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Perustuslakivaiiokunnaile Asia:
Lausunto HE 125/2004 vp verkkotunnuslain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä verkkotunnuslain muuttamiseksi on otettu huomioon sitä
arvostelua, jota esitettiin alkuperäisen verkkotunnuslain käsittelyn yhteydessä.
Esityksellä pyritään tuomaan fi-verkkotunnus luonnollisen henkilön saataville ja
täydentämään verkkotunnusta koskevan päätöksen sähköistä tiedoksiantoa. PeVL
54/2004 vp lausunnossa painotettiin lain muuttamista siten, että luonnollinen henkilö
voi hakea ja saada laissa säädettävät edellytykset täyttävän verkkotunnuksen.
Esitetyillä säädösmuutoksilla pyritään toteuttamaan tämä luonnollisen henkilön oikeus
verkkotunnukseen.



Kun luonnollinen henkilö saa mahdollisuuden verkkotunnukseen, poistuu
verkkotunnuslaista aikaisempi luonnollisten henkilöiden sananvapautta ja
yhdenvertaisuutta koskenut rajoitus. Lakiesityksessä korostetaan suomalaisen fi-
loppuisen verkkotunnuksen käytön lisääntymistä ja näkyvyyttä Internetissä sekä
positiivista vaikutusta sisältötuotantoon. Fi-juuren näkyvyyteen ja mahdollisesti
verkkokaupan ja sisältötuotannon edistämiseen liittyvät kaupalliset tavoitteet ovat
sinänsä yhdensuuntaisia sananvapauden edistämisen kanssa. Tietoyhteiskunnan
infrastruktuurin käytön edellytysten parantaminen edistää sananvapauden ja muiden
perusoikeuksien toteutumista tietoyhteiskunnassa. Verkkotunnuksen käyttö voi lisätä
näkyvyyttä ja huomioarvoa verkossa ja sitä kautta parantaa sananvapauden käytön
edellytyksiä.

Luonnollisen henkilön nimeen perustuvaa verkkotunnusta ei voi kuitenkaan
toteuttaa kaikille, koska Suomessa on useita samannimisiä henkilöitä.
Lakiesityksessä samannimisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden
keskinäinen etuoikeus verkkotunnukseen ratkaistaisiin aikaprioriteetti-periaatteen
mukaisesti. Lainmuutos saatettaisiin voimaan valtioneuvoston asetuksella ilmeisesti
siinä vaiheessa, kun viestintävirasto saisi tekniset järjestelmät valmiiksi verkko-
tunnushakemusten käsittelyyn. Kun laki tulee voimaan, kyse voi olla sekuntien ajalla
toteutuvasta aikaprioriteetista. Jos useita hakijoita syöttää lain voimaantulohetkellä
samanaikaisesti hakemuksia viestintäviraston tietojärjestelmään, hakemusten
ensisijaisuus voi olla satunnaista. On syytä arvioida, olisiko lain
voimaantulovaiheessa pelkästään aikaprioriteetti riittävä peruste ratkaisemaan
samannimisten hakemusten ensisijaisuus. Julkisuudessa esiintyvillä henkilöillä voisi
olla suurin intressi saada oma nimensä verkkotunnuksiksi. Toisaalta heillä on myös
muita keinoja vaikuttaa näkyvyyteensä.

Lakiesityksen 5 §:ssä verkkotunnuksen hakemisen alaikärajaksi on esitetty 15
vuoden ikää. Esitys on yhdensuuntainen sähköisen viestinnän tietosuojalain 15
vuoden ikärajan kanssa, jolloin paikannus- ja muiden palvelujen osalta alle 15
vuotiaan puolesta puhevaltaa käyttävät vanhemmat ja yli 15-vuotias itse. Kielto hakea
verkkotunnusta alle 15-vuotiaan puolesta edes vanhempien suostumukselle vastaa
sitä käsitystä, ettei verkkotunnuksia voitaisi hakea etukäteen varastoon alaikäisen
puolesta myöhemmin käytettäväksi. Toisaalta lain voimaantulovaiheessa alle 15-
vuotias menettää mahdollisuuden hakea oman nimistään verkkotunnusta, mikäli joku
ehtii hakea samannimistä verkkotunnusta ennen 15-vuoden ikärajan saavuttamista.
Tältä osin voidaan arvioida, onko välttämätöntä rajoittaa vanhempien mahdollisuutta
hakea verkkotunnusta alle 15-vuotiaan puolesta.

