaan kantajan kannalta suojaan
pääseminen on nykytilanteessa vaikeaa.
Oikeuskäytännön perusteella vaikutuksellista palvelukonseptin ja sen elementtien yhdessä muodostaman elinkeinonharjoittajan maineen suojan muodostumisen kannalta on

662 Ks. lähemmin laatumielikuvasta ja sen merkityksestä oikeuskäytännössä mm. WRP 2010,1465 Femur-Teil.
Tapauksessa vastaaja pyrki siirtämään omalle tuotteelleen mielikuvaa kantajan tuotteen kanssa yhtä laadukkaasta, mutta huomattavasti kantajan tuotetta halvemmasta tuotteesta. Tällaista jäljittelyä pidettiin sopimattomana menettelynä tapauksen olosuhteissa.
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ollut myös sillä seikalla, mitä ja miten markkinatutkimuksia on käytetty ja mitä niiden
avulla on pyritty esittämään.663
Oikeuskäytännön tarkastelu osoittaa, että palvelukonseptin maine ja tunnettuus ovat
palvelukonseptin suojan olennainen ja merkittävää taloudellista arvoa omaava elementti,
jolla on selkeä suojan tarve ja jonka tulee nykytilanteessa saada lähtökohtaisesti suojaa yleislausekkeen perusteella toisen elinkeinonharjoittajan maineen sopimatonta jäljittelyä vastaan
immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa edellä esitettyjen yleislausekkeen
soveltamisedellytysten täyttyessä.

6.3 Havaintoja liittyen palvelukonseptia jäljittelevän
elinkeinonharjoittajan toimintaan
Vaikka subjektiperusteisen kriteerin olemassaoloon sopimattoman jäljittelyn erityisenä edellytyksenä on erityisesti saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa suhtauduttu kriittisesti varsinkin
UWG:n 2004 voimaantulon jälkeen, luvun 5 käsittely osoittaa, että subjektiperusteiset kriteerit esiintyvät edelleen lähes poikkeuksetta huomioon otettavina erityisinä edellytyksinä,
kun arvioidaan sopimatonta tuote- ja palvelujäljittelyä. Sama soveltuu analogialla myös palvelukonseptin jäljittelytapauksiin.
Luvun 5 subjektiperusteisten ts. jäljittelijän jäljittelytoimintaan liittyvien eritysten soveltamisedellytysten analysointi osoittaa lisäksi, että keskeisiä soveltamisedellytyksiä oikeuskäytännössä ovat olleet erityisesti jäljittelevän elinkeinonharjoittajan toiminnan systemaattisuus
ja järjestelmällisyys sekä jäljittelevän elinkeinonharjoittajan toiminta sekaannusvaaran välttämiseksi.
Kuten edellä on esitetty, sopimatonta tuotejäljittelyä koskevassa oikeuskäytännössä on
vakiintuneesti edellytetty systemaattisen ja järjestelmällisen jäljittelyn osalta, että jäljittelyn
tulee ulottua yksittäistä tuotetta laajemmalle (ks. edellä mm. LTL 745/1990 Lego sekä Koristelaminaatit-tapaus) koko sarjaan ts. kokonaisuuteen.
Edellä on käsitelty sekaannusvaaran välttämiseksi elinkeinotoiminnassa edellytettyjä
kriteerejä erityisesti tuote- ja palvelujäljittelyn liittyvissä tapauksissa mm. tapauksessa Stockmann v. Stella.

663 Ks. mm. tapauksia MAO: 809/14 Keijuriini, MAO: 398/14 Satamaito (Valio Plus) ja MD 2003:22 Finncrisp.
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Sekaannusvaaran välttämisen osalta myös todettiin esimerkkitapauksessa Airport-taxi -palvelu, että jäljittelijän käyttöön ottaman myyntitiskin samanlainen väritys,
myyntitiskien läheisyys sekä muut [erityiset] olosuhteet, joissa kiireinen lentomatkustaja yleensä valitsee taksipalveluaan edesauttavat sekaannusta asiakkaiden keskuudessa. Molemmat elinkeinonharjoittajat käyttivät lisäksi palvelusta nimitystä
airport taxi.
Vaikka vastaajan työntekijöiden asujen väritys ja autojen värit poikkesivat,
voidaan katsoa LTL:n päätyneen kokonaisuutena arvioiden pitämään jäljittelijän
toimenpiteitä riittämättöminä sekaannusvaraan estämiseksi tapauksen olosuhteissa.
Kuten aiemmin on esitetty, Kultarahaksi-esimerkkitapauksessa vastaaja käytti
hakijan (KultaRahaksi Oy) kanssa samanlaista palvelukonseptia ts. palvelua kullan
ostamiseksi kuluttajilta.
Vastaajan palvelukonseptiin sisältyvien Internet-sivujen ja muun kirjallisen
materiaalin ei todettu olevan identtisiä hakijan kanssa (ts. ei todettu orjallista jäljittelyä). Lisäksi vastaajan käyttämän logon (KorutRahaksi.fi) sekä laillisesti rekisteröidyn aputoiminimen KorutRahaksi Finland todettiin olevan laillisesti vastaajan
hallinnassa ja käytössä.
Markkinaoikeuden mielestä yrityksen nimen ja tunnusten käyttö (ts. laillisten
tunnusten käyttö) oli tapauksen olosuhteissa riittävää, jotta asiakkaat kykenivät
erottamaan palvelut toisistaan yritysten nimien perusteella eikä sekaannusvaaraa
esiintynyt.
Tuotejäljittelyä koskevan oikeuskäytännön perusteella (mm. Crocs-tapaus)
verkkoympäristössä toimivan palvelukonseptin yhteydessä on sekaannusvaaran
välttämiseen suhtauduttava perinteistä liiketoimintaympäristöä ankarammin. Verkkoympäristössä jäljittelevän elinkeinonharjoittajan tulee ehkäistä sekaannusvaaran
aiheutumista tämän johdosta tehokkaammin kuin perinteisessä ”kivijalkakaupassa”.

Palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn yhteydessä ei voida kuitenkaan aina pitää riittävänä elinkeinonharjoittajan toimenpiteenä pelkästään yrityksen nimen tai yhteystietojen
käyttämistä erityisesti palvelun yhteydessä (ks. edellä LTL 808/1995 Lapiot).
Bernitzin esittämän kritiikin mukaan HEMGLASS-päätöstä vastaan vastaajan menettelyltä sekaannusvaaran välttämiseksi olisi tullut vaatia enemmän tapauksen olosuhteissa. Mitä
sitten palvelukonseptin jäljittelytapauksessa voitaisiin legitimoidusti edellyttää jäljittelijän
menettelyltä sekaannusvaaran välttämiseksi?
Ensinnäkin on huomattava, että jäljittely on lähtökohtaisesti sallittua immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. Vasta mikäli immateriaalinen yksinoikeus ei suojaa palvelukonseptia (tai sen elementtejä) jäljitelty elinkeinonharjoittaja voi saada menettelysuojaa yleislausekkeen perusteella, kuten edellä on jo esitetty.
Oikeuskäytännön perusteella on osoitettavissa, että myöhemmin markkinoille tulevan
elinkeinonharjoittajan, joka jäljittelee toisen elinkeinonharjoittajan alkuperäistä palvelukonseptia, erityisesti palveluhyödykettä, on kyettävä estämään sekaantumisvaaraa kaupallisen
alkuperän suhteen riittävän tehokkaasti.
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Tehokas sekaantumisvaaran ehkäiseminen edellyttää riittävän tehokkaita toimenpiteitä,
joilla selkeästi ja johdonmukaisesti osoitetaan palveluiden kaupallinen alkuperä ja estetään
sekaannusvaara ja harhaanjohtuminen. Tämän rajanvedon osoittaminen jää viime kädessä
väistämättä lainsoveltajan harkintaan yksittäistapauksessa.

6.4 Havaintoja liittyen palvelukonseptin suojan
erityisiin olosuhteisiin
Kuten edellä on esitetty yleislausekkeen yleisten ja erityisten kriteerien täyttymisen ohella
oikeuskäytännössä on lisäksi edellytetty erityisiä olosuhteita (ts. erityisiä tilanteita), jotta jäljittelevän elinkeinonharjoittajan käyttämää menettelyä on voitu pitää sopimattomana jäljittelynä elinkeinotoiminnassa.
Saksassa ja Ruotsissa erityisistä tilanteista on erikseen säädetty sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevassa laissa. Suomessa, kuten on todettu, normiperustana on
käytetty erityisesti Pariisin sopimuksen 10 bis artiklaa ja sen määrittelemiä erityistilanteita.664
Suomalaisessa oikeuskäytännössä on vakiintuneesti edellytetty erityisenä olosuhteena
erityisesti sekaannusvaaraa kaupallisen alkuperän suhteen.
Sekaannusvaara esiintyy alussa esitellyissä esimerkkitapauksissa erityisenä olosuhteena mm. tapauksessa Airport-taxi -palvelu. Siinä arvioitiin identtisten palveluiden
sekaannusvaaraa kaupallisen alkuperän suhteen asiakkaiden keskuudessa.
Sekaannusvaaran asema lähes poikkeuksetta vaadittavana erityisenä olosuhteena on sittemmin ollut muuttumassa markkinaoikeuden viimeaikaisessa tuote- ja
palvelujäljittelyä koskevassa doktriinissa (mm. Ulf Granströms Båtvarv). Tästä seuraa, että samaa periaatetta voitaisiin jatkossa soveltaa myös palvelukonseptin jäljittelytapauksen yhteydessä mutatis mutandis.

Oikeuskäytäntöä koskeva analyysi luvussa 5 osoittaa lisäksi, että erityistilanteet tuote- ja
palvelujäljittelytapausten yhteydessä ovat läpikäytyjen oikeustapausten valossa liittyneet
monimuotoisesti mm. tuote- tai palveluhyödykkeen aiempaan käyttöön toisella markkina-alueella (mm. KultaRahaksi), osapuolten aiempaan liikesuhteeseen (mm. Kneppis-auto,
Tchibo/Rolex ja Gartenliege mm. kahdessa jälkimmäisessä Tchibo-vähittäiskauppaketju on
esiintynyt usein sopimattomasti jäljittelevänä elinkeinonharjoittajana), aiempaan työsuhteeseen (mm. Nokian Jalkineet ja Ullared), elinkeinonharjoittajan huomattavan investoin664 Saksassa UWG (2004) 4 § Nro. 9 a – c ja Ruotsissa MFL (2008) 14 §.
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nin suojaamiseen, taloudellisen kilpailun vaarantumiseen ja markkinahäiriön vaaraan (mm.
Tele-info-Cd), innovaation lyhytaikaiseen suojan tarpeeseen [lead time -suoja] (mm. Ipod ja
Modeneuheit), osapuolten välisen luottamuksen rikkoutumiseen (mm. Folkia) sekä elinkeinovapauden estymiseen (mm. HEMGLASS, Koulutusohjelma ja Folkia) jne..
Mm. HEMGLASS-tapauksessa esiintyi erityisenä olosuhteena aiemman yhteistyösuhteen päättyminen ja luottamuksellisen tiedon käyttäminen.
Hemglass irtisanoi jakelusopimukset useiden jälleenmyyjien kanssa, mistä seurasi, että aiemmat jälleenmyyjät perustivat uuden yrityksen nimeltä Glassbilen.
Uusi yritys alkoi myös käyttää mm. luottamukselliseksi luettavaa yritystietoa ts.
mm. tietoja jakelureiteistä.
