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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään kuvaohjelmien tar-
joamista koskevista rajoituksista lasten suoje-
lemiseksi.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kuvaohjelman tar-
joamiseen ja sen valvontaan Suomessa, jos
ohjelmaa tarjotaan sellaisessa televisiotoi-
minnassa tai tilausohjelmapalvelussa, johon
sovelletaan televisio- ja radiotoiminnasta an-
nettua lakia (744/1998). Muuhun kuvaohjel-
man tarjoamiseen ja sen valvontaan Suo-
messa lakia sovelletaan, jos:

1) ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinon-
harjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai
jolla on toimipaikka Suomessa;

2) ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suo-
men kansalainen tai jolla on vakinainen
asuinpaikka Suomessa; tai

3) päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty
Suomessa.

Sellaiseen kuvaohjelmaan, joka sisältyy
Suomen ulkopuolelta alkunsa saavaan ohjel-
mistoon ja jota tarjotaan Suomessa samanai-
kaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, so-
velletaan ainoastaan, mitä 4 §:n 1—3 mo-
mentissa sekä 7 ja 25—29 §:ssä säädetään.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kuvaohjelmalla elokuvaa, televisio-oh-

jelmaa, peliä tai muuta liikkuvina kuvina tek-
nisin keinoin katseltavaksi tarkoitettua sisäl-
töä;

2) yleisöllä vapaasti valikoituvaa tai luku-
määrältään suurta henkilöiden joukkoa;

3) kuvaohjelman tarjoamisella sitä, että
yleisölle saatetaan katseltavaksi kuvaoh-
jelma;

4) kuvaohjelman tarjoajalla sitä, joka
saattaa kuvaohjelman yleisölle katseltavaksi;

5) luokittelulla kuvaohjelman katsomiseen
perustuvaa arviointia siitä, onko kuvaohjelma
omiaan vaikuttamaan haitallisesti tiettyä ikää
nuoremman lapsen kehitykseen.
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2 luku

Kuvaohjelman tarjoaminen

4 §

Ilmoitus kuvaohjelmien tarjoamisesta

Kuvaohjelman tarjoajan on tehtävä ilmoi-
tus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
selle ryhtyessään tarjoamaan kuvaohjelmia.
Ilmoitus on tehtävä, kun ohjelmia tarjotaan
taloudellisessa tarkoituksessa ja säännölli-
sesti. Ilmoitusta ei tehdä, jos tarjotaan ainoas-
taan kuvaohjelmia, joita ei 9—11 §:n nojalla
tarvitse luokitella ja merkitä.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) kuvaohjelman tarjoajan nimi, toimi-

nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;
2) kuvaus kuvaohjelman tarjoamistavasta;
3) kuvaohjelman tarjoamispaikan yhteys-

tiedot.
Keskuksen on annettava viikon kuluessa

vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos
2 momentin mukaisissa tiedoissa tapahtuu
muutoksia, niistä on ilmoitettava viipymättä
keskukselle.

Kuvaohjelman tarjoajan on toimitettava
keskukselle tieto kalenterivuoden aikana tar-
joamiensa 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
kuvaohjelmien määrästä. Tieto on toimitet-
tava seuraavan vuoden tammikuun loppuun
mennessä. Keskuksen pyynnöstä kuvaohjel-
man tarjoajan on toimitettava keskukselle
luettelo näiden kuvaohjelmien nimikkeistä.

5 §

Kuvaohjelman tarjoaminen

Kuvaohjelman saa tarjota, jollei
9—11 §:ssä toisin säädetä, vain, jos se on
luokiteltu siten kuin 16 §:n 1 momentissa
säädetään ja siihen tai sen yhteyteen on tehty
selvästi havaittava merkintä ikärajasta ja si-
sällöstä tai se on 16 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu kuvaohjelma ja siihen tai sen yhteyteen
on tehty selvästi havaittava merkintä ikära-
jasta ja sisällöstä. Jos kyseessä on 16 §:n
2 momentissa tarkoitettu kuvaohjelma, sen
saa tarjota vain, jos siihen tai sen yhteyteen
on tehty selvästi havaittava merkintä 18 vuo-
den ikärajasta.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus
määrää 1 momentissa tarkoitettujen ikäraja-
ja sisältömerkintöjen ulkoasun.

