
Hei, 

Asiani koskee viestintävirastoa ja verkkotunnuslakia. 

Avasin viestintäviraston palvelussa kaksi verkkotunnusta sukunimelläni. Verkkotunnukset ovat 
www.vähämartti.fi ja www.vahamartti.fi. Noin viikon kuluttua tunnusten myöntämisen jälkeen sain 
viestintävirastolta selvityspyynnön, jossa pyydettiin selvitystä siitä, mihin rekisteröimäni 
verkkotunnukset perustuvat. 

Verkkotunnuslaissa lukee seuraavasti: "Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos: 4) on 
painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki 
taikka luonnollisen henkilön nimen johdannaisnimi ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista". 

Tulkintani mukaan kaikkien kolmen alleviivatun kohdan tulee toteutua, jotta verkkotunnuksen 
peruuttaminen voisi olla mahdollista. 

1. Epäilemättä nimestäni muodostuu mahdollinen luonnollisen henkilön nimi (Martti Vähä), 
joka ei kuitenkaan ole yhdenkään luonnollisen henkilön käytössä väestörekisterikeskukselta 
saamani selvityksen perusteella. 

2. En ole hankkinut verkkotunnusta hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, kyse on 
puhtaasti sukunimeeni perustuvasta verkkotunnuksesta. Muutkin voivat hakea 
sukunimeensä perustuvaa verkkotunnusta, niin miksen minäkin voisi hakea. 

3. Nimen haltija ei ole pyytänyt tunnuksien peruuttamista, eikä tunnuksia ole kukaan toinen 
anonut. 

En ole tutustunut verkkotunnuslain muihin kohtiin sillä tarkkuudella, että voisin väittää edellisen 
tulkintani olevan täysin oikea, jokin toinen lain kohta saattaa muuttaa tulkintatapaa. Tulkinnan 
tehköön eduskunnan oikeusasiamies, jolle olen tehnyt kantelun. Olen tehnyt ilmoituksen asiasta 
myös liikenne- ja viestintäministeriölle. 

Esimerkiksi kansanedustaja Seppo Särkiniemellä on sukunimeen perustuva verkkotunnus 
http://www.sarkiniemi.fi. Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun mukaan Niemi on kolmella 
henkilöllä käytössään etunimenä, sekä Särki 36:lla sukunimenä. Tästä syntyy teoriassa älytön, mutta 
mahdollinen Niemi Särki niminen henkilö. Tällöin tämänkin verkkotunnuksen pitäisi rikkoa samaa 
lain pykälää, jota myös omat verkkotunnukseni tuntuvat rikkovan viestintäviraston mukaan. 

Viestintäviraston sivuilla on ehto, jonka mukaan rekisteröintimaksua (52e/tunnus) ei palauteta, 
mikäli verkkotunnus peruutetaan verkkotunnuslain nojalla. Muun muassa Tietokone-lehden 
artikkelissa (http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=26209) on maininta, että 
”Hakemisesta ei aiheudu mitään kustannuksia, mikäli verkkotunnusta ei myönnetä”. En ole varma 
koskeeko tämä vain Elisaa, mutta mielestäni näin tulisi olla myös viestintäviraston kohdalla. 

Maksu on yhtenä vaatimuksena verkkotunnusta anottaessa (vähän kuten varausmaksu, maksu on 
kolmen vuoden rekisteröintimaksu kokonaisuudessaan), ilman maksun suorittamista tunnuksen 
anomista ei pysty suorittamaan loppuun asti. Mielestäni vasta tunnusten tarkistamisen ja 
myöntämisen jälkeen pitäisi tulla paperinen lasku postitse, näin pitäisi menetellä myös tulevien 
laskujen osalta. Minusta olisi riittävää, että olisi mahdollisuus valita haluaako laskunsa paperilla vai 
sähköisenä. 

 



Vaikuttaa siltä, että verkkotunnukset myönnetään automaattisesti, siitäkin huolimatta etteivät ne 
täyttäisi annettuja ehtoja. Vasta jälkikäteen viestintävirasto tarkistaa tunnuksen lainvoimaisuuden, 
saaden pitää näin kaikki keräämänsä rahat. Onko tällainen maksun palauttamatta jättämistä koskeva 
ehto kohtuuton?  Onkohan kukaan koskaan käytännössä saanut rahojaan takaisin? 

Toinen asiani on, että verkkotunnuksen anomista pystyy jatkamaan, vaikka kysymykseen ”Onko 
verkkotunnus henkilön etu- ja sukunimiyhdistelmä?” vastaisi kyllä (vain vastauksella ei [ympyröity 
alla olevaan kuvaan] pitäisi mielestäni kyetä jatkamaan rekisteröintiä [viitaten lakiin]). Jos mihin 
tahansa muuhun tarkistukseen liittyvään kysymykseen jättää vastaamatta tai vastaa ei, 
verkkotunnuksen rekisteröinti estyy. Näin asian pitääkin olla, ja näin pitäisi olla myös nimeä 
koskevassa kohdassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkotunnuksen hinnaksi on ilmoitettu 52e/kolme vuotta. Muutamissa paikoissa on kuitenkin 
mainittu hinnan olevan ALV 0%, näin mm. maksua suoritettaessa (katso alla oleva kuva). Tästä 
huolimatta maksua maksettaessa loppusummaksi jää 52e, joten ALV:tä ei lisätä ilmoitettuun 
hintaan. Joko merkintä on virheellinen, tai viestintävirasto ei maksa valtiolle ALV:tä 
verkkotunnusten rekisteröinnistä, tai sitten veroa ei kanneta ollenkaan verkkotunnuksista. Joka 
tapauksessa ilmoitus maksun yhteydessä on hämäävä, mistä voin tietää vaikka verkkotunnuksen 
myöntämisen jälkeen tulisi lasku veron osuudesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mielestäni jonkinlaisten ”toimitusehtojen” lisääminen olisi suotavaa, käytännössä kenttä mihin 
pitäisi laittaa rasti ”hyväksyn nämä ehdot”, ja linkki ehtoihin. Sivuston ohjeet ovat 61 sivua pitkät 
A4-paperille tulostettuna, joten tärkeiden asioiden etsiminen on tuskallista, tiedolla saattaa olla 
oleellinen merkitys tunnuksen myöntämiselle. 

Vaikka verkkotunnuksiani ei suljettaisikaan, pyytäisin teitä tutkimaan mainitsemani epäkohdat. 
Viestintäviraston lakimieheltä viimeksi saamastani sähköpostista voi ymmärtää, että 
verkkotunnukset tullaan peruuttamaan. Hän on lomalle, joten asiani käsittely jatkuu aikaisintaan 
13.7.2006. 

Mikäli verkkotunnukseni peruutetaan, vaadin viestintävirastoa korvaamaan minulle aiheutuneet 
kulut. Kuluja on syntynyt verkkotunnuksien anomisesta (52e x 2), nimipalvelin maksuista (20e x 2), 
lisäksi asian selvittämiseen on kulunut kymmeniä tunteja vapaa-aikaa. 

Korvaus maksettava tililleni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xxxxx 

Kaikkiin tekemiini selvityksiin ja yhteydenottoihin voitte käydä tutustumassa osoitteesta 
http://batman.jypoly.fi/~c1303/tapaus_ficora.php. Päivitän sivustoa aina asian käsittelyn edetessä. 
 
 
 
Pasi Vähämartti 
Ainolankaari 2A8 
40520 Jyväskylä 
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