MD perusteli palvelukonseptin jäljittelyn sallimista erityisesti kilpailun turvaamiseen liittyvillä näkökohdilla. Vaikka MD ei suoraan perusteluissaan viitannut
jäljittelijän oikeuteen kilpailla tapauksen olosuhteissa käyttämällä kantajan kanssa
samanlaista palvelukonseptin toimintaperiaatetta immateriaalisen yksinoikeuden
ulkopuolisessa tilanteessa hakijan irtisanottua jälleenmyyntisopimukset, MD otti
tämän seikan todennäköisesti huomioon välillisesti perusteluissaan.
MD mm. perusteli, että ilman erityistä perustetta [mm. immateriaalisia yksinoikeuksia], ottaen huomioon yleinen intressi tehokkaaseen kilpailuun, palvelukonseptin käyttöä vastaajan liiketoiminnassa ei voitu pitää sopimattomana jäljittelynä elinkeinotoiminnassa.
Edellä selostetussa Koulutusohjelma-tapauksessa ei taas esiintynyt sekaannusvaaraa eikä toisen elinkeinonharjoittajan maineen hyväksikäyttöön viitattu. Sen sijaan
tapauksen olosuhteissa oli suoraan ja välittömästi käytetty hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan mainosmateriaalia, joka todennäköisesti vaikutti keskeisesti lausunnon sisältöön.
Mielenkiintoiseksi tapauksen tekee palvelukonseptin suojan yhteydessä kuitenkin se seikka, että liiketapalautakunta piti erityisenä olosuhteena sitä, että jäljittelijän toiminnan seurauksena hakijan elinkeinovapauden käyttäminen estyi. Samansuuntaisia perusteluita on myös osoitettavissa markkinaoikeuden edellä viitatussa
Folkia-tapauksessa.

Edellä esitettyjen tapausten valossa elinkeinonharjoittajan elinkeinovapauden estymistä on
tarkasteltava palvelukonseptin jäljittelytilanteessa monipuolisesti eri markkinatahojen näkökulmasta ja eri suojaintressit huomioiden. Tällöin on otettava huomioon, että toimiva
taloudellinen kilpailu ei vaarannu eikä synny monopolitilannetta markkinoilla.
Oikeuskäytäntöä koskeva analyysi osoittaa lisäksi, että tulkintakäytäntö erityisistä
olosuhteista on hyvin kasuistista eikä oikeustapauksissa esiintyviä erityisiä olosuhteita ole
mahdollista tyhjentävästi systematisoida. Tämän johdosta erityisesti erityisistä olosuhteista
tehtäviin päätelmiin ja niiden soveltamiseen palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn yhteydessä on suhtauduttava varovaisesti.
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III YHTEENVETO
7 JOHTOPÄÄTÖKSET
7.1 Yleislausekkeen suojaintressien muutos ja sen
vaikutukset – yleinen etu ja kokonaisharkinta
tulkintakäytännössä
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan yleislausekkeen soveltaminen jäljittelytilanteissa on aina heijastanut voimakkaasti yhteiskunnan kulloistakin taloudellis-sosiaalista kehitysvaihetta. Tämä päätelmä on johdettu oikeusvertailevilla näkökohdilla sekä
historiallisella analyysillä, joita on sovellettu erityisesti luvuissa 3 ja 4, kun on käsitelty yleislausekkeen kansainvälistä ulottuvuutta sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa
sääntelevän yleislausekkeen suojaintressien sekä lain päämäärien kehityslinjoja erityisesti
Suomessa ja Saksassa.
Säädöskehitystä koskevan tarkastelun perusteella on osoitettu, että sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen soveltamisessa vaikuttaneet
suojaintressit olivat välittömästi normistojen säätämisen jälkeisinä vuosikymmeninä 20.
vuosisadan alussa varsin yhteneviä Saksassa ja Suomessa, mutta ne alkoivat eriytyä 20. vuosisadan jälkipuoliskolla.
Saksassa UWG:n yleislausekkeen ympärille kehittynyt sopimatonta jäljittelyä koskeva
runsas ja kasuistinen oikeuskäytäntö tukee päätelmää, että jäljittelyn kohteeksi joutuneen
elinkeinonharjoittajan suojaintressiä ja moraalis-eettistä sopimattomuusarviointia painotettiin varsinkin UWG:n yleislausekkeen säätämistä välittömästi seuranneiden vuosikymmenten aikana. Tällöin tuomioistuimet alkoivat täyttää vallinnutta tyhjiötä immateriaalisen
yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa ja harmaalla alueella.
Tuomioistuimet käyttivät laajaa harkintavaltaa nojautuessaan normiperustana sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaan joustavaan yleislausekkeeseen tarkoituksessa luoda oikeutta yksittäistapauksessa (”Richterrecht”). Samalla UWG:n yleislausekkeelle
kehittyi vähitellen ”Schrittmacher”-funktio, jota ilmentävät mm. useat tekijänoikeudellisten
lähioikeuksien suojapiiriin liittyvät sopimatonta jäljittelyä koskevat oikeustapaukset, joihin
edellä on viitattu. Jäljitelty elinkeinonharjoittaja sai hyväkseen UWG:n yleislausekkeen perusteella immateriaalista yksinoikeussuojaa täydentävää suojaa per se sopimatonta jäljittelyä
vastaan immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa.
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Suomessa 1970-luvulta lähtien voimakkaammin vaikuttaneen kuluttajapoliittisen suuntauksen seurauksena sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva normisto on liitetty kiinteäksi osaksi kuluttajansuojalainsäädäntöä, mikä on edelleen vallitseva tilanne de
lege lata. Kuten edellä on aiemmin osoitettu, SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen
tulkintakäytännössä sopimattoman jäljittelyn tapauksissa on painottunut erityisesti samanaikainen kuluttajansuojaintressin huomioon ottaminen.