6 §

Kuvaohjelman ikärajan noudattaminen

Alaikäiselle kuvaohjelman tarjoaminen on
kielletty, jos ohjelman ikäraja on 18 vuotta.

Edellä 1 momentista poiketen ohjelma,
jonka ikäraja on 18 vuotta, voidaan lähettää
televisio-ohjelmistossa sellaiseen aikaan, jol-
loin 18 vuotta nuoremmat eivät tavallisesti
katso televisiota, tai televisio-ohjelmana,
jonka vastaanottamiseen tarvitaan suojauksen
purkulaite.

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava
siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7,
12 tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman
lapsen katseltavana. Tällaisia toimenpiteitä
ovat:

1) ohjelman lähettäminen televisio-ohjel-
mistossa sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät
tavallisesti katso televisiota, jos ohjelman
vastaanottamiseen ei tarvita suojauksen pur-
kulaitetta;

2) ohjelman saatavilla pitäminen siten,
että sen yhteydessä on käytettävissä palvelu,
jolla voidaan estää ohjelman katseleminen;

3) muulla tavoin ohjelmaa tarjottaessa iän
tarkistaminen.

Ohjelman voi julkisesti esittää enintään
kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa,
7, 12 tai 16 nuoremmalle silloin, kun lapsi on
18 vuotta täyttäneen seurassa.

Kuvaohjelman tarjoajan on tiedotettava
ikärajoista ja muista lasten suojelemista edis-
tävistä keinoista ohjelmien tarjoamisen yh-
teydessä.

7 §

Ulkomaisen televisiolähetyksen edelleen
lähettäminen

Suomen ulkopuolelta alkunsa saavia tele-
visio-ohjelmistoja koskevassa markkinoin-
nissa on tiedotettava, että ohjelmisto voi si-
sältää lapsen kehitykselle haitallisia kuvaoh-
jelmia ja että ohjelmistoon sisältyviä ohjel-
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mia ei ole luokiteltu ja merkitty tämän lain
mukaisesti. Tällainen tiedotus on sisällytet-
tävä myös edelleen lähetettävään ohjelmis-
toon, jollei se ole teknisesti mahdotonta tai
aiheuta kohtuutonta vaivaa.

8 §

Käytännesäännöt

Kuvaohjelmien tarjoajat voivat laatia käy-
tännesääntöjä hyvän kuvaohjelmien tarjoami-
sen tavan ja mediakasvatuksen edistämiseksi.
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus voi
tarkastaa, että käytännesäännöt ovat tämän
lain mukaisia.

3 luku

Kuvaohjelman luokittelu

9 §

Sisällön perusteella luokittelusta ja merkitse-
misestä vapautettu kuvaohjelma

Kuvaohjelmaa ei tarvitse luokitella ja mer-
kitä, jos se:

1) sisältää yksinomaan opetuksellista tai
sivistyksellistä aineistoa;

2) sisältää yksinomaan musiikkia, urheilua
tai toisinnoksia liikunta-, kulttuuri- tai harta-
ustilaisuuksista taikka muista vastaavista ti-
laisuuksista tai tapahtumista;

3) sisältää yksinomaan askartelua, hyvin-
vointia, keskustelua, leikkiä, muotia, puutar-
hanhoitoa, rakentamista, ruuanlaittoa, sisusta-
mista, tietokilpailuja, visailuja tai muita vas-
taavia kaikenikäisille tarjottavia aiheita;

4) sisältää yksinomaan tavaroiden tai pal-
velujen markkinointiaineistoa;

5) sisältää yksinomaan aatteellisesta tai
poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa;

6) sisältää ajankohtaista uutisaineistoa;
7) on sisällöltään suora lähetys.
Edellä 1 momentin 4 kohdasta poiketen

kuvaohjelma, joka sisältää vain kuvaohjel-
mien markkinointiaineistoa, on luokiteltava.

