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Laki
sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 260 §, 261 §:n

4 momentti, 262, 263 ja 307 § sekä 348 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 260 § laeissa 1003/2018 ja 1207/2020, 261 §:n 4 momentti sekä

262, 263 ja 307 § laissa 1003/2018 sekä 348 §:n 1 momentti laissa 456/2016, seuraavasti:

260 §

Radiolaitteiden markkinavalvonta ja riskin aiheuttavan radiolaitteen käsittely

Radiolaitteiden markkinavalvonnasta sekä ulkorajavalvonnasta säädetään eräiden
tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016), jäljempänä markkinaval-
vontalaki. Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä
unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvon-
nasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten
(EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus.

Liikenne- ja viestintäviraston on suoritettava radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden
kattava arviointi, jos se katsoo perustellusta syystä radiolaitteen aiheuttavan riskin tämän
lain mukaisesti asetetuille vaatimuksille. 

Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki yhdessä jäsenvaltiossa edellytetyt
asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien niiden radiolaitteiden osalta,
jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla unionin alueella.

261 §

Rajoittavia toimenpiteitä koskeva kuuleminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava markkinavalvontalain 21 §:ssä tarkoitettu

toimenpide tai muutettava sitä, jos komissio ilmoittaa pitävänsä toimenpidettä Euroopan
unionin oikeuden vastaisena.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

262 §

Riskin aiheuttavia vaatimuksenmukaisia radiolaitteita koskeva menettely

Liikenne- ja viestintäviraston on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsen-
valtioille myös toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt markkinavalvontalain 3 luvun nojalla
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sen johdosta, että radiolaite vaatimustenmukaisuudestaan huolimatta aiheuttaa riskin tä-
män lain nojalla yleisen edun vuoksi suojelluille vaatimuksille. Ilmoituksessa on oltava
yksityiskohtaiset tiedot, jotka ovat tarpeen radiolaitteen tunnistamista varten, radiolaitteen
alkuperä ja toimitusketju, siihen liittyvän riskin luonne, toteutetut kansalliset toimenpiteet
ja niiden kesto sekä kaikki muut saatavilla olevat asiaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

263 §

Muodollisen vaatimustenvastaisuuden korjaaminen

Liikenne- ja viestintäviraston on vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan
viraston asettamassa kohtuullisessa ajassa ja viraston määräämällä tavalla vaatimusten-
vastaisuus, joka koskee:

1) CE-merkinnän puuttumista tai kiinnittämistä markkinavalvonta-asetuksen 26 artik-
lan tai tämän lain vastaisesti; 

2) ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron puuttumista tai vaatimustenvastaisuutta;
3) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen puuttumista tai vaatimustenvastaisuutta;
4) teknisten asiakirjojen puuttumista tai puutteellisuutta;
5) radiolaitteen tunnistetietojen tai valmistajan tai maahantuojan yhteystietojen virheel-

lisyyttä tai puutteellisuutta;
6) radiolaitteen mukana toimitettavien ohjeiden ja turvallisuustietojen tai käyttörajoi-

tuksia koskevien ohjeiden ja tietojen puutteellisuutta;
7) muita talouden toimijoita koskevien tietojen toimittamista Liikenne- ja viestintävi-

rastolle 253 d §:n 2 momentin mukaisesti;
8) erityisiin luokkiin kuuluvien radiolaitteiden rekisteröintiä 252 §:n 2 momentin mu-

kaisesti.
Jos talouden toimija ei korjaa puutteita asetetussa kohtuullisessa määräajassa, Liiken-

ne- ja viestintävirasto voi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin radiolaitteen mark-
kinoille saattamisen tai markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämi-
seksi tai, jos puute on olennainen, sen varmistamiseksi, että radiolaitetta koskeva palau-
tusmenettely järjestetään tai se poistetaan markkinoilta.

307 §

Eräiden muiden viranomaisten tehtävät

Poliisi ja Rajavartiolaitos valvovat Liikenne- ja viestintäviraston ohella radiolupaa kos-
kevan 39 §:n ja radiolaitteen merkitsemistä koskevan 257 §:n noudattamista. Tulli valvoo
vesiliikennelain (782/2019) valvonnan yhteydessä radiolupaa koskevan 39 §:n ja radio-
laitteen merkitsemistä koskevan 257 §:n noudattamista sekä Liikenne- ja viestintäviraston
ohella radiolaitteiden maahantuontia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.

348 §

Radiolaiterikkomus

Joka tahallaan
1) ottaa käyttöön radiolähettimen tai käyttää sitä ilman 39 §:ssä säädettyä radiolupaa

taikka käyttää radiolähetintä ilman 265 §:ssä säädettyä pätevyyttä tai 266 §:ssä säädettyä
kelpoisuutta,

2) rikkoo häiriön estämiseksi tai rajoittamiseksi 329 §:n nojalla asetettua kieltoa tai
330 §:n nojalla annettua valvontapäätöstä,

3) rikkoo markkinavalvontalain 17–22, 23 tai 25 §:n nojalla talouden toimijalle asetet-
tua määräystä tai kieltoa tai laitteiden tutkittavaksi ottamisen yhteydessä tämän lain
327 §:n nojalla annettua kieltoa, 
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4) rikkoo 263 §:n 2 momentin nojalla radiolaitteiden muodollisen vaatimustenvastai-
suuden vuoksi talouden toimijalle asetettua velvoitetta,

5) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, tämän lain
253 §:n 4–6 kohdassa, 253 a §:n 2 momentin 1 kohdassa taikka 253 b §:n 1 tai 8 kohdassa
säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valmis-
tajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan, jakelijan tai jakelupalveluiden tarjoajan vel-
vollisuutta, 

6) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tai tämän lain
253 d §:n 2 momentin 1 kohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa
valmistajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan, jakelijan tai jakelupalveluiden tarjo-
ajan velvollisuutta,

7) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tai tämän lain
253 d §:n 4 momentissa säädettyä valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan, jake-
lijan tai jakelupalveluiden tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta, tai 

8) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tai tämän lain
253 d §:n 3 momentissa säädettyä valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan, jake-
lijan tai jakelupalveluiden tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä
koskevaa velvollisuutta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, radiolaite-
rikkomuksesta sakkoon.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022.

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Tuula Haatainen
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