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Hyvä verkkotunnuksen käyttäjä,

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) nojalla poistaa toisen nimeen tai tavaramerkkiin perustuvan
verkkotunnuksen tai rekisteröidä sen vaatimuksen esittäjän käyttöön.

Verkkotunnus voidaan lain sähköisen viestinnän palveluista 166 §:n ja 169 §:n mukaan poistaa verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta, tai siirtää vaatimuksen
esittäjän käyttöön, mikäli verkkotunnus rekisteröintihetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ja jos verkkotunnus rekisteröidään ilmeisessä hyötymistai vahingoittamistarkoituksessa.

Traficom on vastaanottanut teille rekisteröityä verkkotunnusta polisi.fi koskevan vaatimuksen. Vaatimus perustuu suojattuun nimeen Poliisihallitus (y-tunnus:
2288666-6). Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnus polisi.fi on rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Vaatimuksen esittäjän
perusteet ovat seuraavat:

"Verkkotunnus on ollut espoolaisen henkilön käytössä jo vuosia. Verkkosivustolla oli aiemmin viranomaisten toimintaa vahvasti kritisoivaa tekstiä lasten
huoltajuutta koskevassa asiassa. Nyt sivulla on vihreällä pohjalla iso valkoinen Z-kirjain.
Sivustolla ei ole näkyvissä poliisin nimeä tai tunnuskuvaa eikä kyseessä ole virkavallan anastus. Asiasta on tullut vuosien saatossa poliisille useampia ilmoituksia.
Tilanne voi muuttua nopeastikin ja sivuston ylläpitäjä voisi ottaa käyttöön poliisin nettisivuja muistuttavat sivut ja mahdollistaa esimerkiksi
informaatiovaikuttamisen.
Verkkotunnuksen takana toimii mitä ilmeisimmin sähköpostipalvelin, jonne voi ohjautua poliisille tarkoitettuja luottamuksellisia sähköposteja jos osoitteen loppuun
on kirjoitettu @polisi.fi sen sijaan, että siinä olisi @poliisi.fi. Poliisissa näemme tämän kohtuullisena turvallisuus- ja tietoturvariskinä."

Traficom pyytää verkkotunnuksen käyttäjältä selvitystä asiassa. Selvitystä pyydetään erityisesti siitä, missä tarkoituksessa sinä, Ari Savolainen, olet rekisteröinyt
verkkotunnuksen polisi.fi.

Selvityksenne on saavuttava Traficomiin viimeistään 15.7.2022.

Täydennys toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen viestintapalvelut@traficom.fi. Viestin otsikossa tulee säilyttää tämän viestin otsikkokentässä
näkyvä teksti.

Traficom suosittelee lähettämään selvityksen salattuna sähköpostiviestinä tietoturva ja –suoja syistä. Ohjeet salatun viestin lähettämisestä Traficomiin:
https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin.

Asiakirjat, joita ei voi toimittaa sähköisessä muodossa, voi lähettää postitse.

Asia voidaan ratkaista, vaikka verkkotunnuksen käyttäjä ei vastaisi tähän selvityspyyntöön.

Ystävällisin terveisin,

Mervi Malinen
Lakimies
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
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