10 §

Valmistustarkoituksen perusteella
luokittelusta ja merkitsemisestä vapautettu

kuvaohjelma

Kuvaohjelmaa ei tarvitse luokitella ja mer-
kitä, jos se:

1) pidetään saatavilla sananvapauden
käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa
laissa (460/2003) tarkoitetussa verkkojulkai-
sussa ja on valmistettu tai hankittu julkaisun
toimittamisen yhteydessä;

2) pidetään saatavilla yksityisten henkilöi-
den valmistamia ohjelmia tarjoavassa palve-
lussa ja on valmistettu yksityisen henkilön
toimesta harrastustarkoituksessa;

3) tarjotaan koulutus- tai muussa sivistys-
toiminnassa ja on valmistettu koulutus- tai
muun sivistystoiminnan yhteydessä;

4) on peli, jota pidetään saatavilla pelejä
tarjoavassa palvelussa, jonka tarjoaja noudat-
taa tällaista palvelua varten laatimiaan ja 8 §:n
mukaisesti tarkastettuja käytännesääntöjä.

11 §

Luvan perusteella luokittelusta ja
merkitsemisestä vapautettu kuvaohjelma

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus voi
antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjel-
mia niitä tämän lain mukaisesti luokittele-
matta ja merkitsemättä kuvaohjelmien tarjoa-
mista varten järjestettävässä erityisessä tilai-
suudessa.

Lupa voidaan antaa yhtä tilaisuutta varten
tai määräajaksi. Lupaan voidaan liittää kuva-
ohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa sekä katso-
jien ikää koskevia ehtoja.

Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan saaja
rikkoo tätä lakia tai luvan ehtoja tai jos esitet-
tyjen kuvaohjelmien sisältö antaa siihen muu-
ten aihetta. Lupa voidaan peruuttaa myös, jos
keskukselle on lupaa haettaessa annettu vir-
heellisiä tietoja.

12 §

Oikeus luokitella kuvaohjelma

Kuvaohjelman saa luokitella ainoastaan
13 §:n mukaisesti hyväksytty kuvaohjelma-
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luokittelija sekä Mediakasvatus- ja kuvaoh-
jelmakeskuksen palveluksessa oleva virka-
mies, jonka tehtäviin luokittelu kuuluu.

13 §

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen
ja luokittelijakoulutus

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus hy-
väksyy kuvaohjelmaluokittelijaksi 18 vuotta
täyttäneen tehtävään sopivan henkilön, joka:

1) on suorittanut hyväksytysti 2 momen-
tissa tarkoitetun kuvaohjelmaluokittelijakou-
lutuksen; tai

2) on suorittanut hyväksytysti aikaisintaan
kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen
hakemista 2 momentissa tarkoitetun kertaus-
koulutuksen, jos kuvaohjelmaluokittelijaksi
hyväksymistä hakeva on jo aikaisemmin hy-
väksytty kuvaohjelmaluokittelijaksi 1 kohdan
perusteella.

Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja
kertauskoulutus sisältävät ainakin tämän lain
säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjel-
man luokitteluun ja luokittelun perusteisiin
sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet.
Keskus määrää vaatimukset, jotka kuvaohjel-
maluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulu-
tuksen tulee täyttää.

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen
on voimassa viisi vuotta. Kuvaohjelmaluokit-
telijaksi hyväksytylle on annettava todistus
siitä, että hänet on hyväksytty kuvaohjelma-
luokittelijaksi.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen
tulee ennen hyväksyntäpäätöksen tekemistä
pyytää hakijalta nähtäväksi rikosrekisterilain
(770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote
rikosrekisteristä henkilön sopivuuden arvioi-
miseksi. Rikostaustan selvittämiseksi tämän
lain nojalla esitetty rikosrekisteriote ei saa
olla kuutta kuukautta vanhempi.

Rekisteriotteen nähtäväksi esittäneen hen-
kilön henkilötietoihin saadaan tehdä ainoas-
taan merkinnät rikosrekisteriotteen esittämi-
sestä ja otteen tunnistetiedoista. Henkilö, joka
on tämän lain mukaan saanut rikosrekisteriot-
teen nähtäväksi, ei saa ottaa siitä jäljennöstä.
Rikosrekisteriote on palautettava otteen esit-
täneelle henkilölle viipymättä.

14 §

Kuvaohjelmaluokittelijana toimiminen

Kuvaohjelmaluokittelijan ja 12 §:ssä tar-
koitetun virkamiehen on tehtävä luokittelu
itsenäisesti ja riippumattomasti.

Kuvaohjelmaluokittelijaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen hoitaessaan tämän lain mukai-
sia tehtäviä. Kuvaohjelmaluokittelijan vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974).

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus val-
voo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa ja
ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmaluokitteli-
joista Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sesta annetun lain (711/2011) 5 §:n mukai-
sesti.

15 §

Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma

Lapsen kehitykselle haitallisena pidetään
kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai
seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai ahdistusta
aiheuttamalla taikka muulla näihin rinnastet-
tavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan hai-
tallisesti lapsen kehitykseen.

Kuvaohjelman haitallisuutta arvioitaessa
on otettava huomioon, millaisessa yhteydessä
ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan.

16 §

Kuvaohjelman luokittelu ja merkintä
18 vuoden ikärajasta

Jos kuvaohjelma on 15 §:ssä tarkoitetulla
tavalla haitallinen lapsen kehitykselle, sille
on ohjelman sisällön mukaan luokiteltava 7,
12, 16 tai 18 vuoden ikäraja ja annettava
ohjelman sisältöä kuvaava symboli. Jos oh-
jelmaa ei ole pidettävä lapsen kehitykselle
haitallisena, se on luokiteltava tarjottavaksi
kaikenikäisille.

Jos kyseessä on ohjelma, joka on yksiselit-
teisesti tarkoitettu tarjottavaksi ainoastaan 18
vuotta täyttäneille, ohjelmaa ei luokitella.
Tällaisen ohjelman saa tarjota vain, jos siihen
tai sen yhteyteen on tehty selvästi havaittava
merkintä 18 vuoden ikärajasta.
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Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus voi
hyväksyä ohjelmalle Euroopan unionin alu-
eella annetun ikärajan ja sisältöä kuvaavan
symbolin Suomessa käytettäviksi tässä laissa
tarkoitetulla tavalla ilman, että ohjelma luoki-
tellaan Suomessa.

17 §

Kuvaohjelman ilmoittaminen luetteloon

Kuvaohjelman tarjoajan on ilmoitettava
16 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu kuvaoh-
jelma 18 §:ssä tarkoitettuun kuvaohjelmaluet-
teloon.

Ilmoituksessa on mainittava:
1) ilmoituksen tekijä;
2) ohjelman luokittelija ja luokittelupäivä

Suomessa;
3) ohjelman alkuperäinen ja kotimainen

nimike, kesto ja valmistusvuosi;
4) ohjelman valmistaja ja valmistusmaa;
5) kuvaohjelman ikäraja ja sisältöä kuvaa-

vat symbolit;
6) selostus ohjelman pääsisällöstä.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kuvaoh-

jelma on jo ilmoitettu 18 §:ssä tarkoitettuun
luetteloon.

18 §

Kuvaohjelmaluettelo

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yl-
läpitää julkista kuvaohjelmaluetteloa. Kuva-
ohjelmaluetteloon merkitään 17 §:n 2 mo-
mentin 2—6 kohdan mukaiset tiedot sekä
tieto 21 ja 30 §:n mukaisista toimenpiteistä.

4 luku

Viranomainen ja valvonta

19 §

Valvontaviranomainen

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus val-
voo tämän lain noudattamista.

20 §

Yleisöpalaute

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ot-
taa vastaan lapsen kehitykselle haitallisten
kuvaohjelmien tarjoamista koskevaa yleisö-
palautetta.

Keskus antaa vahvistuksen yleisöpalaut-
teen vastaanottamisesta. Jos palaute aiheuttaa
toimenpiteitä, keskus toimittaa siitä tiedon
palautteen antajalle.

21 §

Kuvaohjelman ottaminen luokiteltavaksi

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ot-
taa kuvaohjelman luokiteltavakseen perustel-
lusta vaatimuksesta tai jos on muutoin syytä
epäillä, ettei ohjelmaa ole luokiteltu tämän
lain mukaisesti.

Keskus voi luokitella aikaisemmin luoki-
tellun kuvaohjelman uudelleen, jos on il-
meistä, että ajan kuluminen ja yhteiskunnal-
listen arvostusten muutos on johtanut siihen,
ettei ohjelman aikaisempi luokittelu ole enää
tarkoituksenmukainen.

Kuvaohjelman tarjoajan on keskuksen
pyynnöstä toimitettava tässä pykälässä tar-
koitettu kuvaohjelma korvauksetta keskuksen
käyttöön.

