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sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 17 §,

sellaisena kuin se on osaksi laissa 856/2011, seuraavasti:

17 §

Verkkoviestin tunnistamistietojen
luovuttaminen

Tuomioistuin voi pakkokeinolain (806/2011)
2 luvun 9 §:n 1 kohdassa tarkoitetun pidättämi-
seen oikeutetun virkamiehen, syyttäjän tai
asianomistajan vaatimuksesta määrätä lähetti-
men, palvelimen tai muun sellaisen laitteen
ylläpitäjän luovuttamaan verkkoviestin lähettä-
jän selvittämisessä tarpeelliset tunnistamistie-
dot vaatimuksen esittäjälle, jos on todennäköi-
siä syitä epäillä viestin olevan sisällöltään sel-
lainen, että sen toimittaminen yleisön saataville
on säädetty rangaistavaksi. Asianomistajalle
tunnistamistiedot saa kuitenkin määrätä luovu-
tettaviksi vasta, kun hän saa itse nostaa syyt-
teen rikoksesta. Vaatimus on esitettävä laitteen
ylläpitäjän kotipaikan tai Helsingin käräjäoi-
keudelle kolmen kuukauden kuluessa vaati-
muksen perusteena olevan viestin julkaisemi-
sesta. Tuomioistuin voi asettaa luovuttamisvel-
voitteen tehosteeksi uhkasakon.

Tunnistamistietojen luovuttamista koske-
vaan päätökseen saa hakea erikseen muutosta
valittamalla. Päätöstä, jolla luovuttamisvel-

vollisuus on määrätty, ei saa panna täytän-
töön ennen kuin se on saanut lainvoiman,
ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin
määrää.

Tunnistamistiedot saa vieraan valtion vi-
ranomaisen pyynnöstä määrätä luovutetta-
viksi, jos pyynnön perusteena olevan viestin
toimittamista yleisön saataville olisi Suo-
messa vastaavissa olosuhteissa pidettävä ri-
koksena tai jos luovuttaminen perustuu Suo-
mea sitovaan valtiosopimukseen tai muuhun
kansainväliseen velvoitteeseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laitteen
ylläpitäjällä on oikeus saada valtion varoista
korvaus tässä pykälässä tarkoitettujen tunnis-
tamistietojen luovuttamisesta aiheutuneista
kohtuullisista välittömistä kustannuksista.
Korvauksen maksamisesta päättää tutkinnan
suorittaneen poliisilaitoksen päällikkö tai po-
liisin valtakunnallisen yksikön päällikkö.
Asianomistaja vastaa kuitenkin kustannuk-
sista silloin, kun tiedot tuomioistuimen mää-
räyksen mukaisesti luovutetaan hänelle.

Edellä 4 momentissa tarkoitettuun poliisin
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hal-
lintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaa-
timukseen annettuun päätökseen saa hakea
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muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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