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Ongelmien lähteillä
Eritahtiset kerrostumat
Toimijoiden rajatut vastuut
Murrokset vastuiden rajauksissa

Oikeuspluralismi, kansainväliset
yritykset ja kansallinen sääntely

Eritahtiset kerrostumat
Internet muodostuu useissa eri kerrostumissa,
joiden sääntelyt on määritelty erikseen. Niillä on
omia hallinnan ja kansainvälisen yhteistyön tapoja,
joiden sovittaminen yhteen ei ole onnistunut.
1)laitteet (tietokoneet, puhelimet) ja niiden
käyttöjärjestelmät ja perusohjelmistot, ATK
2)tietoliikenneyhteydet (puhelinyhteydet, kaapelit,
langattomat yhteydet), liikenneprotokollat
3)palvelut (mm. rahaliikenne, tiedonsiirtopalvelut,
henkilökohtainen viestintä, verkkokokoukset,
verkkokauppa, media).

Vastuunjaon käänteet
Vaihe 1:
Vastuu tietoliikenneyhteyksistä eristetään
sisältöä koskevasta vastuusta. ICANN.
Vaihe 2:
Kansainvälisen sääntelyn yrityksiä:
YK, NETMundial.
Vaihe 3:
Globaalit palvelujätit kohtaavat kansallisia
sääntelyjä.

Vaihe 1:
Tietoyhteiskunnan nousu
1990-luvun lopussa tietokoneet ja tietoliikenne olivat täynnä tulevaisuuden
lupauksia. Tietoyhteiskuntaa kehitettiin kaikkialla teollisessa maailmassa.
Kaikki oli alkanut Kalifornialaisten yliopistojen 1970-luvun alun ARPANET verkkoprojektista, jota rahoitti puolustushallinto. Jatko-opiskelija Jon Postel
nimettiin pitämään yllä osoiterekisteriä. Luotiin viestintäprotokolla TCP/IP,
jonka avulla syntyi uusia viestintäverkkoja yliopistojen, yrityksien ja hallinnon
välille. Verkon teknistä koordinointia varten muodostettiin yksikkö, IANA (the
Internet Assigned Numbers Authority).
Näitä standardeja käyttäviä verkkoja syntyi muualle Amerikkaan, Eurooppaan
ja Aasiaan. Osoitteistoja koordinoitiin IANAn kautta. Tätä verkkojen verkkoa
alettiin kutsua internetiksi.
1980- ja 1990-luvulla kehitys oli nopeaa. Koteihin ja konttoreihin ostettiin PCtietokoneita. Puhelinlankoja ja modeemeita käytettiin tiedostojen siirtoon.
Sähköpostin käyttö levisi. HTML eli verkkosivujen viittauskieli keksittiin.
Matkapuhelimet yleistyivät. Sekä yritysmaailmassa että julkisessa hallinnossa
oivallettiin internetin tarjoamat talouden kasvun mahdollisuudet.

Vaihe 1:
Nörttien verkon rajoitukset
Presidentti Clintonin neuvonantajana toiminut Ira Magaziner kertoo tilanteesta
videohaastattelussaan.
Oli halukkaita investoijia, mutta näkymät olivat epävarmoja. IANA
koordinaatiota hoiti Jon Postel huoneessa, jossa on vaarallista liikkua
paperipinojen vuoksi. Vanha Internet Society oli vain heittänyt koordinoinnin
hänen tehtäväkseen.

Oikeudellisesti ympäristö oli epävarma. Maailmalla oli käynnissä 53
oikeudenkäyntiä, joissa haastettiin internetin reitittimien luotettavuutta.
Euroopan Unionin delegaatio vieraili kertomassa, että he eivät voi hyväksyä,
että tämä on USA:n hallitsema yksikkö. USA:n kongressin jäsenet taas
sanoivat, että kun me kerran keksimme tämän, niin meidän täytyy pitää se
hallinnassa.
Lobbareita oli ajamassa omiensa etuja. Moral League halusi, että pornografian
leviäminen estetään. Kansainvälisen kaupan edustajat halusivat
verkkoliikenteelle tulleja. Oli kysymyksiä tekijänoikeuksien suojelusta.
Kaikki epävarmuudet olivat valtavan taloudellisen kehityksen tulppana.