22 §

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisen
peruuttaminen

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus voi
peruuttaa kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväk-
symisen, jos:

1) kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksytty
ei enää täytä 13 §:n 1 momentissa säädettyjä
hyväksymisen edellytyksiä;

2) kuvaohjelmaluokittelija on tuomittu
lainvoimaisella tuomiolla sellaisesta rikok-
sesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton
kuvaohjelmaluokittelijaksi;

3) kuvaohjelmaluokittelija on tahallaan tai
toistuvasti menetellyt luokittelijana olennai-
sesti virheellisesti.

Keskus voi 1 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa hyväksymisen peruuttamisen si-
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jasta antaa kuvaohjelmaluokittelijalle varoi-
tuksen, jos hyväksymisen peruuttaminen olisi
hänen oloihinsa nähden kohtuutonta.

23 §

Merkintöjen tarkastaminen

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sella on oikeus tehdä kuvaohjelman tarjoajan
toimitilassa ja muussa vastaavassa toiminta-
paikassa tarkastus sen toteamiseksi, että ku-
vaohjelmissa on vaadittavat merkinnät.

Keskus voi päätöksellään valtuuttaa toisen
viranomaisen tarkastamaan merkinnät. Ulko-
puolinen asiantuntija voi keskuksen pyyn-
nöstä avustaa tarkastuksessa.

24 §

Tarkastus

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sella ja 23 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
asiantuntijalla on oikeus päästä kuvaohjel-
man tarjoajan sellaisiin toimitiloihin ja mui-
hin vastaaviin toimintapaikkoihin, joissa säi-
lytetään tarjottaviksi tarkoitettuja tai tarjotta-
vina olevia kuvaohjelmia, sekä saada korva-
uksetta kaikki merkintöjen tarkastuksen kan-
nalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakir-
jat ja muu aineisto. Tarjoajan on muutoinkin
avustettava tarkastuksessa. Tarkastusta ei saa
tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen käyte-
tyissä tiloissa.

Keskuksella on oikeus ottaa haltuunsa sel-
lainen kuvaohjelma, jossa ei ole 5 §:n mukai-
sia merkintöjä, jos se on välttämätöntä mer-
kitsemättömien kuvaohjelmien tarjoamisen
estämiseksi, sekä tarkastuksen kohteena
oleva muu aineisto, jos se on välttämätöntä
tarkastuksen tekemiseksi. Jos kuvaohjelmien
merkinnöissä on vain vähäisiä puutteita, kes-
kuksen tulee kuvaohjelmia haltuun ottamatta
asettaa kohtuullinen määräaika puutteen pois-
tamiseksi.

Aineiston haltuunotosta on merkintätarkas-
tuksen yhteydessä laadittava pöytäkirja, jossa
on mainittava haltuunoton tarkoitus ja hal-
tuun otettu aineisto. Kuvaohjelmat, joissa ei
ole 5 §:n mukaisia merkintöjä, tulee palaut-
taa, kun lainmukaista perustetta niiden hal-

lussapitoon ei enää ole. Muu aineisto on pa-
lautettava viipymättä, kun sitä ei enää tarvita.

25 §

Huomautus ja uhkasakko

Jos kuvaohjelman tarjoaja laiminlyö
6 §:n 2—5 momentissa tai 7 §:ssä säädettyjä
velvollisuuksiaan, Mediakasvatus- ja kuvaoh-
jelmakeskus voi kehottaa kuvaohjelman tar-
joajaa täyttämään velvollisuutensa. Keskus
voi asettaa kehotuksen tehosteeksi uhkasa-
kon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa
(1113/1990).

5 luku

Maksut

26 §

Valvontamaksu

Kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnasta
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peri-
tään Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
selle valvontamaksu.

Valvontamaksun on velvollinen suoritta-
maan yhteisö ja henkilö, jota koskee 4 §:ssä
tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus.

Maksu peritään ensimmäisen kerran siltä
kalenterivuodelta, jonka aikana kuvaohjel-
mien tarjoaminen aloitetaan. Valvontamak-
sua tai osaa siitä ei palauteta, jos toiminnan
harjoittaja lopettaa toimintansa kesken kalen-
terivuoden.

