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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnus-
lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 

verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vä-
hintään 15–vuotiailla henkilöillä olisi jatkos-
sa oikeus hakea suomalaista verkkotunnusta. 
Esitykseen sisältyvä toinen keskeinen muutos 
olisi se, että haettava verkkotunnus voisi hel-
pommin kuin ennen perustua luonnollisen 
henkilön nimeen. 

Ehdotuksen mukaan yksityishenkilön ha-
kema verkkotunnus voisi olla mikä tahansa 
vapaana oleva yleisnimi, lyhenne tai erisni-
mi. Samannimisten luonnollisten henkilöiden 
keskinäinen etuoikeus ratkaistaisiin aikaprio-
riteetin avulla eli omaa nimeään vastaavan 
verkkotunnuksen saisi samannimisistä haki-
joista se henkilö, jonka maksettu hakemus on 
ensimmäisenä saapunut Viestintävirastolle.  

Myös luonnollisen henkilön ja oikeushen-
kilön keskinäinen oikeus verkkotunnukseen 
ratkaistaisiin aikaprioriteettiperiaatteen pe-
rusteella. Esimerkiksi oikeus luonnollisen 
henkilön nimeä vastaavaa tavaramerkkiä vas-
taavaan verkkotunnukseen olisi joko sen ni-
misellä luonnollisella henkilöllä tai nimeä 
vastaavan tavaramerkin haltijalla, riippuen 
siitä, kumman hakemus saapuu Viestintävi-
rastolle ensimmäisenä. 

Verkkotunnuksessa sallituista merkeistä 
sekä kielletyistä verkkotunnuksista säädettäi-
siin muutoin kuten voimassa olevassa laissa, 
paitsi että toisen luonnollisen henkilön ni-
meen perustuvan verkkotunnuksen hakemi-
nen kiellettäisiin. Verkkotunnuksen hakemi-
nen anonyymisti ei olisi käytännössä mah-
dollista. 

Yksityishenkilön verkkotunnuksen haku-
prosessi olisi ehdotuksen mukaan pääpiirteis-

sään samanlainen kuin yrityksillä ja muilla 
yhteisöillä. Viestintäviraston vahvistamalla 
lomakkeella tehty verkkotunnushakemus oli-
si mahdollista jättää Viestintävirastolle joko 
henkilökohtaisesti tai sähköisesti Viestintävi-
raston verkkosivuilla. Henkilötiedot luovutet-
taisiin verkon yli suojatussa yhteydessä. 

Yksityishenkilön verkkotunnuksen voimas-
saoloaika sekä irtisanomis- ja uusimismenet-
tely olisivat samanlaisia kuin voimassa ole-
vassa laissa. 

Myös yksityishenkilöiden verkkotunnuk-
siin kohdistuva valvonta olisi pääasiallisesti 
jälkikäteen tapahtuvaa, mutta Viestintäviras-
to tarkastaisi luonnollisen henkilön nimeä 
koskevat verkkotunnukset käytännössä tar-
kemmin kuin muut.  

Yksityishenkilö voisi mahdollisissa ongel-
matilanteissa pyytää Viestintävirastolta 
omaan nimeensä perustuvan verkkotunnuk-
sen sulkemista määräajaksi tai sen peruutta-
mista lopullisesti. Sulkemisen ja peruuttami-
sen edellytykset määriteltäisiin laissa.  

Viestintävirasto oikeutettaisiin antamaan 
verkkotunnukseen liittyvä päätös tiedoksi 
sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa viras-
ton verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksel-
la. 

Esityksessä ei ehdoteta annettavan Viestin-
tävirastolle oikeuksia puuttua verkkosivuilla 
välitettävään sisältöön. Verkkosivujen sisäl-
lön valvontaa harjoittaisivat edelleen vain 
yleiset laillisuusvalvontaviranomaiset.  

Lain on tarkoitettu tulevan voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1.  Johdanto 

Internet voidaan määritellä kansainvälisek-
si tietoverkoksi, joka koostuu suuresta jou-
kosta sekalaisia, sovitulla tavalla yhteenliitet-
tyjä viestintäverkkoja. Internetin historia al-
kaa 1970 –luvulta, jolloin tietoverkon toi-
minnan perusperiaatteet luotiin. Internet –
tietoverkon kehitys lähti liikkeelle Yhdysval-
tain puolustusministeriön DARPA –
projektista (Department of Defense's Advan-
ced Research Projects Agency). Vuoden 
1969 loppuun mennessä neljä toisiinsa kyt-
kettyä tietokonetta muodosti ARPANET ni-
misen tietoverkon (Advanced Research Pro-
jects Agency Network), jonka voidaan sanoa 
olleen nykyisen internetin perusta. Tämä tie-
tokoneverkko yhdistettiin myöhemmin mui-
hin Yhdysvaltain hallinnon, yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten tietokoneverkkoihin. 
DARPA vastasi internetin hallinnosta 1980-
luvun alkuun saakka ja verkkoa käytettiin lä-
hinnä tutkimustarkoituksiin. 

Internetistä on viime vuosikymmeninä ke-
hittynyt kansainvälinen tietoverkko, jonka 
merkitys maailmantaloudelle on huomattava. 
Internetin käyttö on yleistynyt ja se on ny-
kyisin olennainen osa suomalaisten yritysten 
ja kansalaisten arkipäivää. Internet on tänä 
päivänä keskeisessä asemassa tietoyhteiskun-
taa ja sen palveluja kehitettäessä.  

Internet rakentuu useista erillisistä tieto-
verkoista, jotka ovat riippumattomia toisten-
sa toiminnasta. Erään arvion mukaan internet 
yhdistää toisiinsa 170 000 erillistä tietoverk-
koa. Jokaisella verkkoon liitetyllä tietoko-
neella on oma yksilöllinen osoitteensa, joka 
ilmaistaan niin sanotulla IP –numerolla. 
Koska numerosarjat ovat vaikeita muistaa ja 
käyttää, on luotu niin sanottu verkkotunnus-
järjestelmä (Domain Name System, DNS), 
jossa jokaista käytössä olevaa IP –osoitetta 
vastaa kirjaimista muodostunut verkkotun-
nus. Verkkotunnusjärjestelmän osana käyt-
töön otettiin juuripalvelimet, jotka ohjaavat 

liikennettä internetissä. Juuripalvelin sisältää 
tiedot jokaisesta siihen liitetystä tietokonees-
ta. Internetin toiminta perustuu 13 juuripalve-
limen ja näistä otettujen kopioiden toimin-
taan. 

Verkkotunnuksella tarkoitetaan jonkin in-
ternet –sivuston numeraalista IP –osoitetta 
vastaavaa, kirjaimista muodostettua verkko-
osoitetta. Niin sanotut ensimmäisen asteen 
verkkotunnukset jakaantuvat maantieteelli-
sesti rajoitettuun alueeseen sidottuihin maa-
tunnuksiin (country code Top Level Domain, 
ccTLD) sekä verkkotunnuksiin, joiden käyt-
töalueitta ei ole rajattu maantieteellisesti, 
mutta joiden käyttötarkoitus on toisinaan ra-
jattu. Tällaisia verkkotunnuksia kutsutaan 
geneerisiksi verkkotunnuksiksi (generic Top 
Level Domain, gTLD). Maatunnuksia on 
käytössä tällä hetkellä yli 250 kappaletta ja 
ne on sidottu valtioiden nimien virallisista 
lyhenteistä annettuun ISO 3166 standardiin. 
Geneeriset verkkotunnukset (esimerkiksi 
.com, .net, .org, .int, .info ja .name) sekä 
muut maatunnukset kuin fi–juuri ovat ulko-
maalaisten yritysten tai yhteisöjen ylläpitä-
miä ja siten Suomen viranomaisten toimival-
lan ulottumattomissa. 

Yksittäisen internet –sivuston osoitetta il-
maiseva  verkkotunnus on yleensä joko niin 
sanottu toisen asteen verkkotunnus (esimer-
kiksi www.mintc.fi) tai kolmannen asteen 
verkkotunnus (esimerkiksi 
www.virtual.finland.fi tai 
www.formin.finland.fi ).  

Verkkotunnus on eri asia kuin sähköpos-
tiosoite. Nämä erottaa toisistaan siitä, että 
sähköpostiosoite sisältää aina @ -
erikoismerkin. 

Suomalaista fi–juurta ylläpitää Viestintävi-
rasto. Kansallisessa fi–juuressa on tällä het-
kellä rekisteröityjä verkkotunnuksia noin 80 
000. Suomalaisten verkkotunnusten määrä 
kaksinkertaistui edellisen lainmuutoksen seu-
rauksena. 
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2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1.  Lainsäädäntö 

Verkkotunnuslaki 

Verkkotunnuslaki (228/2003) tuli voimaan 
1 päivänä syyskuuta 2003. Lain tarkoitukse-
na on edistää tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoamista tietoverkossa ja parantaa suoma-
laisten verkkotunnusten saatavuutta. Lailla 
pyritään turvaamaan kaikille suomalaisille 
internetin käyttäjille tasapuolinen mahdolli-
suus suomalaiseen verkkotunnukseen. Laki 
sisältää muun muassa verkkotunnuksen muo-
toa koskevia säännöksiä, säännöksiä verkko-
tunnuksen hakemisesta ja myöntämisestä se-
kä säännöksiä, jotka koskevat verkkotunnuk-
sen muuttamista, siirtämistä, uudistamista tai 
irtisanomista. Laissa on myös säännökset 
verkkotunnuksen määräaikaisesta sulkemi-
sesta tai sen peruuttamisesta ongelmatilan-
teissa. Lisäksi laissa säädetään verkkotun-
nuksen haltijan, verkkotunnuspalvelun tarjo-
ajan sekä Viestintäviraston velvollisuuksista. 

Verkkotunnuslain 5 §:n 3 momentin mu-
kaan verkkotunnusta voi hakea Suomessa re-
kisteröity oikeushenkilö tai yksityinen elin-
keinonharjoittaja, suomalainen julkisyhteisö, 
valtion liikelaitos, itsenäinen julkisoikeudel-
linen laitos, julkisoikeudellinen yhdistys ja 
vieraan valtion edustusto. Yksityishenkilö ei 
voi voimassa olevan lain mukaan hakea 
suomalaista verkkotunnusta. 

Verkkotunnuslain 4 §:n 1 momentin mu-
kaan verkkotunnuksessa tulee olla vähintään 
kaksi merkkiä. Verkkotunnus ei 4 §:n 2 mo-
mentin mukaan saa muodostua pelkästä yri-
tys-, säätiö- tai yhteisömuotoa osoittavasta 
sanasta (esimerkiksi osakeyhtio) tai sellaisen 
lyhenteestä (esimerkiksi oyj) taikka sanasta 
tavaramerkki. Saman pykälän mukaan verk-
kotunnus ei saa muodostua pelkästään luon-
nollisen henkilön nimestä, ellei tunnus perus-
tu rekisteröityyn nimeen tai tavaramerkkiin. 
Pykälän mukaan kiellettyä on myös muodos-
taa verkkotunnus pelkästä ensimmäisen as-
teen geneerisestä verkkotunnuksesta (esi-
merkiksi .com, .net, .org) taikka maatunnuk-
sena käytettävästä verkkotunnuksesta (esi-

merkiksi .se, .dk, .uk). Lain 4 §:n 3 momen-
tin mukaan verkkotunnus ei saa oikeudetto-
masti perustua toisen suojattuun nimeen tai 
merkkiin. Pykälän 4 momentin mukaan 
verkkotunnus ei saa sisältää loukkaavia tai 
rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja.  

Hakija voi lain 5 §:n 3 momentin mukaan 
hakea yhtä tai useampaa tunnusta. Yhdelle 
hakijalle myönnettävien verkkotunnusten lu-
kumäärää ei siis ole rajoitettu. Verkkotun-
nuksia ei kuitenkaan saa hakea varastoita-
vaksi jälleenluovutustarkoitukseen.  

Samannimiseen verkkotunnukseen kohdis-
tuvien hakemusten keskinäinen järjestys rat-
keaa aikaprioriteetin avulla. Verkkotunnus-
lain 5 §:n 3 momentissa todetaan, että jos 
samaa verkkotunnusta hakee useampi kuin 
yksi hakija, tunnus myönnetään sitä ensin 
hakeneelle. 

Viestintäviraston tehtävänä on lain 6 §:n 1 
momentin mukaan pyrkiä teknisesti ja talou-
dellisesti tarkoituksenmukaisin menetelmin 
varmistamaan, että haettu verkkotunnus täyt-
tää lain 4:ssä säädetyt edellytykset. Käytän-
nössä tämä tapahtuu koneellisen palveluau-
tomaatiojärjestelmän avulla. Palvelu-
automaatiojärjestelmälle asetettavista perus-
vaatimuksista säädetään lain 6 §:n 2 momen-
tissa. Sen mukaan palvelu-
automaatiojärjestelmä on toteutettava siten, 
että verkkotunnuksen hakija voi sen avulla 
tarkistaa verkkotunnuksen muotoa ja sisältöä 
koskevien vaatimusten täyttymisen ja että 
hän saa tiedon niistä seuraamuksista, joita 
voi aiheutua virheellisten tietojen antamisesta 
palveluautomaatiojärjestelmän kautta. Vies-
tintäviraston on 6 §:n 2 momentin mukaan li-
säksi nimettävä virkamies, joka vastaa asian 
käsittelystä palveluautomaatiojärjestelmässä. 

Verkkotunnushakemuksesta peritään ha-
kemuksen käsittelystä ja fi–juuren ylläpidos-
ta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu. 
Maksun suuruus määräytyy valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992) säädettyjen perustei-
den mukaan. Verkkotunnuksen hakemus-
maksu on tällä hetkellä 55 euroa. Verkkotun-
nuksen siirto uudelle haltijalle maksaa 55 eu-
roa ja nimipalvelimien muutos 22 euroa. 
Verkkotunnusmaksut maksetaan sähköisen 
asioinnin aikana verkkomaksuna pankin tai 
Luottokunnan kautta. Maksun suorittamisesta 
on lain 5 §:n 5 momentin mukaan annettava 
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selvitys hakemuksessa. Maksun suorittami-
nen on siis käytännössä edellytys verkkotun-
nuksen saamiselle. 

Verkkotunnus on voimassa enintään kolme 
vuotta, mutta se voidaan uudistaa rajattoman 
monta kertaa (verkkotunnuslaki 9 § 1 mo-
mentti). Verkkotunnuksen voimassaolo lak-
kaa ja Viestintävirasto poistaa sen fi–
juuresta, jos tunnuksen haltija ei ole ilmoitet-
tuun määräpäivään mennessä ryhtynyt toi-
miin verkkotunnuksen uudistamiseksi. 

Verkkotunnuksen haltija voi irtisanoa 
verkkotunnuksen ilmoittamalla siitä kirjalli-
sesti Viestintävirastolle. Irtisanominen tulee 
voimaan ilmoitetusta irtisanomispäivästä lu-
kien. Jollei päivää ole ilmoitettu, irtisanomi-
nen tulee voimaan sinä päivänä, jolloin irti-
sanominen on saapunut Viestintävirastoon 
(verkkotunnuslain 10 §).  

Viestintävirasto voi puuttua verkkotunnuk-
sen käyttöön verkkotunnuksen voimassaolo-
aikana vain tietyissä, laissa luetelluissa poik-
keustapauksissa. Viestintävirastolla on käy-
tettävissään kaksi puuttumistapaa, verkko-
tunnuksen sulkeminen ja verkkotunnuksen 
peruuttaminen. Näistä kahdesta verkkotun-
nuksen sulkeminen on määräaikainen toi-
menpide, kun taas verkkotunnuksen peruut-
taminen merkitsee lopullista puuttumista 
verkkotunnuksen käyttämismahdollisuuksiin. 

Verkkotunnuslain 11§:n mukaan Viestintä-
virasto voi sulkea verkkotunnuksen enintään 
yhden vuoden määräajaksi, vain jos: 

1) poliisi- tai syyttäjäviranomainen on pyy-
tänyt tunnuksen sulkemista sen vuoksi, että 
on todennäköisiä syitä epäillä verkkotunnusta 
käytettävän rikoksen tekemiseen;  

2) tunnusta varten ei ole toimintakuntoisia 
nimipalvelimia tai sen muut verkkotekniset 
määrittelyt ovat jatkuvasti tai olennaisesti 5 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen Viestintävi-
raston määräyksen vastaisia, eikä puutetta ole 
Viestintäviraston kehotuksesta huolimatta 
korjattu;  

3) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on siirretty toiselle ilman tunnuksen hal-
tijan tai suojatun nimen tai merkin haltijan 
suostumusta, ja tämä pyytää tunnuksen sul-
kemista, eikä siirronsaaja kahden viikon 
määräajassa esitä hyväksyttävää perustetta 
oikeudelleen;  

4) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-

nus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai 
merkin haltija pyytää tunnuksen sulkemista, 
eikä tunnuksen haltija kahden viikon määrä-
ajassa esitä hyväksyttävää perustetta oi-
keudelleen; tai  

5) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai -merkki ja se on hankittu ilmei-
sessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituk-
sessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tun-
nuksen sulkemista, eikä tunnuksen haltija 
kahden viikon määräajassa esitä hyväksyttä-
vää perustetta oikeudelleen.  

Viestintävirasto voi pyynnöstä jatkaa vuo-
den määräaikaa painavasta syystä. Viestintä-
viraston on kuitenkin viipymättä palautettava 
tunnus fi–juureen, kun peruste tunnuksen 
sulkemiselle on poistunut.  

Verkkotunnuslain 12 §:n mukaan Viestin-
tävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos:  

1) hakemuksessa on ilmoitettu Viestintävi-
rastolle olennaisesti puutteellisia tai virheelli-
siä tietoja tai jätetty ilmoittamatta olennaisia 
tietoja, eikä tunnuksen haltija kehotuksesta 
huolimatta oikaise tai täydennä tietoja;  

2) on painavia perusteita epäillä, että tun-
nus on siirretty toiselle ilman tunnuksen hal-
tijan tai suojatun nimen tai merkin haltijan 
suostumusta, ja tämä pyytää tunnuksen pe-
ruuttamista, eikä siirronsaaja kahden viikon 
määräajassa esitä hyväksyttävää perustetta 
oikeudelleen;  

3) on painavia perusteita epäillä, että tun-
nus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai 
merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamis-
ta, eikä tunnuksen haltija kahden viikon mää-
räajassa esitä hyväksyttävää perustetta oi-
keudelleen;  

4) on painavia perusteita epäillä, että tun-
nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai –merkki ja se on hankittu ilmei-
sessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituk-
sessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tun-
nuksen peruuttamista, eikä tunnuksen haltija 
kahden viikon määräajassa esitä hyväksyttä-
vää perustetta oikeudelleen;  

5) tuomioistuin on lainvoimaisella päätök-
sellään kieltänyt tunnuksen käyttämisen;  

6) tunnuksen haltijaa ei enää ole olemassa;  
7) tunnus on ollut suljettuna 11 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdan nojalla vähintään kuukau-
den, eikä puutetta ole tämän jälkeen korjattu 
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kuukauden kuluessa Viestintäviraston anta-
masta kehotuksesta;  

8) myöntämisen jälkeen ilmenee, että tun-
nus sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimin-
taan kehottavia ilmaisuja taikka että se on 
muodostettu vastoin 4 §:n 2 momentin 2 
kohdan ja 3 momentin säännöstä; tai  

9) hakijan ilmeisenä tarkoituksena on ollut 
tunnusten varastointi jälleenluovutustarkoi-
tuksessa.  

Jos peruutusta vaatii useampi henkilö, pe-
ruutusvaatimuksen ensimmäisenä tehnyt saa 
oikeuden vapautuvaan verkkotunnukseen. 
Lain 5 §:n 3 momentissa ilmaistua aikapriori-
teettiperiaatetta sovelletaan siis myös verkko-
tunnuksen peruuttamisvaatimukseen.  
 
Asiaan  liittyvä muu lainsäädäntö 

Verkkotunnuslaissa ei ole säännöksiä 
verkkosivujen sisältöön liittyvistä kysymyk-
sistä. Esimerkiksi toisen henkilön yksityis-
elämää loukkaavan tiedon välittäminen 
joukkoviestimissä on säädetty rangaistavak-
si rikoslain (39/1889) 24 luvun 8 §:ssä. 
Viestintävirastolla ei ole verkkotunnuslain 
perusteella myöskään oikeutta puuttua verk-
kosivuilla välitettävään aineistoon. Verkossa 
välitettävää sisältöä ja sen laillisuutta valvo-
vat Suomessa yleiset laillisuusvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset eli poliisi, syyttäjä ja 
tuomioistuimet.  

Sananvapauden käyttämisestä joukkovies-
tinnässä annettu laki (460/2003, jäljempänä 
sananvapauslaki) sisältää säännöksiä, joiden 
perusteella verkossa leviävään laittomaan ai-
neistoon voidaan puuttua. Sananvapauslain 
18 ja 19 §:ssä säädetään verkkoviestin jake-
lun keskeyttämisen edellytyksistä ja keskeyt-
tämismääräyksen antamiseen toimivaltaisista 
viranomaisista. Säännös muistuttaa verkko-
tunnuslain 11 §:ää, jonka perusteella verkko-
tunnus siis voidaan sulkea enintään vuodeksi, 
jos poliisi- tai syyttäjäviranomainen on pyy-
tänyt tunnuksen sulkemista sen vuoksi, että 
on todennäköisiä syitä epäillä verkkotunnusta 
käytettävän rikoksen tekemiseen. Yleisön 
saataville toimitetun viestin sisällöstä aiheu-
tuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan 
sanavapauslain 14 §:n 1 momentin viittaus-
säännöksen mukaan vahingonkorvauslakia 
(412/1974).  

Myös tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoa-
misesta annettu laki (458/2002) sisältää 
verkkosivujen sisältöön liittyviä säännöksiä, 
kuten säännöksiä verkkosivujen ylläpitäjän 
tiedonantovelvollisuuksista ja sähköisen so-
pimuksen tekoon liittyvistä muotoseikoista 
sekä säännöksiä verkkoviestin välittäjänä 
toimivan palvelun tarjoajan vastuuvapaudes-
ta. Tietoyhteiskuntapalvelujen tarjontaa kos-
kevan lain 16 ja 20 §:ssä on säännös, jonka 
perusteella verkkoviestin välityspalvelun tar-
joajaa voidaan kieltää pitämästä laittomaksi 
epäiltyä aineistoa saatavilla verkossa. 