Vaihe 1:
ICANN ja rajattu vastuu
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Perustettu 1998. Kalifornialainen voittoa tavoittelematon
yritys, joka perustuu sidosryhmiensä itsehallintoon. Ytimessä
ovat asiantuntijat. Poliittiset keskustelut käydään neuvoaantavissa komiteoissa, joissa on laaja sidosryhmien edustus.
Yhtiöjärjestyksen mukaan se ei harjoita regulaatiota eikä
sillä ei ole minkään hallituksen antamaa sääntelyvaltaa. Se
vain pitää yllä osoiteavaruutta. Roskaposteihin ja
verkkorikollisuuteen puuttuminen ovat sen tehtävän
ulkopuolella. Se noudattaa kansainvälistä oikeutta ja
kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta vain oman tehtävänsä
puitteissa.
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ICANN:in asiantuntijatahot
2013 The Montevideo Statement signed by
the Internet Engineering
Task Force,

the Internet Architecture
Board,
the World Wide Web
Consortium,
the Internet Society

The five regional Internet
address registries:
African Network Information Center,
American Registry for Internet Numbers,
Asia-Pacific Network Information Centre,
Latin America and Caribbean Internet Addresses
Registry,
and Réseaux IP Européens Network Coordination
Centre.

Governmental Advisory Committee (GAC)
ICANN:in neuvoa-antavan hallitusten komitean (GAC)
jäseniä ovat maiden hallitusten (179) edustajat, Suomen
hallitusta edustavat virkamiehet ulkoministeriöstä ja
liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Komiteaan kuuluu myös (38) seuraajaa kansainvälisistä
järjestöistä. Joukossa on telekommunikaatiojärjestöjä,
ihmisoikeusjärjestöjä, taloudellisia yhteistyöjärjestöjä,
CERN, Kansainvälinen rikosoikeustuomioistuin ICJ,
Interpol, Punainen Risti, ILO, ITU, OECD, Universal
Postal Union, UNESCO, World Bank, World
Broadcasting Unions, WHO, World Intellectual Property
Organization (WIPO), World Meteorological
Organization, World Trade Organization.
Tiedonvälityksen ja näkökulmien kannalta GAC on
solmukohta. ICANN:in johto pysyy kyllä ajan tasalla.

Perittyjä ristiriitoja
Neutraali teknologia vs. sisällön sääntely.
American Moral League: Pornografian ja
rikollisuuden kieltäminen. Liittovaltion
kauppakomissio 2011: ICANN epäonnistunut
kuluttajien suojaamisesta nettihuijareilta.
USA:n kontrollin jatkuminen ”internetin
turvallisuuden ja vakauden” varmistamiseksi. Siinä
nähtiin kolonialismin ja imperialismin
valtarakenteiden jatkumista.

Kansalaisjärjestöt vs. kaupalliset intressit.

Osoitteet: omaisuutta vai palvelua?
IANAn yksinoikeutta domaintunnusten jakamiseen
arvosteltiin. Vuonna 1995 Network Solutions
(myöhemmin Verisign) sai oikeuden kerätä maksuja.
Aikaisemmin maksuttomia olivat .COM, .NET, .ORG,
.EDU, ja .GOV tunnukset.
Tavaramerkkien suojelu internetin tunnuksia
varaavilta ”kaappareilta”.

2019 järjestöjen vetoomus INCANN:ille:
Keskeyttäkää nimirekisterin (Public Interest Registry
PIR) myyminen rahoitusyhtiö Ethos Capitalille.

PIR-vetoomus
Public Interest Registry on tärkeä kansalaisjärjestöille,
joiden nettiosoitteet ovat .ORG -päätteisiä.
Aluksi ICANN suostui torjumaan Ethos Capitalin
suunnitelman. Kuitenkin Ethos Capital sai rekisterin
hallintaansa ostamalla rekistereitä ylläpitävän yhtiön (Donuts),
joka taas oli ostanut .ORG rekisteriä ylläpitävän yrityksen.
EFF (Electronic Frontier Foundation) liittolaisineen pelkää
edelleen, että kaupalliset intressit voivat tukahduttaa internetin
käyttäjien ilmaisuvapautta. Kiista koskee erityisesti palvelua,
jonka avulla voidaan estää joittenkin sanojen käyttö domainnimissä.