27 §

Valvontamaksun suuruus

Kuvaohjelman tarjoamisen vuosittaiset
valvontamaksut ovat:

1) alueellinen televisio-ohjelmisto 100 eu-
roa;

2) kuvaohjelmia julkisina esityksinä tar-
joava toimipaikka ja muu vastaava toiminta-
paikka 200 euroa;

3) kuvaohjelmia tallenteina tarjoava toimi-
paikka ja muu vastaava toimintapaikka
100 euroa;

4) tilausohjelmapalvelu 400 euroa;
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5) ulkomailta edelleen lähetettyjä televi-
siolähetyksiä välittävän toimijan ohjelmisto-
kokonaisuus 400 euroa;

6) valtakunnallinen televisio-ohjelmisto
600 euroa.

28 §

Valvontamaksun määrääminen ja periminen

Valvontamaksu peritään kalenterivuosit-
tain. Maksun määrää maksettavaksi Media-
kasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

Maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta il-
man ulosottoperustetta säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007). Jollei maksua suoriteta viimeis-
tään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle
peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain
(633/1982) 4 §:ssä säädetyn korkokannan
mukaan. Viivästyskoron sijasta keskus voi
periä viiden euron suuruisen viivästysmak-
sun, jos viivästyskoron määrä jäisi tätä pie-
nemmäksi.

29 §

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen
suoritteista perittävät maksut

Tämän lain mukaisista Mediakasvatus- ja
kuvaohjelmakeskuksen ja kuvaohjelmalauta-
kunnan suoritteista perittävistä maksuista
säädetään valtion maksuperustelaissa
(150/1992).

6 luku

Oikaisuvaatimusmenettely ja
muutoksenhaku

30 §

Oikaisuvaatimusmenettely

Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään luokit-
telupäätökseen saa siihen tyytymätön asian-
osainen vaatia oikaisua Mediakasvatus- ja
kuvaohjelmakeskukselta. Oikaisuvaatimus-
menettelystä säädetään hallintolaissa
(434/2003).

31 §

Muutoksenhaku Mediakasvatus- ja
kuvaohjelmakeskuksen päätökseen

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen
tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen
haetaan muutosta valittamalla kuvaohjelma-
lautakuntaan. Valituksen voi tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa. Valitus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakun-
nan on käsiteltävä valitus kiireellisenä.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun
keskuksen päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla. Päätökseen saa siihen tyytymä-
tön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikai-
suvaatimus tehdään keskukselle.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen saa hakea valittamalla muutosta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

Keskus voi luokittelua koskevassa päätök-
sessään määrätä päätöksen noudatettavaksi,
vaikka se ei ole lainvoimainen.

32 §

Kuvaohjelmalautakunta

Kuvaohjelmalautakunnassa on puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta
jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen
varajäsen. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja
varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnan jäsenten esteellisyyteen so-
velletaan tuomarin esteellisyyttä koskevia
säännöksiä. Lautakunnan jäsenet vannovat
tuomarinvalan tai antavat tuomarinvakuutuk-
sen siten kuin oikeudenkäymiskaaren 1 luvun
6 a ja 7 §:ssä säädetään, jos he eivät ole sitä
aikaisemmin tehneet.

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan tulee olla oikeustieteen ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Muista jäsenistä ja varajäsenistä tulee osan
olla perehtyneitä lasten kehitystä koskeviin
kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään.
Lautakunta voi käyttää apunaan asiantunti-
joita.
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Lautakunta on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lasten ke-
hitystä koskeviin kysymyksiin perehtynyt jä-
sen ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä.
Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide,
jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Ään-
ten mennessä tasan päätökseksi tulee se mie-
lipide, joka on valittajalle edullisempi.

33 §

Muutoksenhaku kuvaohjelmalautakunnan
päätökseen

Kuvaohjelmalautakunnan päätökseen voi
hakea muutosta se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa, valitta-
malla korkeimmalle hallinto-oikeudelle 14
päivän kuluessa lautakunnan päätöksen tie-
doksisaannista. Korkeimman hallinto-oikeu-
den on käsiteltävä valitus kiireellisenä.