Verkkotunnuksilla on läheinen kytkentä 
tavaramerkkioikeuteen ja muihin immateri-
aalioikeuksiin. Yksityishenkilöiden nimiin 
perustuviin verkkotunnuksiin liittyy lähei-
sesti tavaramerkkilain 3 §, jonka mukaan 
jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää 
sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään 
tavaroittensa tunnusmerkkinä, jollei sen 
käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannus-
vaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin 
tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toi-
minimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää 
elinkeinotoiminnassaan. Viestintävirastolla 
ei ole toimivaltuuksia ottaa asiallisesti kan-
taa siihen, rikkooko tietty verkkotunnus 
jonkin immateriaalioikeuden haltijan oike-
uksia tai esimerkiksi määrätä tällaiseen ti-
lanteeseen liittyviä seuraamuksia taikka 
päättää vahingonkorvauksista. Kuten edellä 
on todettu, verkkotunnuslain 11 ja 12 § an-
tavat Viestintävirastolle kuitenkin toimival-
tuuden tilanteesta riippuen joko sulkea im-
materiaalioikeuksia mahdollisesti rikkova 
verkkotunnus määräajaksi tai peruuttaa se 
lopullisesti. Lopullisesti verkkotunnuksiin 
liittyvät tavaramerkkioikeudelliset riidat ja 
muut immateriaalioikeuksia koskevat kiistat 
ratkaistaan immateriaalioikeuksia koskevan 
erityislain kuten  tavaramerkkilain (7/1964) 
nojalla käräjäoikeudessa.  

 
2.1.2. Käytäntö 

Uuden lain voimaantulon jälkeen suoma-
laisten verkkotunnusten määrä on kaksinker-
taistunut. Uusia verkkotunnuksia on myön-
netty noin 40 000, joista noin 19 000 myön-
nettiin lain ensimmäisenä voimassaolopäivä-
nä.  
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Viestintäviraston verkkotunnushallinnossa 
työskentelee tällä hetkellä yhteensä yhdeksän 
henkilöä, joista viisi toimii asiakaspalvelu-
tehtävissä, kaksi lakimiehen tehtävissä ja 
kaksi teknisinä tukihenkilöinä. Verkkotun-
nusjärjestelmään tulevat hakemukset käsitel-
lään täysin automaattisesti. Järjestelmä käsit-
telee ja myöntää verkkotunnukset lähes reaa-
liaikaisesti.  

Viestintävirasto täyttää verkkotunnuslain 6 
§:ssä tarkoitetun ennakkoselvittämisvelvolli-
suutensa käytännössä siten, että järjestelmä 
estää automaattisesti vääriä merkkejä sisältä-
vien tai väärän pituisten verkkotunnusten ha-
kemisen. Laissa kielletyiksi määriteltyjen 
verkkotunnusten hakeminen on estetty erilli-
sellä sulkulistalla. Rikolliseen toimintaan ke-
hottavista ja loukkaavista verkkotunnuksista 
ylläpidetään sulkulistaa, joka estää niiden 
hakemisen. Sulkulistoja päivitetään tarpeen 
mukaan. Hakemuslomakkeessa hakijaa lisäk-
si informoidaan Viestintäviraston oikeudesta 
peruuttaa rikolliseen toimintaan kehottava tai 
loukkaava verkkotunnus.  

Luonnollisen henkilön nimen rekisteröinti-
kieltoa valvotaan vielä aktiivisemmin. Haki-
jan on hakemuksessaan ilmoitettava, onko 
tavoiteltu verkkotunnus luonnollisen henki-
lön nimi sekä annettava hakemuksen perus-
teena olevan nimen tai suojatun merkin rekis-
terinumero. Hakijaa informoidaan Viestintä-
viraston oikeudesta peruuttaa lainvastainen 
verkkotunnus. Hakijan oikeus verkkotunnuk-
seen, jonka on ilmoitettu perustuvan luonnol-
lisen henkilön nimeen, tarkistetaan Viestin-
tävirastossa erikseen.  

Suojattujen nimien ja merkkien oikeude-
tonta rekisteröintiä pyritään ehkäisemään 
vaatimalla hakijalta hakemuksessaan vakuu-
tus siitä, että tämä on selvittänyt etukäteen, 
ettei tavoiteltu verkkotunnus ole toisen suo-
jattu nimi tai merkki. Järjestelmässä neuvo-
taan ja opastetaan hakijaa selvitysvelvolli-
suuden täyttämisessä. Verkkosivuilta on 
muun muassa linkit tarvittaviin rekistereihin.  

Voimassa oleva verkkotunnuslaki perustuu 
siis pääasiassa jälkikäteiskontrolliin. Jos esi-
merkiksi tietyn tavaramerkin haltija havait-
see, että hänen tavaramerkkioikeuksiaan 
loukkaava verkkotunnus on käytössä, hän voi 
vaatia Viestintävirastolta verkkotunnuksen 
sulkemista tai peruuttamista.  

Viestintävirastolle on uuden lain voimassa-
oloaikana tullut yhteensä 165 sulkemis- tai 
peruutusvaatimusta, joista 86 on tähän men-
nessä ratkaistu. Suurin osa vaatimuksista tuli 
vireille heti lain voimaantulon jälkeen. Vain 
26 vaatimusta on hyväksytty eli kiistan koh-
teena ollut verkkotunnus on vaatimuksen pe-
rusteella suljettu tai peruutettu.  

Peruutusvaatimusten perusteena on usein 
ollut rekisteröidyn nimen osa tai kuvallinen 
tavaramerkki. Jos verkkotunnus ja vaatimuk-
sen perusteena oleva nimi tai merkki eivät 
ole täsmälleen toisiaan vastaavia, peruutta-
misen edellytyksenä on lain mukaan se, että 
verkkotunnuksen haltijan tarkoituksena on 
ollut vahingoittaa nimen tai merkin haltijaa 
tai hyötyä oikeudettomasti toisen nimestä tai 
merkistä. Valtaosa vaatimuksista on hylätty 
sen vuoksi, että näyttöä hyötymis- tai vahin-
goittamistarkoituksesta ei ole esitetty.  

Viestintäviraston päätöksestä voidaan lain 
mukaan valittaa hallinto-oikeuteen. Helsingin 
hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä vireillä 
neljä valitusta. 

Verkkotunnuslain 5 §:n 4 momentin mu-
kaan verkkotunnuksia ei saa hakea varastoi-
tavaksi jälleenluovutustarkoitukseen. Kiellol-
la pyritään estämään tapaukset, joissa henkilö 
hakee yhdellä kertaa lukuisia verkkotunnuk-
sia ainoana tarkoituksenaan luovuttaa ne 
edelleen myöhemmässä vaiheessa. Viestintä-
virastossa on vireillä kymmenen tapausta, 
joissa tutkitaan, onko varastointikieltoa rikot-
tu. 

Lain voimaantulon jälkeen Viestintäviras-
tossa on tullut vireille noin kymmenen tapa-
usta, joissa verkkotunnuksen on väitetty 
muodostuvan lainvastaisesti luonnollisen 
henkilön nimestä. Viestintävirasto on ratkais-
sut noin puolet näistä tapauksista. Luonnolli-
sen henkilön nimeen perustuvien kiistojen 
käsittely ja ratkaiseminen on käytännössä 
osoittautunut olennaisesti nopeammaksi ja 
helpommaksi prosessiksi kuin suojattuun ni-
meen tai merkkiin perustuvien vaatimusten 
ratkaiseminen.  

Peruutusvaatimusten lisäksi Viestintäviras-
to on päätöksellään ratkaissut kuusi verkko-
tunnusjärjestelmän toimintahäiriöön perustu-
vaa vaatimusta. Neljästä päätöksestä on vali-
tettu hallinto-oikeuteen. 
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2.2. Kansainvälinen kehitys sekä ulko-
maiden ja EY:n lainsäädäntö 

2.2.1. Kansainvälinen kehitys sekä ulko-
maiden lainsäädäntö 

Yleistä 

Tämä kansainvälinen vertailu käsittelee 
vain yksityishenkilöiden verkkotunnusten re-
kisteröintiä koskevia toimintaperiaatteita. 
Vertailussa on tutkittu useita valtioita. Valtiot 
on valittu vertailun kohteeksi sillä perusteel-
la, miten hyvin niiden alueella toimivien re-
kistereiden toimintaperiaatteista on ollut saa-
tavissa selvitystä. Vertailua ei ole kuitenkaan 
pystytty tekemään kattavasti kaikkien kysy-
mysten osalta, koska eri rekistereiden toimin-
taperiaatteet ovat sisällöltään ja juridiselta 
statukseltaan hyvin erilaisia. 

Euroopassa on tällä hetkellä yhteensä 51 
maa- tai aluekohtaista ensimmäisen asteen 
verkkotunnusta (Country Code Top Level 
Domains, ccTLD). Verkkotunnuksia koske-
vaa lainsäädäntöä on erittäin harvoissa mais-
sa, Euroopan maista vain Kreikassa, Espan-
jassa, Norjassa ja Kroatiassa. Ruotsi valmis-
telee lainsäädäntöä asiasta. Verkkotunnusten 
rekisteröintejä sääntelee yleensä vain maa-
kohtaista rekisteriä ylläpitävän yhteisön (Re-
gistry) oma toimintapolitiikka eli sen itse  
laatimat rekisteröintiperiaatteet. 

Useimmiten maakohtaiset verkkotunnukset 
on tarkoitettu vain kyseiseen maahan tai alu-
eeseen sidoksen omaavien yritysten, organi-
saatioiden, julkisyhteisöiden ja mahdollisesti 
yksityishenkilöiden käyttöön. Yleensä rekis-
teröintiperiaatteissa edellytetään, että hakijan 
kotipaikka on kyseisessä valtiossa tai että ha-
kija on kyseisen maan kansalainen. Tällaisia 
vaatimuksia sisältyy muun muassa Bosnian, 
Bulgarian, Espanjan, Färsaarten, Irlannin, 
Italian, Kroatian, Ranskan, Unkarin, Valko-
Venäjän, Viron ja Yhdysvaltojen (.us) maa-
tunnusten rekisteröintiperiaatteisiin.  

 
Pääperiaatteet luonnollisen henkilön nimeen 
perustuvissa rekisteröinneissä 

Kaikissa verkkotunnusrekistereissä ei oteta 
vastaan luonnollisten henkilöiden rekiste-
röintejä tai verkkotunnukseksi ei hyväksytä 

henkilönimeä. Yksityishenkilön verkkotun-
nuksen kieltäviä sääntöjä sovelletaan muun 
muassa Albanian, Maltan, Monacon, Serbian 
ja Montenegron, Slovenian sekä Viron verk-
kotunnusrekistereissä. Näissä tapauksissa 
verkkotunnukseksi saatetaan kuitenkin hy-
väksyä esimerkiksi yrityksen tavaramerkkinä 
tai toiminimenä esiintyvä henkilönimi. Toi-
sissa verkkotunnusrekistereissä henkilönimiä 
tai yksityishenkilöiden verkkotunnuksia ei 
sallita rekisteröitävän suoraan maatunnuksen 
alle, vaan niille on varattu erityinen alaverk-
kotunnus, kuten .me.uk. Tällaisia vaatimuk-
sia asetetaan esimerkiksi Andorrassa, Iso-
Britanniassa, Kyproksella, Man –saarella, 
Norjassa, Portugalissa ja Romaniassa. 

Yhdysvaltojen maakohtaisessa verkkotun-
nusrekisterissä .us:ssä sallitaan yksityishenki-
lön verkkotunnukset ja henkilönnimen rekis-
teröiminen verkkotunnukseksi. Tilanne on 
tältä osin samanlainen kuin geneerisissä 
verkkotunnuksissa, joista useimmat ovat yh-
dysvaltalaisten yritysten ylläpitämiä, mutta 
toimivat maailmanlaajuisesti. 

Verrattuna muihin rekisteröinteihin, henki-
lönimiin perustuvia verkkotunnuksia on kai-
kissa tutkituissa verkkotunnusrekistereissä 
suhteellisen vähän käytössä. Harvoilla yksi-
tyishenkilöillä näyttäisi olevan kiinnostusta 
hakea omaan nimeensä perustuvaa verkko-
tunnusta. 

Valtaosa niistä verkkotunnusrekistereistä, 
jotka sallivat yksityishenkilöiden rekisteröi-
vän verkkotunnuksia, soveltaa aikaprioriteet-
tiperiaatetta. Kahden samannimisen henkilön 
oikeus nimeen perustuvaan verkkotunnuk-
seen ratkaistaan siten, että verkkotunnus 
myönnetään sitä ensimmäisenä hakeneelle. 
Hyväksyttävän hakemuksen tulee luonnolli-
sesti täyttää verkkotunnuksen rekisteröinnille 
asetetut muut muodolliset vaatimukset, muun 
muassa rekisteröintimaksujen tulee olla 
asianmukaisesti maksetut.  

Pääsäännöstä poikkeava ratkaisu löytyy eu-
rooppalaisista rekistereistä ainoastaan Fär-
saarilta. Luonnollisen henkilön nimeen pe-
rustuvissa verkkotunnusrekisteröinneissä 
noudatetaan erityistä menettelyä, jossa mui-
den kuin Färsaarilla kirjoilla olevien henki-
löiden verkkotunnushakemukset kuulutetaan 
sanomalehdessä. Färsaarelaisella henkilöllä, 
jolla on sama nimi kuin kuulutuksessa, on 
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oikeus 20 päivän kuluessa jättää oma verkko-
tunnushakemuksensa ja saada etuoikeus kuu-
lutettuun verkkotunnukseen. Kuulutusmenet-
telyn lisäksi Färsaarten verkkotunnusrekiste-
rin toimintaperiaatteet poikkeavat muista eu-
rooppalaisista rekistereistä siinä, että se rat-
kaisee samana päivänä haettujen verkkotun-
nusten keskinäisen etuoikeuden arvalla.  

Tutkituista rekistereistä valtaosassa hakijal-
ta ei hakemusvaiheessa edellytetä sellaista 
näyttöä, joka vahvistaisi hakijalla olevan oi-
keus haetun verkkotunnuksen mukaiseen ni-
meen. Joissain verkkotunnusrekistereissä ha-
kijan nimen tai sukunimen edellytetään ole-
van identtinen haetun verkkotunnuksen kans-
sa tai verkkotunnuksen ainakin muodostuvan 
hakijan nimen alkukirjaimista. Tällaisia vaa-
timuksia asetetaan muun muassa Espanjan, 
Irlannin, Kroatian ja Ranskan verkkotunnus-
rekistereissä. Verkkotunnuksen hakija lisäksi 
yleensä aina vastaa siitä, ettei verkkotunnus 
loukkaa toisen oikeutta tavaramerkkiin, toi-
minimeen tai nimeen.  

 
 

Henkilön tunnistamiseen liittyvät kysymyk-
set 

Maakohtaisissa verkkotunnusrekistereissä 
ei pääsääntöisesti edellytetä verkkotunnuksen 
hakijoiden tunnistamista verkkotunnuksen 
hakemusvaiheessa. Tämä perustunee ajatuk-
seen siitä, että verkkotunnuksen rekisteröin-
tien maksullisuus estää jo sellaisenaan vää-
rinkäytösyrityksiä. Yleensä myös pankkisiir-
ron tai luottokortin käyttäminen paljastaa 
väärän henkilöllisyyden turvin esiintyvät 
henkilöt.  

Tietyissä verkkotunnusrekistereissä, kuten 
Bosnian, Bulgarian, Färsaarten, Irlannin, 
Kroatian, Kyproksen, Portugalin, Ranskan, 
San Marinon ja Unkarin verkkotunnusrekis-
tereissä edellytetään henkilöllisyystodistuk-
sen kopion toimittamista jälkikäteen.  

Henkilön sähköistä tunnistamista ei käytetä 
missään maassa. 

 
 

Luonnollisista henkilöistä kerättävät henkilö-
tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset 

Hakijasta kerätään yleensä verkkotunnus-

rekisterinpitäjän tarpeita varten vain nimi ja 
osoitetiedot sekä puhelinnumero. Joissakin 
tapauksissa vaaditaan myös sähköpostiosoite. 
Näin menetellään esimerkiksi Bulgarian, Es-
panjan, Irlannin, Itävallan, Kreikan, Kroati-
an, Liechtensteinin, Man –saaren, Romanian, 
Sveitsin, Tanskan ja Venäjän verkkotunnus-
rekistereissä.  

Lähes kaikkien tutkittujen verkkotunnusre-
kistereiden rekisteröintiperiaatteissa on sään-
nöksiä siitä, että hakijan tulee ilmoittaa verk-
kotunnusrekisteriin kaikista hakijan tiedoissa 
tapahtuneista muutoksista. Tyypillisiä sank-
tioita muutosten ilmoittamatta jättämisestä 
ovat verkkotunnusta koskevan sopimuksen 
purkaminen tai verkkotunnuksen peruuttami-
nen. Sopimuksen purkamiseen tai verkko-
tunnuksen peruutukseen edellytetään yleensä 
lisäksi sitä, ettei verkkotunnuksen haltija kor-
jaa tiedoissa olevaa virhettä lyhyen määrä-
ajan kuluessa verkkotunnusrekisterinpitäjän 
huomautuksesta.  

 
 

Julkisuuden henkilöiden nimiä koskevat re-
kisteröintiperiaatteet 

Julkisuuden henkilöille ei ole annettu eri-
tyisasemaa maakohtaisten verkkotunnusre-
kistereiden rekisteröintiperiaatteissa. Käy-
tännön riitatapauksissa annetuissa ratkaisuis-
sa julkisuuden henkilöiden nimille on sen si-
jaan joissain tapauksissa annettu tietty eri-
tyisasema. 

Maailman henkisen omaisuuden järjestön 
WIPO:n hallinnoiman UDRP (Uniform Dis-
pute Resolution Procedure) – järjestelmän 
välimieslautakunnat ovat antaneet joitakin 
julkisuuden henkilön nimeä koskevia ratkai-
suja. Jutuissa on ratkaisukriteereinä pidetty 
sitä, kuinka tarkkaan verkkotunnus vastaa 
kantajana olevan julkisuuden henkilön ni-
meä, onko verkkotunnuksen haltijalla jotain 
oikeutta verkkotunnushakemuksensa perus-
teeksi sekä se, onko verkkotunnus rekisteröi-
ty ja onko sitä käytetty vilpillisessä mielessä. 
Oikeuskäytännön perusteella voidaan vetää 
se johtopäätös, että julkisuuden henkilön oi-
keutta nimeä vastaavaan verkkotunnukseen 
suojataan ainakin, jos julkisuuden henkilön 
nimi käyttönsä ja tunnettuisuutensa puolesta 
rinnastuu tavaramerkkiin.  
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Suojattuja sukunimiä koskevista rekisteröin-
tiperiaatteista 

Maakohtaisiin verkkotunnusten rekisteröin-
tiperiaatteisiin ei sisälly suojattuja sukunimiä 
koskevia säännöksiä. Myöskään asiaan liitty-
vää oikeuskäytäntöä ei ole löydettävissä. Joi-
takin johtopäätöksiä voidaan kuitenkin vetää 
tiettyjen verkkotunnusrekistereiden rekiste-
röintiperiaatteista ja käytännöistä, joissa ai-
nakin implisiittisesti annetaan suojaa tietyille 
sukunimille. Näin voidaan sanoa ainakin 
niistä verkkotunnusrekistereistä jotka edellyt-
tävät, että haettu verkkotunnus on hakijan 
nimen kanssa identtinen, kuten Espanjan, Ir-
lannin, Kroatian ja Ranskan verkkotunnusre-
kisterit. 

Monissa maakohtaista verkkotunnusrekis-
teriä koskevissa rekisteröintiperiaatteissa 
mainitaan, ettei verkkotunnus saa loukata toi-
sen oikeutta nimeensä. Näissäkään tapauksis-
sa suojatun sukunimen rekisteröintiä verkko-
tunnukseksi ei estetä hakemusvaiheessa, 
mutta verkkotunnus voidaan jälkikäteen pe-
ruuttaa suojatun sukunimen oikeudenhaltijan 
vaatimuksesta. 

 
Verkkotunnuksen sulkeminen tai peruutta-
minen riitatilanteissa 

Kaikissa tutkituissa verkkotunnusrekiste-
reissä on säännöksiä verkkotunnuksen sul-
kemiselle ja peruuttamiselle. Verkkotunnuk-
sen sulkemisen ja peruuttamisen edellytyksiä 
ovat useimmiten tekniset seikat sekä yleiseen 
lainkuuliaisuuteen, järjestykseen tai moraa-
liin liittyvät asiat. Lisäksi sulkeminen tai pe-
ruuttaminen voi tulla kyseeseen, jos verkko-
tunnuksen haltija kieltäytyy noudattamasta 
rekisterinpitäjän ohjeita, kehotuksia ja mää-
räyksiä.  

Lähes kaikkialla noudatetaan periaatetta, 
jonka mukaan verkkotunnuksen haltijan ja 
kolmannen tahon välinen vireillä oleva riita 
aiheuttaa verkkotunnuksen sulkemisen. Pe-
ruuttaminen tulee kyseeseen verkkotunnuksia 
koskevien säännösten perusteella yleensä sil-
loin, jos verkkotunnus on kansallisen lain 
vastainen tai on olemassa lainvoimainen rat-
kaisu tai tuomio, jolla verkkotunnus määrä-
tään peruutettavaksi. Tuomion tulee eräiden 
maiden verkkotunnussäännösten perusteella 

olla täytäntöön pantavissa asianomaisessa 
valtiossa. Myös WIPO:n verkkotunnuksia 
koskeva välimiesmenettely tunnustetaan mo-
nien maajuurirekisterien toimintaperiaatteis-
sa.  

 
2.2.2. EY:n lainsäädäntö 

Euroopan yhteisöjen komissio antoi 12 
päivänä joulukuuta 2000 ehdotuksen Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
.EU —aluetunnuksen toteuttamisesta Interne-
tin nimijärjestelmässä (KOM 2000, 827 lo-
pullinen, 2000/0328 COD). Aluetunnuksen 
.EU perustamisesta annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (733/2002/EY) 
tuli voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2002. 
Asetuksen täytäntöönpano ei edellytä jäsen-
valtioissa kansallista lainsäädäntöä, vaan se 
on sellaisenaan suoraan sovellettavissa ole-
vaa yhteisön lainsäädäntöä. 

Asetuksella perustetaan uusi verkkotun-
nuksiin liittyvä aluetunnus .EU, joka on ase-
tuksessa tarkemmin säädetyin edellytyksin 
kaikkien Euroopan yhteisöjen jäsenvaltion 
alueella asuvien yksityishenkilöiden tai alu-
eelle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden 
käytettävissä. Aluetunnus perustuu eEurope 
–aloitteeseen ja sillä pyritään edistämään 
sähköistä kaupankäyntiä ja sähköistä asioin-
tia Euroopan yhteisöjen alueella. Omalla 
aluetunnuksella pyritään tarjoamaan jäsen-
valtioiden kansalaisille ja yrityksille turvalli-
nen ja kilpailukykyinen vaihtoehto geneeris-
ten verkkotunnusten rinnalle. 