Verkkotunnuslain voimaan tullessa verkkotunnusten rekisteröinti perustui yritysten
ja yhteisöjen osalta aikaisempiin kauppa-, yhdistys-ja säätiörekisteri-tietoihin. Kun
näihin rekisterimenetteiyihin yleensä sisältyy rekisteriviranomaisen suorittama
nimiesteiden tutkinta, aidosti päällekkäisiä samannimisiä hakemuksia ei ole voinut olla
kovin paljon. Yksityishenkilöiden nimien osalta tilanne on toinen. Esityksen



perusteluissa on tuotu esille, että olisi vaikeaa löytää samannimisille hakemuksille
parempaa ratkaisuperustetta kuin aikaprioriteetti. Esityksessä ei ole kuitenkaan
käsitelty huutokaupan järjestämismahdollisuutta lain voimaantulo-vaiheessa. Vaikka
Suomessa ei ole radiotaajuusspektrin käytön osalta haluttu järjestää
taajuushuutokauppoja, verkkotunnuslain siirtymävaiheessa huutokauppa voisi olla
parempi ratkaisu kuin mikään haliinnpilisen viranomaisen päätös nimien
ensisijaisuudesta.

Perustuslain 81 § 2 momenttia on yleensä tulkittu siten, että julkisen vallan
käytöstä perittyjen maksujen pitäisi olla kustannusvastaavia ja perustua valtiolle
aiheutuneisiin kuluihin. Mikäli julkisen vallan suoritteista tulisi "voittoa", olisi maksujen
määräytymisestä säädettävä lailla. PL 81.2 § ei asettaisi esteitä nimien ensisijaisuutta
koskevan huutokaupan järjestämiselle, mikäli sen perusteista säädettäisiin lailla.
Nimien ensisijaisuutta koskevan viestintäviraston järjestämän huutokaupan puolesta
ja vastaan puhuvia seikkoja on useita. Huutokauppaa voidaan puoltaa sillä, että se,
jonka intressi omannimisen verkkotunnuksen rekisteröintiin on suurin, voisi tarjota
siitä eniten. Viestintäviraston järjestämä huutokauppa voisi olla objektiivisempi
peruste kuin palveluoperaattoreiden järjestämä tekninen kilpajuoksu h-hetkeen.
Verkkotunnuksen rekisteröinnin hinnan kohoaminen voisi suosia varakkaita ja loukata
yhdenvertaisuutta. Yksityis-henkilöiden nimien osalta hinnat eivät ehkä kohoaisi kovin
korkeiksi. Vaikka huutokauppa-ajattelu ei ehkä sovi suomalaiseen julkisen vallan
käyttöön, siirtymä-vaiheessa se voisi olla yksi mahdollisuus ratkaista samannimisten
etusija.   Siirtymä-vaiheen   jälkeen   voitaisiin   palata v3"

aikaprioriteettiin. Käsittääkseni PL 81.2 § ei asettaisi huutokaupalle esteitä, mikäli
sellaista haluttaisiin harkita.