7 luku

Erinäiset säännökset

34 §

Luokiteltavaksi toimitetun kuvaohjelman
julkisuus

Kuvaohjelmaluokittelijalle tai Mediakas-
vatus- ja kuvaohjelmakeskukselle toimitettu
kuvaohjelma on pidettävä salassa, jos ei ole
ilmeistä, että tiedon antaminen siitä ei louk-
kaa kuvaohjelmaan liittyviä tekijänoikeuksia
tai aiheuta tarjoajalle tai muulle asiaan osalli-
selle taloudellista vahinkoa tai vaaranna luo-
kittelun tarkoituksen toteutumista. Keskuksen
asiakirjoihin sovelletaan muutoin, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999) säädetään.

35 §

Virka-apu

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sella on oikeus saada poliisi-, tulli- ja rajavar-
tioviranomaisilta tarpeellista virka-apua 23 ja
24 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa.

36 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) jättää tekemättä ilmoituksen kuvaohjel-
mien tarjoamisesta taikka toimittamatta tie-
don kuvaohjelmien määrästä tai luettelon ku-
vaohjelmien nimikkeistä siten kuin 4 §:ssä
säädetään,

2) tarjoaa kuvaohjelman, jota ei ole luoki-
teltu ja merkitty siten kuin 5 §:ssä säädetään,

3) luokittelee kuvaohjelman ilman
12 §:ssä tarkoitettua oikeutta toimia kuvaoh-
jelmaluokittelijana,

4) jättää tekemättä 17 §:ssä säädetyn il-
moituksen kuvaohjelmaluetteloon tai

5) jättää toimittamatta kuvaohjelman Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen käyt-
töön 21 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava
rikoslain (39/1889) 17 luvun 18 b §:n mu-
kaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta, kuvaohjelmarikko-
muksesta sakkoon.

37 §

Tarkemmat säännökset

Säännökset kuvaohjelmalautakunnan ko-
koontumisesta, puheenjohtajan tehtävistä,
päätösten ja lausuntojen allekirjoittamisesta,
jäsenten palkkioista sekä asioiden valmiste-
lusta kuvaohjelmalautakunnassa annetaan
valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
säännökset 23 ja 24 §:ssä tarkoitetun merkin-
töjen tarkastajan tunnistamisesta.

8 luku

Voimaantulo

38 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan kuvaohjelmien tar-
kastamisesta annettu laki (775/2000).
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39 §

Siirtymäsäännökset

Valtion elokuvatarkastamossa tämän lain
voimaan tullessa vireillä olevat kuvaohjel-
man tarkastamista koskevat asiat raukeavat.

Valtion elokuvalautakunnassa tai tuomiois-
tuimessa tämän lain voimaan tullessa vireillä
olevat asiat käsitellään tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti, kuitenkin siten, että kuvaohjelmalle
luokitellaan 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja
tai ohjelma luokitellaan tarjottavaksi kaiken-
ikäisille.

Ennen tämän lain voimaantuloa 18 vuotta
nuoremmille esitettäviksi ja levitettäviksi hy-
väksyttyjen kuvaohjelmien tarkastusta koske-
vissa päätöksissä määrätyt 15 vuoden ikäraja
muuttuu tämän lain voimaan tullessa 16 vuo-
den ikärajaksi sekä 13 ja 11 vuoden ikärajat
12 vuoden ikärajaksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa tarjottu

kuvaohjelma, josta ei ole tehty tarkastusta
koskevaa päätöstä ennen lain voimaantuloa,
on luokiteltava siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Valtion elokuvatarkastamon ylläpitä-
mään pelien ikärajatietokantaan ennen lain
voimaantuloa ilmoitetut ohjelmat voidaan
kuitenkin tarjota ilman 16 §:n 3 momentissa
tarkoitettua Mediakasvatus- ja kuvaohjelma-
keskuksen hyväksymistä.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa tarjottu
kuvaohjelma, josta on tehty tarkastusta kos-
keva päätös ennen lain voimaantuloa, tarjo-
taan uudelleen tallenteena, on se luokiteltava
tämän lain mukaisesti.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa tarjottu
kuvaohjelma, josta on tehty tarkastusta kos-
keva päätös, luokitellaan sisältöä kuvaavan
symbolin antamiseksi kahden vuoden kulu-
essa lain voimaantulosta, ei luokittelusta pe-
ritä maksua valtion maksuperustelain nojalla.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin
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