Sisäministeriö

Asettani ispäätös

InrikesministerSet

17.11.2021

VN/24391/2021
VN/24391/2021 -SM-2

Lainsäädäntöhanke verkossa tapahtuvan terroristisen
sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen
edellyttämistä muutoksista kansalliseen
lainsäädäntöön
Asettaminen

Sisäministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen valmistelemaan ehdotuksen
verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun
asetuksen edellyttämistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 19.11.2021-30.9.2022.

Tausta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784 verkossa tapahtuvaan
terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta annettiin 29.5.2021. Asetusta
sovelletaan 7.6.2022 lähtien. Asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa
puuttumalla terroristisissa tarkoituksissa tapahtuvaan säilytyspalvelujen väärinkäyttöön
ja edistämällä yleistä turvallisuutta unionissa.
Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt puuttumiseksi säilytyspalvelujen
väärinkäyttöön verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämiseen yleisölle.
Soveltamisalaan kuuluvat yleisölle tietoa levittävät säilytyspalvelun tarjoajat, siltä osin
kuin ne tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka
sijaitsee.
Terroristisen sisällön määrittelyssä asetuksessa noudatetaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 käytettyä terrorismirikoksia koskevia
määritelmiä. Asetuksen mukaan kunkin jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on
valtuudet antaa poistamismääräys, jolla säilytyspalvelun tarjoajia velvoitetaan
poistamaan tietty terroristinen sisältö tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön
kaikissa jäsenvaltioissa. Asetus sisältää menettelyt tilanteisiin, joissa säilytystarjoajan
päätoimipaikka tai laillinen edustaja ei sijaitse samassa jäsenvaltiossa kuin
poistamismääräyksen antanut toimivaltainen viranomainen. Asetus velvoittaa
säilytyspalveluiden tarjoajan, jonka palvelua käytetään terroristisen sisällön
levittämiseen toteuttamaan erityistoimenpiteitä suojatakseen palvelunsa terroristisen
sisällön levittämiseltä yleisölle. Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen
sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty, kuuden kuukauden ajan
poistamisesta tai pääsyn estämisestä tai tietyin edellytyksin määrätyn lisäajan.
Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen
viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu poistamismääräysten antaminen ja arviointi,
erityistoimenpiteiden toteuttamisen valvonta ja seuraamusten määrääminen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat
valtuudet ja riittävät resurssit asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja asetuksen
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja että toimivaltaiset viranomaiset suorittavat
asetuksen mukaiset tehtävänsä objektiivisesti, syrjimättömästi ja perusoikeuksia
täysimääräisesti kunnioittaen. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa pyrkiä saamaan tai
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ottaa vastaan poistamismääräyksiä koskevien tehtäviensä hoitamista koskevia ohjeita
miltään muulta elimeltä.
Tavoitteet ja tehtävä

Hankkeen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan verkossa tapahtuvan
terroristisen sisällön leviämiseen puuttumisesta annetun asetuksen sääntelyä. Siltä
osin, kuin kyse on lainsäädäntömuutoksia koskevista ehdotuksista, työryhmän tulee
laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.

Organisointi

Hanketta varten perustetaan työryhmä, jonka toimikausi päättyy perusvalmistelun
päättyessä. Hankkeen vastuuvalmistelijana ja työryhmän puheenjohtajana toimii
johtava asiantuntija Elina Rantakokko.
Työryhmän jäsenet ovat:

Hallitusneuvos Johanna Hakala,
Vehmaskoski), sisäministeriö

(varajäsen

neuvotteleva

virkamies

Juha

Suunnittelija Mika Pirttisalo, liikenne-ja viestintäministeriö
Poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi, Poliisihallitus
Rikostarkastaja
Heidi
keskusrikospoliisi

Björk,

(varajäsen

rikostarkastaja

Mika

Ihaksinen),

Ylitarkastaja Heli Heikkola, (varajäsen päälakimies Jan Sjöblom), suojelupoliisi
Lakimies Aino Lehto, varajäsen erityisasiantuntija Magnus Lindberg, Traficom

Hankkeessa kuullaan tarvittaessa sidosryhmiä ja asiantuntijoita.
Säädösvalmisteluavustajana toimii säädösvalmisteluavustaja Krista Peltonen.
Kustannukset ja rahoitus

Kukin organisaatio maksaa asiantuntijoiden matka- ym. kulut. Muut mahdolliset
kustannukset maksetaan momentilta 26.01.01. Hankkeeseen käytettävä työaika ja
muut kulut kirjataan toiminto-seurantakohteelle 2000 520 100.
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