Jäljitellyn elinkeinonharjoittajan suojaintressin turvaaminen oikeudetonta käyttöä
vastaan on jäänyt Suomessa erityisesti mm. toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja tunnettuuden osalta luvussa 5 esitetyn perusteella olennaisesti rajoitetummaksi kuin yleislausekkeen perusteella Saksassa ja Ruotsissa. Tämän seikan on tässä työssä osoitettu johtuvan
osaltaan tulkintakäytännössämme omaksutusta vahvasta legaliteettiperiaatteesta [toisin sanoen soveltamiskäytännössä suhtautumisesta Pariisin yleissopimukseen, erityisesti sen 10 bis
artiklaan ja sen kolmannen kappaleen alakohtaan (3) ja siinä lueteltuihin erityistilanteisiin
(ts. sekaannusvaara, väärät ja virheelliset tiedot ja kuluttajan harhaanjohtuminen)]. Lisäksi
vertailulla Saksaan ja Ruotsiin on voitu osoittaa, että Saksassa ja Ruotsissa elinkeinonharjoittajat ovat vaatineet voimakkaammin elinkeinonharjoittajan maineen suojan turvaamista
jäljittelytilanteessa erityisesti immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa toisin
kuin Suomessa.
Saksassa elinkeinonharjoittajan suojaintressin painottaminen on säilynyt tulkintakäytännössä asemaltaan lähes kiistattomana ja yksinomaisena Suomea paljon pitempään aina
vuoden UWG (2004) reformiin saakka.
Saksassa uuden UWG:n (2004) säätämisen jälkeen on alettu tulkintakäytännössä painottaa eri suojaintressien samanasteista soveltamista kokonaisharkinnassa. Kuitenkin UWG:n yleislauseke on säädetyistä muutoksista huolimatta säilyttänyt paikkansa käytännön liike-elämässä, erityisesti pienten ja keskisuurten elinkeinonharjoittajien ”turvalausekkeena”.
Suomessa SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislauseketta ei ole sen säätämisen jälkeen modernisoitu eikä sen suojaintresseistä ole säädetty Saksan ja Ruotsin tavoin. Saksassa yleislausekkeesta on muodostettu ”hybridisäännös”, joka sisältää sekä yleisiä soveltamisedellytyksiä
käsittelevän yleislausekkeen että erityisiä edellytyksiä käsitteleviä erityistilanteita sääntelevän
tapausluettelon.
Vaikka uutta yleislauseketta ei ole Suomessa säädetty expressis verbis, kuten luvussa 5 on
kerrottu, sopimattoman jäljittelyn yleiset ja erityiset soveltamisedellytykset ovat kuitenkin
kehittyneet oikeuskäytännössä de facto melko yhteneviksi, erityisesti suhteessa Ruotsiin. Tämän on osoitettu käyvän ilmi mm. sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa käsittelevästä viimeaikaisesta markkinaoikeuden soveltamiskäytännöstä, joka koskee markkinaoikeuden
doktriinia orjallisesta jäljittelystä (erityisesti MAO: 332/08 Crocs) sekä toisen elinkeinonharjoittajan maineen norkkimista (MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab).
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Luvussa 2 tehty systematisointi yleislausekkeen perusteella muodostuvasta suojasta, jossa
on eritelty erityisesti yleislausekkeen sääntelemiä eri markkinatoimijoiden välisiä oikeussuhteita osoittaa yksityisen elinkeinonharjoittajan (ts. yksityisen suojaintressin) ja yleisen edun
(ts. julkisen intressin) välisen suhteen olemassaoloa. Sen ei ole osoitettu olevan tavanomainen eri henkilötahojen välinen oikeussuhde, joka perustaisi osapuolille oikeuksia tai velvollisuuksia. Tämä systematisointi tuo esiin sääntelytarpeen sopimatonta jäljittelyä koskevassa
tapauksessa elinkeinonharjoittajien välisen yksityisoikeudellisen suhteen lisäksi. Kokonaisarvioinnissa on siten aina mukana myös julkinen intressi ts. yleinen etu eikä kysymyksessä
siis ole pelkästään kahden elinkeinonharjoittajan välinen yksityisoikeudellinen relaatio harmaalla alueella ja sen tarkastelu. Po. relaation todentamisella voidaan osoittaa yleisen edun
keskeistä asemaa sopimattoman jäljittelyn kokonaisarvioinnissa yksittäistapauksessa.
Erityisesti edellä viitatuissa viimeaikaisissa EU:n tuomioistuimen oikeustapauksissa [mm. Case C‑170/13 Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp.,ZTE Deutschland
GmbH (Huawei ), Scarlet Extended SA v SABAM C-70/10 SABAM 24.11.2011 (SABAM)
ja Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU, C-275/06/
Promusicae 29.1.2008 (Promusicae)] on osoitettu olevan viitteitä siihen suuntaan, että vallitsevasta yksittäisen elinkeinonharjoittajan immateriaalioikeudellista suojaa painottavasta
tulkintatraditiosta (property logic) ollaan siirtymässä kohti laajempaa suojaintressejä huomioon ottavaa ts. yleisen edun ja kokonaisharkinnan avulla tapahtuvaa tarkastelua, jossa
elinkeinonharjoittajan yksityinen suojaintressi on väistymässä kokonaishyvinvointia tavoittelevan yleisen edun (julkisen intressin) hyväksi. Näitä varhaisia indikaatioita on vielä havaittavissa vähäisemmässä määrin kansallisessa sopimatonta jäljittelyä koskevassa tulkintakäytännössä mm. Saksassa ja Suomessa. Kuitenkin on nähtävissä joitakin alustavia aihioita
tästä julkisen intressin entistä keskeisemmästä asemasta tulkinnassa mm. edellä käsitellyn
markkinaoikeuden viimeaikaisen Abloy-tapauksen (MAO: 429/13 Abloy) perusteluissa. Tapauksessa mm. painotetaan julkista intressiä päätöksen perusteluissa.

