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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tausta 
 
Kasvava sähköisen kaupankäynnin ala on luonut valtavia mahdollisuuksia globaalitaloudelle ja mullistanut 
tavat, joilla yritykset markkinoivat ja myyvät tavaroita ja joilla kuluttajat ostavat niitä. Sitä mukaa kuin 
yritykset hyödyntävät yhä enemmän internetin ja sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksia, myös teollis- 
ja tekijänoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset verkossa ovat muuttuneet vastaavasti kehittyneemmiksi. 
Verkossa toimivat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaajat hyödyntävät internetin rajatonta luonnetta 
käyttääkseen hyväkseen oikeudenkäytön toimivalta- ja tehtävärajoja teollis- ja tekijänoikeuksien 
verkkoloukkausten torjunnasta vastaavien lainvalvontavirastojen ja viranomaisten välillä. Lisäksi jatkuva 
tekninen kehitys helpottaa liikkumista, mikä tekee teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkausten 
sähköisten todisteiden jäljittämisen, kuten myös oikeuksien loukkaajien kiinni saamisen, entistä 
hankalammaksi. Rikolliset, kuten teollis- ja tekijänoikeusrikoksia tekevät verkkorikolliset, suosivat entistä 
enemmän pimeän verkon kätkettyjä palveluita. Tämä vaikeuttaa entisestään epäiltyjen tunnistamista ja 
todisteiden keruuta. 
 
Teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkausten torjunta edellyttää näin ollen entistä tiiviimpää yhteistyötä 
sekä asiantuntemuksen ja tietojen vaihtoa organisaatioiden, sääntelyviranomaisten ja virastojen kesken. 
 
Vuonna 2018 tehdyssä EUIPO:n selvityksessä Tutkimus teollis- ja tekijänoikeuksien 
verkkoloukkauksiin liittyvistä lainsäädäntötoimenpiteistä(1) arvioitiin, annetaanko, ja jos, niin missä 
määrin, EU:n jäsenvaltioiden nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä oikeudenhaltijoiden tai 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön lainsäädäntötoimenpiteitä, joita voidaan käyttää 
verkkoympäristössä tapahtuvien teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjumiseen tai 
ehkäisemiseen. Käsillä olevassa tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan oikeudellisia 
toimenpiteitä, joita teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkauksiin voidaan soveltaa hyödyntämällä 
keskinäistä oikeusapua ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä yksityis-, rikos- ja hallinto-
oikeudellisissa asioissa. 

 
 
(1) EUIPO. (2018). Tutkimus teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkauksiin liittyvistä lainsäädäntötoimenpiteistä. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1
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Yleisesti ottaen teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaava toiminta rikkoo teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevia 
yksityisoikeudellisia lakeja. Toiminnan 
vakava muoto voi kuitenkin rikkoa myös 
immateriaalioikeuksia koskevia 
rikosoikeudellisia lakeja. Teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-
sopimus) 61 artiklan mukaan 
yksityisoikeutta loukkaavia 
tekijänoikeusloukkauksia ja 
tavaramerkkiväärennöksiä voidaan myös 
pitää rikoksina, kun tällaiset loukkaukset 
tehdään sekä harkitusti että kaupallisessa 
mittakaavassa. Muut teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaustapaukset voivat 
sijoittua jonnekin näiden ääripäiden 
välimaastoon, jolloin ne ratkaistaan hallinnollisella tasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa on 
kyse harkitusta tekijänoikeuspiratismista tai tavaramerkin väärentämisestä, jota ei kuitenkaan ole tehty 
kaupallisessa mittakaavassa, tai tahattomana loukkauksena kaupallisessa mittakaavassa. Verkossa 
tehtyjen tekijänoikeus- ja vastaavien rikosten voidaan myös katsoa kuuluvan laajan kyberrikollisuuden 
käsitteen piiriin, sellaisena kuin se määritellään tietoverkkorikollisuutta koskevassa Budapestin 
yleissopimuksessa. 
 
Tutkimus osoittaa, että kansainvälinen yhteistyö voi olla tehokkaampien menettelyjen ja oikeudellisten 
toimenpiteiden avulla keskeinen tekijä teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkausten onnistuneessa 
torjunnassa. 
 
