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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 18 §
seuraavasti:
18 §
Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys
Tuomioistuin voi syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen, palvelimen tai muun
sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään
julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin
sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Tuomioistuimen on käsiteltävä hakemus kiireellisenä. Ennen määräyksen antamista tuomioistuimen on varattava sille, jolle
määräystä on haettu annettavaksi, ja verkkoviestin lähettäjälle tilaisuus tulla kuulluksi,
jollei asian kiireellisyys välttämättä muuta
vaadi.
Tuomioistuimen määräys on annettava tiedoksi myös siinä tarkoitetun verkkoviestin
lähettäjälle. Jos lähettäjä on tuntematon, tuomioistuin voi määrätä lähettimen, palvelimen
tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän huolehtimaan tiedoksiannosta.
HE 286/2010
LaVM 34/2010
EV 311/2010

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräys
raukeaa, jollei kolmen kuukauden kuluessa
sen antamisesta nosteta syytettä määräyksen
kohteena olevan viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta, esitetä 22 §:ssä tarkoitettua
vaatimusta tai nosteta kannetta viestin sisällöstä aiheutuneen vahingon korvaamisesta.
Tuomioistuin voi syyttäjän tai asianomistajan
edellä tarkoitettuna määräaikana esittämästä
vaatimuksesta pidentää tätä määräaikaa enintään kolmella kuukaudella.
Sillä, jolle on annettu määräys keskeyttää
verkkoviestin pitäminen yleisön saatavilla,
samoin kuin verkkoviestin lähettäjällä on oikeus hakea keskeyttämismääräyksen kumoamista siinä tuomioistuimessa, jossa määräys
on annettu. Määräyksen kumoamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa säädetään.
Tuomioistuin huolehtii kuitenkin tarpeellisista toimenpiteistä syyttäjän kuulemiseksi.
Kumoamista on haettava 14 päivän kuluessa
siitä, kun hakija on saanut tiedon määräyksestä. Verkkoviestiä ei saa saattaa uudelleen
yleisön saataville kumoamista koskevan
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asian käsittelyn ollessa vireillä, ellei asiaa
käsittelevä tuomioistuin toisin määrää. Myös
syyttäjällä on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla määräys on kumottu.
Tuomioistuin voi syyttäjän tai asianomistajan vaatimuksesta antaa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen myös käsitellessään julkaistun viestin sisältöön perustuvaa syytettä,

vaatimusta 22 §:n mukaisen seuraamuksen
määräämisestä tai kannetta viestin sisällöstä
aiheutuneen vahingon korvaamisesta. Tässä
tarkoitettuun määräykseen ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla.
Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2011.
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