Verkkotunnuksen hakeminen perustuisi täysin automatisoituun hallintoon eikä
hakemusvaiheessa olisi mitään ennakkotarkastusta. Hakemusvaiheessa ei tutkittaisi,
onko hakija esittämänsä henkilönimen haltija. Verkkotunnuksen myöntämien estyisi
sillä perusteella, mikäli haettu tunnus on rekisteröity jo jollekin toiselle. Verkkotunnus
voitaisiin sulkea tai peruuttaa, mikäli luonnollinen henkilö on rekisteröinyt
verkkotunnuksen muulla kuin omalla nimellään ja nimen oikea haltija pyytää
verkkotunnuksen sulkemista tai peruttamista. Sulkeminen perustuisi jo rekisteröidyn
verkkotunnuksen haltijan passiivisuuteen, mikäli hän ei kahdessa viikossa esitä
perustetta oikeudelleen. Mikäli sulkemista tai peruuttamista vaadittaessa jo
rekisteröidyn tunnuksen haltija esittää perusteita oikeudelleen, viestintävirasto joutuu
ratkaisemaan, ovatko perusteet sellaisia, että aikaisempi verkkotunnuksen
myöntäminen on täyttänyt lain 4 §:n edellytykset. Mikäli kyse on aidosti
samannimisistä henkilöistä, myöhemmin haettua verkkotunnusta ei voi rekisteröidä.

Esityksen 11 §:n verkkotunnuksen sulkemista ja 12 §:n peruuttamista voidaan
arvioida PL 21 §:n oikeusturvan toteutumisen kannalta. Vaikka verkkotunnuksen
sulkeminen ja peruuttaminen voisi perustua pelkästään ulkopuolisen tekemään



hakemukseen ja aikaisemman tunnuksen haltijan passiivisuuteen, menettely tarjoaa
automatisoituun hallintoon perustuvasta verkkotunnuksen myöntämisestä seuraavana
menettelynä riittävät oikeussuojakeinot. Mikäli jo rekisteröityä verkkotunnusta
vaaditaan suljettavaksi tai peruutettavaksi, verkkotunnuksen haltija voi esittää omat
perusteensa tunnukselle. Tällöin viestintävirasto joutuu arvioimaan, ovatko esitetyt
perusteet hyväksyttäviä ja kummalla on 4 §:n mukainen oikeus riidanalaiseen
verkkotunnukseen. Kyse on viestintäviraston hallintomenettelyssä ratkaistavasta
asiasta josta voidaan valittaa hallintotuomioistuimeen. Kun suojattuun nimeen,
tavaramerkkiin tai henkilön nimeen perustuvien verkkotunnusten hakijoilla on myös
intressiä saada perusteettomat hallintoautomaation hyväksikäyttöön perustuvat
rekisteröinnit kumottua, ei ensivaiheen menettely voi olla kovin monimutkainen.

Esityksen 15 ja 15 a §:ssä on säännöksiä verkkotunnusrekisterin ja
asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelystä. Säännöksissä rekistereihin tallennettavat
ja käsiteltävät henkilötiedot ovat välttämättömiä rekistereiden toiminnan kannalta.
Verkkotunnusrekisteri on julkinen rekisteri myönnetyistä verkkotunnuksista. Tämän
lisäksi viestintävirasto ylläpitää luonnollisia henkilöitä koskevaa asiakasrekisteriä.
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja mm. verkkotunnuksen sulkemis- ja
peruutustilanteiden sekä teknisten ongelmien selvittämistä varten. Tällöin
yksityishenkilön nimi ja sähköpostiosoite voidaan luovuttaa, jos se liittyy 15 a §:n
mukaiseen käyttötarkoitukseen. Esitetty henkilötietojen käsittelyjä luovutus vastaa
henkilötietojen käsittelyä koskevaa lailla säätämisen ja käyttötarkoitus-
sidonnaisuuden vaatimuksia. Rekistereihin merkittävät tiedot ja niiden käyttö sekä
luovutus on määritelty laissa tarkkarajaisesta