7.2 Palvelukonseptin suojan muodostuminen
yhteisvaikutuksesta ja yhteisvaikutteisesti
Edellä on analysoitu elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin suojalle jäljittelyä vastaan keskeistä lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyjä tulkintoja SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen soveltumisesta sopimattoman jäljittelyn yhteydessä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa ja harmaalla alueella.
Tutkimuksessa on esitetty päätelmänä, että SopMenL 1§:n 1 momentin yleislauseketta
voidaan soveltaa toisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa käyttämään ”kaikkeen
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menettelyyn”. Tämä sisältää mm. toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin hyvän liiketavan vastaisen tai muutoin sopimattoman jäljittelyn.
Toimivassa taloudellisessa kilpailussa kilpailunvapauden ohella jäljittelyvapauden on todettu vallitsevan pääsääntönä. Yleislauseketta voidaan kuitenkin soveltaa palvelukonseptin
sopimattoman jäljittelyn yhteydessä immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolella vain, mikäli SopMenL 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen yleiset ja erityiset soveltamisedellytykset
täyttyvät yksittäistapauksessa, sekä lisäksi esiintyy erityisiä olosuhteita.
Palvelukonseptin jäljittelytapauksessa on kuitenkin aina ensin analysoitava, sijoittuuko
kysymyksessä oleva elinkeinonharjoittajan palvelukonsepti ja/tai sen eri elementit erityisen
immateriaalista yksinoikeutta koskevan lain suojapiiriin. Toisin sanoen saako palvelukonsepti suojaa jonkin immateriaalisen yksinoikeuden perusteella. Vasta sen jälkeen kun on
todettu, saako palvelukonsepti suojaa immateriaalisen yksinoikeuden perusteella, voidaan
arvioida, voidaanko SopMenL 1 §:n 1 momenttia soveltaa itsenäisesti ja toissijaisesti suojaa
perustavana normistona.
Edellä todetun mukaisesti palvelukonseptin suojaa voidaan pitää legitimoituna jäljittelytilanteessa, mikäli immateriaalinen yksinoikeus ei sovellu palvelukonseptiin ja SopMenL 1
§:n 1 momentin yleislausekkeen soveltamisen yleiset ja erityiset soveltamisedellytykset ovat
käsillä. Lisäksi, jos yleisen kokonaisedun mukainen ratkaisu yksittäistapauksessa sitä vaatii ja
erityisesti silloin, kun on käsillä erityinen olosuhde mm. toimiva taloudellinen kilpailu voi
pysyvästi vaarantua sekä uhkana on markkinahäiriön vaara.
Tämän työn eräänä keskeisenä pyrkimyksenä on ollut systematisoida lainsäädännössä,
oikeuskäytännössä sekä oikeuskirjallisuudessa esiintyneitä yleislausekkeen sopimatonta jäljittelyä kvalifioivia erityisiä soveltamisedellytyksiä.
Luvussa 5 tehdyn systematisoinnin perusteella on esitetty eräs mahdollinen systematisointitapa, joka perustuu sekä suojan kohdetta ts. suojaobjektia (ts. objektiperusteiset kriteerit) että jäljittelevää elinkeinonharjoittajaa ja tämän jäljittelytoimintaa elinkeinotoiminnassa
(ts. subjektiperusteiset kriteerit) kvalifioivien erityisten edellytysten analysointiin.
Luvussa 5 tehdyn systematisoinnin perusteella on luvussa 6 näitä päätelmiä erityisistä soveltamisedellytyksistä sovellettu alussa esitettyjen palvelukonseptiesimerkkitapausten valossa,
erityisesti tarkastellen ei-teknisen palvelukonseptin kokonaisuuden, erityispiirteiden ja eri
elementtien suojaa.
Päätelmänä voidaan todeta, että näistä objektiperusteisista kriteereistä keskeisinä erityisinä edellytyksinä palvelukonseptin erityispiirteiden ja eri elementtien sopimattoman jäljittelyn arvioinnin yhteydessä on tutkimuksen valossa pidettävä erityisesti palvelukonseptin
omaperäisyyttä, toisen elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin maineen ja tunnettuuden oikeudetonta käyttöä sekä palvelukonseptin toiminnallisuutta.
Vastaavasti subjektiperusteisista kriteereistä keskeisinä erityisinä edellytyksinä palvelukonseptin erityispiirteiden ja eri elementtien sopimattoman jäljittelyn arvioinnin yhteydessä
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on tutkimuksen valossa pidettävä erityisesti jäljittelijän jäljittelytoiminnan systemaattisuutta
ja järjestelmällisyyttä sekä jäljittelevän elinkeinonharjoittajan suorittamaa ns. neutralisointia
sekaannusvaaran välttämiseksi.
Palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn yleisten ja erityisten soveltamisedellytysten
lisäksi on aina edellytetty erityisiä olosuhteita yksittäistapauksessa. Tutkimuksessa esiin nousseita erityisiä olosuhteita on analysoitu luvussa 6 aiemmin esitettyjen esimerkkitapausten
yhteydessä.
Erityisesti Suomen osalta on tehty päätelmä, että Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklasta johdettua sekaannusvaara-tilannetta on edellytetty lähes absoluuttisena erityisenä
tilanteena erityisesti elinkeinonharjoittajan mainetta ja tunnettuutta koskevassa oikeuskäytännössä (mm. edellä analysoitu markkinaoikeuden Dumle-tapaus perusteluineen MAO:95/
II/02 Dumle) viimeaikaiseen tulkintakäytäntöön saakka (MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab). Tarkasteltaessa erityisesti elinkeinonharjoittajan palvelukonseptin maineen ja
tunnettuuden suojaa yksittäistapauksessa ilman sekaannusvaara -tilannetta, mikäli sekaannusvaaraa edellytetään lähes aina yksittäistapauksessa erityisenä olosuhteena, se voi olla omiaan johtamaan kuluttajansuojaintressiä kokonaisharkinnassa ylipainottavaan tulkintaan.