Eurooppalaista aluetunnusta ylläpitäväksi 
rekisteriksi on komission päätöksellä valittu 
EURID, joka on belgialaisten, ruotsalaisten 
ja italialaisten muodostama voittoa tavoitte-
lematon yhteisyritys. Rekisteröintejä .EU –
aluetunnuksen alle voivat jäsenvaltioissa ot-
taa vastaan sellaiset rekisterinpitäjät, jotka 
ovat tehneet sopimuksen EURID:n kanssa. 
Rekisteröintejä .EU -aluetunnuksen alle ale-
taan vastaanottaa aikaisintaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2004.  

Palvelu tulee olemaan täysin automatisoi-
tua. Oikeus tiettyyn verkkotunnukseen rat-
kaistaan aikaprioriteetilla eli hakemusten 
saapumisjärjestyksen perusteella. Tietyt 
yleistä moraalia ja hyviä tapoja vastustavat 
verkkotunnukset eivät ole rekisteröitävissä. 
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Luonnollisten henkilöiden nimiin perustuvia 
rekisteröintejä koskevat yksityiskohtaisem-
mat  rekisteröintiperiaatteet ovat vielä mää-
rittelemättä. Järjestelmä tulee kuitenkin pe-
rustumaan tältäkin osin yksinomaan jälki-
kontrolliin. 

Verkkotunnus voidaan sulkea ja peruuttaa 
väärinkäytöstilanteissa. Riitatilanteita varten 
on tarjolla vapaaehtoinen riitojen ratkaisu-
menettely (Alternative Dispute Resolution, 
ADR). 

 
2.3. Nykytilan arviointi 

Nykyisen verkkotunnusjärjestelmän voi-
daan arvioida toimivan moitteettomasti. Uusi 
verkkotunnuslaki muutti järjestelmän toimin-
taperiaatteita merkittävällä tavalla, koska 
suomalaisten verkkotunnusten rekisteröin-
neissä siirryttiin aikaa vievästä ja henkilö-
voimavaroja vaativasta ennakkotarkastukses-
ta jälkikäteiskontrolliin. Järjestelmä vastaan-
ottaa rekisteröinnit nyt automaattisesti ja 
henkilöstön työpanosta tarvitaan asiakaspal-
velun ja teknisen tuen lisäksi pääasiassa vain 
riitatapausten ratkaisuun.  

Verkkotunnuksen sulkemista tai peruutta-
mista koskevia vaatimuksia on tullut vireille 
Viestintävirastossa varsin kohtuullinen määrä 
rekisteröintien määrään verrattuna, kuten 
edellä on todettu. Valtaosa vaatimuksista tuli 
vireille heti lain voimaantulon jälkeen. Välit-
tömästi lain voimaantulon jälkeen syntynyt 
ruuhka saadaan purettua vuoden 2004 aikana. 
Jälkikäteen esitettyjen vaatimusten ratkai-
suun perustuva kontrollijärjestelmä näyttää 
siis toimivan odotetusti. 

Suomalaisten verkkotunnusrekisteröintien 
määrä on verkkotunnuslain ansiosta kaksin-
kertaistunut. Fi–juuri tarjoaa nyt suomalaisil-
le yrityksille ja yhteisöille todellisen vaihto-
ehdon geneeristen verkkotunnusten rinnalle. 
Tällä on merkitystä myös verkkosivujen si-
sältöön liittyvissä riitatapauksissa. 

Tarve avata suomalainen maajuuri myös 
yksityishenkilöiden rekisteröinneille on il-
meinen. Tätä vaati myös eduskunta verkko-
tunnuslaista antamassaan lausumassa.  

Yksityishenkilöiden verkkotunnuksiin liit-
tyvien muutostarpeiden lisäksi verkkotunnus-
laissa on sen voimassaoloaikana ilmennyt 
muutamia pienempiä uudistustarpeita. Vies-

tintävirasto tarvitsee toiminnassaan muun 
muassa säännöstä, jolla se oikeutetaan anta-
maan verkkotunnukseen liittyvä päätös tie-
doksi sähköpostilla. 

Viestintävirasto tarvitsee myös säännöksen, 
jonka perusteella se voi antaa verkkotunnusta 
koskevan päätöksen tiedoksi sähköisessä 
muodossa toteutetulla yleistiedoksiannolla. 
Verkkotunnushakemuksessa annetut yhteys-
tiedot perustuvat vain hakijan ilmoitukseen. 
Voimassa olevan lain soveltamiskäytännössä 
on havaittu, että pieni osa verkkotunnusha-
kemuksista on jätetty niin puutteellisilla tai 
virheellisillä yhteystiedoilla, että verkkotun-
nuksen haltijan tavoittaminen on annettujen 
yhteystietojen perusteella mahdotonta. Jol-
lain toisella henkilöllä voi kuitenkin olla legi-
tiimi intressi puutteellisella tai virheellisellä 
hakemuksella varattuun verkkotunnukseen. 
Näitä tilanteita varten tarvitaan säännös yk-
sinkertaisesta sähköisestä yleistiedoksiannos-
ta. Säännös on tarpeellinen, koska hallinto-
lain (434/2003) 62 §:n yleistiedoksiantoa 
koskeva säännös ei sovi sähköiseen palvelun 
tarjontaan. Verkkotunnusta koskevan päätök-
sen nähtävillä pitäminen viranomaisessa ja 
siitä ilmoitteleminen viranomaisen ilmoitus-
taululla tai paikkakunnalla leviävissä sano-
malehdissä ei  menettelynä sovellu yhteen 
käytännössä yksinomaan sähköisesti tarjotta-
van viranomaispalvelun kanssa. Sähköisestä 
viranomaisasioinnista annetussa laissa 
(13/2003) ei myöskään ole säännöksiä mah-
dollisuudesta toimittaa yleistiedoksianto säh-
köisesti.  
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Hallitusohjelman mukaan Suomen on olta-
va teknologiapolitiikassaan eturivin kansa-
kunta ja edelläkävijä ihmisystävällisen ja 
kestävän tietoyhteiskunnan toteuttamisessa. 
Esityksellä pyritään edistämään yleistä tieto-
yhteiskuntakehitystä ja lisäämään sähköistä 
kaupankäyntiä. Tietoyhteiskuntakehityksellä 
on yhteiskunnallisesti keskeinen merkitys 
muun muassa talouden uudistamisessa, yh-
teiskunnallisessa ja muussa verkottumisessa, 
sisältöteollisuuden vahvistamisessa ja julkis-
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ten palvelujen tehostamisessa.  
Esityksen tavoitteena on myös sananva-

pauden edistäminen. Internet –tietoverkon 
välityksellä tapahtuvasta kommunikaatiosta 
on tullut merkittävä osa suomalaista arkipäi-
vää. Internet on myös keskeinen joukkovies-
tintäväline. Verkkotunnus on merkitykselli-
nen tietoverkon välityksellä harjoitettavan 
viestinnän kannalta, minkä lisäksi tunnus itse 
voi muodostaa yleisölle tarkoitetun viestin. 
Esityksellä pyritään lisäämään suomalaisten 
verkkotunnusten määrää. Toimiva verkko-
tunnusjärjestelmä luo edellytyksiä sananva-
pauden tehokkaalle käyttämiselle tietover-
kossa. 

Voimassa olevan verkkotunnuslain mukaan 
yksityiset henkilöt eivät voi hankkia itselleen 
verkkotunnusta. Tämä lähtökohta asettaa 
kansalaiset eri arvoiseen asemaan, koska ai-
noastaan yrityksen tai muun yhteisön väli-
tyksellä toimivat kansalaiset voivat hankkia 
tunnuksen. Esityksellä pyritään takaamaan 
kaikille kansalaisille yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet suomalaiseen verkkotunnukseen.  

Esityksellä pyritään suomalaisten verk-
kosivujen määrää lisäämällä vaikuttamaan 
positiivisesti myös suomalaiseen sisältötuo-
tantoon. 

Suomalaiseen fi–juureen rekisteröityjen 
verkkotunnusten määrän lisääntymisellä on 
verkkosivujen sisältöön liittyviä välillisiäkin 
vaikutuksia. Näillä verkkosivuilla oleva ai-
neisto kuuluu yleensä suomalaisten lainval-
vonta- ja oikeusviranomaisten toimivaltaan. 
Suomalaisilla viranomaisilla ei sen sijaan 
pääsääntöisesti ole toimivaltaa puuttua ge-
neerisessä juuressa sijaitsevien verkkosivujen 
sisältöön. Tavoitteena on se, että suomalais-
ten verkkotunnusrekisteröintien enemmistö 
siirtyisi geneeristen juurien sijasta kotimai-
seen maajuureen. Tällä pyritään muiden ta-
voitteiden ohella myös ennaltaehkäisemään 
verkkosivujen laittomaan sisältöön liittyviä 
ongelmia. 

 
3.2. Toteuttamisvaihtoehdot 

3.2.1. Jälkivalvonta vai ennakkovalvonta 

Ehdotettu verkkotunnuslain muutos oletet-
tavasti lisäisi suomalaisesta verkkotunnuk-
sesta kiinnostuneiden hakijoiden määrää. 

Viestintäviraston olisi varauduttava hake-
musten määrän lisääntymiseen ja sopeutetta-
va palvelunsa yksityisasiakkaiden vaatimuk-
sia vastaavaksi. Valmistelun aikana on tullut 
selväksi, että yksityishenkilöiden hakemusten 
käsittely automaattisen palvelujärjestelmän 
avulla on ainoa tapa selvitä tilanteesta ilman 
huomattavia lisäresursseja ja käsittelyaikojen 
venymistä. 

Asiointi Viestintäviraston nykyisessä verk-
kotunnusjärjestelmässä on helppoa. Järjes-
telmässä opastetaan ja neuvotaan hakijaa ak-
tiivisesti. Hakemukset käsitellään nopeasti ja 
kustannustehokkaasti.  

Jos verkkotunnuksen rekisteröinnin jälkeen 
ilmenee, että verkkotunnuksen hakijalla ei ol-
lutkaan oikeutta hakemaansa verkkotunnuk-
seen, verkkotunnuksella loukatun nimen tai 
merkin oikeuksien haltija voi vaatia verkko-
tunnuksen sulkemista tai sen peruutusta. 
Vaatimuksen vireille saaminen on yksinker-
taista ja sen käsittelyaika on huomattavasti 
lyhyempi kuin esimerkiksi vastaavan asian 
tuomioistuinkäsittely olisi.   

Paluu ennakkovalvontaan perustuvaan jär-
jestelmään olisi askel taaksepäin. Se vaikut-
taisi ratkaisevasti hakemusten käsittelyaikoi-
hin ja kustannuksiin ja sitä kautta fi–
verkkotunnusten kysyntään. Ennakkotarkas-
tukseen perustuva rekisteröintijärjestelmä 
olisi mahdollista toteuttaa ainoastaan siten, 
että tarkastus tehdään manuaalisesti. Arvioi-
tujen hakemusmäärien manuaalinen käsittely 
edellyttäisi ainakin alkuvaiheessa nykyisen 
asiakaspalveluhenkilökunnan kolminkertais-
tamista. Tämä nostaisi huomattavasti verkko-
tunnushallinnon kustannuksia, mikä vaikut-
taisi verkkotunnusten hintoihin.  

Ennakkotarkastusta ei olisi järkevää ottaa 
käyttöön vain yksityishenkilöiden verkko-
tunnushakemuksissa, jos yritysten ja yhteisö-
jen edustajien hakemuksia käsiteltäisiin sa-
maan aikaan ilman ennakkotarkastusta. En-
nakkovalvontajärjestelmää olisi myös vaikea 
rakentaa teknisesti sujuvaksi. Teknisesti ai-
noa mahdollinen keino estää hakemuksen 
eteneminen ennakolta olisi tietyn merkkijo-
non määritteleminen kielletyksi, jolloin jär-
jestelmä ei hyväksyisi siihen perustuvaa re-
kisteröintiyritystä. Luonnollisen henkilön 
nimen suojaaminen tällä menetelmällä vaatisi 
kaikkien suomalaisten henkilönimien ja niis-
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tä muodostettavissa olevien johdannaisten 
kirjaamista sulkulistalle. Näin laajan sulku-
listan vaikutukset koko järjestelmän tekni-
seen toimivuuteen ovat epäselviä. 

Varoitusilmoituksen postittaminen muille 
samannimisille henkilöille ei olisi toimiva 
ratkaisu järjestelmän perusperiaatteiden tai 
Viestintäviraston resurssien valossa. Ilmoi-
tuksen lähettäminen suurelle määrälle ihmi-
siä, joiden toimivia yhteystietoja, esimerkiksi 
sähköpostiosoitetta, Viestintävirastolla ei ole, 
olisi työlästä ja kallista. Viestintävirasto voisi 
lähettää ilmoituksen vasta verkkotunnusha-
kemuksen vireille tulon jälkeen. Tilanteessa, 
jossa rekisteröinti on oikeutettu, aikapriori-
teettiperiaate olisi jo ratkaissut oikeuden 
verkkotunnukseen alkuperäisen hakijan hy-
väksi. Oikeudeton rekisteröinti taas voidaan 
korjata verkkotunnuksen sulkemisella tai pe-
ruuttamisella missä tahansa vaiheessa.  

Voimassa olevan lain 6 §:n 1 momentin 
mukaan Viestintäviraston velvollisuutena on 
teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmu-
kaisin menetelmin pyrkiä varmistamaan, että 
haettu verkkotunnus täyttää 4 §:ssä säädetyt 
edellytykset. Luonnollisen henkilön hei-
komman aseman vuoksi henkilön nimen suo-
jaamista ei voida jättää yksinomaan yksityis-
henkilöiden oman aktiivisuuden varaan. 
Myös hallinnon palveluperiaate ja viran-
omaisten yleinen selvittämisvelvollisuus 
edellyttävät Viestintävirastolta laajempaa 
taustaselvitystä luonnollisen henkilön nimeen 
perustuvan hakemuksen yhteydessä. 

Yksityishenkilön nimeen perustuvan verk-
kotunnushakemuksen käsittelyssä lain 6 §:n 
1 momentissa tarkoitettu selvittämisvelvolli-
suus edellyttää käytännössä sitä, että luonnol-
lisen henkilön nimeen perustuvat verkkotun-
nukset tarkastetaan esimerkiksi vertaamalla 
hakemuksessa annettuja tietoja Väestörekis-
terikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjes-
telmään kirjattuihin tietoihin.  

Luonnollisen henkilön nimeen perustuvien 
verkkotunnushakemusten erottelu muista 
verkkotunnushakemuksista voi kuitenkin pe-
rustua vain hakijan omaan ilmoitukseen ha-
kemusta tehtäessä, kuten tälläkin hetkellä. 
Muunlainen ratkaisu ei ole teknisesti mah-
dollinen. Tällä teknisesti  ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisella käytännön järjestelyl-
lä torjutaan kuitenkin valtaosa mahdollisista 

väärinkäytöksistä ja henkilötietoihin liittyvis-
tä sekaannuksista. 

Valmistelussa on päädytty edellä mainituis-
ta syistä ehdottamaan pitäytymistä pääasiassa 
jälkivalvontaan perustuvassa järjestelmässä, 
jota kuitenkin tukee Viestintäviraston aiem-
paa laajempi selvittämisvelvollisuus.  

 
3.2.2. Henkilön tunnistamiseen liittyvät 

vaihtoehdot 

Esityksen valmistelun aikana on pohdittu 
vaihtoehtoa, jonka mukaan luonnollisten 
henkilöiden verkkotunnuksen hakuprosessis-
sa käytettäisiin vahvaa ja luotettavaa henki-
lön tunnistamista. Luotettavalla tunnistami-
sella voitaisiin torjua ainakin joitakin vilpilli-
sessä mielessä tehtyjä verkkotunnusrekiste-
röintejä. Henkilön luotettavan tunnistamisen 
välineistä valmistelussa pohdittiin ainakin 
sähköisen henkilökortin tai pankin käyttämi-
en tunnuslukujärjestelmien taikka postin 
saantitodistusten käyttöönottoa. 

Esityksen valmistelussa todettiin, että säh-
köisen henkilökortin käyttöä vastaan puhui-
vat tässä tapauksessa monet seikat. Sähköi-
nen henkilökortti on vain murto-osalla suo-
malaisista, tällä hetkellä vain noin 35 000 – 
40 000 kansalaista käyttää sähköistä henkilö-
korttia. Sähköinen henkilökortti maksaa 40 
euroa ja sen käyttämisessä välttämätön kor-
tinlukija noin 20 – 60 euroa. Kortin hankki-
minen edellyttää henkilökohtaista käyntiä po-
liisilaitoksella. Valtaosa kansalaisista ei siis 
pystyisi käyttämään vain sähköisellä henki-
lökortilla toimivaa verkkotunnuspalvelua il-
man lisäinvestointeja, ajanhukkaa ja oikeu-
den menetyksiä. Korttiin perustuva tunnista-
minen asettaisi kansalaiset eriarvoiseen ase-
maan ja karsisi potentiaalisia palvelun käyt-
täjiä. Suomalaisten verkkotunnusten määrä ei 
lisääntyisi odotetulla tavalla.  

Kortin hankinta- ja käyttöopastus jäisi käy-
tännössä Viestintäviraston tehtäväksi, mikä 
lisäisi Viestintäviraston asiakaspalvelun teh-
täviä merkittävästi. Asiakasneuvonta olisi 
hankalaa, koska kyseessä ei olisi Viestintävi-
raston oma tuote. Samasta syystä Viestintävi-
rasto ei voisi vastata kortin toimivuudesta, 
mitä asiakkaiden voisi olla vaikea ymmärtää. 

Pankkien käyttämien tunnistusmenetelmien 
siirtäminen verkkotunnuspalveluun olisi se-
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kin hankalaa. Palvelua olisi tarjottava kaikki-
en markkinoilla toimivien pankkien kautta, 
eikä jokaisella kansalaisella siltikään välttä-
mättä olisi käytössään verkkotunnuspalvelun 
edellyttämiä verkkopankkitunnuksia. Tunnis-
tusmenetelmä saattaisi tässäkin tapauksessa 
asettaa kansalaiset eri arvoiseen asemaan ja 
aiheuttaa oikeuden menetyksiä. Pankit veloit-
tavat autentikointijärjestelmiensä käytöstä 
käyttöönotto- ja kuukausimaksujen lisäksi 
tapahtumakohtaisen kertamaksun, joten pal-
velun kustannukset nousisivat.  

Postin tunnistamismenetelmät, kuten saan-
titodistuksen käyttäminen, eivät ole erityisen 
luotettavia, eivätkä siten tuo henkilön tunnis-
tamiseen toivottua lisäarvoa. Niiden käyttä-
minen hidastaisi verkkotunnuksen rekiste-
röintiprosessia. Saantitodistuksen käyttämi-
nen myös nostaisi rekisteröintien kustannuk-
sia. Yhden saantitodistuksen hinta on tällä 
hetkellä 4,30 €, joten 10 000 saantitodistuk-
sen lähettäminen maksaisi Viestintävirastolle 
43 000 €. Näiden kustannusten lisäksi olisi 
huomioitava palautuneista saantitodistuslähe-
tyksistä aiheutuvat kustannukset.  

Henkilön oikeudenmenetykset niissä tapa-
uksissa, joissa joku rekisteröi vilpillisesti toi-
sen luonnollisen henkilön nimeen perustuvan 
verkkotunnuksen, ovat pieniä. Verkkotun-
nushakemus maksetaan heti palvelua käytet-
täessä, joten verkkotunnuksen hankkiminen 
toisen nimiin ei aiheuta toiselle maksuvelvol-
lisuutta. Henkilöllä olisi aina oikeus jälkikä-
teen pyytää Viestintävirastoa sulkemaan tai 
peruuttamaan verkkotunnuksen, jos se olisi 
hankittu oikeudettomasti toisen luonnollisen 
henkilön nimeen perustuen. Suomalaisella 
verkkosivulla olevaan laittomaan aineistoon 
voidaan tehokkaasti puuttua muun muassa 
rikoslain, sananvapauslain, tietoyhteiskunnan 
palveluista annetun lain sekä muiden erityis-
lakien nojalla.  

Yhteenvetona siitä, miksi valmistelussa on 
päädytty ehdotettavaan vaihtoehtoon on se, 
että hakijan tunnistaminen olisi kallista ja 
hankalaa, eikä kaikkia kansalaisia yhdenver-
taisesti kohtelevaa järjestelmää ole tarjolla. 
Henkilön tunnistukseen perustuvan palvelu-
automaatiojärjestelmäsovelluksen rakenta-
minen ja testaaminen olisi kalliimpaa ja se 
veisi enemmän aikaa kuin tavallisen sovel-
luksen tuottaminen. Verkkotunnustuotteiden 

hinnat nousisivat selkeästi korkeammiksi 
kuin tällä hetkellä. Vahvaan tunnistamiseen 
perustuva yksityishenkilöiden verkkotunnus-
palvelujärjestelmä olisi lähtökohdiltaan eri-
lainen kuin yrityksille suunnattu palvelu. 
Tunnistamisen taso vaihtelisi riippuen siitä 
kumpaa palvelua henkilö käyttää. Tunnista-
misen kustannuksista johtuen yksityishenki-
löt joutuisivat maksamaan palvelusta kal-
liimman hinnan kuin yritykset ja muut yhtei-
söt. Tunnistamisesta aiheutuvat haitat olisivat 
tässä tapauksessa saavutettavaa hyötyä suu-
remmat. Näistä syistä ehdotuksessa on pää-
dytty esittämään, että henkilöitä ei tunnistet-
taisi verkkotunnusta haettaessa.  

Verkkotunnuksen hakeminen anonyymisti 
ei kuitenkaan olisi mahdollista. Ehdotuksen 
mukaan verkkotunnuksen hakijan olisi ha-
kemuksessaan annettava luotettavat ja paik-
kansa pitävät henkilötiedot itsestään, mukaan 
lukien henkilötunnuksensa. Rikoslain 16 lu-
vun 5 §:ssä kriminalisoidaan väärien henkilö-
tietojen antaminen viranomaiselle ja saman 
luvun 7 §:ssä väärän rekisteritiedon antami-
nen viranomaiselle. Rangaistusuhka, lain 6 
§:n 1 momentissa tarkoitettu Viestintäviras-
ton selvittämisvelvollisuus sekä Viestintävi-
raston mahdollisuus sulkea tai peruuttaa 
verkkotunnus tietyissä väärinkäyttö- tai lai-
minlyöntitapauksissa antavat järjestelmän 
luotettavuudelle ja toimivuudelle riittävää 
suojaa.  
 