Lakiesityksen 17 a §:n verkkotunnusta koskevan päätöksen sähköisestä
tiedoksiannosta koskevat säännökset vastaavat verkkoympäristössä tapahtuvan
käsittelyn edellytyksiä. Kun verkkotunnuksen hakeminen tapahtuu sähköisesti ja
käsittely hallintoautomaation keinoin, ovat sähköpostilla tapahtuvat tiedoksiannot ja
niihin vastaaminen sähköpostitse asiakkaan kannalta helpompia kuin perinteinen
postitse tapahtuva tiedoksianto. Päätöksen tiedoksianto sähköpostilla edellyttää, että
vastaanottaja lähettää viestintävirastolle vastaanottokuittauksen. 17 a §:n tiedoksianto
poikkeaa sähköistä asiointia viranomaistoiminnassa koskevan lain 18 §:n
todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta siten, että 18 §:n mukaisessa tiedon-
annossa on käytettävä varmennetta tai muuta tietoturvallista ja todisteellista
tunnistautumistekniikkaa. 17 a §:n tiedoksiannossa riittää tavallinen sähköposti
vastaanottokuittauksin. 17 a §:n mukainen tiedoksianto on asiakkaalle helpompi, kun
varmennepalvelun käyttöä ei edellytetä. Kun verkkotunnuksen hakemisessa ei
käsitellä erityisen luottamuksellisia tietoja, tavallisella sähköpostilla tapahtuva
tiedoksianto on riittävän turvallinen. 17a §:ssä esitetty yleistiedoksianto viestintä-
viraston verkkosivuilla tulee sovellettavaksi, mikäli verkkotunnuksen hakija tai haltija
on antanut puutteelliset tai virheelliset yhteystiedot eikä sähköpostitse tai postitse
tapahtuvaa tiedoksiantoa voida toteuttaa. Kyse on yksittäistä hakijaa tai haltijaa
koskevan päätöksen tiedoksiannosta, joka toimitetaan hallintolain 55 §:ään



rinnastettavalla tavalla yleistiedoksiantona siiloin, kun sitä ei voida toimittaa henkilöön
itseensä kohdistuvana tiedoksiantona. Esitettyyn järjestelyyn ei ole huomauttamista.
Viraston verkkosivuilla tapahtuvan yleistiedoksiannon osalta olisi syytä arvioida,
pitäisikö lainsäädännön kehittämien tapahtua yleisen hallintolain säännösten tasolla
vai onko tiedoksiannosta säädettävä laki- ja virastokohtaisesti.

Lakiesitys voidaan käsitellä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.

Helsingissä 10. syyskuuta 2004

Riitta Ollila OTT, VT,
KTM
kauppaoikeuden lehtori, Jyväskylän yliopisto

informaatio-ja viestintäoikeuden dosentti

Veli-Pekka Viljanen

HE 125/2004 vp LAIKSI VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 10.9.2004

Voimassa oleva verkkotunnuslaki (228/2003) on säädetty uuden perustuslain voimaantulon jälkeen

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunnan annettua siitä lausuntonsa (PeVL 54/2002

vp). Keskeisin nyt ehdotettava muutos on antaa vähintään 15-vuotiaille Suomen kansalaisille ja

ulkomaalaisille, joilla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa ja suomalainen henkilötunnus,

mahdollisuus hakea fi-maatunnuksen sisältävää verkkotunnusta. Lisäksi verkkotunnus voisi

aikaisemmasta poiketen perustua myös luonnollisen henkilön nimeen.

Kuten perustuslakivaliokunta aikaisemmassa lausunnossaan totesi, toimiva

verkkotunnusjärjestelmä luo edellytyksiä sananvapauden tehokkaalle käyttämiselle tietoverkossa.

Sääntelyssä on kysymys siten lähinnä sananvapauden käytön sääntelystä (ks. PeVL 54/2002 vp, s. 2).