Kuten edellä on esitetty, tällöin tarkastelu voi keskittyä liiaksi kuluttajansuojaintressin ympärille ja kokonaisharkinnassa vastaavasti muiden suojaintressien samanasteinen tarkastelu
voi hämärtyä.
Palvelukonseptin erityispiirteiden, eri elementtien sekä palvelukonseptiin liittyvien erityisten olosuhteiden analysointi osoittaa, että palvelukonseptin suoja syntyy eri normistojen
yhteisvaikutuksesta harmaalla alueella.
Palvelukonseptin suoja elinkeinotoiminnassa sopimatonta jäljittelyä vastaan muodostuu
käytännössä yhteisvaikutteisesti formaalisen suojan ja ei-formaalisen suojan perusteella, erityisesti ei-teknisen palvelukonseptin sopimattoman jäljittelyn osalta keskeisesti sopimatonta
menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella.

7.3 Palvelukonseptin yleislausekkeen perusteella syntyvästä
omintakeisesta suojasta ja suojan kehityskohteita
Tutkimuksessa on esitetty palvelukonseptin yleislausekkeen perusteella muodostuvan suojan
olevan erityisesti sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen nojalla muodostuvaa suojaa harmaalla alueella.
Tarkastelemalla luvussa 2 SopMenL 1 §:n 1 momentin nojalla syntyvän suojan sisältöä
muotoa, rakennetta, alkuperäisen palvelukonseptin luoneen elinkeinonharjoittajan oikeusasemaa sekä suhdetta muihin markkinatoimijoihin sopimattoman jäljittelyn yhteydessä, on
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voitu osoittaa, että SopMenL 1 §:n 1 momentin nojalla syntyvä suoja toisen elinkeinonharjoittajan harjoittamaa sopimatonta jäljittelyä vastaan on muodoltaan ja rakenteeltaan
täydentävää suojaa – tai osuvammin omintakeista suojaa.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen
perusteella syntyvän suojan on osoitettu tulevan kysymykseen vain immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa. Päinvastoin kuin immateriaalinen yksinoikeussuoja,
joka voi kumuloitua, yleislausekkeen perusteella muodostuva suoja ei ole immateriaalisen
yksinoikeussuojan kanssa päällekkäistä suojaa. Se on toissijaista suojaa immateriaaliseen yksinoikeussuojaan nähden.
Suojan on lisäksi osoitettu perustuvan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa
koskevan normiston yleislausekkeen omaan tarkoitukseen (ts. päämäärään), omiin soveltamisedellytyksiin sekä sen omiin oikeusseuraamuksiin.
Yleislausekkeen perusteella muodostuvan suojan on osoitettu lisäksi olevan muodoltaan
toisenlaista kuin immateriaalisten yksinoikeuksien perusteella syntyvä suoja. Immateriaalisen yksinoikeuden olemassaolosta (”existence”) ja käyttämisestä (”exercise”) on säädetty
kutakin yksittäistä immateriaalista yksinoikeutta koskien erikseen. Immateriaalista yksinoikeutta turvaavat lisäksi viime kädessä omaisuuden suojaa koskevat säännökset kuten mm.
Suomen perustuslaissa PL15 § sekä Euroopan Unionin perusoikeuskirja art.17(2) ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirja 1§.
Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen
perusteella syntyvän elinkeinonharjoittajan ”turvaamisoikeuden” sisällöstä eikä sen käyttämisestä ole säädetty samalla tavoin kuin on säädetty immateriaalisen yksinoikeuden yhteydessä. Yleislausekkeen perusteella muodostuva suoja on muodoltaan ns. menettelysuojaa ts.
kilpailusuojaa. Menettelysuojan tarkoituksena on turvata toimiva kilpailu instituutiona ja
estää markkinahäiriötä pyrkimättä kuitenkaan luomaan yksittäiselle elinkeinonharjoittajalle
väliaikaista monopolioikeutta suojan kohteen hallintaan ja sen hyödyntämiseen.
Yleislausekkeen perusteella muodostuva elinkeinonharjoittajan suojaoikeus kohdistuu
ainoastaan toisen elinkeinonharjoittajan käyttämään menettelyyn (”Art und Weise”), eikä
suojaobjektiin sellaisenaan (”als solches”). Yleislausekkeen perusteella muodostuva suoja ei
ole välitöntä eikä se suoraan ja välittömästi suojaa elinkeinonharjoittajan suojan kohdetta,
erityisesti palvelukonseptia tai siihen kuuluvaa palvelutuotetta.
Yleislausekkeen perusteella muodostuvan suojan ajallista kestoa ei ole myöskään lainsäädännössä rajoitettu.
Kaiken kaikkiaan yleislausekkeen perusteella syntyvän suojan on osoitettu tulevan kysymykseen vain immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa, erityisissä olosuhteissa, kun jäljittelyä pidetään ”hyvän liiketavan vastaisena” tai ”muutoin sopimattomana”
yksittäistapauksessa.
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Pääsääntönä on, että immateriaalisia yksinsoikeuksia koskevien lakien tulisi olla yksinomainen tapa säännellä suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan. Käsitys on perusteltu ja siihen voi hyvin pitkälle yhtyä myös tässä tutkimuksessa edellä esitetyn perusteella. Kuitenkin
elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä esiintyy harmaalla alueella tilanteita, joissa
on myös mahdollista legitimoidusti argumentoida, että immateriaalista yksinoikeussuojaa
täydentävä omintakeinen SopMenL 1 §:n 1 momentin perusteella syntyvä suoja sopimatonta jäljittelyä vastaan on perusteltua.