3.2.3. Samannimisten luonnollisten henki-

löiden keskinäinen etuoikeus 

Esityksen valmistelussa pohdittiin erilaisia 
vaihtoehtoja ratkaista samannimisten luon-
nollisten henkilöiden oikeus henkilön nimeen 
perustuvaan verkkotunnukseen. Esillä oli 
muun muassa ajatus etuoikeuden myöntämi-
sestä julkisuuden henkilöille.  

Julkisuuden henkilöiden mahdollista etuoi-
keutta omaan luonnollisen henkilön nimeen-
sä perustuvaan verkkotunnukseen pohdittiin 
muita luonnollisia henkilöitä korkeamman 
suojan tarpeen vuoksi. Julkisuuden henkilöt 
ovat erityisasemansa vuoksi muita alttiimpia 
erilaisille kunnianloukkauksille ja mahdolli-
seen tavaramerkkiinsä kohdistuville väärin-
käytöksille.  

Etuoikeuden myöntäminen tietyille henki-
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löryhmille olisi kuitenkin arveluttavaa kansa-
laisten yhdenvertaisuuden kannalta. Toisten 
etuoikeutettu asema saattaisi vaikuttaa nega-
tiivisella tavalla muiden kansalaisten sanan-
vapauden toteutumiseen. Lisäksi julkisuuden 
henkilön käsitteen määrittely olisi vaikeata ja 
sitä jouduttaisiin muuttamaan jatkuvasti.  

Valmistelussa päädyttiin ehdottamaan ai-
kaprioriteettiperiaatetta (niin sanottu first 
come, first served –periaate) samannimisten 
luonnollisten henkilöiden keskinäisen järjes-
tyksen ratkaisemisessa. Se, joka ehtii ensin, 
saa luonnollisen henkilön nimeensä perustu-
van verkkotunnuksen. Periaate olisi sama 
kuin yritysten ja yhteisöjen kohdalla. Suo-
messa on paljon samannimisiä henkilöitä, 
joiden keskinäistä oikeutta nimeensä perus-
tuvaan verkkotunnukseen ei voida yhtä puo-
lueettomasti ratkaista juuri muulla tavoin. 
Ehdotettu tapa olisi kaikille oikeudenmukai-
nen ja kohtelisi kansalaisia yhdenvertaisesti.  

Valmistelussa todettiin myös, että laissa ei 
kannata ehdottaa valmiita ratkaisuja vaihto-
ehtoisten verkkotunnusten muodostamista-
voiksi (esimerkiksi www.mattivirtanen1.fi, 
www.mattivirtanen2.fi) niitä luonnollisia 
henkilöitä varten, jotka ovat menettäneet ni-
meensä perustuvan verkkotunnuksen aika-
prioriteetin perusteella. Muiden rekisterien 
käytännöstä ja kokemuksista on todettavissa, 
että verkkotunnuksen hakijat haluavat näissä 
tapauksissa vapaasti muodostaa korvaavan 
verkkotunnuksen itselleen. 

Kansalaisten oikeusturvan kannalta on vält-
tämätöntä, että uudistuksesta ja sen keskei-
simmistä periaatteista – erityisesti aikapriori-
teettiperiaatteesta – tiedotetaan riittävän hy-
vin.  
 
3.2.4. Alaikäisen asema 

Esityksen valmistelussa on pohdittu sitä, 
pitäisikö verkkotunnuksen hakemiseen oi-
keutetuille luonnollisille henkilöille asettaa 
jokin alaikäraja. Valmistelussa on päädytty 
esittämään 15 vuoden ikärajaa.  

Perustuslain 6 §:n 3 momentin mukaan lap-
sia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja 
heidän tulee saada vaikuttaa itseään koske-
viin asioihin kehitystään vastaavasti. Hol-
houstoimesta annetun lain (442/1999, jäl-
jempänä holhoustoimilaki) mukaan alaikäi-

sen henkilön taloudellisia asioita hoitaa 
edunvalvoja. Alaikäisellä ei ole oikeutta val-
lita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai 
muita oikeustoimia, jollei laissa toisin sääde-
tä. Holhoustoimilain 24 §:n mukaan alaikäi-
sellä on kuitenkin oikeus tehdä oikeustoimia, 
jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia 
ja merkitykseltään vähäisiä. Alaikäisellä on 
myös oikeus määrätä siitä, minkä hänen 
edunvalvojansa on antanut hänen vallittavak-
seen. Alaikäisellä on niinikään oikeus määrä-
tä siitä, minkä hän on omalla työllään an-
sainnut. 

Laissa on toisin säädetty muun muassa 
nuorista työntekijöistä annetun lain 
(998/1993) 3 §:ssä, jonka mukaan viisitoista 
vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä 
sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. 
Pykälän mukaan huoltajalla on kuitenkin oi-
keus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, 
jos purkaminen on tarpeellista tämän kasva-
tuksen, kehityksen ja terveyden takia. 

Hallintolaissa on tarkempia säännöksiä ala-
ikäisen puhevallan käytöstä hallintomenette-
lyssä. Pääsääntö on se, että alaikäisen talou-
dellisia asioita koskevassa hallintoasiassa 
alaikäisen puhevaltaa käyttää hänen edunval-
vojansa. Alaikäisellä on kuitenkin hallintola-
kiin perustuva oikeus käyttää yksinään puhe-
valtaa asiassa, joka koskee hänen vallitse-
maansa tuloa tai varallisuutta. Alaikäisen 
henkilöä koskevassa asiassa 15–vuotta  täyt-
täneellä alaikäisellä on oikeus huoltajansa 
ohella käyttää puhevaltaa. 

Verkkotunnuksen hakija velvoitetaan verk-
kotunnuslain säännöksillä selvittämään mo-
nia asioita. Hakijalla on käytännössä vastuu 
siitä, että verkkotunnus ei loukkaa toisen 
suojattua nimeä tai merkkiä eli kauppa-, ta-
varamerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluere-
kisteriin merkittyä nimeä tai merkkiä taikka 
toiminimilaissa (128/1979) ja tavaramerkki-
laissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissi-
jaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Vastaavalla 
tavalla suojattuja nimiä ja merkkejä ovat 
myös valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkis-
oikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen 
yhdistyksen sekä vieraan valtion edustuston 
tai näiden toimielinten nimet.  

Viestintäviraston verkkotunnusjärjestel-
mässä tarjotaan hakijalle runsaasti opastusta 
ja muun muassa suorat linkit edellä maini-
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tuista suojatuista nimistä ja merkeistä ylläpi-
dettäviin rekistereihin. Viranomaisen tarjoa-
masta neuvonnasta ja opastuksesta huolimat-
ta hakijan on kyettävä itsenäisesti arvioimaan 
sitä, loukkaako hänen verkkotunnushake-
muksensa toisen henkilön oikeutta. Toisen 
oikeutta loukkaavan verkkotunnuksen hake-
minen saattaa myös muodostaa perustan va-
hingonkorvausvelvollisuuden syntymiselle. 
Näistä syistä johtuen palvelua ei ole haluttu 
avata lapsille. Ottaen huomioon sen, että 15–
vuotiasta henkilöä pidetään rikosoikeudelli-
sesti vastuunalaisena teoistaan ja että 15–
vuotias saa jo solmia työsuhteen sekä itsenäi-
sesti päättää omalla työllään ansaitsemistaan 
varoista, valmistelussa on päädytty ehdotta-
maan ikärajaksi 15 vuotta 18 vuoden sijaan. 
Käytännössä alaikäisten mahdollisuutta 
hankkia itselleen verkkotunnus rajoittavat 
myös verkkotunnushakemuksen maksutavat, 
joita ovat pankin myöntämiin verkkopankki-
tunnuksiin perustuva maksu tai luottokortti-
maksu. Alaikäiselle ei voida antaa oikeutta 
käyttää verkkopankin palveluja ilman edun-
valvojan suostumusta. 
 
3.2.5. Kuluttajansuojalain etämyynti-

säännösten sovellettavuus 

Verkkotunnuslain valmistelussa on noussut 
esille kysymys kuluttajansuojalain (38/1978) 
etämyyntiä koskevan 6 luvun säännösten so-
veltumisesta Viestintäviraston tarjoamaan 
verkkotunnuspalveluun. Sillä sovelletaanko 
näitä säännöksiä verkkotunnusten tarjontaan 
vai ei, on merkitystä automaatio-
palvelujärjestelmän kannalta. Kuluttajan-
suojalain etämyyntisäännökset edellyttävät 
tiettyjen ennakkotietojen tarjoamista, erityis-
tä tietojen vahvistusmenettelyä ja ennen 
kaikkea palvelun peruuttamisoikeutta. Näistä 
erityisesti palvelun peruuttamisoikeus sopisi 
huonosti yhteen nykyisen verkkotunnusjär-
jestelmän perusperiaatteiden kanssa. 

Kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukaan 
etämyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen 
tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan 
järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän 
avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä 
edeltävään markkinointiin käytetään yksin-
omaan yhtä tai useampaa televiestintä. Kulut-
tajansuojalain 1 luvun 5 §:n mukaan elinkei-

nonharjoittajalla tarkoitetaan kuluttajansuoja-
laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä 
tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai 
muuta taloudellista hyötyä saadakseen am-
mattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin 
tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan 
hankittaviksi. Hallituksen esityksessä, joka 
koski asianomaisen pykälän muuttamista 
(HE 360/1992 vp.), 1 luvun 5 §:ään lisättiin 
nimenomainen maininta siitä, että elinkei-
nonharjoittajana toimivan henkilön tulee 
toimia tulon tai muun taloudellisen hyödyn 
hankkimistarkoituksessa. Tätä pidettiin pe-
rustelujen mukaan aiheellisena muun muassa 
sen selventämiseksi, että julkisyhteisöjen tar-
joamat lakisääteiset palvelut, joita ei harjoite-
ta kaupallisten periaatteiden pohjalta, jäävät 
kuluttajansuojalainsäädännön ulkopuolelle.  

Viestintävirasto ei myönnä verkkotunnuk-
sia ja ylläpidä verkkotunnusrekisteriä saa-
dakseen tuloa tai muuta taloudellista hyötyä. 
Viestintävirasto tarjoaa lakisääteistä palve-
lua, jota ei harjoiteta kaupallisten periaattei-
den pohjalta. Palvelusta perittävät maksut 
määräytyvät verkkotunnuslain 5 §:n 5 mo-
mentin mukaan valtion maksuperustelaissa 
säädettyjen perusteiden mukaan. Edellä mai-
nituilla perusteilla valmistelussa on päädytty 
siihen ratkaisuun, että Viestintävirastoa ei ole 
pidettävä kuluttajansuojalaissa tarkoitettuna 
elinkeinonharjoittajana, eikä lain etämyynti-
säännöksiä tarvitse soveltaa verkkotunnus-
palvelujen tarjontaan. 

 
3.3. Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
verkkotunnuslakia siten, että vähintään 15–
vuotiailla henkilöillä olisi jatkossa oikeus 
hakea suomalaista verkkotunnusta fi–
juuresta. Toinen esitykseen sisältyvä keskei-
nen muutos olisi se, että haettava verkkotun-
nus voisi helpommin kuin ennen perustua 
luonnollisen henkilön nimeen. 

Ehdotuksen mukaan yksityishenkilön ha-
kema verkkotunnus voisi olla mikä tahansa 
vapaana oleva yleisnimi (www.peruna.fi), 
lyhenne tai erisnimi (www.mattivirtanen.fi). 
Samannimisten luonnollisten henkilöiden 
keskinäinen etuoikeus ratkaistaisiin aikaprio-
riteetin avulla eli omaa nimeään vastaavan 
verkkotunnuksen saisi samannimisistä haki-
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joista se henkilö, jonka maksettu hakemus on 
ensimmäisenä saapunut Viestintävirastolle.  

Myös luonnollisen henkilön ja oikeushen-
kilön keskinäinen oikeus verkkotunnukseen 
ratkaistaisiin aikaprioriteettiperiaatteen pe-
rusteella. Esimerkiksi oikeus luonnollisen 
henkilön nimeä vastaavaa tavaramerkkiä vas-
taavaan verkkotunnukseen olisi joko sen ni-
misellä luonnollisella henkilöllä, tai nimeä 
vastaavan tavaramerkin haltijalla, riippuen 
siitä, kumman hakemus saapuu Viestintävi-
rastolle ensimmäisenä. 

Verkkotunnuksessa sallituista merkeistä 
sekä kielletyistä verkkotunnuksista säädettäi-
siin muutoin, kuten voimassa olevassa laissa 
paitsi, että toisen luonnollisen henkilön ni-
meen perustuvan verkkotunnuksen hakemi-
nen kiellettäisiin. Verkkotunnuksen hakemi-
nen anonyymisti ei olisi käytännössä mah-
dollista. 

Yksityishenkilön verkkotunnuksen haku-
prosessi olisi ehdotuksen mukaan pääosin 
samanlainen kuin yrityksillä ja muilla yhtei-
söillä. Viestintäviraston vahvistamalle lo-
makkeelle tehtävä verkkotunnushakemus oli-
si mahdollista jättää Viestintävirastolle joko 
henkilökohtaisesti tai sähköisesti Viestintävi-
raston verkkosivuilla.  

Viestintävirasto tarjoaa palveluaan mo-
lemmilla kotimaisilla kielillä ja englanniksi. 
Asiakkaan neuvontaan ja informointiin kiin-
nitetään jo nykyisessä järjestelmässä erityistä 
huomiota. Sähköisen palvelun laajentaminen 
myös yksityishenkilöt kattavaksi asettaa 
Viestintäviraston asiakaspalvelulle entistä 
korkeampia laatuvaatimuksia. Yksityisasiak-
kaiden yrityksiä heikompaan asemaan kiinni-
tettäisiin erityistä huomiota Viestintäviraston 
verkkopalvelua muutettaessa. 

Yksityishenkilön hakiessa verkkotunnusta 
hänen henkilötietonsa luovutettaisiin verkon 
yli suojatussa yhteydessä. Verkkotunnuksen 
hakeminen anonyymisti ei olisi ehdotuksen 
mukaan mahdollista. Hakijasta rekisteröitä-
viä henkilötietoja säilytettäisiin kahdessa eri 
rekisterissä, joista toinen olisi saatavilla ver-
kossa (verkkotunnusrekisteri) ja toinen läh-
tökohtaisesti vain Viestintäviraston käytössä 
(asiakasrekisteri). Luonnollinen henkilö voisi 
ehdotuksen mukaan kieltää tiettyjen yhteys-
tietojen julkaisemisen verkkotunnusrekiste-
rissä.  

Henkilötunnusta ei esityksen mukaan käy-
tettäisi henkilön tunnistamisessa verkkotun-
nusta haettaessa, vaan ainoastaan Viestintävi-
raston apuvälineenä samannimisten henkilöi-
den erottamisessa toisistaan. Henkilötunnusta 
ei saisi julkaista verkkotunnusrekisterissä, 
vaan sitä säilytettäisiin vain asiakasrekisteris-
sä. Henkilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin 
muutoin henkilötietolakia (523/1999). 

Yksityishenkilön verkkotunnuksen voimas-
saoloaika, irtisanomis- ja uusimismenettely 
olisivat samanlaisia kuin voimassaolevassa 
laissa. 

Ehdotuksen mukaan myös yksityishenki-
löiden verkkotunnuksiin kohdistuva valvonta 
olisi pääasiallisesti jälkikäteen tapahtuvaa. 
Yksityishenkilö voisi mahdollisissa ongelma-
tilanteissa pyytää Viestintävirastolta omaan 
nimeensä perustuvan verkkotunnuksen sul-
kemista määräajaksi tai sen peruuttamista lo-
pullisesti. Sulkemisen ja peruuttamisen edel-
lytykset määriteltäisiin laissa.  

Viestintävirasto oikeutettaisiin nimenomai-
sella säännöksellä antamaan verkkotunnuk-
seen liittyvä päätös asianosaisen suostumuk-
sella tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapa-
uksissa viraston verkkosivuilla julkaistavalla 
ilmoituksella. Verkkosivuilla julkaistavalla 
ilmoituksella tapahtuva sähköinen yleistie-
doksianto poikkeaisi perinteistä yleistiedok-
siantoa koskevista peruslähtökohdista siten, 
että lähtökohtana olisi ilmoituksen nähtävillä 
pitäminen yksinomaan viranomaisen verk-
kosivuilla. Hallintolaissa säännellyssä perin-
teisessä yleistiedoksiannossa tätä tapaa vas-
taisi lähinnä päätöksen tiedoksianto viran-
omaisen ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu on 
kuitenkin tiedoksisaannin kannalta ainoas-
taan täydentävä ilmoittamistapa, koska hal-
lintolain 63 §:n mukaan ratkaisevaa on il-
moittaminen virallisessa lehdessä. Tällä on 
pyritty varmistamaan erityisesti tiedoksian-
non jälkikäteinen toteennäyttäminen. Ehdo-
tuksen lähtökohta on toinen, koska ilmoitte-
lua virallisessa lehdessä on pidetty liian hi-
taana ja tarpeettoman byrokraattisena menet-
telynä yksinomaan sähköiseen asiointiin pe-
rustuvassa palvelussa, jossa ei muutoinkaan 
käytetä kirjallista menettelyä. Yleistiedok-
siannon jälkikäteinen toteennäyttäminen voi-
si tapahtua esimerkiksi siten, että Viestintävi-
rasto tallentaa kopion verkkosivusta, jolla 
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sähköinen  ilmoitus on julkaistu. 
Esityksessä ei ehdoteta annettavan Viestin-

tävirastolle oikeuksia puuttua verkkosivuilla 
välitettävään sisältöön. Verkkosivujen sisäl-
lön valvontaa harjoittaisivat edelleen yleiset 
laillisuusvalvontaviranomaiset. Verkkosivuil-
la harjoitettavaan laittomaan toimintaan puut-
tuminen tapahtuisi edelleen ensisijaisesti 
muun lainsäädännön nojalla.  

 
 
 

4.  Esityksen vaikutukset  

Suomalaiseen maatunnukseen perustuvien 
verkkotunnusten määrän lisääntyminen pa-
rantaa osaltaan suomalaisten näkyvyyttä in-
ternetin käyttöön perustuvassa sähköisessä 
kaupankäynnissä. Tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen liittyvä verkkotunnus antaa usein 
viitteitä siitä lainsäädännöllisestä kehyksestä, 
jota verkkotunnuksen haltija on velvollinen 
noudattamaan. Toimiessaan tällaisena tien-
viittana kotimainen verkkotunnus saattaa li-
sätä suomalaisten kuluttajien luottamusta 
sähköiseen kaupankäyntiin ja rohkaista suo-
malaisia kuluttajia siihen. Esityksellä odote-
taan olevan tässä suhteessa positiivinen vai-
kutus Suomen tietoyhteiskuntakehitykseen. 

Viestintäverkkojen infrastruktuuria koske-
valla sääntelyllä on aina yhtymäkohtansa 
myös verkoissa välitettävän sisällön tuotan-
toon. Suomalaisten verkkotunnusten määrän 
lisääntymisen toivotaan vaikuttavan positii-
visesti suomalaiseen sisältötuotantoon. 

Internetin käytöstä on jo nyt tullut merkit-
tävä osa suomalaisten viestintää. Toimiva 
verkkotunnusjärjestelmä luo edellytyksiä sa-
nanvapauden tehokkaalle käyttämiselle tieto-
verkossa. Esitys todennäköisesti johtaa suo-
malaisten verkkotunnusten määrän lisäänty-
miseen, mikä ilmiönä lisää internetin käyttöä 
ja vaikuttaa positiivisesti kansalaisten sanan-
vapauteen.  

Voimassa olevan verkkotunnuslain mukaan 
luonnolliset henkilöt eivät voi hakea itselleen 
verkkotunnusta. Perustuslakivaliokunta totesi 
verkkotunnuslaista antamassaan lausunnossa 
(PeLV 54/2002 vp.), että luonnollisten henki-
löiden asettaminen tällä tavoin oikeushenki-
löitä huonompaan asemaan ei ole sananva-
pauden käytännön toteutumisen kannalta 

asianmukaista. Verkkotunnuksen hakemiseen 
oikeutettujen henkilöiden piirin rajaaminen 
oli tuolloin kuitenkin käytännön syistä vält-
tämätön väliaikaisratkaisu. Nyt ehdotettu 
muutos korjaisi tämän epäkohdan. Luonnol-
liset henkilöt olisivat paremmassa asemassa 
kuin ennen, koska hekin voisivat hakea itsel-
leen suomalaista verkkotunnusta.  

Esityksellä on teleoperaattorien ja muiden 
verkkotunnuspalvelun tarjoajien liiketoimin-
taa lisääviä vaikutuksia. Yksityishenkilöiden 
verkkotunnusten markkinointi ja myynti fi–
juureen tulee todennäköisesti muodostamaan 
uuden liiketoiminnan alueen verkkotunnus-
palvelun tarjoajille. 

Esitys tulee vaikuttamaan myös Viestintä-
viraston asiakaspalveluun. Luonnollisen hen-
kilön nimeen perustuvien verkkotunnusten 
tehostettu tarkastaminen lisää sekä asiakas-
palveluhenkilökunnan että verkkotunnushal-
linnon lakimiesten työmäärää. Viraston 
verkkotunnushallinto joutuu sopeuttamaan 
asiakaspalvelunsa henkilöasiakkaiden edel-
lyttämälle tasolle. Asiakaspalvelun kannalta 
henkilöasiakkaat ovat yritysasiakkaita haas-
teellisempia ja työläämpiä. Ehdotettu muutos 
tulee lisäämään asiakaspalvelun työmäärää 
mahdollisten väärinkäsitysten, käyttöongel-
mien, kadonneiden käyttäjätunnisteiden ja 
erilaisten kyselyiden muodossa. Myös tahal-
lisen kiusanteon ja väärinkäytösten määrä 
saattaa olla suurempi kuin yritysasiakkaiden 
kanssa asioitaessa. Tavallisten kansalaisten 
osoite- ja yhteystietojen pitäminen ajan tasal-
la tulee vaatimaan enemmän työtä kuin yri-
tysasiakkaiden tietojen. Tämä ongelma tulee 
todennäköisesti esille erityisesti verkkotun-
nusten voimassaoloaikaa jatkettaessa. Palau-
tuneet asiakaskirjeet ja niihin liittyvät osoi-
teselvittelyt tulevat viemään enemmän aikaa. 