Perustuslakivaliokunta piti jo verkkotunnuslakia säädettäessä perusteltuna pyrkiä

tällaisessa sananvapauden käytön sääntelyn yhteydessä pyrkiä turvaamaan viestintävälineen

käyttämiseksi tarpeellisten verkkotunnusten mahdollisimman laaja saatavuus. Valiokunta puolsi ju

tuolloin mallia, jossa myös luonnollinen henkilö olisi voinut hakea ja saada laissa säädettävät

edellytykset täyttävän verkkotunnuksen. Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus edistääkin selvästi

sananvapauden käyttömahdollisuuksia salliessaan myös luonnollisille henkilöille fi-verkkotunnuksen



saamisen ja poistaessaan rajoituksen, jonka mukaan verkkotunnus ei yleensä voinut perustua

luonnollisen henkilön nimeen.

Pidän ehdotettua sääntelyä perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun sananvapauden

kannalta ongelmattomana. Myös ehdotetut verkkotunnuksen sulkemista (11 §) ja peruuttamista (12 §)

koskevat uudet säännökset ovat riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia ja muutoinkin perusoikeuksien

yleisten rajoitusedellytysten mukaisia. Kyseisten säännösten tarkoituksena on nimittäin estää

luonnollisen henkilön nimeen perustuvien verkkotunnusten väärinkäyttöä, erityisesti suojata toisten

luonnollisten henkilöiden oikeuksia, joita harhaanjohtava nimeen perustuva verkkotunnuksen käyttö

saattaa loukata.

Verkkotunnuksen hakemiselle asetetulle 15 vuoden ikärajalle on nähdäkseni olemassa

perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste. Tietoverkoissa toimimiseen liittyy

senkaltaisia yleisiä oikeudellisia vastuukysymyksiä, että itsenäisen verkkotunnuksen myöntäminen on

mahdollista sitoa ehdotettuun alaikärajaan. 15 vuoden ikärajaa perustelee tässä esimerkiksi

rikosoikeudellisen vastuun alkaminen kyseisessä iässä. Ikärajan asettaminen ei myöskään merkittävästi

rajoita sitä nuorempien mahdollisuuksia toimia ja käyttää sananvapauttaan tietoverkoissa.

Ehdotetut verkkotunnusrekisteriä (15 §) ja asiakasrekisteriä (15 a §) koskevat säännökset

ovat sopusoinnussa perustuslain 10 §:n 1 momentissa henkilötietojen suojan lakitasoiselle sääntelyssä

perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä asetettujen vaatimusten kanssa. Tältä osin voidaan

viitata hallituksen esityksen yksityiskohtaisiin säätämisjär-jestysperusteluihin (HE, s. 29-31).

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan lain

voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan laista

tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta

säädetään asetuksella, mutta vain "erityisestä syistä", jollei kyseessä ole kansainvälisten velvoitteiden

voimaansaattamista tarkoittava laki, jonka osalta voimaantulosta säätäminen voi muutoinkin jäädä

asetuksen varaan (PL 95 § 3 mom.).

Hallituksen perustuslakiesityksen perustelujen mukaan erityinen syy jättää lain

voimaantuloajankohta asetuksen varaan olisi esimerkiksi tilanteessa, jossa suuren lainsäädän-

tökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole lakia

säädettäessä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp, s. 130). Esimerkki ja

erityisen syyn kriteerin sisällyttäminen aikaisemmasta poiketen itse perus-tuslakitekstiin osoittaa, että

kynnys voimaantuloajankohdan jättämiselle pois laista ja siitä säätämisen delegoiminen

asetuksenantajalle on haluttu pitää korkeana. Kyse on selkeästi poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa lain

tarkkaa voimaantuloajankohtaa ei ole riittävällä tarkkuudella vielä mahdollista arvioida lakia

säädettäessä ja vahvistettaessa.
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Hallituksen esityksen perusteluissa poikkeuksellista voimaantulosääntelyä perustellaan

sillä, että lain lopullisesta sisällöstä riippuu, millaisia teknisiä muutoksia verkko-tunnusjärjestelmään

tulee tehdä ja kuinka kauan nämä muutostyöt kestävät. Lisäksi viitataan riittävän pitkän

voimaantuloajan tarpeeseen, jotta Viestintävirasto saisi valittua teknisen järjestelmän toimittajan,

teetettyä tarvittavat muutokset tekniseen verkkotunnusjärjestelmään sekä uudistettua asiakaspalvelunsa

henkilöasiakkaille sopivaksi, samoin kuin järjestelmän testaamiseen, henkilökunnan kouluttamiseen ja

lakimuutoksesta tiedottamiseen (HE, s. 29).

