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Pöytäkirja 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

2. Tietoyhteiskuntakaari 

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ovat valmistelleet ensimmäisen luonnoksen 

tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaksi. Luonnoksessa on pykäliä yhteensä 318 kpl (voimassaolevissa 

kaareen liittyvissä laeissa niitä on n. 460). Luonnos on lähetetty seurantaryhmälle kommentoitavaksi, 

kommentointiaikaa on 31.8. asti. 

Keskustelussa nousi esiin muutamia asioita, joita SIY:n näkökulmasta voitaisiin kommentoida: Internetin 

määritelmä puuttuu, evästeet (yksityisyyden suoja), IPv6, Net Neutrality (vrt. EU Telekommunikaatiopaketti). 

Todettiin myös, että verkon sisältöihin pääsyä ei tulisi viranomaispäätöksillä rajoittaa, esim. 

tekijänoikeuslainsäädännön tms. takia. 

3. Internet governance -asiat 

Internet governance-asioista vastaava varapuheenjohtaja Yrjö Länsipuro ei ollut kokouksessa paikalla, mutta 

toimitti ennen kokousta hallituksen tietoon seuraavat asiat: 

ICANN:n kannalta vuoden paras uutinen oli uusi CEO. Hakuprosessissa, joka verrattuna edelliseen kertaan 

oli ilahduttavan  transparentti, sen verran kuin nyt voi olla, löytyi Fadi Chehadé, jonka tausta on Libanonssa 

ja Egyptissä ja joka on 18-vuotiaasta lähtien asunut Yhdysvalloissa. Hänen sopivan vaatimaton mutta 

samalla kunnon johtajuutta lupaava ensiesiintymisensä ICANN:n Prahan kokouksessa otettiin vastaan 

suurella tyytyväisyydellä. Ja eikä aikaakaan, kun Yhdysvaltain kauppaministeriön tele- ja informaatiohallinto 

(NTIA) ilmoitti että ICANN saa pitää IANA-toiminnon... 

Uusien gTLD:ien hakijat ja heidän haluamansa tunnukset julkaistiin Prahan kokouksen kynnyksellä. 

Hakemuksia on kaikkiaan 1 930. Meneillään on public comment period, jota on jatkettu 26 syyskuuta saakka. 

Olen mukana At-largen New gTLD Review Groupissa, jonka kautta tässä vaiheessa voi kanavoida 

kommentteja ja myöhemmin vastalauseita sellaisia tunnuksia vastaan jotka jonkun mielestä ovat 

lopukäyttäjien edun vastaisia. Ensimmäinen case koski Amazonin hakemaa .book -tunnusta, eli tilannetta 

jossa näkyvä markkinatoimija yrittää privatisoida toimialaansa kuvaavan geneerisen termin. Muitakin on: 

L'Oreal ja .beauty sekä .hair, Johnson&Johnson ja .baby ja niin edelleen. Tällaistakin olisi tietysti voinut 

pohtia pitkän suunnitteluvaiheen aikana. Kaiken kaikkiaan luvassa on runsaasti kiistaa ja kärhämää, kun 

myös GAC pääsee vauhtiin ja alkaa suoltaa ennakkovaroituksiaan. 

Osallstuin SIY:n varoilla Tukholman EuroDIG-kokoukseen kesäkuun puolivälissä "Digital Citizenship" -

täysistunnon moderaattorina. EuroDIG saa kerta kerralla osakseen yhä suurempaa huomiota myös 

viralliselta taholta, nyt kuningatarta ja lukuisia ministereitä myöten. Tukholmassa päätettiin perustaa 

EuroDIG:lle taustayhteisö, Sveitsissä rekisteröitävä yhdistys. 

Onko   World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) 3.-14.12.2012 Dubaissa  ITU:n ja 

sen ystävien kavala juoni internetin valtaamiseksi vain dinosauruksen viimeinen kuolinkamppailu? 

Kansainvälisten telesäännösten (ITR) ensimmäinen muutoskonferenssi sitten vuoden 1988 varmasti nähtiin 



joillakin tahoilla mahdollisuutena kääntää historian pyörää taaksepäin.  Vektoreita oli kolme: 1) 

kehitysmaiden (monopoli)teleyhtiöiden nostalgia menneisiin aikoihin tulolähteineen, 2) erilaisten arabikevättä 

pelästyneiden vähemmän demokraattisten valtakuntien halu internetin suitsimiseen ja 3) ITU:n sihteeristön 

halu pönkittää järjestön asemaa. Yhdysvallat ja muu länsi (ml sektorijäsen ISOC)  ovat valmistelussa 

raivanneet tekstiehdotuksiin piilotettuja miinoja. Positiivista on että ITU:n on ollut pakko avata salaisina 

varjelemansa valmisteludokarit muillekin stakeholdereille.  ISOC:n kyselyssä kävi ilmi että usemissa 

länsimaissakin kokouksen valmistelu on ollut viranomaisten monopoli, poikkeuksina  Ruotsi ja Suomi, 

jossa  SIY on edustettuna kansallisessa valmisteluryhmässä. 

Tämän vuoden IGF:n yhteydessä (Baku, 6.- 9.11.) pyritään kehittelemään ajatusta, että monien 

kehitysmaiden kaipaama internetin hallinnan "one stop shop", jollaiseksi on tarjottu YK:n komiteaakin, olisi 

itse asiassa IGF. Tämä edellyttäisi IGF:n suunnittelun suuntaamista enemmän capacity building-puolelle 

kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Olen mukana hankkeessa, josta kansainvälinen ISOC on kiinnostunut ja 

saattaa haluta (ja maksaa) minut Bakuun tässä tarkoituksessa. 

Länsipuron raportti merkittiin tiedoksi. 

4. Loppuvuoden toiminta 

Aiemmin oli suunniteltu tilaisuutta liittyen varautumiseen tietoverkoissa. Konkreettista suunnitelmaa 

tilaisuuden järjestämiseksi ei vielä ole. Myös E-kirjateeman ympärille on suunniteltu tilaisuutta. Ajankohta ja 

tarkempi ohjelma ovat vielä auki. Uutena ideana keskustelussa nousi esiin pilvipalvelut ja niiden 

yhteiskunnallinen aspekti. 

5. Syyskokouksen valmistelu 

Syyskokous pidetään tavalliseen tapaan marras-joulukuussa. Puheenjohtaja selvittää mahdollisia paikkoja 

kokouksen järjestämiseen. 

6. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 

 