Ehdotetussa muodossaan toteutettuna uu-
distus lisäisi Viestintäviraston henkilöstön 
tarvetta arviolta yhdellä – kolmella asiakas-
palvelutehtävissä toimivalla henkilöllä. Uu-
distus saattaa lisätä myös lakimieshenkilös-
tön tarvetta. Uudistus todennäköisesti kui-
tenkin myös lisäisi viraston tuloja verkko-
tunnusten määrän lisääntyessä. Lisääntynei-
den tulojen arvioidaan kattavan verkkotun-
nushallinnon lisääntyneet kustannukset. Uu-
distuksella ei siten arvioida olevan verkko-
tunnusten hintoja nostavaa vaikutusta. 
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Verkkotunnusten määrän voidaan ensim-
mäisen vuoden aikana arvioida lisääntyvän 
noin 10 000 – 20 000 uudella henkilöasiakas-
rekisteröinnillä. Tarkempaa arviota tunnusten 
määrän lisääntymisestä ei voida tässä vai-
heessa antaa. 

 
5.  Asian valmiste lu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Hallituksen esitys on valmisteltu virka-
miestyönä liikenne- ja viestintäministeriössä.  

Esityksestä on pyydetty lausunnot 277 vi-
ranomaiselta, järjestöltä, yhteisöltä ja asian-
tuntijalta. Lausunnon toimitti 40 viranomais-
ta, järjestöä ja yhteisöä. Lausuntokierroksen 
ajan esitysluonnosta sai vapaasti kommentoi-
da myös ministeriön verkkosivujen kautta. 
Avoimeen lausuntopyyntöön tuli kansalais-
palautetta 14 henkilöltä. 

Lausunnoista on laadittu erillinen lausun-
toyhteenveto. 

 
5.2. Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Selkeä enemmistö lausunnonantajista kan-
natti esitysluonnoksen tavoitteita ja niiden 
ehdotettua toteuttamistapaa. Esitysluonnok-
sesta annetuissa lausunnoissa kiinnitettiin 
huomiota lähinnä sääntelyn yksityiskohtiin. 
Esityksen peruslähtökohtia ei ole siten muu-
tettu lausuntokierroksen johdosta. 

Lausuntokierroksella esitettyjen komment-
tien johdosta esityksen perusteluissa on pyrit-
ty ilmaisemaan selkeämmin se, että luonnol-
lisella henkilöllä on oikeus hakea myös mi-

hin tahansa yleisnimeen perustuvaa verkko-
tunnusta, millä tarkoitetaan myös henkilön 
etu- tai sukunimeen, ei vain näiden yhdistel-
mään perustuvaa verkkotunnusta. Lisäksi on 
tarkennettu esityksen rekisterisäännöksiä se-
kä muokattu alaikäisiä koskevan sääntelyn 
perusteluita ja sähköistä tiedoksiantoa koske-
via perusteluita.  

Muutamissa lausunnoissa verkkotunnusla-
kiin toivottiin lisättävän aakkosten erikois-
merkkejä (å, ä ja ö) koskevaa sääntelyä. 
Voimassa olevan verkkotunnuslain 4 §:n 1 
momentin mukaan Viestintävirasto antaa tar-
kemmat määräykset verkkotunnuksessa salli-
tuista merkeistä. Asiasta säädetään siis lähtö-
kohtaisesti Viestintäviraston teknisessä mää-
räyksessä, ei verkkotunnuslaissa.  

Lakiin saattaa kuitenkin olla tarpeen ottaa 
tiettyjä perusperiaatteita erikoismerkkeihin 
perustuvien verkkotunnusten ja perinteisten 
verkkotunnusten keskinäisestä etuoikeudesta. 
Samassa yhteydessä on myös selvitettävä, 
onko erikoismerkkien käyttöönottamisella 
vaikutuksia verkkotunnusten peruuttamista ja 
sulkemista koskeviin periaatteisiin. Erikois-
merkkien käyttöönotto on vasta uusi ilmiö, 
johon liittyy edelleen paljon teknisiä ongel-
mia. Ennen erikoismerkkien käyttöönottoa 
on syytä ensin seurata, yleistyvätkö ne muis-
sa maajuurissa tai geneerisissä juurissa ja 
millaisia kokemuksia verkkotunnusrekisterin 
ylläpitäjillä on erikoismerkkien käytöstä.  

Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus sel-
vittää luonnollisen henkilön asemaan liittyvät 
kysymykset verkkotunnuslaissa pikaisesti. 
Erikoismerkkejä koskevan sääntelyn tarvetta 
tullaan siten arvioimaan vasta myöhemmässä 
vaiheessa.    
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

 
3 §. Määritelmät. Lakiin ehdotetaan lisät-

tävän luonnollisen henkilön nimeä koskeva 
määritelmä, koska käsitettä käytetään ehdo-
tuksessa useassa kohdassa. Pykälän uuden 5 
kohdan mukaan luonnollisen henkilön nimel-
lä tarkoitettaisiin nimilain (694/1985)  mu-
kaisesta etunimestä ja sukunimestä koostuvaa 
henkilön virallista nimeä.  

Määritelmässä etunimellä tarkoitetaan hen-
kilön kaikkia virallisia etunimiä. Luonnolli-
sen henkilön nimeen perustuva verkkotunnus 
voisi siis vaihtoehtoisesti muodostua esimer-
kiksi joko yhdestä etunimestä ja sukunimestä 
tai henkilön kaikista etunimistä ja su-
kunimestä taikka yhdestä etunimestä, toista 
etunimeä vastaavasta kirjainlyhenteestä ja 
sukunimestä. Kaksiosaisen sukunimen halti-
jat voisivat muodostaa verkkotunnuksen oi-
keutetusti myös kumman tahansa sukunimen 
ja jonkin etunimen perusteella. 

Määritelmän kannalta olennaista on se, että 
luonnollisen henkilön nimellä tarkoitetaan 
aina etunimen ja sukunimen yhdistelmää. 
Luonnollisen henkilön nimeen perustuvassa 
verkkotunnuksessa tulisi siten aina olla vä-
hintään yksi henkilön virallisista etunimistä 
ja yksi virallisista sukunimistä. Pelkkä etu-
nimeä vastaavan kirjainlyhenteen ja sukuni-
men yhdistelmä ei olisi määritelmän mukai-
nen. 

Edellä tarkoitettuja erilaisia variaatioita, 
jotka eivät täytä luonnollisen henkilön nimen 
määritelmän vaatimuksia, voidaan kuitenkin 
tarvittaessa käsitellä luonnollisen henkilön 
nimen johdannaisina. Jos johdannaisnimeen 
liittyy ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamis-
tarkoitus ja 11 §:n 1 momentin 5 kohdassa tai 
12 §:n 1 momentin 4 kohdassa luetellut 
muutkin edellytykset täyttyvät, johdannais-
nimeen perustuva verkkotunnus voidaan 
pyydettäessä sulkea tai peruuttaa. 

4 §. Verkkotunnuksen muoto ja sisältö. 
Verkkotunnus ei saisi ehdotuksen mukaan 

oikeudettomasti perustua toisen suojattuun 
nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen hen-
kilön nimeen. Verkkotunnus perustuisi oi-
keudettomasti luonnollisen henkilön nimeen 
siinä tapauksessa, että nimeen perustuvaa 
verkkotunnusta olisi hakenut joku muun ni-
minen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
ilman erityistä oikeutta nimeä vastaavaan 
suojattuun nimeen tai merkkiin. Säännöstä 
olisi yhdessä 11 ja 12 §:n 1 momentin sään-
nösten kanssa tulkittava myös siten, että 
luonnollinen henkilö ei voisi edes suostu-
muksellaan antaa toiselle oikeutta nimeensä 
perustuvaan verkkotunnukseen.   

Silloin, kun kyse on 3 §:n 5 kohdassa mää-
ritellystä luonnollisen henkilön nimeen pe-
rustuvasta verkkotunnuksesta, luonnollisella 
henkilöllä olisi siis oikeus vain omaa virallis-
ta nimeänsä vastaavaan verkkotunnukseen, 
jos se on vapaana. Verkkotunnus voitaisiin 
aivan oikeutetusti muodostaa henkilön etu- ja 
sukunimestä kahdella vaihtoehtoisella tavalla 
(www.mattimeikalainen.fi tai 
www.meikalainenmatti.fi). Myös toiseen ja 
kolmanteen etunimeen perustuvat variaatiot 
(www.mattimikaelmeikalainen.fi, 
www.mattimmeikalainen.fi) olisivat mahdol-
lisia, jos kyseessä vain olisi verkkotunnuksen 
hakijan virallinen nimi. Kaksiosaisen suku-
nimen haltijat voisivat muodostaa verkko-
tunnuksen oikeutetusti kumman tahansa su-
kunimen perusteella. Nämä erilaiset vaihto-
ehdot lisäisivät samannimisten henkilöiden 
mahdollisuuksia saada nimeään vastaava 
verkkotunnus käyttöönsä. 

Kahden samannimisen henkilön oikeus 
verkkotunnukseen ratkaistaisiin lain 5 §:n 3 
momentin nojalla aikaprioriteettiperiaatteel-
la. Suojattujen sukunimien haltijat olisivat 
verkkotunnusta haettaessa samassa asemassa 
kuin muidenkin sukunimien haltijat. 

Myös luonnollisen henkilön ja oikeushen-
kilön keskinäinen oikeus verkkotunnukseen 
ratkaistaisiin aikaprioriteettiperiaatteen pe-
rusteella. Esimerkiksi oikeus luonnollisen 
henkilön nimeä vastaavaa tavaramerkkiä vas-
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taavaan verkkotunnukseen olisi siis joko sen 
nimisellä luonnollisella henkilöllä, tai nimeä 
vastaavan tavaramerkin haltijalla. Ratkaisu 
riippuisi siitä, kumman hakemus saapuu 
Viestintävirastolle ensimmäisenä.  

Oikeudettomasti hankittu verkkotunnus 
voitaisiin tarvittaessa sulkea tai peruuttaa lain 
11 ja 12 §:n mukaisesti. 

Pykälässä kielletään vain henkilöä A ha-
kemasta henkilön B nimeen perustuvaa verk-
kotunnusta. Luonnollisella henkilöllä olisi 
oikeus omaan nimeensä perustuvan verkko-
tunnuksen ohella hakea mitä tahansa yleis-
nimeen, kuten omaan lempinimeensä perus-
tuvaa verkkotunnusta. Luonnollinen henkilö 
voisi saman periaatteen nojalla hakea myös 
mihin tahansa etu- tai sukunimeen, ei vain 
näiden yhdistelmään perustuvaa tunnusta. 
Yleisnimeen perustuvan verkkotunnuksen 
valitsemista rajoittaisivat ainoastaan lain 4 
§:ssä asetetut yleiset vaatimukset. 

5 §. Verkkotunnuksen hakeminen. Voimas-
sa olevan lain 5 §:n 1 momentin mukaan 
Suomen maatunnukseen päättyvää verkko-
tunnusta internet –tietoverkkoon haetaan kir-
jallisesti Viestintäviraston vahvistamalla lo-
makkeella, jossa on esitettävä hakemuksen 
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot. Säännöstä 
ei tältä osin ehdoteta muutettavan. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan kuitenkin 
lisättävän yksityishenkilöltä kerättäviä tietoja 
koskeva säännös. Luonnollisen henkilön ha-
kemuksen käsittelyssä tarpeellisia tietoja oli-
sivat ehdotuksen mukaan ainakin nimi, hen-
kilötunnus, postiosoite ja sähköpostiosoite 
sekä tieto verkkotunnukseen liitetyistä nimi-
palvelimista. Kaikki henkilötiedot luovutet-
taisiin Viestintävirastolle yleisen viestintä-
verkon yli salatussa yhteydessä. 

Säännöksen tarkoitus on estää verkkotun-
nuksen hakeminen anonyymisti tai virheelli-
sillä henkilötiedoilla. Pykälän sisältämä luet-
telo verkkotunnushakemuksen jättämisen yh-
teydessä kerättävistä henkilötiedoista ei olisi 
tyhjentävä, vaan sitä täydentäisivät 15 ja 15 a 
§:n säännökset verkkotunnusrekisteriin ja 
asiakasrekisteriin merkittävistä tiedoista. 
Virheellisten henkilötietojen antaminen vi-
ranomaiselle sekä väärän tiedon antaminen 
yleistä rekisteriä pitävälle viranomaiselle on 
kriminalisoitu rikoslaissa. 

Pykälässä tarkoitettuja henkilötietoja käy-

tettäisiin hakemuksen käsittelyssä ja verkko-
tunnushallinnossa. Henkilötunnus on välttä-
mätön tieto, jotta samannimiset henkilöt voi-
daan erottaa toisistaan ja, jotta henkilö yli-
päätään voidaan yksilöidä luotettavalla taval-
la. Järjestelmään rekisteröityneen henkilön 
postiosoitetta tarvitaan käyttäjätunnukseen 
liitetyn salasanalistan postittamisessa. Säh-
köpostiosoite on välttämätön yhteydenpidos-
sa Viestintäviraston kanssa. 

Nimipalvelimet ovat tekninen edellytys 
verkkotunnuksen toimimiselle. Ilman verk-
kotunnukselle määriteltyjä nimipalvelimia 
verkkotunnuksen ilmoittamassa osoitteessa 
toimivia verkkosivuja www-sivuja ei löydy, 
eikä sähköposti mene perille. Nimipalvelimi-
en ilmoittaminen on jo tällä hetkellä edelly-
tys verkkotunnushakemuksen käsittelylle. 
Yksityisasiakkaiden kohdalla asiaa on syytä 
erityisesti korostaa, joten siitä ehdotetaan 
otettavaksi lakiin nimenomainen säännös. 
Nimipalvelimet ovat kuitenkin edelleen eh-
doton edellytys myös yritys- ja muiden yhtei-
söasiakkaiden hakemuksen käsittelylle. 

Pykälässä tarkoitetut vähimmäistiedot oli-
sivat hakemuksen käsittelyn edellytys. Verk-
kotunnuksen hakeminen olisi siten käytän-
nössä mahdotonta esimerkiksi sellaiselle 
henkilölle, jolla ei ole henkilötunnusta tai 
sähköpostiosoitetta. 

Ehdotuksen 5 §:n 3 momentin mukaan 
verkkotunnusta voisi hakea Suomessa rekis-
teröity oikeushenkilö tai yksityinen elinkei-
nonharjoittaja, suomalainen julkisyhteisö, 
valtion liikelaitos, itsenäinen julkisoikeudel-
linen laitos, julkisoikeudellinen yhdistys ja 
vieraan valtion edustusto, vähintään 15–
vuotias Suomen kansalainen taikka vähintään 
15–vuotias henkilö, jolla on kotikuntalaissa 
(201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa ja 
suomalainen henkilötunnus. Ehdotus, jonka 
mukaan hakijan tulisi olla vähintään 15–
vuotias, merkitsisi muun muassa sitä, ettei 
edes alaikäisen edunvalvoja tai huoltaja voisi 
tehdä hakemusta alle 15–vuotiaan  nimissä. 
Yli 15–, mutta alle 18–vuotiaan nimissä ha-
kemuksen voisi sen sijaan tehdä myös hänen 
edunvalvojansa. 

Henkilön kotikunnasta ja siellä olevasta 
asuinpaikasta säädetään kotikuntalaissa. Ko-
tikuntalain säännöksiä noudatetaan myös sil-
loin, kun valtion tai kunnan viranomainen te-
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kee ratkaisuja, joihin henkilön kotikunnalla 
ja siellä olevalla asuinpaikalla tai henkilön ti-
lapäisellä asuinpaikalla on vaikutusta. 

Kotikuntalain 2 §:n mukaan henkilön koti-
kunta on laissa säädetyin poikkeuksin se kun-
ta, jossa hän asuu. Jos henkilöllä on käytös-
sään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole 
käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikun-
tansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, 
toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikko-
jen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon 
hänellä on edellä mainittujen seikkojen pe-
rusteella kiinteä yhteys. Jos henkilön omaa 
käsitystä kotikunnastaan ei ole voitu selvit-
tää, hänen kotikuntansa on se kunta, johon 
hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys 
asumisensa, perhesuhteidensa, toimeentulon-
sa ja muiden vastaavien seikkojen johdosta. 

Ehdotuksen 5 §:n 3 momentin mukaan 
verkkotunnuksen hakijalla tulisi siis olla 
myös suomalaiseen väestötietojärjestelmään 
kirjattu henkilötunnus. Henkilötunnus on 
välttämätön henkilötieto verkkotunnuksen 
hakijoiden ja haltijoiden erottelemisessa toi-
sistaan. Ulkomaalaiselle annetaan suomalai-
nen henkilötunnus samassa yhteydessä kun 
hänen tietonsa merkitään suomalaiseen väes-
tötietorekisteriin. Väestörekisteriin merkit-
seminen ja henkilötunnuksen myöntäminen 
ei kuitenkaan edellytä sitä, että henkilöllä 
olisi Suomessa kotikunta ja vakinainen 
asuinpaikka. Kotikuntalain 4 §:n 1 momentin 
mukaan ulkomaalaisen henkilön kotikunta 
määräytyy kotikuntalain 2 §:n mukaan, jos 
hän asuu Suomessa ja hänellä on tarkoitus 
jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan ja jos 
hänellä on lisäksi vähintään yhden vuoden 
oleskeluun oikeuttava voimassa oleva oleske-
lulupa, milloin sellaista häneltä vaaditaan. 
Muu kuin Suomen kansalainen voisi siis saa-
da suomalaisen verkkotunnuksen vain niissä 
tapauksissa, joissa molemmat edellä tarkoite-
tuista edellytyksistä täyttyvät.  

Suomen kansalainen voi asua väliaikaisesti 
tai pysyvästikin Suomen valtion rajojen ul-
kopuolella, mutta säilyttää silti Suomen kan-
salaisuutensa. Oikeus suomalaiseen verkko-
tunnukseen halutaan taata molemmille pykä-
lässä mainituille henkilöryhmille, jotta esi-
merkiksi pääosan vuodesta ulkomailla asuvat 
suomalaiset eläkeläiset voivat halutessaan 
hakea suomalaista verkkotunnusta. 

Voimassa olevan lain 5 §:n 3 momentin 
mukaan hakija voi hakea yhtä tai useampaa 
tunnusta. Jos samaa verkkotunnusta hakee 
useampi kuin yksi hakija, tunnus myönnetään 
sitä ensin hakeneelle. Pykälää ei esitetä muu-
tettavaksi tältä osin. 

11 §. Verkkotunnuksen sulkeminen. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusia verkkotunnuk-
sen sulkemisperusteita, jotka liittyvät luon-
nollisen henkilön nimen väärinkäyttöön. Täs-
sä tarkoituksessa lain 11 §:n 1 momentissa 
olevaa luetteloa ehdotetaan jatkettavan kah-
della uudella kohdalla. Lain 11 §:n 1 momen-
tin 4 kohtaa ehdotetaan muutettavan siksi, et-
tä voimassa olevassa laissa kyseisessä koh-
dassa on luettelon päättymistä ennakoiva sa-
na. 

Lain 11 §:n 1 momentin 5 kohtaan ehdote-
taan lisättävän viittaus luonnollisen henkilön 
nimeen perustuvaan johdannaisnimeen. Eh-
dotuksen mukaan Viestintävirasto voisi sul-
kea verkkotunnuksen enintään yhden vuoden 
määräajaksi muun muassa siitä syystä, että 
on todennäköisiä syitä epäillä, että tunnus on 
luonnollisen henkilön nimen johdannaisnimi 
ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai   
vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai 
merkin haltija pyytää tunnuksen sulkemista, 
eikä tunnuksen haltija kahden viikon määrä-
ajassa esitä hyväksyttävää perustetta oi-
keudelleen. Hyötymis- tai vahingoittamistar-
koituksessa hankitulla johdannaisnimellä py-
kälässä tarkoitetaan verkkotunnusta, jossa 
luonnollisen henkilön nimeä käytetään esi-
merkiksi kyseistä henkilöä herjaavassa muo-
dossa (kuten  
www.mattimeikalainenonruma.fi). Myös 
luonnollisen henkilön nimen erilaiset taivu-
tusmuodot (esimerkiksi verkkotunnus 
www.mattimeikalaisesta.fi) voivat olla pykä-
lässä tarkoitettuja hyötymis- tai vahingoitta-
mistarkoituksessa hankittuja johdannaisni-
miä. Johdannaisnimen voisi poikkeukselli-
sesti ajatella perustuvan myös vain henkilön 
sukunimeen tai pelkkään etunimeenkin, jos 
henkilö on yleisesti tunnettu tällä nimellä ja 
pykälässä tarkoitetut muut edellytykset täyt-
tyvät.  

Lain 11 §:n 1 momentin luetteloon  ehdote-
taan lisättävän uusi 6 kohta, jonka mukaan 
Viestintävirasto voisi sulkea verkkotunnuk-
sen enintään yhden vuoden määräajaksi, jos 
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on todennäköisiä syitä epäillä, että luonnolli-
sen henkilön nimeen perustuva  verkkotun-
nus on muun nimisen luonnollisen henkilön 
hallussa, eikä tunnuksen haltija kahden vii-
kon määräajassa esitä hyväksyttävää perus-
tetta oikeudelleen. Todennäköisiä syitä epäil-
lä olisi esimerkiksi silloin, jos on näyttöä sii-
tä, että verkkotunnuksen hakija on todelli-
suudessa eri niminen henkilö kuin väittää 
olevansa. Viestintävirasto voisi hankkia täl-
laisen näytön esimerkiksi käytössään olevas-
ta väestörekisteristä vertaamalla keskenään 
haltijan ilmoittamia tietoja ja rekisteriin mer-
kittyjä tietoja.  

Toisin kuin useimmat muut pykälässä tar-
koitetut sulkemisperusteet, Viestintävirasto 
voisi tehdä 6 kohdassa tarkoitetun sulkemis-
päätöksen myös omasta aloitteestaan havai-
tessaan asian ja kuultuaan osapuolia hallinto-
lain edellyttämällä tavalla. Hallinnon muut 
yleiset oikeusperiaatteet, kuten tasapuolisuus, 
tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus ja 
suhteellisuusperiaate luonnollisesti rajoittavat 
Viestintäviraston toimivaltaa asiassa.    