Menetelmät 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvät 
oikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkaustapauksissa ja selvittää, millaisia 
mahdollisia hyötyjä ja puutteita tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja soveltamiseen liittyy. 
Tutkimuksessa tarkastellaan rikosoikeudellisia sekä yksityisoikeudellisia (ja tarvittaessa hallinto-
oikeudellisia) yhteistyötoimenpiteitä. Tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti tarkastelemaan tekijän- ja 
tavaramerkkioikeuksien loukkauksia, vaikkakin tutkimuksessa käsitellään myös muiden teollis- ja 
tekijänoikeuksien (esim. liikesalaisuudet, patentit, teollismallit ja maantieteelliset merkinnät) 
verkkoloukkauksia. 
 
Tutkimuksen on tarkoitus toimia käytännön työkaluna. Näin ollen kansainvälisellä tasolla sekä EU:n sisällä 
että sen ulkopuolella käytettävissä olevat yhteistyötoimenpiteet esitetään seuraavilla neljällä keskeisellä 
alueella: 
 

 

Yksityisoikeudelliset 
teollis- ja 

tekijänoikeuksien 
loukkaukset 

Teollis- ja 
tekijänoikeuksien 

loukkaukset 

Yksityisoikeudelliset 
teollis- ja 

tekijänoikeuksien 
loukkaukset 

Teollis- ja 
tekijänoikeusrikokset 

Kyberrikollisuus 
(ml. tietoverkkorikollisuutta 
koskevan yleissopimuksen 

10 artikla) 

Muut rikokset 
(esim. ehdollinen 

pääsy, 
tuoteturvallisuus) 
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Tietojen keruussa hyödynnettiin useita erilaisia välineitä, kuten asiakirjatutkimusta, haastatteluja ja 
kohderyhmäkeskusteluja sekä tapausanalyyseja. Hankkeen alussa EUIPO otti yhteyttä 13:een 
asiantuntijaan, jotka osallistuivat EUIPOn oikeudellisten asiantuntijoiden ryhmään, ja pyysi heidät 
tutkimuksen tilapäiseen asiantuntijaryhmään. Valinta perustui tietämykseen ja kokemukseen teollis- ja 
tekijänoikeuksien (verkko-)loukkauksista ja kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä tietyissä EU:n 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Tilapäistä asiantuntijaryhmää pyydettiin arvioimaan ja 
kommentoimaan hankkeen menetelmiä ja tukemaan tutkimusta muun muassa osallistumalla 
asiantuntijaryhmän keskusteluihin ja verkkohaastatteluihin ja esittämällä, mikäli mahdollista, 
tapausesimerkkejä. Tilapäisen asiantuntijaryhmän lisäksi UNICRI pyysi myös yksittäisiä asiantuntijoita 
osallistumaan haastatteluihin ja esittämään tapausesimerkkejä. Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin 
kaiken kaikkiaan 10 tapausesimerkkiä. 
 
Lisäksi kehiteltiin kaksi useille oikeudenkäyttöalueille sijoittuvaa kuvitteellista tapausta (ensimmäinen koski 
verkossa myytäviä lääkeväärennöksiä ja toinen internetpohjaiseen televisioon eli IPTV:hen liittyvää 
piratismia). Näin oli tarkoitus havainnollistaa, miten monimutkaista kansainvälinen yhteistyö on teollis- ja 
tekijänoikeuksien verkkoloukkauksissa, ja opastaa teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkausten 
torjumiseen käytettävissä olevien (yksityis-, rikos- ja hallinto-) oikeudellisten välineiden ja toimenpiteiden 
analysointia. Kaksi kuvitteellista tapausta perustuvat tällä hetkellä yleisiin laittomiin käytäntöihin. Ne eivät 
kuitenkaan viittaa mihinkään todelliseen tapaukseen. 
 
 
 
Keskeiset havainnot 
 
Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kaksi tehokkainta kansainvälisen yhteistyön muotoa ovat 1) eri 
maiden tutkijoiden ja syyttäjien välinen epävirallinen yhteistyö ja 2) kolmansissa maissa olevien 
internetvälittäjien (esim. palveluntarjoajien) vapaaehtoinen yhteistyö suoraan toisessa maassa olevan 
tutkijan tai syyttäjän kanssa. 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten nykyisiä välineitä ja verkostoja, kuten G7-maiden jatkuvasti 
päivystävää kyberrikollisuusverkostoa ja teollis- ja tekijänoikeusasioita käsittelevien syyttäjien 
eurooppalaista verkostoa (EIPPN), voidaan käyttää helpottamaan epävirallista ja vapaaehtoista 
yhteistyötä ja torjumaan teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkauksia. 
 