Perusteluissa tarkoitetut lain riittävän pitkään voimaantuloajan tarpeeseen liittyvät

perusteet ovat normaaleja lainsäädännön voimaantuloon liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat siihen,

kuinka pitkälle lain voimaantuloaika on asetettava, mutta jotka eivät kuitenkaan perustele riittävästi sitä,

ettei voimaantuloajankohtaa voitaisi vahvistaa suoraan laissa. Myöskään perusteluissa mainitut

teknisluonteiset seikat eivät ole mielestäni senlaatuisia, että ne ylipäätään tekisivät mahdottomaksi

arvioida jo lakia säädettäessä sitä, milloin laki on mahdollista saattaa voimaan. Edellä olevaan viitaten

katson, ettei tässä tapauksessa ole olemassa sellaista poikkeuksellista perustuslain 79 §:n 3 momentissa

tarkoitettua erityistä syytä, joka oikeuttaisi jättämään lain voimaantuloajankohdasta säätämisen

valtioneuvoston asetuksen varaan. Näin ollen lain voimaantulosäännöksestä tulisi poistaa maininta,

jonka mukaa lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Yhteystiedot:

Veli-Pekka Viljanen

OTT, Valtiosääntöoikeuden professori

Oikeustieteellinen tiedekunta

20014 Turun yliopisto

veli-pekka.vilianen(S),utu.fi
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Hallituksen  esitys   laiksi  verkkotunnuslain
muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä kesäkuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi verk-^      kotunnuslain

muuttamisesta (HE 125/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne-ja viestintävaliokuntaan samalla

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina £     - neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen,

liikenne- ja viestintäministeriö

- oikeustieteen tohtori, dosentti Riitta Ollila

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on

laajentaa mahdollisuutta muodostaa luonnollisen henkilön nimeen perustuva verkkotunnus. Esityksessä

ehdotetaan laajennettavaksi myös verkkotunnuksen hakemiseen oikeutettujen piiriä. Tunnusta voi

ehdotuksen mukaan hakea myös 15 vuotta
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täyttänyt Suomen kansalainen tai vähintään 15-vuotias henkilö, jolla on kotikunta Suomessa ja

suomalainen henkilötunnus.

Lain voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 10 §:ssä

vahvistetun henkiötietojen suojan ja 12 §:ssä turvatun sananvapauden kannalta samoin kuin lapsen

oikeuksiin liittyvien perustuslain 6 §:n 3 momentin ja 19 §:n 3 momentin näkökulmista.

Perusteluissa katsotaan, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallitus on kuitenkin pitänyt suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista

esityksestä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Luonnollisen henkilön asema. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi voimassa olevan

verkkotunnuslain 4 §:n 2 momentin 2 kohta, jonka mukaan verkkotunnus ei saa muodostua

pelkästä luonnollisen henkilön nimestä, jollei tunnus perustu 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun

rekisteröityyn nimeen tai tavaramerkkiin. Näin ollen verkkotunnus voisi nykyistä laajemmin

perustua myös luonnollisen henkilön nimeen. Lisäksi verkkotunnuslain 5 §:n 3 momenttia

ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä luonnollisen henkilön oikeudesta hakea verkkotunnusta.

Ehdotuksen mukaan tämä oikeus on 15 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja 15-vuotiaalla

ulkomaalaisella, jolla on kotikunta Suomessa ja suomalainen henkilötunnus.

