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Laki
verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Toimivaltaiset viranomaiset 

Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/784, jäljempänä asetus, 3 artiklassa
tarkoitetun poistamismääräyksen ja 4 artiklassa tarkoitetun rajat ylittävän poistamismää-
räyksen arvioinnissa toimivaltainen viranomainen on poliisi.

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä koskevien päätösten tekemises-
sä toimivaltainen viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto. 

Asetuksen 18 artiklassa tarkoitettujen seuraamusten määräämisessä toimivaltainen vi-
ranomainen on 3 §:ssä säädetty seuraamuskollegio.

2 §

Poliisin ja Liikenne- ja viestintäviraston tiedonsaantioikeus

Poliisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Liikenne- ja viestintäviras-
tolta asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisten tehtävien suorittamista varten välttämättömät tie-
dot. Tiedonsaantioikeus koskee myös välttämättömiä henkilötietoja.

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada polii-
silta asetuksen 5 artiklan nojalla toteuttavaa erityistoimenpiteiden valvontaa varten välttä-
mättömät tiedot. Tiedonsaantioikeus koskee myös välttämättömiä henkilötietoja.

3 § 

Seuraamuskollegio

Poliisihallituksen yhteydessä on seuraamuskollegio, jonka tehtävänä on seuraamusten
määrääminen tämän lain 4 §:n nojalla. Seuraamuskollegion toimintaan ei sovelleta polii-
sin hallinnosta annetun lain (110/1992) 4 §:n 4 momenttia.

Poliisihallitus nimeää seuraamuskollegioon kolme jäsentä, joista yhden kollegion pu-
heenjohtajaksi sekä heille kolme henkilökohtaista varajäsentä. Seuraamuskollegion toimi-
kausi on viisi vuotta.

Seuraamuskollegion jäsenten ja varajäsenten tulee olla asetukseen ja sen sisältöön hy-
vin perehtyneitä kokeneita poliisihallinnon virkamiehiä. Seuraamuskollegion puheenjoh-
tajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä oikeudellinen asian-
tuntemus.
HE 241/2022
HaVM 31/2022
EV 225/2022
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Seuraamuskollegion jäsen tai varajäsen ei saa olla virassa, jossa hänen tulee antaa ase-
tuksen 3 artiklassa tarkoitettuja poistamismääräyksiä tai arvioida 4 artiklassa tarkoitettuja
rajat ylittäviä poistamismääräyksiä. Seuraamuskollegion jäsen toimii tehtävässään riippu-
mattomasti ja puolueettomasti.

Seuraamuskollegion päätös tehdään esittelystä. Liikenne- ja viestintäviraston virkamies
toimii esittelijänä, kun asia koskee asetuksen 5 artiklan 1–3, 5 ja 6 kohdan rikkomista. Po-
liisihallinnon virkamies toimii esittelijänä, kun asia koskee asetuksen 3 artiklan 3 ja 6 koh-
dan, 4 artiklan 2 ja 7 kohdan sekä 11 artiklan, 14 artiklan 5 kohdan, 15 artiklan 1 kohdan
ja 17 artiklan rikkomista.

Seuraamuskollegio on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Seuraamuskollegion läsnä ole-
vista jäsenistä yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökseksi tulee se
kanta, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se kanta,
joka on lievempi sille, johon seuraamus kohdistuu.

Seuraamuskollegiolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta tehtä-
viensä hoidon kannalta välttämättömät tiedot.

4 §

Seuraamusmaksu asetuksen velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä

Seuraamuskollegio voi määrätä seuraamusmaksun asetuksen 2 artiklan 1 alakohdassa
tarkoitetulle säilytyspalvelun tarjoajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai
laiminlyö velvoitetta, joka koskee asetuksen:

1) 3 artiklan 3 kohdassa säädetyn poistamismääräyksen noudattamista tai 6 kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen tekemistä; 

2) 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä poistetun sisällön palauttamista tai 7 kohdassa sää-
dettyä pääsyn sallimista uudelleen;

3) 5 artiklan 1–3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen erityistoimenpiteiden käyttöön ottamis-
ta ja niistä tehtäviä ilmoituksia;

4) 6 artiklassa säädettyä sisällön ja siihen liittyvän datan säilyttämistä; 
5) 7 artiklassa säädettyä säilytyspalvelun tarjoajan avoimuusvelvoitetta;
6) 10 artiklassa säädettyjä valitusmekanismia koskevia vaatimuksia;
7) 11 artiklassa säädettyjä sisällöntarjoajille annettavia tietoja koskevia vaatimuksia;
8) 14 artiklan 5 kohdassa säädettyä velvoitetta ilmoittaa rikosten tutkinnassa tai syyte-

toimissa toimivaltaisille viranomaisille terroristisesta sisällöstä, johon liittyy välitön hen-
keen kohdistuva uhka;

9) 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteyspisteen nimeämistä tai perustamista ja tie-
tojen julkisesti saataville saattamista; 

10) 17 artiklassa tarkoitettua laillista edustajaa. 
Oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu on vähintään 1 000 euroa ja enintään

100 000 euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu on vähintään 500
euroa ja enintään 10 000 euroa.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, seuraamusmaksu asetuksen 3 artiklan
3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden systemaattisesta tai jatkuvasta noudattamatta jättä-
misestä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen tilikauden kokonais-
liikevaihdosta.

Seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin. Seuraamusmaksun suuruutta
arvioitaessa huomioon otettavista seikoista säädetään asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa.

Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.
2



99/2023  
5 §

Seuraamusmaksun määräämättä jättäminen

Seuraamusmaksu jätetään määräämättä, jos:
1) asetuksen 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettu säilytyspalvelun tarjoaja on oma-aloit-

teisesti ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin tämän lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun rik-
komuksen tai laiminlyönnin korjaamiseksi välittömästi sen havaitsemisen jälkeen ja il-
moittanut siitä viivytyksettä poliisille eikä rikkomus tai laiminlyönti ole vakava tai toistu-
va;

2) velvoitteen rikkomista tai laiminlyöntiä on pidettävä vähäisenä; tai
3) seuraamusmaksun määräämistä on muutoin kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla pe-

rusteella pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.
Seuraamusmaksua ei voida määrätä sille, jota epäillään samasta teosta esitutkinnassa,

syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa. Seuraamusmaksua ei
voida määrätä myöskään sille, jolle on samasta teosta annettu lainvoimainen tuomio.

6 §

Seuraamusmaksun määräämisoikeuden vanhentuminen

Seuraamusmaksu jätetään määräämättä, jos sitä ei ole tehty viiden vuoden kuluessa sii-
tä päivästä, jona rikkomus tai laiminlyönti tapahtui, tai jatketun rikkomuksen tai laimin-
lyönnin osalta viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikkomus tai laiminlyönti päät-
tyi.

7 §

Seuraamusmaksun täytäntöönpano 

Tämän lain nojalla maksettavaksi määrätty seuraamusmaksu pannaan täytäntöön nou-
dattaen sakon täytäntöönpanosta annettua lakia (672/2002).

Seuraamusmaksu vanhenee viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen päätöksen te-
kemisestä.

8 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019). 

9 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023.
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Helsingissä 19.1.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Krista Mikkonen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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