Oikeudenkäyttöva
lta ja täydentävät 
yhteistyötoimenpit

eet 

Loukkausten 
lopettaminen

Tietojen ja 
todisteiden 

kokoaminen ja 
vaihtaminen

Päätösten 
toimeenpano
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Jos epävirallista tai vapaaehtoista yhteistyötä ei voida tehdä, seuraavaksi tehokkain vaihtoehto on 
työskennellä mahdollisimman paljon yhden oikeudenkäyttövallan piirissä (tai yhdellä 
oikeudenkäyttöalueella). Jos teollis- ja tekijänoikeuksien (yksityis- tai rikosoikeudellista) 
verkkoloukkaustapausta ei voida käsitellä yhdellä oikeudenkäyttöalueella, virallinen kansainvälinen 
oikeudellinen yhteistyö on välttämätöntä. 
 

 
 
Nopea kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa teollis- ja tekijänoikeuksien 
verkkoloukkaustapauksissa ja keskinäinen oikeusapu rikosoikeudellisissa teollis- ja tekijänoikeuksien 
verkkoloukkaustapauksissa on ehdottoman tärkeää. 
 
Yksityisoikeudellisissa asioissa kansainvälisessä yhteistyössä keskitytään tavanomaisiin rajatylittäviin 
asioihin, muun muassa (kansainvälisen) toimivallan määrittämiseen ja (yksityis- ja kauppaoikeudellisissa 
asioissa annettujen) ulkomaisten tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin, sekä 
kansainvälistä oikeusapua koskeviin asioihin, muun muassa asiakirjojen tiedoksiantamiseen muissa 
valtioissa ja todisteiden hankkimiseen muista valtioista. Tällaisen yhteistyön piiriin kuuluu myös muita 
aihealueita, kuten vaateisiin liittyvä yhteistyö (esim. riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen 
täytäntöönpanoperuste, eurooppalainen maksamismääräys, eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettava menettely), vaihtoehtoinen riidanratkaisu (esim. sovittelu yksityis- ja kauppaoikeudellisissa 
asioissa) tai pankkitilien jäädyttäminen rajatylittävissä tapauksissa. 
 
Oikeudellista yhteistyötä koskeva pyyntö voidaan esittää useista teollis- ja tekijänoikeuksien 
verkkoloukkausten torjumiseen tähtäävistä toimenpiteistä, joita ovat seuraavat: 
• asiakirjojen tiedoksiantaminen 
• kieltomääräykset 
• verkkotunnusten yksityisoikeudellinen takavarikointi 
• oikeuksia loukkaavien kohteiden tai rikoksentekovälineiden yksityisoikeudellinen takavarikointi 
• laittomien tulojen takavarikointi. 
 
Silloin, kun on kysymys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa, valtiot tarvitsevat tavallisesti apua 
oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisessa, tutkinnan kohteiden luovuttamisessa ja todisteiden 

Vapaaehtoin
en yhteistyö

• Toimialan toimijat, julkiset elimet ja/tai kolmannet osapuolet (kuten kansalaisjärjestöt) ovat kehittäneet 
vapaaehtoisen yhteistoiminnan/yhteistyön käytäntöjä, joita toimialalla on ryhdytty noudattamaan, kun puututaan 
tiettyihin internetissä tapahtuviin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin. Tällaisten käytäntöjen ansiosta 
kansalliset viranomaiset voivat kerätä tietyntyyppistä tietoa tai pyytää kansallisilta tai kansainvälisiltä toimijoilta 
(eritoten palveluntarjoajilta tai toisen valtion vastaavilta viranomaisilta) nopeasti ja vaivattomasti 
turvaamistoimenpiteitä.

Yksi 
oikeudenkäyt

töalue

• Kansallinen viranomainen pyrkii keräämään tarvittavat todisteet ja valmistelemaan asian omalla 
oikeudenkäyttöalueellaan käytettävissä olevien tietojen perusteella turvautumatta yhteistyöhön kolmansien 
osapuolten tai muiden maiden kanssa.