PIR-vetoomuksen allekirjoittajat
Communications Workers the European Climate
Foundation,
of America,
Girl Scouts of the USA, Derechos Digitales,
the Gulf Centre for
Electronic Frontier
Human Rights,
Foundation EFF,
ICT Watch Indonesia,
Farm Aid, Greenpeace,
Integrity Watch
Human Rights Watch,
Afghanistan,
the League of Women
Media Foundation for
Voters,
West Africa.
the National Council of
Nonprofits,

Vaihe 2: Kansainvälinen hallinta?
YK:n Geneven huippukokous 2003
2003 Geneven huippukokous (The World Summit on the
Information Society WSIS). Kehitysmaiden edustajat eivät
olleet tyytyväisiä ICANN:in toimintaan USA:n kontrollissa.
Kokous pyysi YK:n pääsihteeriä perustamaan työryhmän
Working Group on Internet Governance WGIG. Sen piti
valmistella ehdotus seuraavalle huippukokoukselle.
Ryhmä ei saanut aikaan yksimielistä ehdotusta. Se laati
useita hallintomalleja, jotka voisivat tarttua roskaposteihin ja
verkkorikollisuuteen: ICANN:in valvonnan siirtäminen YK:n
sisäiselle toimielimelle tai sen ulkopuoliselle kansainväliselle
neuvostolle, tai ICANN:in oma hallitusten neuvoa-antava
komitea (GAC) voitaisiin virallistaa. Yhteistä oli pyrkimys
saada aikaan elin, jossa hallitukset ja järjestöt vaikuttaisivat
internetin kehitykseen.

Vaihe 2: Kansainvälinen hallinta?
Tunisin Agenda ja IGF
Tunisin 2005 huippukokous ei pystynyt yksimielisiin
päätöksiin. Sen kahdesta julistuksesta "Tunis Agenda for
the Information Society” jäi kuitenkin tietoyhteiskunnan
kehityksen vertailukohdaksi.
Tunisin kokoukseen osallistui 170 maasta 17 000
osanottajaa. Sen yhteydessä lukuisat kansalaisjärjestöt
osoittivat mieltä diktatuureja vastaan vaatien ilmaisun
vapauden turvaamista internetissä.
YK perusti uuden foorumin Internet Governance Forum
(IGF). Se kokoontuu vuosittain ja 16. kokoontuminen oli
2021 Puolassa. Internetin tilasta kiinnostuneille annettiin
ääni muttei hallintovaltaa. IGF:n vuosiraportit internetin
tilasta käsitellään ECOSOC:issa ja YK:n yleisistunnossa.

Vaihe 2: Kansainvälinen hallinta?
Tunisin jälkivääntöä
IBSA aloite. Tunisin huippukokouksen tuloksiin jäi
tyytymättömiä. Intian, Brasilian ja Etelä-Afrikan (IBSA)
huipputapaaminen ehdotti 2011, että internetin hallinta
siirretään USA:lta YK:n komitealle.

ICANN:in vastaus: 2013 joukko internetin hallinnossa
mukana olevia organisaatioita laati Montevideon
kannanoton, jossa varoitettiin internetin hajoamisesta
kansallisiksi verkoiksi ja kutsuttiin globaaliin yhteistyöhön
ICANN:in puitteissa. Juuri oli paljastunut USA:n kansallisen
turvallisuusviraston NSA tiedusteluskandaali.
Sitä seurasi NETMundial Initiative, NMI.

Vaihe 2: Kansainvälinen hallinta?
NETMundial epäonnistuu
NetMundial aloite tuli suoraan internetin ytimestä ja sillä oli
arvovaltaista kansainvälistä tukea, mm. World Economic
Forum, USA ja Brasilia. Sen mukaan internetin hallinto
siirrettäisiin USA:lta konsensuspäätöksiä tekevälle
kansainväliselle neuvostolle, jossa oli sidosryhmien vahva
edustus. Monet maat halusivat sinne enemmän hallituksien
edustusta mutta olivat valmiit hyväksymään sen.
NETMundial romuttui, kun paljastui, että hankkeen laatijat
varasivat itselleen pysyvät paikat 25-jäsenisessä
neuvostossa. Se merkitsi veto-oikeutta päätöksenteossa.
Ensin kaksi keskeistä organisaatiota, Internet Society ja
Internet Architecture Board, peruivat tukensa ja sitten WEF
ja ICANN vetäytyivät 2016.