Lain 11 §:n 1 momentin luetteloon  ehdote-
taan lisättävän myös uusi 7 kohta, jonka mu-
kaan Viestintävirasto voisi sulkea verkkotun-
nuksen enintään yhden vuoden määräajaksi, 
jos on todennäköisiä syitä epäillä, että luon-
nollisen henkilön nimeen perustuva verkko-
tunnus on sellaisen oikeushenkilön hallussa, 
joka ei ole henkilön nimeä vastaavan suoja-
tun nimen tai merkin oikeuksien haltija, eikä 
tunnuksen haltija kahden viikon määräajassa 
esitä hyväksyttävää perustetta oikeudelleen. 
Viestintävirasto voisi hankkia tällaisen näy-
tön esimerkiksi käytössään olevista väestö- ja 
kaupparekistereistä vertaamalla keskenään 
haltijan ilmoittamia tietoja ja rekistereihin 
merkittyjä tietoja. Samoin kuin edellä 6 koh-
dasta on todettu, Viestintävirasto voisi tehdä 
7 kohdassa tarkoitetun sulkemispäätöksen 
myös omasta aloitteestaan havaitessaan asian 
ja kuultuaan osapuolia hallintolain edellyttä-
mällä tavalla.   

12 §. Verkkotunnuksen peruuttaminen. La-
kiin ehdotetaan lisättäväksi uusia verkkotun-
nuksen peruuttamisperusteita, jotka liittyvät 
luonnollisen henkilön nimen väärinkäyttöön.  
Lain 12 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
vän uusi 3 a kohta, jonka mukaan Viestintä-
virasto voisi peruuttaa verkkotunnuksen, jos 

on painavia perusteita epäillä, että on paina-
via perusteita epäillä, että luonnollisen henki-
lön nimeen perustuva  verkkotunnus on 
muun nimisen luonnollisen henkilön hallussa 
tai tunnus on sellaisen oikeushenkilön hallus-
sa, joka ei ole henkilön nimeä vastaavan suo-
jatun nimen tai merkin oikeuksien haltija, ei-
kä tunnuksen haltija kahden viikon määrä-
ajassa esitä hyväksyttävää perustetta oi-
keudelleen. Luonnollisen henkilön nimeen 
oikeudettomasti perustuvan verkkotunnuksen 
käsitettä on selostettu tarkemmin edellä 5 §:n 
perusteluissa. Muilta osin prosessi olisi sa-
manlainen kuin voimassa olevan lain mu-
kaan.  

Verkkotunnuksen peruuttaminen on lopul-
linen toimenpide, jonka vaikutukset ulottuvat 
tunnuksen sulkemista pidemmälle. Tästä 
syystä peruuttamisen kriteerit on laissa nos-
tettu sulkemista korkeammalle tasolle ja pe-
ruuttamiselle edellytetään painavia perustei-
ta. 

Lain 12 §:n 1 momentin 4 kohtaa ehdote-
taan muutettavan siten, että painavien peruut-
tamisperusteiden luetteloon lisättäisiin epäi-
lys siitä, että tunnus on luonnollisen henkilön 
nimen johdannaisnimi ja se on hankittu il-
meisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoi-
tuksessa, ja nimen haltija pyytää tunnuksen 
peruuttamista, eikä tunnuksen haltija kahden 
viikon määräajassa esitä hyväksyttävää pe-
rustetta oikeudelleen. Nimen haltijalla tarkoi-
tettaisiin pykälässä luonnollista henkilöä, 
jonka virallinen nimi muistuttaa kiistanalaista 
verkkotunnusta. Käsitettä luonnollisen henki-
lön nimen johdannaisnimi on selostettu tar-
kemmin edellä 11 §:n perusteluissa.  

Pykälän 1 momentin 8 kohtaa ehdotetaan 
muutettavan siten, että siitä poistettaisiin viit-
taus kumottavaksi ehdotettavaan 4 §:n 2 
momentin 2 kohtaan.  

15 §. Verkkotunnusrekisteri. Pykälän 1 
momentin mukaan Viestintävirasto ylläpitää 
verkkotunnusten hakemista ja muuta yleistä 
käyttöä varten myönnetyistä verkkotunnuk-
sista julkista rekisteriä, johon ehdotuksen 
mukaan merkittäisiin hakemusten ja ilmoi-
tusten perusteella tunnuksen haltijan julkiset 
yhteystiedot, joita luonnollisen henkilön 
kohdalla ovat nimi, postiosoite ja puhelin-
numero. Pykälässä luetellaan tyhjentävästi ne 
henkilötiedot, jotka verkkotunnusrekisteriin 
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voidaan tallettaa. Julkisesti saatavilla olevaan 
verkkotunnusrekisteriin ei siis koskaan voisi 
tallettaa henkilön henkilötunnusta koskevaa 
tietoa. Henkilötunnuksella on keskeinen 
osuus henkilötietojen käsittelyssä, koska tun-
nus mahdollistaa samaa henkilöä koskevien 
tietojen nopean löytämisen rekisteristä ja nii-
den joustavan yhdistelyn muiden henkilöre-
kisterien tietoihin samasta henkilöstä. Näin 
muodostuva henkilöprofiilin kokonaisuus 
saattaa olla luonteeltaan arkaluonteisempi 
kuin yksittäinen tieto. Tämä puoltaa sitä, että 
henkilötunnusta ei tallenneta verkossa saata-
villa olevaan julkiseen rekisteriin. Roskapos-
tiin liittyvistä ongelmista johtuen verkkotun-
nusrekisteriin ei myöskään tallennettaisi 
verkkotunnuksen haltijan sähköpostiosoitet-
ta. 

Verkkotunnusrekisterin käyttötarkoitus on 
voimassa olevassa laissa ilmaistu 15 §:n 1 
momentissa, jonka mukaan Viestintävirasto 
ylläpitää verkkotunnusrekisteriä verkkotun-
nusten hakemista ja muuta yleistä käyttöä 
varten. Tätä periaatetta ja sen muotoilua ei 
ehdoteta muutettavan. Julkisia verkkotunnus-
rekistereitä (niin sanottuja Whois –tiedostoja) 
ylläpidetään kansainvälisesti yleensä sen ta-
kia, että ne sisältävät verkkotunnuksen yllä-
pitäjän yhteystiedot mahdollisten teknisten 
ongelmatilanteiden varalta. Pykälässä maini-
tulla muulla yleisellä käytöllä tarkoitetaan 
juuri Whois –palvelua. 

Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 2 mo-
mentti, jonka mukaan luonnollinen henkilö 
voisi kieltää pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettujen muiden yhteystietojensa kuin 
nimen merkitsemisen verkkotunnusrekiste-
riin. Kieltomahdollisuus koskisi siis yksin-
omaan luonnollisen henkilön osoitetta ja pu-
helinnumeroa. Luonnollinen henkilö ei voisi  
kieltää pykälän luettelossa  tarkoitettujen 
muiden tietojen, esimerkiksi nimensä tai 
verkkotunnuksen nimipalvelimia koskevien 
tietojen merkitsemistä julkiseen rekisteriin. 
Kieltomahdollisuus on haluttu ulottaa ainoas-
taan tunnuksen haltijana olevan luonnollisen 
henkilön yhteystietoihin,  jotta verkkotunnus-
rekisteri voisi palvella varsinaista tarkoitus-
taan eli toimia apuna teknisten ongelmatilan-
teiden selvittämisessä. Erityisesti verkkotun-
nuksen haltijan nimeä, käytössä olevia nimi-
palvelimia ja muita teknisiä seikkoja koske-

vien tietojen sekä verkkotunnuksen teknisen 
ylläpitäjän yhteystietojen julkaiseminen on 
välttämätöntä tämän tarkoituksen toteutumi-
seksi. 

Kieltomahdollisuus ei koskisi oikeushenki-
löitä tai sitä edustavia luonnollisia henkilöitä. 
Oikeushenkilön yhteystiedot tulee tie-
tosuojaviranomaisten ratkaisukäytännön ja 
ohjeistuksen mukaan merkitä rekistereihin 
siinä muodossa, että ne eivät paljasta yksit-
täisen työntekijän omia yhteystietoja, esi-
merkiksi tämän asuinpaikan osoitetta. Vies-
tintäviraston verkkosivuilla verkkotunnuksen 
hakijaa ohjataan jo nyt merkitsemään oike-
ushenkilön yhteystiedoiksi sen tietyn osaston 
tai alaorganisaation osoitetiedot yksittäisen 
työntekijän yhteystietojen sijasta.  

Viestintäviraston tulisi rakentaa palvelunsa 
siten, että henkilö voi yksinkertaisella ja hel-
polla tavalla kieltää tietojen merkitsemisen 
julkiseen rekisteriin. Kieltäminen voisi ta-
pahtua missä vaiheessa prosessia tahansa eli 
sekä rekisteröitymisvaiheessa että sen jälkeen 
kun verkkotunnus on jo myönnetty. Säännös-
tä voidaan käyttää hyväksi jo ennen ehdotet-
tua lain muutosta tehdyissä rekisteröinneissä. 

Verkkotunnusrekisteriin merkittyjä tietoja 
voitaisiin ehdotuksen 3 momentin mukaan 
säilyttää niin kauan kuin tietoihin liittyvä 
verkkotunnus on voimassa. Säännös on asial-
lisesti samansisältöinen kuin henkilötietolain 
29 §, mutta nimenomainen säännös säily-
tysajasta on katsottu tarpeelliseksi perustus-
lakivaliokunnan lausuntokäytännön takia.  

Verkkotunnuksen voimassaoloajalla tarkoi-
tetaan pykälässä myös sitä verkkotunnuslain 
8, 9 tai 12 §:ssä säänneltyä kolmen kuukau-
den karenssiaikaa, jonka jälkeen uusimatta 
jätetty, irtisanottu tai peruutettu verkkotun-
nus vapautuu uudelleen haettavaksi. Verkko-
tunnuksen hakijoiden kannalta tieto siitä, että 
karenssissa oleva verkkotunnus on mahdolli-
sesti vapautumassa, on merkityksellinen. 
Tämän vuoksi tiedot karenssissa olevasta 
verkkotunnuksesta ja sen tilasta sekä mah-
dollisesta vapautumispäivämäärästä tulee säi-
lyttää julkisessa verkkotunnusrekisterissä 
kolmen kuukauden siirtymäajan loppuun 
saakka. 

Käytöstä poistuneita  verkkotunnuksia kos-
kevia tietoja säilytettäisiin arkistolain 
(831/1994) ja sen nojalla laaditun Viestintä-
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viraston arkistonmuodostussuunnitelman 
edellyttämällä tavalla. 

Ehdotuksen mukaan voimassa olevan lain 
15 §:n  2 momentti siirtyisi pykälän 4 mo-
mentiksi. Momentin sisältöön ei ehdoteta 
muutoksia.  

15 a §. Asiakasrekisteri. Uuden 15 a §:n 
mukaan Viestintävirasto saisi oikeuden yllä-
pitää 15 §:ssä tarkoitetun julkisen verkkotun-
nusrekisterin lisäksi erillistä henkilörekisteriä 
(asiakasrekisteri), jota käytettäisiin hyväksi 
Viestintäviraston asiakashallinnossa, luon-
nollisten henkilöiden yksilöimisessä verkko-
tunnuksen uudistamismenettelyssä, verkko-
tunnuksen sulkemis- ja peruutustilanteissa 
sekä selvitettäessä verkkotunnukseen liittyviä 
teknisiä ongelmia. Asiakasrekisteriin voitai-
siin 1 momentin mukaan tallettaa 15 §:n 1 ja  
2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi 
verkkotunnuksen hakijan tai haltijan henkilö-
tunnus, asiointikieli, sähköpostiosoite, käyt-
täjätunnus ja asiakasnumero sekä muu vas-
taava, asiakassuhteen hallinnoinnin kannalta 
olennainen ja välttämätön tieto. 

Kaksi samannimistä henkilöä voidaan hen-
kilötunnuksen avulla erottaa toisistaan mah-
dollisissa ongelmatilanteissa. Henkilötunnus 
on muutoinkin tarpeen hakijan yksilöimisek-
si. 

Asiointikieli on kieli, jolla henkilö haluaa 
vastaanottaa palvelua. Viestintävirasto tarjo-
aa palveluaan tällä hetkellä suomen, ruotsin 
ja englannin kielellä.  

Käyttäjätunnus on verkkotunnuksen halti-
jan tunnistamisessa hyväksi käytettävä tieto, 
jonka henkilö itse ilmoittaa Viestintävirastol-
le rekisteröityessään ensimmäistä kertaa 
Viestintäviraston palveluun. Rekisteröitynyt 
käyttäjä tunnistetaan palvelussa jatkossa 
käyttäjätunnuksen  ja Viestintäviraston rekis-
teröityneelle lähettämän salasanalistan avul-
la. Asiakasnumero on Viestintäviraston asi-
akkaalle antama numero, jota käytetään hy-
väksi asiakassuhteen hallinnoinnissa. 

Pykälässä tarkoitettuja muita vastaavia, 
asiakassuhteen hallinnoinnin kannalta olen-
naisia ja välttämättömiä tietoja olisivat esi-
merkiksi verkkotunnuksen maksajan yhteys-
tiedot, jos maksaja on eri henkilö kuin verk-
kotunnuksen haltija. Tällainen tieto voisi olla 
myös verkkotunnuksen hakijan sukupuoli tai  
verkkotunnuksen siirtoa koskeva, lain 8 §:n 2 

tai 3 momenttiin perustuva tieto.  
Verkkotunnukseen voidaan liittää valtuu-

tusavain, jonka avulla verkkotunnuksen halti-
ja voi valtuuttaa toisen henkilön, esimerkiksi 
verkkotunnuspalvelun tarjoajan tekemään 
muutoksia verkkotunnuksen tietoihin. Tällai-
nen valtuutusavain voisi olla pykälässä tar-
koitettu asiakassuhteen hallinnointiin liittyvä 
tieto. Jos verkkotunnushakemus on jätetty 
lain 14 §:ssä tarkoitetun verkkotunnuspalve-
lun tarjoajan tehtäväksi, verkkotunnushake-
mus on tehty palveluntarjoajan käyttäjätun-
nuksella ja salasanoilla. Jos tällaisen verkko-
tunnuksen haltija haluaa myöhemmin itse 
hallinnoida verkkotunnuksesta järjestelmään 
tallennettuja tietojaan, haltijan on liitettävä 
verkkotunnus omaan käyttäjätunnukseensa 
valtuutusavaimella. Pykälässä tarkoitettu 
asiakassuhteen hallinnointiin liittyvä muu 
vastaava tieto voisi olla myös tällainen tieto 
verkkotunnuksen liittämisestä tiettyyn käyt-
täjätunnukseen. 

Verkkotunnuksen hakija saattaa käyttää 
hakuprosessissa asiamiestä, esimerkiksi asi-
anajotoimistoa. Myös verkkotunnuksen halti-
jan asiamiehen yhteystiedot voisivat olla 
kohdassa tarkoitettu asiakassuhteen hallin-
nointiin liittyvä muu vastaava tieto.  

Verkkotunnuksen haltijan tunnistamisen 
luotettavuutta on tarkoitus parantaa sillä, että 
verkkotunnuksen hakijaa pyydetään verkko-
tunnuksen rekisteröinnin yhteydessä kirjaa-
maan järjestelmään jokin kysymys ja siihen 
annettu vastaus, jonka vain hakija tietää. Ky-
symystä ja vastausta on tarkoitus käyttää hy-
väksi henkilön myöhemmässä tunnistamises-
sa mahdollisissa ongelmatilanteissa, kuten 
silloin, jos verkkotunnuksen haltija on kadot-
tanut salasanalistansa. Pykälässä tarkoitettu 
asiakassuhteen hallinnointiin liittyvä muu 
vastaava tieto voisi olla myös tämä henkilön 
tunnistamiseen liittyvä kysymys- ja vastaus-
pari. 

Pykälän 2 momentin mukaan asiakasrekis-
teriin merkittyjä tietoja voitaisiin säilyttää 
niin kauan kuin tietoihin liittyvä verkkotun-
nus on voimassa. Vastaavaa säännöstä on pe-
rusteltu edellä 15 §:n 3 momentin yhteydes-
sä. 

On mahdollista, että järjestelmän käyttäjäk-
si rekisteröityneelle henkilölle ei koskaan 
myönnetä verkkotunnusta. Näin saattaa käy-
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dä esimerkiksi siitä syystä, että henkilö ta-
voittelee sellaista verkkotunnusta, joka ei ole 
vapaana. Menetettyään mahdollisuutensa ha-
luamaansa verkkotunnukseen henkilö ei ole 
enää kiinnostunut hakemaan muita. Järjes-
telmään on kuitenkin rekisteröitynyt tällai-
sesta hakijasta muun muassa yhteystiedot se-
kä tieto käyttäjätunnuksesta. Pykälän 2 mo-
mentin mukaan tällaisia tietoja järjestelmään 
rekisteröityneestä henkilöstä on säilytettävä 
vuoden ajan. Pidempi säilytysaika ei ole tar-
peen, mutta säilytyksen vähimmäisajasta on 
syytä säätää rekisteröityneen henkilön suo-
jaamiseksi, jottei Viestintävirasto poista hen-
kilön käyttäjätunnusta käytöstä ennakoimat-
tomasti tai liian aikaisin. Henkilö voisi siis 
vuoden ajan rekisteröitymisestä käyttää hy-
väkseen samoja käyttäjätunnuksia, jos hän 
haluaa hakea toisia verkkotunnuksia. Samas-
ta syystä säilytettäisiin pykälän mukaan vuo-
den ajan myös sellaisen verkkotunnuksen 
haltijan tietoja, joka on itse irtisanonut rekis-
teröimänsä verkkotunnuksen.  

Pykälän 3 momentin mukaan asiakasrekis-
teristä ei saisi luovuttaa tietoa henkilön hen-
kilötunnuksesta, käyttäjätunnuksesta tai val-
tuutusavaimesta. Käyttäjätunnuksen ja val-
tuutusavaimen käsitteitä on selostettu edellä 
1 momentin perusteluissa. 

Muut rekisteriin merkityt tiedot saisi luo-
vuttaa, jos se on tarpeen 1 momentissa tar-
koitetun käyttötarkoituksen turvaamiseksi. 
Osa asiakasrekisterin tiedoista olisi useimmi-
ten saatavilla jo julkisessa verkkotunnusre-
kisterissä. Luonnollisella henkilöllä olisi kui-
tenkin 15 §:n mukaan oikeus kieltää tietojen-
sa julkaisu verkkotunnusrekisterissä. Näissä 
tapauksissa tiedot olisivat asianmukaista 
käyttötarkoitusselvitystä vastaan saatavissa 
ainoastaan asiakasrekisteristä.  

Luovutuksensaajia voisivat olla esimerkik-
si verkkotunnuksen peruutusta ja sulkemista 
koskevissa tilanteissa toiset luonnolliset hen-
kilöt tai yritykset ja muut yhteisöt. Teknisissä 
ongelmatilanteissa luovutuksen saaja voisi 
olla kuka tahansa internetin käyttäjä, jolla on 
ongelmatilanteen ratkaisemiseksi oikeutettu 
intressi tavoittaa tietyn verkkotunnuksen hal-
tija. Tietoja voidaan luovuttaa vain siltä osin 
kuin se on käyttötarkoituksen turvaamiseksi 
tarpeen. Esimerkiksi teknisissä ongelmatilan-
teissa luovutusvelvollisuus saattaisi tilantees-

ta riippuen ulottua vain verkkotunnuksen 
teknisen ylläpitäjän yhteystietoihin tai mui-
hin järjestelmän teknisen toimivuuden tur-
vaamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Eri-
tyistä pidättyväisyyttä ja tarkkuutta luovutuk-
sessa on noudatettava sellaisten henkilöiden 
osalta, joiden yhteystietojen luovutuksen es-
tää väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu turvakielto. 

Tietoja käytettäisiin 1 momentin mukaan 
hyväksi myös Viestintäviraston asiakashal-
linnossa. Tyypillinen asiakashallintoon liitty-
vä toimenpide on esimerkiksi asiakkaan 
osoitteen tarkistaminen yhteydenpitoa varten. 
Tämän käyttötarkoituksen luonteesta seuraa 
se, ettei sitä voida käyttää perusteena tietojen 
luovuttamiseen Viestintäviraston ulkopuoli-
selle taholle.  

Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan 
oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötieto-
jen luovuttamisesta viranomaisen rekisteristä 
on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen 
julkisuudesta säädetään. Viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 16 §:n 3 
momentin mukaan viranomaisen henkilöre-
kisteristä saa antaa henkilötietoja koskevan 
kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä 
muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen 
säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilö-
tietojen suojaa koskevien säännösten mukaan 
oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötie-
toja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa 
suoramarkkinointia ja mielipide- tai markki-
natutkimusta varten vain, jos niin erikseen 
säädetään tai jos rekisteröity on antanut sii-
hen suostumuksensa. Ehdotuksen 3 moment-
tia on pidettävä julkisuuslain 16 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuna säännöksenä, joka ra-
joittaa Viestintäviraston julkisuuslaista joh-
tuvaa oikeutta antaa tietoja asiakasrekisteris-
tään. Ehdotuksen mukaan myöskään suora-
markkinointi taikka mielipide- tai markkina-
tutkimus eivät olisi verkkotunnuslaissa sallit-
tuja luovutusperusteita. 

Pykälän 4 momentissa olisi samanlainen 
viittaus henkilötietolakiin kuin 15 §:ssä.  

17 a §. Verkkotunnusta koskevan päätöksen 
sähköinen tiedoksianto. Ehdotuksen mukaan 
lakiin lisättäisiin uusi 17 a § sähköisistä tie-
doksiantotavoista, jotka poikkeavat jossain 
määrin siitä, mitä sähköisestä asioinnista vi-
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ranomaistoiminnassa annetussa laissa tode-
taan. Sähköisestä asioinnista viranomaistoi-
minnassa annettu laki on yleislaki, josta sen 
perustelujenkin mukaan voidaan  poiketa 
säätämällä asiasta muualla laissa toisin (HE 
17/2002 vp.).  

Pykälän 1 momentin mukaan verkkotun-
nusta koskeva päätös voitaisiin verkkotun-
nuksen hakijan tai haltijan suostumuksella 
antaa tiedoksi sähköpostilla. Verkkotunnuk-
sen sähköistä erityistiedoksiantoa koskevaa 
säännöstä sovellettaisiin sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetun lain 18 
sijasta.  

Sähköistä viranomaisasiointia koskevassa 
hallituksen esityksessä todetaan erityisesti, 
että sähköisessä viranomaisasioinnissa pyri-
tään asiakkaiden kannalta helppokäyttöisyy-
teen ja välineneutraalisuuteen. Ehdotettu ke-
vyempi menettely on perusteltua toiminnas-
sa, joka pohjautuu käytännössä miltei koko-
naisuudessaan sähköpostiviestintään. Verk-
kotunnuksia koskevat päätökset eivät myös-
kään sisällä arkaluonteisia tai salassa pidettä-
viä tietoja, joten niiden välittäminen sähkö-
postilla ei vaaranna kenenkään yksityisyyttä.  