Kansainvälin
en 

oikeudellinen 
yhteistyö

• Valtaosa teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkaustapauksista koskettaa useita oikeudenkäyttöalueita ja 
edellyttää näin ollen kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä.
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kokoamisessa rikostapausten tutkimiseksi ja syytteiden nostamiseksi. Keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa esitetään virallisia pyyntöjä seuraavanlaisissa asioissa: 
 
• oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantaminen 
• jäljennösten hankkiminen rikosrekisteriotteista 
• lausuntojen hankkiminen epäillyiltä, todistajilta tai asiantuntijoilta 
• sähköisten todisteiden hankkiminen ja takavarikointi 
• telekuuntelun pyytäminen 
• tietojen hankkiminen rahoituslaitokselta 
• puhelintietojen hankkiminen 
• kotietsinnän pyytäminen 
• rajatylittävän tarkkailun pyytäminen 
• valvotun läpilaskun pyytäminen 
• yhteisen tutkintaryhmän pyytäminen 
• samanaikaisen tutkinnan pyytäminen 
• peitetoimen pyytäminen 
• rikoksella hankittujen varojen takavarikointi 
• rikoksen tuottaman hyödyn tuomitseminen menetetyksi 
• vankien luovuttaminen 
• oikeudenkäynnin siirtäminen. 

 
Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa todettiin, että EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla on käytettävissä paljon 
erilaisia välineitä kansainvälisen yhteistyön helpottamiseen. Näihin kuuluu oikeudellisia välineitä mutta 

myös epävirallisia verkostoja, 
portaaleja ja alustoja. 
 
Jotkin välineet ovat olleet 
olemassa useita vuosia (kuten 
kaksi Haagin yleissopimusta 
vuosilta 1965 ja 1970 tai vuoden 
2000 yleissopimus keskinäisestä 
oikeusavusta rikosasioissa), kun 
taas toiset välineet ovat verrattain 
uusia (kuten asetus (EU) 
2018/1805 jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista 
koskevien päätösten 

vastavuoroisesta 
tunnustamisesta). Tietyt välineet 
koskevat vain jotain tiettyä 
tarkasti rajattua teollis- ja 
tekijänoikeuksien aluetta (esim. 

Euroopan neuvoston yleissopimus lääkeväärennöksistä ja vastaavista kansanterveyttä vaarantavista 
rikoksista, WHO:n lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi tai kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus), tai ne tunnetaan vielä 
huonosti tai niiden käyttö on vielä vähäistä (esim. ulkomaisesta lainsäädännöstä saatavia tietoja 
koskeva eurooppalainen yleissopimus (ETS nro 62)); näin ollen niiden soveltaminen teollis- ja 
tekijänoikeuksien verkkoloukkaustapauksissa ei vielä ole saavuttanut täyttä tehoaan. 
 
Monien nykyisten oikeudellisten toimenpiteiden nimenomaisena tarkoituksena on toteuttaa, vahvistaa ja 
yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa. Asianomaisissa säännöksissä 
ei kuitenkaan yleensä nimenomaisesti käsitellä teollis- ja tekijänoikeuksien verkkoloukkausten ehkäisyä tai 
torjuntaa. Usein tällaisissa oikeudellisissa toimenpiteissä esitetään vain vähimmäisvaatimuksia ja jätetään 

Hallinto-
oik. asiat
2 EU:n 

välinettä

Yksityiso
ik. asiat
8 EU:n 

välinettä

2 
kansainvälisen 
yksityisoikeude

n välinettä

Rikosoik. 
asiat

14 EU:n 
välinettä

14 
kansainvälisen 
rikosoikeuden 

välinettä
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näin ollen yksittäisille maille liikkumatilaa tiettyjen kansallisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Tämän 
lisäksi nykyisissä oikeudellisissa toimenpiteissä keskitytään toisinaan johonkin tiettyyn laittoman 
toiminnan alueeseen (esim. Euroopan neuvoston yleissopimus lääkeväärennöksistä ja vastaavista 
kansanterveyttä vaarantavista rikoksista), kun taas toisissa toimenpiteissä keskitytään verkossa 
tapahtuviin rikkomuksiin yleisesti (esim. tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus). Monet 
keskinäisen oikeusavun menettelyistä on niin ikään laadittu ennen internetaikaa, jolloin pyyntöjen määrä 
oli murto-osa nykyisestä pyyntömäärästä eivätkä helposti häviävät sähköiset todisteet olleet ongelma. 
 