Mikäli jäljittelytapauksen kohteena on elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassa
käyttämä palvelukonsepti palvelutuotteineen, se tarvitsee suojaa sopimatonta jäljittelyä vastaan samalla tavoin ja samoin perustein kuin mikä tahansa muu tuote- tai palveluhyödyke
tai innovaatio. Tällöin immateriaaliset yksinoikeuslait de lege lata soveltuvat palvelukonseptiin samalla tavoin kuin tavara- tai palveluhyödykkeeseen. Mutta ne soveltuvat tällä hetkellä
vain osittain suojaamaan palvelukonseptia kokonaisuutena sekä sen erityispiirteitä.
Palvelukonseptin suojan sisältö jää myös kansainvälisen harmonisoinnin puuttuessa
edelleen pitkälti Pariisin yleissopimuksen varaan ja kansallisesti säädettäväksi, Suomessa
SopMenL 1§:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella.
Viimeaikainen oikeuskehitys erityisesti Saksassa osoittaa, että tuote- tai palveluhyödykkeen – erityisesti palvelukonseptin – jäljittelyn sopimattomuutta ei voida legitimoida enää
yksinomaisesti jäljiteltävän elinkeinonharjoittajan suojaintresseihin nojautuen eikä myöskään yksinomaan utilitarismin käyttämin argumentein. Sekä moraalis-eettinen argumentaatio että yleinen etu ovat mukana kokonaisharkinnassa.
Oikeusjärjestelmän tehtävänä on varmistaa systeeminmukainen, koherentti, tasapainoinen ja oikeudenmukainen ratkaisu yksittäistapauksessa. Se on mahdollista saavuttaa silloin,
kun lainsäätäjä asettaa selkeitä ja objektiivisilla kriteereillä tulkittavissa olevia oikeusnormeja, jotka ovat kontrolloitavissa ja perusteltavissa yksittäistapauksessa.
Kuten erityisesti yleislausekkeen säädöskehitystä kuvaava luku 4 osoittaa, selkeät ja objektiivisilla kriteereillä arvioitavissa olevat läpinäkyvät oikeusnormit luovat ennustettavuutta
kaikkien markkinatahojen kannalta paremmin kuin tilanne, jossa lainsoveltaja itse toimii
”sisällöntuottajana” (Richterrecht).
Edellä esitetyn perusteella onkin aiheellista ennakoida, mihin suuntaan nykyisin SopMenL 1§:n 1 momentin perusteella muodostuvaa palvelukonseptin suojaa voitaisiin jatkossa kehittää.
Myöhemmän tutkimuksen varaan jää selvitettäväksi ja pitkälti oikeustaloustieteellisin
argumentein perusteltavaksi de lege ferenda, tulisiko palvelukonseptin suojasta jäljittelyä vastaan säätää erikseen erityisenä sui generis -yksinoikeutena, kuten on mm. säädetty koskien
tietokantojen suojaa tai mm. Presseverleger Schutz Saksassa, vai muulla tavoin. Esimerkiksi
voitaisiin kvalifioida tätä erityistilannetta varten soveltuva yleislauseke eli erityinen säännös
palvelukonseptin jäljittelyä varten yleislausekkeen yhteyteen (ts. elinkeinonharjoittajan rela-
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tiivinen suojaoikeuspositio). Sopimatonta jäljittelyä koskeva erityissäännös sisältyy mm. Saksassa laadittuun mallilakiehdotukseen osana immateriaalisia yksinoikeuksia ja täydentävää
suojaa sisältävää mallilakikodifikaatioehdotusta.
Eräänä vaihtoehtona voisi olla myös kehittää palvelukonseptin ei-formaalisia suojamuotoja. Tämä voisi tapahtua mm. liikesalaisuuden suojan (mm. edellä esitelty direktiiviehdotus julkaisemattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon suojaamisesta) vahvistamisella, lead
time -suojan kehittämisen avulla [mm. standardein tai kuten mm. TV-ohjelmaformaattien
yhteydessä käyttöönotettu TV-ohjelmaformaattien julkinen rekisteri ] tai sopimusoikeudellista suojaa tähän tarkoitukseen erityisesti kehittämällä (mm. franchising-sopimus).
Lisäksi voitaisiin jatkossa mahdollisesti soveltuvin osin laajentaa EU:n piirissä B2C-suhteissa sopimattomia kaupallisia menettelyitä elinkeinotoiminnassa koskevaa täysharmonisointia (harhaanjohtavia menettelyitä ja aggressiivisia menettelyitä) kattamaan myös
B2B-suhteita sekä sääntelemään erityisesti mm. toisen elinkeinonharjoittajan maineen ja
tunnettuuden oikeudetonta hyväksikäyttöä sopimatonta jäljittelyä koskevassa erityistilanteessa.
Tällä hetkellä kaikkein epätodennäköisimmäksi vaihtoehdoksi jäisi todennäköisesti
uuden Pariisin yleissopimuksen kaltaisen kansainvälisen konvention aikaansaaminen, joka
sääntelisi mm. sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa nykyistä täsmällisemmin kattaen sopimatonta jäljittelyä koskevia erityistilanteita, kuten mm. AIPPI:n piirissä eriteltyjä
slavish imitation -tilanteita ja ottaen huomioon WIPO-mallisääntöjä ja niissä esitettyä sääntelyä koskien ilman sekaannusvaaraa -tilannetta.
Lopuksi eräänä kansallisena kehityskohteena esimerkiksi sopimattoman jäljittelyn elinkeinotoiminnassa tapauksessa voisi olla Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta sekä sen
sopimatonta jäljittelyä elinkeinotoiminnassa koskeva tulkintakäytäntö.