Ehdotuksen lähtökohta olisi kuitenkin se, 
että viranomainen ei voisi yksipuolisesti 
päättää sähköisen erityistiedoksiannon käyt-
tämisestä, vaan se edellyttäisi asiakkaan 
suostumusta. Suostumus voisi sinänsä olla 
yksittäistapauksellinen tai yleisempi. Suos-
tumuksen antaminen voidaan toteuttaa esi-
merkiksi sillä tavoin, että verkkopalvelussa 
on erityinen kohta, jossa henkilö voi ilmoit-
taa halutun tiedoksiantotavan tai muuttaa ai-
kaisemmin ilmoittamaansa tiedoksiantotapaa. 

Pykälän 1 momentin mukaan päätös katsot-
taisiin annetuksi tiedoksi silloin, kun verkko-
tunnuksen hakija tai haltija lähettää Viestin-
tävirastolle vastaanottokuittauksen. Vastaan-
ottokuittauksella tarkoitetaan säännöksessä 
paitsi asianosaisen lähettämää varsinaista 
sähköpostia, myös sähköpostijärjestelmän 
välittämää automaattista viestiä siitä, että 
sähköposti on avattu.  

Vastaanottokuittauksen perusteella tapah-
tuvalla tiedoksiantoajankohdan määrittelemi-
sellä korostetaan sitä, että sähköinen erityis-
tiedoksianto voidaan suorittaa ainoastaan asi-
anosaisen suostumuksella. Jos asianosainen 
ei lähetä vastaanottokuittausta, Viestintävi-

raston on suoritettava tiedoksianto hallinto-
lain edellyttämällä tavalla perinteisesti.  

Pykälän 2 momentin mukaan, jos verkko-
tunnuksen hakija tai haltija on ilmoittanut 
Viestintävirastolle olennaisesti puutteelliset 
tai virheelliset yhteystiedot taikka jättänyt 
ilmoittamatta olennaisen yhteystiedon, eikä 
näitä tietoja ole myöhemminkään saatu oi-
kaistua tai täydennettyä ja päätöksen tiedok-
sianto ei tästä syystä ole muulla tavoin mah-
dollista, Viestintäviraston olisi annettava 
verkkotunnusta koskeva päätös tiedoksi pi-
tämällä sitä koskevaa ilmoitusta kuukauden 
ajan julkisesti nähtävillä verkkosivuillaan. 
Kyseessä voisivat olla tilanteet, joissa verk-
kotunnushakemus on tehty puutteellisesti tai 
virheellisesti taikka tilanteet, joissa verkko-
tunnuksen haltijan yhteystiedoissa on verk-
kotunnuksen voimassaoloaikana tapahtunut 
jokin olennainen muutos, josta ei ole ilmoi-
tettu Viestintävirastolle ja henkilön tavoitta-
minen on tästä syystä mahdotonta. Sähköi-
seen tiedoksiantoon yleisesti liitetyn asian-
osaisen suostumuksen hankkiminen ei tässä 
tapauksessa ole mahdollista, koska henkilöä 
ei pystytä tavoittamaan annetuilla yhteystie-
doilla.  

Ehdotuksen mukaan julkisesti nähtävillä 
pidettävässä ilmoituksessa olisi todettava, et-
tä päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapah-
tuneen kuukauden kuluttua ilmoituksen jul-
kaisemisesta. Itsestään selvää on se, että il-
moituksesta tulisi lisäksi käydä ilmi, mitä 
verkkotunnusta se koskee. Hyvä hallintotapa 
edellyttää myös sitä, että ilmoituksessa  ku-
vataan yleisluontoisesti tiedoksiannon koh-
teena olevan asian käsittelyn lähtökohtia. 
Julkisesti nähtävillä pidettävässä ilmoituk-
sessa ei sen sijaan saa yksityiskohtaisesti se-
lostaa päätöksen sisältöä tai sitä, mihin lop-
putulokseen asiassa muutoin on päädytty. 
Tarkoituksena on ainoastaan välittää vas-
taanottajalle tieto mahdollisuudesta tutustua 
tiedoksiannon kohteena olevaan päätökseen 
ja tiedoksiannon toimittamisesta.  

Viestintäviraston tehtävänä on tarvittaessa 
näyttää jälkikäteen toteen se, että tiedoksian-
to on suoritettu laissa edellytetyllä tavalla. 
Tämä voi tapahtua esimerkiksi tallentamalla 
ilmoituksen sisältävän verkkosivun kopio 
sähköisessä muodossa Viestintäviraston yllä-
pitämään arkistoon. 
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Pykälän 3 momentin mukaan verkkotun-
nusta koskevassa hallintomenettelyssä nou-
datettaisiin muutoin, mitä hallintolaissa ja 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnas-
sa annetussa laissa säädetään. Säännös olisi 
lähinnä informatiivinen ohjatessaan lain 
käyttäjää soveltamaan muissa tapauksissa 
yleislainsäädännön säännöksiä. Sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun 
lain 19 §:n mukaan muu asiakirja kuin pää-
tös, jonka tiedoksiannosta alkaa kulua muu-
toksenhakuaika tai joka tullakseen voimaan 
on annettava asianosaiselle tiedoksi, voidaan 
antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä 
viestinä hänen ilmoittamallaan tavalla.  Vies-
tintävirasto voisi siten esimerkiksi kuulla asi-
anosaista sähköisesti asianosaisen ilmoitta-
malla tavalla varsin vapaamuotoisesti. 

Sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa on lisäksi säännöksiä 
muun muassa sähköisen viestin saapu-
misajankohdan määrittelystä, sähköisen asia-
kirjan vastaanottamisesta ilmoittamisesta se-
kä tällaisen asiakirjan kirjaamisesta tai rekis-
teröimisestä. Laissa säädetään myös sähköi-
sen viestin teknisestä muokkaamisesta sekä 
sähköisen asiakirjan siirrosta. 

Voimaantulosäännökset. Lain voimaantu-
losta ehdotetaan säädettävän valtioneuvoston 
asetuksella. Pykälän 2 momentissa on tavan-
omainen säännös mahdollisuudesta ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin 
ennen lain voimaantuloa. 
 
 
2.  Voimaantulo 

Lain voimaantulosta ehdotetaan säädettä-
väksi valtioneuvoston asetuksella. Riittävän 
pitkä voimaantuloaika on tarpeen, jotta Vies-
tintävirasto saa valittua teknisen järjestelmän 
toimittajan, teetettyä tarvittavat muutokset 
tekniseen verkkotunnusjärjestelmään sekä 
uudistettua asiakaspalvelunsa henkilöasiak-
kaille sopivaksi. Aikaa on varattava myös 
järjestelmämuutosten testaamiseen, henkilö-
kunnan kouluttamiseen ja lakimuutoksesta 
tiedottamiseen.  

Myös verkkotunnuspalvelun tarjoajille on 
varattava aikaa sopeuttaa toimintansa ja 
markkinointinsa uudistukseen. Palveluntarjo-
ajat tarvitsevat aikaa teknisesti uudenlaisen 

rekisteröintipalvelun rakentamiseen ja tes-
taamiseen. 

Lain täytäntöönpanoon liittyviä toimenpi-
teitä ei voida käytännössä aloittaa ennen kuin 
lain lopullinen sisältö on selvillä eli ennen 
kuin eduskunta on hyväksynyt lain. Lain lo-
pullisesta sisällöstä riippuu, millaisia teknisiä 
muutoksia verkkotunnusjärjestelmään tulee 
tehdä ja kuinka kauan nämä muutostyöt tes-
tauksineen kestävät. Lain voimaantuloaika 
on tästä syystä tarpeen jättää asetuksella tar-
kemmin määräytyväksi.   
 
 
3.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

3.1. Suhde perustuslakiin 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
verkkotunnuslakia. Eräät ehdotetuista muu-
toksista ovat merkityksellisiä perustuslain pe-
rusoikeuksien näkökulmasta. Ehdotusta on 
tarkasteltava erityisesti perustuslain 10 §:ssä 
säädetyn yksityiselämän suojan kannalta. 
Ehdotuksen säännökset liittyvät myös perus-
tuslain 12 §:ssä säädettyyn sananvapauteen.  

 

3.1.1.Henkilötietojen suoja 

 
Perustuslain 10 §:n mukaan henkilötietojen 

suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perusoi-
keusuudistusta koskevan hallituksen esityk-
sen mukaan säännös viittaa tarpeeseen lain-
säädännöllisesti turvata yksilön oikeusturva 
ja yksityisyyden suoja henkilötietojen käsit-
telyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä (HE 
309/1993 vp., s. 53). Säännöksen lakiviittaus 
henkilötietojen suojasta edellyttää perusoike-
usuudistuksen tarkoituksen mukaisesti 
(PeVM 25/1994 vp., s. 6/I) lainsäätäjän sää-
tävän tästä oikeudesta, mutta se jättää säänte-
lyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan.  

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt henki-
lötietojen suojaa muun muassa lausunnois-
saan PeVL 47/1996 vp. (telemarkkinalaki), 
PeVL 28/1997 vp. (laki Euroopan poliisivi-
raston perustamisesta tehdyn yleissopimuk-
sen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden 
määräysten hyväksymisestä), PeVL 29/1997 
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vp. (laki poliisin henkilörekistereistä), PeVL 
26/1998 vp. (televiestinnän tietosuojalaki), 
PeVL 27/1998 vp. ja PeVL 27a/1998 vp., 
(laki yksityisyyden suojasta työelämässä), 
PeVL 25/1998 vp. (henkilötietolaki) sekä 
PeVL 9/2004 vp. (sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaki). Valiokunta on lausunnoissaan 
korostanut yleisesti lain yksityiskohtaisten 
säännösten täsmällisyyden tärkeyttä. Valio-
kunnan lausuntokäytännön mukaan myös ky-
symys henkilörekistereihin talletettujen tieto-
jen säilytysajoista kuuluu kyseissä perustus-
lakikohdassa ilmaistun lailla säätämisen vaa-
timuksen piiriin. Tärkeitä sääntelykohteita 
ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekiste-
röitävien henkilötietojen sisältö, niiden salli-
tut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tieto-
jen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika 
henkilörekisterissä sekä rekisteröidyn oikeus-
turva samoin kuin näiden seikkojen säänte-
lemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain 
tasolla. 

Verkkotunnuksiin liittyvien henkilötietojen 
rekisteröinnin tavoite ja verkkotunnusrekiste-
rin käyttötarkoitus on voimassa olevassa 
verkkotunnuslaissa ilmaistu 15 §:n 1 momen-
tissa, jonka mukaan Viestintävirasto ylläpitää 
verkkotunnusrekisteriä verkkotunnusten ha-
kemista ja muuta yleistä käyttöä varten. Tätä 
periaatetta ja sen muotoilua ei ehdoteta muu-
tettavan. Verkkotunnusrekisteri on verkko-
tunnusten hakuprosessissa välttämätön rekis-
teri, koska se sisältää tiedot kaikista olemassa 
olevista verkkotunnuksista ja niiden haltijois-
ta. Julkisia verkkotunnusrekistereitä (niin sa-
nottuja Whois –tiedostoja) ylläpidetään kan-
sainvälisesti yleensä myös sen takia, että ne 
sisältävät verkkotunnuksen ylläpitäjän yh-
teystiedot mahdollisten teknisten ongelmati-
lanteiden varalta. Pykälässä mainitulla muul-
la yleisellä käytöllä tarkoitetaan juuri tätä 
palvelua. 

Verkkotunnusrekisteriin voitaisiin ehdo-
tuksen mukaan merkitä luonnollisen henkilön 
tiedoista henkilön nimi, postiosoite ja puhe-
linnumero. Luettelo on tyhjentävä, joten re-
kisteriin ei voi merkitä tietoa henkilön henki-
lötunnuksesta. Henkilötunnuksella on kes-
keinen osuus henkilötietojen käsittelyssä, 
koska tunnus mahdollistaa samaa henkilöä 
koskevien tietojen nopean löytämisen rekis-
teristä ja niiden joustavan yhdistelyn muiden 

henkilörekisterien tietoihin samasta henkilös-
tä. Näin muodostuva henkilöprofiilin koko-
naisuus saattaa olla luonteeltaan arkaluontei-
sempi kuin yksittäinen tieto. Tämä puoltaa 
sitä, että henkilötunnusta ei julkaista rekiste-
rissä, joka on sähköisessä muodossa kaikkien 
saatavilla verkossa.  

Verkkotunnusrekisterin sisältämien tietojen 
luovutettavuudesta säädettäisiin ehdotuksen 
mukaan 15 §:n 4 momentissa. Sen mukaan 
verkkotunnusrekisteristä voitaisiin antaa tie-
toja myös sähköisessä muodossa sekä yleisen 
tietoverkon kautta. Yksityishenkilö voisi ha-
lutessaan kieltää muiden yhteystietojensa 
paitsi nimen ja eräiden teknisten tietojen jul-
kaisemisen verkkotunnusrekisterissä.  

Verkkotunnusrekisteriin merkittyjä tietoja 
voitaisiin ehdotuksen mukaan säilyttää niin 
kauan kuin tietoihin liittyvä verkkotunnus on 
voimassa. Säännös vastaa henkilötietolain 29 
§:ää. Rekisteriin merkittyjen henkilötietojen 
käsittelyyn sovellettaisiin muutoinkin, mitä 
henkilötietolaissa säädetään.  

Ehdotuksen 15 a §:n mukaan Viestintävi-
rasto ylläpitäisi julkisen verkkotunnusrekiste-
rin lisäksi erillistä asiakasrekisteriä, jonka 
käyttötarkoituksesta säädettäisiin pykälässä. 
Rekisteriä käytettäisiin hyväksi Viestintävi-
raston asiakashallinnossa, verkkotunnusten 
uudistamismenettelyssä, verkkotunnuksen 
sulkemis- ja peruutustilanteissa sekä selvitet-
täessä verkkotunnuksiin liittyviä teknisiä on-
gelmia. Tähänkin rekisteriin tallennettavista 
henkilötiedoista säädettäisiin lain tasolla. 
Rekisteriin voitaisiin pykälän mukaan merki-
tä 15 §:n 1 ja  2 momentissa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi verkkotunnuksen haltijan 
henkilötunnus, asiointikieli, sähköpostiosoi-
te, käyttäjätunnus, asiakasnumero sekä muu 
vastaava asiakassuhteen hallinnoinnin kan-
nalta olennainen ja välttämätön tieto. Muut 
kuin pykälässä nimenomaisesti luetellut hen-
kilötietotyypit on pyritty rajaamaan mahdol-
lisimman tarkasti edellyttämällä tiedon käyt-
tötarkoitukselta olennaista ja välttämätöntä 
liittymää asiakassuhteen hallinnointiin.  

Tietojen luovutusperiaatteista säädettäisiin 
laissa. Asiakasrekisteristä ei saisi luovuttaa 
tietoa henkilön henkilötunnuksesta tai käyttä-
jätunnuksesta. Muut rekisteriin merkityt tie-
dot saisi luovuttaa, jos se olisi tarpeen pykä-
län 1 momentissa tarkoitetun käyttötarkoi-
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tuksen turvaamiseksi.  
 Rekisteriin merkittyjä tietoja voitaisiin säi-

lyttää niin kauan kuin tietoihin liittyvä verk-
kotunnus on voimassa. Jos henkilön rekiste-
röityminen järjestelmän käyttäjäksi ei johtaisi 
verkkotunnuksen myöntämiseen, tai, jos 
verkkotunnuksen haltija irtisanoo verkkotun-
nuksen, järjestelmän käyttäjäksi rekisteröity-
neen henkilön tietoja olisi säilytettävä vuosi 
rekisteröitymisestä tai irtisanomisesta. Hen-
kilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin muu-
toin, mitä henkilötietolaissa säädetään. 

Henkilötietojen käsittelystä on ehdotukses-
sa säädetty perustuslain 10 §:n edellyttämällä 
tarkkuudella. Ehdotuksen säännökset eivät 
ole ristiriidassa perustuslain 10 §:n kanssa. 

3.1.2 Sananvapaus 

Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen 
sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaan-
ottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä ke-
nenkään ennakolta estämättä. Myös viestin-
tävälineet ja niiden sääntely kuuluvat sanan-
vapauden piiriin. Tarkempia säännöksiä sa-
nanvapauden käyttämisestä annetaan lailla. 
Sananvapaus on perustuslaissa turvattu jokai-
selle Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevalle 
henkilölle hänen kansalaisuuteensa katsomat-
ta. Soveltamisalaltaan sananvapaus kattaa 
kaikki viestintätekniset menetelmät ja ilmai-
sumuodot sekä kaikenlaiset tiedot, mielipi-
teet ja muut viestit niiden sisällöstä riippu-
matta. Sananvapautta koskeva perustuslain 
säännös kieltää viestien sisällön ennakkotar-
kastuksen ja muut ennakollista estettä mer-
kitsevät puuttumiset sananvapauteen. Perus-
tuslain säännös ei estä sananvapauden käytön 
jälkikäteistä valvontaa rikos- ja vahingon-
korvauslainsäädännön keinoin, mutta se kui-
tenkin rajoittaa jälkikäteistäkin puuttumista 
sananvapauden käyttöön.  

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt sanan-
vapauden kannalta merkityksellistä sääntelyä 
ainakin lausunnoissaan PeVL 23/1993 vp. 
(laki Oy Yleisradio-Rundradion Ab:stä), 
PeVL 19/1998 vp. (laki televisio- ja radio-
toiminnasta), PeVL 8/2002 vp. (viestintä-
markkinoita koskevan lainsäädännön muut-
taminen) ja PeVL 54/2002 vp. (verkkotun-
nuslaki).  

Ehdotuksessa on lähinnä kysymys sanan-
vapauden käytön sääntelystä. Toimiva verk-
kotunnusjärjestelmä luo edellytyksiä sanan-
vapauden tehokkaalle käyttämiselle tietover-
kossa. Ehdotus ei ole lähtökohdiltaan ristirii-
dassa perustuslain sananvapaussäännöksen 
tai siihen sisältyvän ennakkoesteiden kiellon 
kanssa.  

3.1.3 Alaikäisen asema 

Lapsia on perustuslain 6 §:n 3 momentin 
mukaan kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, 
ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään kos-
keviin asioihin kehitystään vastaavasti. Pe-
rustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle val-
lalle on säädetty tehtävä tukea perheen ja 
muiden lapsen huolenpidosta vastaavien 
mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja 
yksilöllinen kasvu. 

Perustuslaissa turvatut perusoikeudet kos-
kevat lähtökohtaisesti myös alaikäisiä ja mui-
ta vajaavaltaisia. Heidän osaltaan perusoike-
ussuojaan liittyy perusoikeusuudistuksen esi-
töiden (HE 309/1993 vp.) mukaan käytän-
nössä kuitenkin kysymys siitä, kuka käyttää 
perusoikeuksia koskevissa asioissa vajaaval-
taisen puhevaltaa. Perustuslakivaliokunta on 
käsitellyt asiaa muun muassa lausunnoissaan 
PeVL 33/1997 vp. (laki passilain muuttami-
sesta) ja PeVL 9/2004 vp. (sähköisen vies-
tinnän tietosuojalaki). Perustuslakivaliokunta 
on katsonut, että lainsäädäntöön voi sisältyä 
perusoikeuksien osalta erilaisia  järjestys-
luonteisia, vajaavaltaisia koskevia säännök-
siä. Rajoitukset on kuitenkin voitava perus-
tella perusoikeussuojan kannalta hyväksyttä-
vällä tavalla.  

Ehdotuksessa oikeus verkkotunnuksen ha-
kemiseen olisi vain yli 15–vuotiailla  henki-
löillä. Ratkaisuun on päädytty lähinnä siitä 
syystä, että verkkotunnuksen hakijalle asete-
taan käytännössä melko laaja selvitysvelvol-
lisuus. Toisen oikeutta loukkaavan verkko-
tunnuksen hakeminen saattaa myös muodos-
taa perustan vahingonkorvausvelvollisuuden 
syntymiselle. Alaikäisen sananvapauden ra-
joittaminen tapahtuu alaikäisen suojaamis-
tarkoituksessa, joten ehdotetulle sääntelylle 
on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväk-
syttävät perusteet.  
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3.2. Säätämisjärjestyksen arviointi 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotus 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. Tästä huolimatta pidetään suota-
vana, että hallituksen esityksestä hankitaan 

perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 

 
 
 
 
 

Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 

verkkotunnuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun verkkotunnuslain (228/2003) 4 §:n 2 mo-

mentin 2 kohta, 
muutetaan 3 §, 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 11 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 12 

§:n 1 momentin 4 ja 8 kohta sekä 15 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä 
lisätään 11 §:n 1 momenttiin uusi 6 ja 7 kohta, 12 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta, 15 §:ään 

uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 15 a 
ja 17 a § seuraavasti: 
 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) verkkotunnuksella kirjaimista, numerois-

ta tai muista merkeistä taikka niiden yhdis-
telmästä muodostuvaa Internet-tietoverkon 
nimimuotoista fi-maatunnuksen alaista toisen 
asteen osoitetietoa; 

2) fi-juurella tietokantaa, johon merkitään 
voimassa olevat verkkotunnukset; 

3) suojatulla nimellä tai merkillä kauppa-, 
tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puolue-
rekisteriin merkittyä nimeä tai merkkiä taik-
ka toiminimilaissa (128/1979) ja tavaramerk-
kilaissa (7/1964) tarkoitettua vakiintunutta 
nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä 
sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, it-
senäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkis-

oikeudellisen yhdistyksen sekä vieraan valti-
on edustuston tai näiden toimielimen nimeä; 

4) verkkotunnuspalvelulla palvelua, joka 
sisältää verkkotunnushakemuksen välittämi-
sen Viestintävirastolle ja verkkotunnuksen 
käytön edellyttämien määrittelyjen tekemisen 
verkkotunnusjärjestelmään; 

5) luonnollisen henkilön nimellä nimilain 
(694/1985)  mukaisesta etunimestä ja su-
kunimestä koostuvaa henkilön virallista ni-
meä.  