Vaihe 3:
Palvelujätit ja vastavoimat
Internetin globaali mittakaava, palvelujen
skaalaamisen ja kilpailun vapaus johtavat
siihen, että voittaja vie kaiken. ”The winner
takes it all.”

Pörssin lempinimi FANMAG muodostui
USA:n kasvavien palveluyritysten nimien
alkukirjaimista: Facebook (Meta), Apple,
Netflix, Microsoft, Amazon ja Google. Ne
jakoivat internetin mahdollistamat
palvelumarkkinat.

Eniten vieraillut verkko-osoitteet:
Kiinalaisten yritysten nousu (7/10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Google.com (USA)
Youtube.com (USA)
Tmall.com (Kiina)
Baidu.com (Kiina)
Qq.com (Kiina)
Sohu.com (Kiina)
Facebook.com (USA)
Taobao.com (Kiina)
360.cn (Kiina)
Jd.com (Kiina)

Lähde: Hyppönen 2021, s. 23-24;
Amazonin Alexa Internet -palvelu

Vaihe 3:
Kriittisiä poliittisen talouden käsitteitä
Technofeudalism (Varoufakis)
Surveillance capitalism (Zuboff)
Cognitive Capitalism (Vercellone)

Internet Oligopoly (Nikos Smyrnaios)

Vaihe 3:
Kansallisen sääntelyn yrityksiä
USA:n kongressi: Amazonin, Applen, Facebookin ja
Googlen ”valta-asemat murentavat yritteliäisyyttä,
amerikkalaisten yksityisyydensuojaa sekä vapaan ja
monipuolisen lehdistön elinvoimaisuutta”. ”Tuloksena on
vähemmän innovaatioita, vähemmän valinnanvaraa
kuluttajille ja heikentynyt demokratia.”

Valta-aseman ytimen muodostaa asiakkaista kerätty data
ja sen käyttö. Asiakas ja käyttäjä on tuote.
- USA:n kongressin edustajanhuoneen kilpailuvaliokunnan raportti
”Investigation of Competition in Digital Markets”, lokakuu 2020.
Lähde: Raeste, Juha-Pekka & Sokala, Hannu: Maailman 50 vaarallisinta
yhtiötä. Nemo, Otava 2021, ss. 420 — 421

Vaihe 3:
Kansallinen sääntelyn pirstonaisuus
Microsoftin tasapainoilee Kiinan hallituksen
kanssa, Applen tuotantolaitokset Kiinassa.
GDPR, EU:n yleisen tietosuoja-asetus 2016.
Facebook on ollut syytettynä eri maissa
vihapuheen valvonnan laiminlyönneistä (Intia,
USA).
Facebook on nyt Meta: ” We want updated
internet regulations to set clear guidelines for
addressing today’s toughest challenges.”
EU:ssa eniten rahaa lobbaukseen käyttävät
Google, Facebook, Microsoft ja Apple. (Corporate
Europe, järjestön selvitys 2021, HS/J.Westrén-Doll, 31.10.2021)

Vaihe 3:
Kansalliset turvallisuusintressit
Apple vs. NSO Group (Israel), vakoiluohjelma.
EU:n Digital Services Act, terroristinen sisältö.
Verkkoyhtiöiden yhteydet kansallisiin
turvallisuusorganisaatioihin (Kiina).
Hallitusten tukemat ”omat” somepalvelut. Kiinan
TenCent, WeChat
Venäjä nimesi Metan (Facebook, Instagram)
”äärijärjestöksi”.
Lontoossa internetin verkkoyhteyksiä ylläpitävä
LINX erotti venäläiset Megafonin ja Rostelecomin.

Kiitos!
Sähköposti
jukka.oksa @ lammasoja.net

Taustateksti lähdeviitteineen
”Internetin hallinnan kerrokset ja ristiriidat” (2021)
http://www.lammasoja.net/poh/JOksa_Internet.pdf