Verkkotunnuslaki on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 54/2002

vp). Tuolloin valiokunta arvioi sääntelyä ennen muuta perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun

sananvapauden kannalta ja katsoi toimivan verkkotunnusjär-jestelmän luovan yleisesti

edellytyksiä sananvapauden tehokkaalle käyttämiselle tietoverkossa. Sananvapauden

käyttömahdollisuuksien edistämisen takia valiokunta kiirehti sääntelyn kehittämistä siten, että

verkkotunnus voisi perustua myös luonnollisen henkilön nimeen. Lisäksi valiokunta puolsi
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painokkaasti sellaista sääntelyä, jonka perusteella myös luonnollinen henkilö voi hakea ja saada

laissa säädettävät edellytykset täyttävän verkkotunnuksen (PeVL 54/2002 vp, s. 2/II).

Nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset verkkotunnuslain muuttamiseksi ovat valiokunnan

aiempien kantojen mukaisia. Ne edistävät sananvapauden käytännön toteutumismahdollisuuksia

tietoverkossa. Lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslain 6 §:n 2 momentti sisältää kiellon asettaa ketään ilman hyväksyttävää

perustetta eri asemaan muun ohella iän perusteella. Tietoverkkoviestintään liittyy valiokunnan

mielestä siinä määrin rikos- ja muun oikeudellisen vastuun kannalta merkityksellisiä seikkoja,

jotka muodostavat hyväksyttävän perusteen rajata alle 15-vuotiaat verkkotunnukseen

oikeutettujen ulkopuolelle. Verkkotunnus ei ole edellytys tietoverkon käyttämiselle, eikä sääntely

siksi merkittävästi rajoita alle 15-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia käyttää sananvapauttaan

tietoverkoissa. Säänteiy ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

Voimaantulo. Lain voimaantulosta säädetään voimaantulosäännöksen 1 momentin nojalla

valtioneuvoston asetuksella. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 79 §:n 3 momentin

näkökulmasta. Sen mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä

laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella.

Lain voimaantuloajankohdan tulee perustuslakiesityksen perustelujen mukaan käydä

ensisijaisesti ilmi itse laista. Erityisestä syystä voi esitöiden perusteella olla kysymys esimerkiksi

silloin, kun suuren lainsäädäntökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana

eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädettäessä vielä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vahvistaa

(HE 1/1998 vp, s. 130/11). Perustuslakivaliokunnan käytännössä erityisenä syynä on pidetty myös

lain voimaantuloajankohdan sidonnaisuutta Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai esimerkiksi

Euroopan unionin laisäädännön voimaantuloon (PeVL 43/2000 vp, s. 4—5, PeVL 1/2004 vp, s.

4/II, PeVL 5/2004 vp, s. 2/1, PeVL 14/2004 vp, s. 5).

Voimaantuloajankohdan sääntely asetuksella on käsiteltävänä olevan esityksen perustelujen

mukaan tarpeen riittävän ajan varaamiseksi viranomaisten ja palvelun tarjoajien

täytäntöönpanotoimille. Tällaisia toimenpiteitä on suoritettava lähes kaiken lainsäädännön

yhteydessä ja tarvittava aika niille voidaan varata päätettäessä lain voimaantuloajankohdasta lakia

vahvistettaessa. Täytäntöönpanon joutuisuutta on lisäksi tapana edistää säännöksellä, jonka
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perusteella täytäntöönpanotoimiin voidaan ryhtyä jo ennen lain lopullista voimaantuloa.

Perustuslain 79 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityisen syyn vaatimus ei valiokunnan mielestä näin

ollen täyty eikä lain voimaantuloajankohdasta säätämistä ole mahdollista jättää valtioneuvoston

asetuksen varaan. Voimaantulosäännös on siksi tarkistettava tavanomaiseksi, jotta lakiehdotus

voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen

voimaantulosäännöksen 1 momentista tekemä

valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan

asianmukaisesti huomioon.