Kuten edellä on osoitettu, Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytännöllä on ollut huomattava vaikutus sopimattoman jäljittelyn tulkintakäytännön muodostumisessa markkinaoikeuden oikeuskäytännön ohella. Haarmann on osoittanut, että
liiketapalautakunnan lausunnoissa jäljittelysuojan edellytykset ja päämäärät ovat jääneet
epämääräisiksi. Myös eräät ulkomaiset tutkijat (Henning-Bodewig, Kur ja Schricker) ovat
pitäneet liiketapalautakuntaa erityisenä kansallisena erityispiirteenä, mutta sen on myös
samalla analysoitu olleen varsin pidättyväinen myöntämään suojaa sopimatonta jäljittelyä
vastaan.
Tämä tutkimus tukee päätelmää siitä, että Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan
asiallisen toimivallan laajentaminen jatkossa kattamaan myös immateriaalisten yksinoikeuksien jäljittelyä koskevien kysymysten käsittelyä sopimatonta jäljittelyä koskevassa yksittäistapauksessa tukisi liiketapalautakunnan asemaa sopimattoman jäljittelyn elinkeinotoiminnassa tulkintakäytännön edelläkävijänä Suomessa. Asiallisen toimivallan laajentaminen
merkitsisi, että erityisesti palvelukonseptin sopimatonta jäljittelyä harmaalla alueella koskeva
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asia voitaisiin ratkaista kokonaisharkinnalla samalla tavoin kuin markkinaoikeudessa ts. arvioida ensin suojaako joku immateriaalinen yksinoikeus palvelukonseptia ja toissijaisesti arvioida sopimatonta jäljittelyä koskevan immateriaalisen yksinoikeusnormiston ulkopuolisen
normiston mm. SopMenL:n 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen perusteella.
Muutos asiallisen toimivallan suhteen myös mahdollistaisi eri suojaintressien samanasteisen tarkastelun ja huomioon ottamisen kokonaisharkinnassa – jäljittelysuojan soveltamisedellytykset ja päämäärät tulisivat todennäköisesti entistä selkeämmin esille myös liiketapalautakunnan lausuntojen perusteluista. Sopimatonta jäljittelyä koskevien asioiden määrä
liiketapalautakunnassa myös todennäköisesti kasvaisi.
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SUMMARY
PROTECTION OF THE SERVICE CONCEPT
AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
– The service product and unfair imitation
This doctoral dissertation under the title “Protection of the Service Concept and Intellectual
Property Rights – The service product and unfair imitation” belongs to the field of intellectual property law.
The dissertation consists of three parts and seven chapters.
Firstly, the study focuses on whether the supplementary protection of achievement in
relation to a service concept, in particular, a service product granted on the basis of article
1.1 under the Finnish Unfair Business Practices Act (SopMenL 1§ 1 mom.), can be justified
and legitimized.
Secondly, the study systemizes the general and specific criteria necessary for the supplementary protection of achievement under special circumstances and in a situation beyond
IPR laws as well as provides an interpretation of these criteria.
Thirdly, under the assumption that the respective law can be applied, the study investigates the substance and the form of protection arising from it in this context.
The methods applied are the traditional approach of the normative theory of law (legal
dogmatics) together with the method of comparative law, as demonstrated in a comparison
to the respective laws of Germany and Sweden.
The first part is the introduction to the topic. The second part includes Chapters 2
through 6. In Chapter 2 the legal framework of a service concept is introduced. This includes among other things how a service concept is positioned in legal dogmatics and in which
way the legal right arising from the supplementary protection of achievement pursuant to
article 1.1 under Finnish Unfair Business Practices Act (SopMenL 1§ 1 mom.) can be considered in legal doctrine de lege lata.
Chapter 3 deals with the international legislative framework for unfair competition law,
especially its general clause.
The purpose of Chapter 4 is to deal with the historical development of the general clause
[i.e. article 1.1 under the Finnish Unfair Business Practices Act (SopMenL 1§ 1 mom.] by
drawing a comparison with the respective law in Germany (UWG). The specific emphasis is
to examine how ratio legis and the secured interests of this law have changed over the course
of social progress and what the impact has been in the context of the interpretation of law,
especially in the context of the general clause.
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In Chapter 5 the general and specific criteria necessary for the supplementary protection
of achievement under the general clause are systematized and interpreted for the application
of those criteria in Chapter 6 in respect of the service concept.
The third part comprises Chapter 7, which concludes the main remarks.
Based on my research, the following can be concluded:
Firstly, the study argues that a service concept may be protected under IPRs, but only
in part. The supplementary protection of achievement according to Finnish Unfair Business
Practices Act (Art. 1.1) beyond IPRs does not confer on the proprietor of a service concept
an exclusive and absolute right, but only to the extent of “relative intellectual property position” (Art und Weise).
Secondly, the comparison made between Finnish and German laws and their historical
development proves that despite the almost identical ratio legis at the times of the enactment
of the law in Germany and the law in Finland, the secured interests of the law diversified
in the 1970s as the ideology of consumer protection penetrated into the Nordic countries,
especially into Finland. At the same time, the German courts retained their attitude unchanged towards the secured interests. The UWG 2004 reform finally codified “Schutzzwecktrias”
(i.e. the various secured interests for protection).
Thirdly, although the general criteria regarding the application of the general clause
are mostly parallel, the statutory law de lege lata differs [e.g. the Finnish Unfair Business
Practices Act ( Art. 1.1) does not include any special criteria for application in case of unfair
imitation] from the respective laws in Germany (UWG) and (MFL) in Sweden.
Finally, the study argues that the supplementary protection of achievement in relation
to a service concept, in particular a service product granted on the basis of Article 1.1 under
the Finnish Unfair Business Practices Act against unfair imitation, is not excluded in a case,
provided that (i) any of the respective IPRs cannot be applied to the case, (ii) the “general”
and “special” criteria for protection are present, and (iii) there are special circumstances
available such as the risk of distorted competition and market failure.
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