
Suomen Internet-yhdistys ry. 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Suomen Internet-yhdistyksen  (SIY) sääntöjen tarkoituspykälä - levittää tietoutta 
Internet-verkosta ja sen käytöstä – on edelleen validi, mutta se merkitsee 
käytännössä  aivan muuta kuin vuonna 1994, jolloin verkko oli  vieras 
useimmille suomalaisille ja perustiedon tarve oli suuri.  Nyt kun internet on osa 
jokaisen arkea, on tiedon syventäminen sen mahdollisuuksista ja uhista entistä 
tarpeellisempaa. 
 
SIY osallistuu kansalliseen keskusteluun internetiin liittyvistä ajankohtaisista 
aiheista mm. järjestämällä tilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä muiden 
tahojen kanssa ja  antamalla panoksensa  alan kansalliseen 
monitoimijayhteistyöhön. SIY:n vahvuutena on että sen jäsenkunnassa on 
asiantuntemusta  hyvin monelta toimijataholta.   
 
SIY on kansainvälisen Internet Societyn Suomen chapter (ISOC Finland) 
vuodesta 1999 ja   Internetin tunnistehallinnosta vastaavan ICANN:n (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers) loppukäyttäjäorganisaation (At 
Large)  maaosasto vuodesta 2003. SIY toimii aktiivisesti molemmissa 
 
Kansallinen toiminta 
 
SIY on yksi vuosittaisen Finnish Internet Forumin  (FIF) pääjärjestäjistä. 
Riippumatta tapahtuman toteuttamisen muodosta vuonna 2021 (seminaari tai 
virtuaalinen kokous) SIY osallistuu tapahtuman valmisteluun ja rahoitukseen 
ISOC Small Grant -avustuksen turvin.  
 
Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia seminaari- ja 
koulutusluonteisia tapaamisia järjestetään tarpeen, kiinnostuksen ja 
pandemiatilanteen mukaan. 
 
Suomen tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n (TIVIA) jäsenjärjestönä 
SIY osallistuu sen toimintaan ja kehittää yhteistyötä sen muiden jäsenjärjestöjen 
kanssa. 
 
SIY vaikuttaa  aktiivisesti tietoverkkoja koskevan lainsäädännön ja muun 
sääntelyn kehitykseen antamalla  lausuntoja ajankohtaisista kansallisista ja EU-
tason säädösesityksistä sekä osallistumalla viranomaisten  asettamiin 
valmistelu- ja seurantaryhmiin. 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
Internet Societyn (ISOC) chapterina  ja ICANN:n At-Largen maaosastona SIY 
osallistuu niiden sekä mm. Internet Governance Forumin ja Euroopan alueellisen  
Internet-forumin EuroDIG:n toimintaan.  
 



SIY ajaa edelleen  vuonna 2019 tekemäänsä aloitetta Suomen mahdollisen 
EuroDIG-isännyyden 2022 edellytysten selvittämisestä ja osallistuu 
aktiivisesti  valmisteluihin, jos niihin päätetään ryhtyä. 
 
At-Largen ja valtioiden neuvoa-antavan komitean (GAC) yhteyshenkilönä 
Länsipuro osallistuu ICANN:n kustannuksella sen kokouksiin 2021 riippumatta 
siitä, järjestetäänkö ne virtuaalisesti tai perinteisesti. 
 
Yhdistys pyrkii myös osallistumaan vuoden 2021 EuroDIG:iin ja Internet 
Governance Forumiin. 
 
Osana ulkoministeriön koordinoimaa internet governance -työryhmää ("WSIS-
ryhmä") SIY osallistuu aktiivisesti ko. alaa koskevien Suomen kannanottojen 
monitoimijapohjaiseen laadintaan. 
 
 
 