Yksi asiantuntijoiden toistuvasti ilmaisema huoli liittyi täytäntöönpanon viiveisiin ja siihen, että 
oikeusapupyyntöjä hylätään epäjohdonmukaisin perustein. Joskus syynä on pyyntöjen epätarkkuus 
tai epäselvyys pyynnössä esitettyjen tosiseikkojen yhteydestä pyydettyyn apuun; toisinaan taas syynä on 
käännöksen heikko laatu. Yksi asiantuntija totesi, että kulttuurieroilla voi myös olla joissain tapauksissa 
merkitystä. Kuultujen asiantuntijoiden mukaan toimivaltaisten oikeusviranomaisten vähäiset 
henkilöstöresurssit voivat myös vaikuttaa kansainväliseen yhteistyöhön. Joissain maissa syyttäjillä on 
resurssien säästämiseksi valtuudet valita tapaukset, joissa syyte nostetaan, ja joidenkin maiden 
asiantuntijat totesivat, että he voivat pidättyä tutkimasta sellaisia tapauksia, jotka edellyttäisivät virallista 
kansainvälistä yhteistyötä, sillä niiden käsittely saattaisi kestää pitkään ja olla tavanomaista 
haasteellisempaa. Lisäksi mainittiin riittämättömät tekniset välineet (esim. videoneuvottelulaitteet) ja 
kieliesteet. 
 
Kansainvälisellä tasolla tehdään jo parhaillaan työtä keskinäistä oikeusapua koskevan virallisen 
menettelyn parantamiseksi niin, että voitaisiin välttyä viiveiltä teollis- ja tekijänoikeuksien 
verkkoloukkausten tutkinnalle ehdottoman tärkeiden sähköisten tietojen hankinnassa. Esimerkiksi 
maaliskuussa 2018 Yhdysvalloissa säädettiin tietojen laillista käyttöä ulkomailla koskeva laki (Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD Act), jolla mahdollistetaan Yhdysvaltojen ja luotettujen 
ulkomaisten kumppanien kahdenväliset sopimukset, joiden nojalla asianmukaisen tuomioistuimen luvan 
saaneet lainvalvontaviranomaiset voivat päästä suoraan käsiksi toisessa maassa sijaitsevien 
teknologiayritysten sähköisiin tietoihin aikaa vievän keskinäisen oikeusapusopimuksen mukaisen 
menettelyn sijasta. Vaikka Euroopan unionin neuvosto antoi syyskuussa 2019 Euroopan komissiolle 
valtuutuksen neuvotella Yhdysvaltojen kanssa CLOUD Act -laissa tarkoitettu sopimus, tämän tutkimuksen 
tekohetkellä Yhdysvallat ja EU eivät olleet vielä solmineet CLOUD Act -lain mukaista kahdenvälistä 
sopimusta. 
 
EU:ssa on hiljattain kehitetty välineitä, jotka ovat suuresti yksinkertaistaneet ja nopeuttaneet tietojen ja 
todisteiden vastaanottamisprosessia, kun prosessi käynnistetään rikosasioissa esitettyjen virallista 
keskinäistä oikeusapua koskevien pyyntöjen perusteella (esim. eurooppalainen tutkintamääräys ja 
eurooppalainen pidätysmääräys). 
Kun on kysymys kansainvälisestä yhteistyöstä yksityisoikeudellisissa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa 
asioissa, EU:ssa on käytössä oikeudellisia välineitä todisteiden hankkimiseen (esim. asetus (EY) N:o 
1206/2001), asiapapereiden ja oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamiseen (esim. asetus (EY) N:o 
1393/2007) ja ulkomaisten tuomioiden tunnustamiseen (esim. Bryssel I -asetus) ja niitä käytetään laajasti 
ja tehokkaasti. Sen sijaan toisia käytettävissä olevia EU:n välineitä (esim. asetus (EU) N:o 655/2014 
eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen 
perintää varten) käytetään näissä yhteyksissä vain vähän. 
 
Useita erikoistuneita alan ammattilaisten verkostoja pidetään myös yleisesti äärimmäisen tärkeinä 
kansainvälisen virallisen ja epävirallisen yhteistyön edistämisessä, sillä ne antavat mahdollisuuden 
suoraan yhteydenpitoon, asiantuntemuksen jakamiseen ja nopeaan tietojenvaihtoon. Verkostot ovat 
kuitenkin yleensä alueellisia, ja alueiden välillä on eroja. Verkostoissa ei myöskään välttämättä käsitellä 
kaikkia osa-alueita (yksityisoikeudelliset, hallinnolliset ja rikosasiat), eikä niissä välttämättä huomioida 
internetin erityispiirteitä.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Helmikuu 2021 

KANSAINVÄLINEN OIKEUDELLINEN 
YHTEISTYÖ TEOLLIS- JA 
TEKIJÄNOIKEUDELLISISSA ASIOISSA 
 
TUTKIMUS TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN VERKKOLOUKKAUKSIIN 
LIITTYVISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖTOIMENPITEISTÄ – VAIHE 2 
 
 
 
 
 
Tiivistelmä 

 

Maaliskuu 2021 