 
4 § 

Verkkotunnuksen muoto ja sisältö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verkkotunnus ei saa oikeudettomasti pe-

rustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin 
taikka luonnollisen henkilön nimeen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 § 

Verkkotunnuksen hakeminen 

Suomen maatunnukseen päättyvää verkko-
tunnusta Internet –tietoverkkoon haetaan kir-
jallisesti Viestintäviraston vahvistamalla lo-
makkeella, jossa on esitettävä hakemuksen 
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot. Luonnol-
lisen henkilön hakemuksen käsittelyssä tar-
peellisia tietoja ovat ainakin nimi, henkilö-
tunnus, postiosoite ja sähköpostiosoite sekä 
tieto verkkotunnukseen liitetyistä nimipalve-
limista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verkkotunnusta voi hakea Suomessa rekis-
teröity oikeushenkilö tai yksityinen elinkei-
nonharjoittaja, suomalainen julkisyhteisö, 
valtion liikelaitos, itsenäinen julkisoikeudel-
linen laitos, julkisoikeudellinen yhdistys ja 
vieraan valtion edustusto, vähintään 15–
vuotias Suomen kansalainen taikka vähintään 
15–vuotias henkilö, jolla on kotikuntalaissa 
(201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa ja 
suomalainen henkilötunnus. Hakija voi hakea 
yhtä tai useampaa tunnusta. Jos samaa verk-
kotunnusta hakee useampi kuin yksi hakija, 
tunnus myönnetään sitä ensin hakeneelle.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

11 § 

Verkkotunnuksen sulkeminen 

Viestintävirasto voi sulkea verkkotunnuk-
sen enintään yhden vuoden määräajaksi, jos:  
— — — — — — — — — — — — — — 

4) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai 
merkin haltija pyytää tunnuksen sulkemista, 
eikä tunnuksen haltija kahden viikon määrä-
ajassa esitä hyväksyttävää perustetta oi-
keudelleen;  

5) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai -merkki taikka luonnollisen hen-
kilön nimen johdannaisnimi ja se on hankittu 
ilmeisessä hyötymis- tai   vahingoittamistar-
koituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyy-
tää tunnuksen sulkemista, eikä tunnuksen 

haltija kahden viikon määräajassa esitä hy-
väksyttävää perustetta oikeudelleen; 

6) on todennäköisiä syitä epäillä, että luon-
nollisen henkilön nimeen perustuva  verkko-
tunnus on muun nimisen luonnollisen henki-
lön hallussa, eikä tunnuksen haltija kahden 
viikon määräajassa esitä hyväksyttävää pe-
rustetta oikeudelleen;  

7) on todennäköisiä syitä epäillä, että luon-
nollisen henkilön nimeen perustuva  verkko-
tunnus on sellaisen oikeushenkilön hallussa, 
joka ei ole henkilön nimeä vastaavan suoja-
tun nimen tai merkin oikeuksien haltija, eikä 
tunnuksen haltija kahden viikon määräajassa 
esitä hyväksyttävää perustetta oikeudelleen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

12 § 
 

Verkkotunnuksen peruuttaminen 

Viestintävirasto voi peruuttaa  verkkotun-
nuksen, jos:  
— — — — — — — — — — — — — —  

3 a) on painavia perusteita epäillä, että 
luonnollisen henkilön nimeen perustuva  
verkkotunnus on muun nimisen luonnollisen 
henkilön hallussa tai tunnus on sellaisen oi-
keushenkilön hallussa, joka ei ole henkilön 
nimeä vastaavan suojatun nimen tai merkin 
oikeuksien haltija, eikä tunnuksen haltija 
kahden viikon määräajassa esitä hyväksyttä-
vää perustetta oikeudelleen; 

4) on painavia perusteita epäillä, että tun-
nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai -merkki taikka luonnollisen hen-
kilön nimen johdannaisnimi ja se on hankittu 
ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistar-
koituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyy-
tää tunnuksen peruuttamista, eikä tunnuksen 
haltija kahden viikon määräajassa esitä hy-
väksyttävää perustetta oikeudelleen; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8) myöntämisen jälkeen ilmenee, että tun-
nus sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimin-
taan kehottavia ilmaisuja taikka että se on 
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muodostettu vastoin 4 §:n 3 momentin sään-
nöstä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

15 § 

Verkkotunnusrekisteri 

Viestintävirasto ylläpitää verkkotunnusten 
hakemista ja muuta yleistä käyttöä varten 
myönnetyistä verkkotunnuksista julkista re-
kisteriä, johon merkitään hakemusten ja il-
moitusten perusteella seuraavat tiedot: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) tunnuksen haltijan julkiset yhteystiedot, 
joita luonnollisen henkilön kohdalla ovat ni-
mi, postiosoite ja puhelinnumero; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Luonnollinen henkilö voi kieltää 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettujen muiden yhteys-
tietojensa paitsi nimen merkitsemisen verk-
kotunnusrekisteriin.  

Verkkotunnusrekisteriin merkittyjä tietoja 
voidaan säilyttää niin kauan kuin tietoihin 
liittyvä verkkotunnus on voimassa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 

15 a § 

Asiakasrekisteri 

Verkkotunnusrekisterin lisäksi Viestintävi-
rasto ylläpitää luonnollisten henkilöiden erot-
telemisessa välttämätöntä henkilörekisteriä 
(asiakasrekisteri), jota käytetään hyväksi 
Viestintäviraston asiakashallinnossa, verkko-
tunnuksen uudistamismenettelyssä, verkko-
tunnuksen sulkemis- ja peruutustilanteissa 
sekä selvitettäessä verkkotunnukseen liittyviä 
teknisiä ongelmia. Asiakasrekisteriin voidaan 
15 §:n 1 ja  2 momentissa tarkoitettujen tieto-
jen lisäksi merkitä seuraavat tiedot verkko-
tunnuksen hakijasta tai haltijasta:  

1) henkilötunnus; 
2) asiointikieli;  
3) sähköpostiosoite; 

4) käyttäjätunnus; 
5) asiakasnumero; 
6) muu vastaava, asiakassuhteen hallin-

noinnin kannalta olennainen ja välttämätön 
tieto. 

Asiakasrekisteriin merkittyjä tietoja voi-
daan säilyttää niin kauan kuin tietoihin liitty-
vä verkkotunnus on voimassa. Jos henkilön 
rekisteröityminen järjestelmän käyttäjäksi ei 
johda verkkotunnuksen myöntämiseen tai jos 
verkkotunnuksen haltija irtisanoo verkkotun-
nuksen, järjestelmän käyttäjäksi rekisteröity-
neen henkilön tietoja on säilytettävä vuosi 
rekisteröitymisestä tai irtisanomisesta. 

Asiakasrekisteristä ei saa luovuttaa tietoa 
henkilön henkilötunnuksesta, käyttäjätun-
nuksesta tai valtuutusavaimesta. Muut rekis-
teriin merkityt tiedot saadaan luovuttaa, jos 
se on tarpeen 1 momentissa tarkoitetun käyt-
tötarkoituksen turvaamiseksi.  

Asiakasrekisteriin merkittyjen henkilötieto-
jen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä 
henkilötietolaissa säädetään. 

 
 
 

17 a § 

Verkkotunnusta koskevan päätöksen sähköi-
nen tiedoksianto 

Verkkotunnusta koskeva päätös voidaan 
verkkotunnuksen hakijan tai haltijan suostu-
muksella antaa tiedoksi sähköpostilla. Päätös 
katsotaan annetuksi tiedoksi silloin, kun 
verkkotunnuksen hakija tai haltija lähettää 
Viestintävirastolle vastaanottokuittauksen.  

Jos verkkotunnuksen hakija tai haltija on 
antanut Viestintävirastolle olennaisesti puut-
teelliset tai virheelliset yhteystiedot taikka 
jättänyt ilmoittamatta olennaisen yhteystie-
don, eikä näitä tietoja ole myöhemminkään 
saatu oikaistua tai täydennettyä ja päätöksen 
tiedoksianto ei tästä syystä ole muulla tavoin 
mahdollista, Viestintäviraston on annettava 
verkkotunnusta koskeva päätös tiedoksi pi-
tämällä sitä koskevaa ilmoitusta kuukauden 
ajan julkisesti nähtävillä verkkosivuillaan. 
Julkisesti nähtävillä pidettävässä ilmoituk-
sessa on todettava, että päätöksen tiedok-
sisaannin katsotaan tapahtuneen kuukauden 
kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta. 
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Verkkotunnusta koskevassa hallintomenet-
telyssä noudatetaan muutoin, mitä hallinto-
laissa (434/2003) ja sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003) säädetään. 

——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  

————— 

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

verkkotunnuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun verkkotunnuslain (228/2003) 4 §:n 2 mo-

mentin 2 kohta, 
muutetaan 3 §, 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 11 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 12 

§:n 1 momentin 4 ja 8 kohta sekä 15 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä 
lisätään 11 §:n 1 momenttiin uusi 6 ja 7 kohta, 12 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta, 15 §:ään 

uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 15 a 
ja 17 a § seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) verkkotunnuksella kirjaimista, nume-

roista tai muista merkeistä taikka niiden yh-
distelmästä muodostuvaa Internet-
tietoverkon nimimuotoista fi-maatunnuksen 
alaista toisen asteen osoitetietoa; 

2) fi-juurella tietokantaa, johon merkitään 
voimassa olevat verkkotunnukset; 

3) suojatulla nimellä tai merkillä kauppa-, 
tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puolue-
rekisteriin merkittyä nimeä tai merkkiä 
taikka toiminimilaissa (128/1979) ja tava-
ramerkkilaissa (7/1964) tarkoitettua vakiin-
tunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tava-
ramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liike-
laitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen lai-
toksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen sekä 
vieraan valtion edustuston tai näiden toi-
mielimen nimeä; 

4) verkkotunnuspalvelulla palvelua, joka 
sisältää verkkotunnushakemuksen välittä-
misen Viestintävirastolle ja verkkotunnuk-
sen käytön edellyttämien määrittelyjen te-
kemisen verkkotunnusjärjestelmään; 

 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) verkkotunnuksella kirjaimista, nume-

roista tai muista merkeistä taikka niiden yh-
distelmästä muodostuvaa Internet-
tietoverkon nimimuotoista fi-maatunnuksen 
alaista toisen asteen osoitetietoa; 

2) fi-juurella tietokantaa, johon merkitään 
voimassa olevat verkkotunnukset; 

3) suojatulla nimellä tai merkillä kauppa-, 
tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puolue-
rekisteriin merkittyä nimeä tai merkkiä 
taikka toiminimilaissa (128/1979) ja tava-
ramerkkilaissa (7/1964) tarkoitettua vakiin-
tunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tava-
ramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liike-
laitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen lai-
toksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen sekä 
vieraan valtion edustuston tai näiden toi-
mielimen nimeä; 

4) verkkotunnuspalvelulla palvelua, joka 
sisältää verkkotunnushakemuksen välittä-
misen Viestintävirastolle ja verkkotunnuk-
sen käytön edellyttämien määrittelyjen te-
kemisen verkkotunnusjärjestelmään; 

5) luonnollisen henkilön nimellä nimi-
lain (694/1985)  mukaisesta etunimestä ja 
sukunimestä koostuvaa henkilön virallista 
nimeä.  
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4 § 

Verkkotunnuksen muoto ja sisältö 

Verkkotunnus ei saa muodostua:  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) pelkästä luonnollisen henkilön nimestä, 
jollei tunnus perustu 3 §:n 3 kohdassa tar-
koitettuun rekisteröityyn nimeen tai tava-
ramerkkiin; eikä  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Verkkotunnus ei saa oikeudettomasti pe-
rustua toisen suojattuun nimeen tai merk-
kiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 § 

Verkkotunnuksen muoto ja sisältö 

Verkkotunnus ei saa muodostua:  
— — — — — — — — — — — — — — 
 
(kumotaan) 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Verkkotunnus ei saa oikeudettomasti pe-
rustua toisen suojattuun nimeen tai merk-
kiin taikka luonnollisen henkilön nimeen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Verkkotunnuksen hakeminen 

Suomen maatunnukseen päättyvää verk-
kotunnusta Internet –tietoverkkoon haetaan 
kirjallisesti Viestintäviraston vahvistamalla 
lomakkeella, jossa on esitettävä hakemuk-
sen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.  
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Verkkotunnusta voi hakea Suomessa re-

kisteröity oikeushenkilö tai yksityinen elin-
keinonharjoittaja, suomalainen julkisyhtei-
sö, valtion liikelaitos, itsenäinen julkisoi-
keudellinen laitos, julkisoikeudellinen yh-
distys ja vieraan valtion edustusto. Hakija 
voi hakea yhtä tai useampaa tunnusta. Jos 
samaa verkkotunnusta hakee useampi kuin 
yksi hakija, tunnus myönnetään sitä ensin 
hakeneelle.  

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Verkkotunnuksen hakeminen 

Suomen maatunnukseen päättyvää verk-
kotunnusta Internet –tietoverkkoon haetaan 
kirjallisesti Viestintäviraston vahvistamalla 
lomakkeella, jossa on esitettävä hakemuk-
sen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot. 
Luonnollisen henkilön hakemuksen käsitte-
lyssä tarpeellisia tietoja ovat ainakin nimi, 
henkilötunnus, postiosoite ja sähköpos-
tiosoite sekä tieto verkkotunnukseen liite-
tyistä nimipalvelimista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Verkkotunnusta voi hakea Suomessa re-
kisteröity oikeushenkilö tai yksityinen elin-
keinonharjoittaja, suomalainen julkisyhtei-
sö, valtion liikelaitos, itsenäinen julkisoi-
keudellinen laitos, julkisoikeudellinen yh-
distys ja vieraan valtion edustusto, vähin-
tään 15–vuotias Suomen kansalainen taikka 
vähintään 15–vuotias henkilö, jolla on koti-
kuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta 
Suomessa ja suomalainen henkilötunnus. 
Hakija voi hakea yhtä tai useampaa tunnus-
ta. Jos samaa verkkotunnusta hakee useam-
pi kuin yksi hakija, tunnus myönnetään sitä 
ensin hakeneelle.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 

Verkkotunnuksen sulkeminen 

Viestintävirasto voi sulkea verkkotunnuk-
sen enintään yhden vuoden määräajaksi, 
jos:  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai 
merkin haltija pyytää tunnuksen sulkemista, 
eikä tunnuksen haltija kahden viikon mää-
räajassa esitä hyväksyttävää perustetta oi-
keudelleen; tai  

5) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai -merkki ja se on hankittu ilmei-
sessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoi-
tuksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää 
tunnuksen sulkemista, eikä tunnuksen halti-
ja kahden viikon määräajassa esitä hyväk-
syttävää perustetta oikeudelleen.  

 
 
 
(uusi) 
 
 
 
(uusi) 

11 § 

Verkkotunnuksen sulkeminen 

Viestintävirasto voi sulkea verkkotunnuk-
sen enintään yhden vuoden määräajaksi, 
jos:  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai 
merkin haltija pyytää tunnuksen sulkemista, 
eikä tunnuksen haltija kahden viikon mää-
räajassa esitä hyväksyttävää perustetta oi-
keudelleen;  

5) on todennäköisiä syitä epäillä, että tun-
nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai -merkki taikka luonnollisen 
henkilön nimen johdannaisnimi ja se on 
hankittu ilmeisessä hyötymis- tai   vahin-
goittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin 
haltija pyytää tunnuksen sulkemista, eikä 
tunnuksen haltija kahden viikon määräajas-
sa esitä hyväksyttävää perustetta oikeudel-
leen; 

6) on todennäköisiä syitä epäillä, että 
luonnollisen henkilön nimeen perustuva  
verkkotunnus on muun nimisen luonnollisen 
henkilön hallussa, eikä tunnuksen haltija 
kahden viikon määräajassa esitä hyväksyt-
tävää perustetta oikeudelleen;  

7) on todennäköisiä syitä epäillä, että 
luonnollisen henkilön nimeen perustuva  
verkkotunnus on sellaisen oikeushenkilön 
hallussa, joka ei ole henkilön nimeä vastaa-
van suojatun nimen tai merkin oikeuksien 
haltija, eikä tunnuksen haltija kahden vii-
kon määräajassa esitä hyväksyttävää perus-
tetta oikeudelleen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Verkkotunnuksen peruuttaminen 

Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotun-
nuksen, jos:  
— — — — — — — — — — — — — —  
(uusi) 

12 § 

Verkkotunnuksen peruuttaminen 

Viestintävirasto voi peruuttaa  verkkotun-
nuksen, jos:  
— — — — — — — — — — — — — — 
3 a) on painavia perusteita epäillä, että 
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4) on painavia perusteita epäillä, että tun-

nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai -merkki ja se on hankittu ilmei-
sessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoi-
tuksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää 
tunnuksen peruuttamista, eikä tunnuksen 
haltija kahden viikon määräajassa esitä hy-
väksyttävää perustetta oikeudelleen;  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

8) myöntämisen jälkeen ilmenee, että 
tunnus sisältää loukkaavia tai rikolliseen 
toimintaan kehottavia ilmaisuja taikka että 
se on muodostettu vastoin 4 §:n 2 momentin 
2 kohdan ja 3 momentin säännöstä; tai  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

luonnollisen henkilön nimeen perustuva 
verkkotunnus on muun nimisen luonnollisen 
henkilön hallussa tai tunnus on sellaisen oi-
keushenkilön hallussa, joka ei ole henkilön 
nimeä vastaavan suojatun nimen tai merkin 
oikeuksien haltija, eikä tunnuksen haltija 
kahden viikon määräajassa esitä hyväksyt-
tävää perustetta oikeudelleen;  

4) on painavia perusteita epäillä, että tun-
nus on suojatun nimen tai merkin johdan-
naisnimi tai -merkki taikka luonnollisen 
henkilön nimen johdannaisnimi ja se on 
hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoit-
tamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin 
haltija pyytää tunnuksen peruuttamista, eikä 
tunnuksen haltija kahden viikon määräajas-
sa esitä hyväksyttävää perustetta oikeudel-
leen; 
 — — — — — — — — — — — — — —  
 

8) myöntämisen jälkeen ilmenee, että 
tunnus sisältää loukkaavia tai rikolliseen 
toimintaan kehottavia ilmaisuja taikka että 
se on muodostettu vastoin 4 §:n 3 momentin 
säännöstä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 § 

Verkkotunnusrekisteri 

Viestintävirasto ylläpitää verkkotunnusten 
hakemista ja muuta yleistä käyttöä varten 
myönnetyistä verkkotunnuksista julkista re-
kisteriä, johon merkitään hakemusten ja il-
moitusten perusteella seuraavat tiedot:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tunnuksen haltijan julkiset yhteystie-
dot;  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

(uusi) 
 
 
 
(uusi) 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

15 § 

Verkkotunnusrekisteri 

Viestintävirasto ylläpitää verkkotunnusten 
hakemista ja muuta yleistä käyttöä varten 
myönnetyistä verkkotunnuksista julkista re-
kisteriä, johon merkitään hakemusten ja il-
moitusten perusteella seuraavat tiedot: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tunnuksen haltijan julkiset yhteystie-
dot, joita luonnollisen henkilön kohdalla 
ovat nimi, postiosoite ja puhelinnumero; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Luonnollinen henkilö voi kieltää 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettujen muiden 
yhteystietojensa paitsi nimen merkitsemisen 
verkkotunnusrekisteriin.  

Verkkotunnusrekisteriin merkittyjä tietoja 
voidaan säilyttää niin kauan kuin tietoihin 
liittyvä verkkotunnus on voimassa. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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(uusi) 15 a § 

Asiakasrekisteri 

Verkkotunnusrekisterin lisäksi Viestintä-
virasto ylläpitää luonnollisten henkilöiden 
erottelemisessa välttämätöntä henkilörekis-
teriä (asiakasrekisteri), jota käytetään hy-
väksi Viestintäviraston asiakashallinnossa, 
verkkotunnuksen uudistamismenettelyssä, 
verkkotunnuksen sulkemis- ja peruutustilan-
teissa sekä selvitettäessä verkkotunnukseen 
liittyviä teknisiä ongelmia. Asiakasrekiste-
riin voidaan 15 §:n 1 ja  2 momentissa tar-
koitettujen tietojen lisäksi merkitä seuraa-
vat tiedot verkkotunnuksen hakijasta tai 
haltijasta: 

1) henkilötunnus; 
2) asiointikieli; 
3) sähköpostiosoite; 
4) käyttäjätunnus; 
5) asiakasnumero; 
6) muu vastaava, asiakassuhteen hallin-

noinnin kannalta olennaisen ja välttämätön 
tieto. 

Asiakasrekisteriin merkittyjä tietoja voi-
daan säilyttää niin kauan kuin tietoihin liit-
tyvä verkkotunnus on voimassa. Jos henki-
lön rekisteröityminen järjestelmän käyttä-
jäksi ei johda verkkotunnuksen myöntämi-
seen tai jos verkkotunnuksen haltija irtisa-
noo verkkotunnuksen, järjestelmän käyttä-
jäksi rekisteröityneen henkilön tietoja on 
säilytettävä vuosi rekisteröitymisestä tai ir-
tisanomisesta.  

Asiakasrekisteristä ei saa luovuttaa tietoa 
henkilön henkilötunnuksesta, käyttäjätun-
nuksesta tai valtuutusavaimesta. Muut re-
kisteriin merkityt tiedot saadaan luovuttaa, 
jos se on tarpeen 1 momentissa tarkoitetun 
käyttötarkoituksen turvaamiseksi.  

Asiakasrekisteriin merkittyjen henkilötie-
tojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä 
henkilötietolaissa säädetään. 
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(uusi) 17 a § 

Verkkotunnusta koskevan päätöksen säh-
köinen tiedoksianto 

Verkkotunnusta koskeva päätös voidaan 
verkkotunnuksen hakijan tai haltijan suos-
tumuksella antaa tiedoksi sähköpostilla. 
Päätös katsotaan annetuksi tiedoksi silloin, 
kun verkkotunnuksen hakija tai haltija lä-
hettää Viestintävirastolle vastaanottokuit-
tauksen. 

Jos verkkotunnuksen hakija tai haltija on 
antanut Viestintävirastolle olennaisesti 
puutteelliset tai virheelliset yhteystiedot 
taikka jättänyt ilmoittamatta olennaisen yh-
teystiedon, eikä näitä tietoja ole myöhem-
minkään saatu oikaistua tai täydennettyä ja 
päätöksen tiedoksianto ei tästä syystä ole 
muulla tavoin mahdollista, Viestintäviras-
ton on annettava verkkotunnusta koskeva 
päätös tiedoksi pitämällä sitä koskevaa il-
moitusta kuukauden ajan julkisesti nähtävil-
lä verkkosivuillaan. Julkisesti nähtävillä pi-
dettävässä ilmoituksessa on todettava, että 
päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapah-
tuneen kuukauden kuluttua ilmoituksen jul-
kaisemisesta. 

Verkkotunnusta koskevassa hallintome-
nettelyssä noudatetaan muutoin, mitä hal-
lintolaissa (434/2003) ja sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003) säädetään. 

 
 
 ——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään 
valtioneuvoston asetuksella.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.  

——— 
 

 
 


