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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 29 päivänä tammikuuta 2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli kuva-
ohjelmien tarkastamisesta annetun lain (775/2000) uudistamiseksi, ottaen huomioon ala-
ikäisten suojelun tarpeet sekä teknologian ja markkinoiden kehityksen 

tehdä hallituksen esityksen muotoon laaditut ehdotukset televisioyhtiöiden 

tilausohjelmapalveluja koskevan sääntelyn osalta ja Euroopan unionissa vuonna 2007 

hyväksytyn audiovisuaalisia viestintäpalveluja koskevan direktiivien asettamien vaatimusten 

osalta sekä 

kartoittaa muut tarpeet kuvaohjelmalainsäädännön kehittämiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin hallitusneuvos Tuula Lybeck ja muiksi jäse-
niksi lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula oikeusministeriöstä, kulttuuriasiainneuvos Kristina 
Hautala-Kajos opetusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen liikenne- ja vies-
tintäministeriöstä ja johtaja Matti Paloheimo Valtion elokuvatarkastamosta. Jussi Mäkisen 
virkavapauden aikana liikenne- ja viestintäministeriön edustajana työhön on osallistunut 
viestintäneuvos Ismo Kosonen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ilari Hannulan lisäksi 
oikeusministeriön edustajana työryhmän työhön on osallistunut erityisasiantuntija Riku 
Neuvonen oikeusministeriöstä. Työryhmää on avustanut projektisuunnittelja Elina Kerä-
nen opetusministeriöstä.

Samalla nimettiin asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on ollut tukea työryhmän val-
mistelutyötä ja välittää alan toimijoiden näkemyksiä esillä olevista kysymyksistä ja tuoda 
asiantuntemustaan työskentelyyn. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi työryh-
män puheenjohtaja, hallitusneuvos Tuula Lybeck. Asiantuntijaryhmän jäseniksi kutsuttiin 
kehityspäällikkö Tiina Aaltonen Viestintävirastosta, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, 
oikeustieteen tohtori Sakari Huovinen Helsingin yliopistosta, neuvotteleva virkamies Kari 
Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Satu Kangas Viestinnän Keskusliitosta, toi-
minnanjohtaja Tero Koistinen Suomen elokuvateatteriliitto SEOL ry:stä, johtaja Jukka Lie-
des opetusministeriöstä, varapuheenjohtaja Leif Lindblad Suomen elokuvatoimistojen liitto 
SEL ry:stä. pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset ry:stä, johtaja Jorma 
Miettinen MTV Oy:stä, psykologian tohtori Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta, toi-
mitusjohtaja Raija Nurmio Suomen Filmikamari ry:stä, toiminnanjohtaja Riku Olkkonen 
Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry:stä, lakiasiain päällikkö Katri 
Olmo Yleisradiosta, ylitarkastaja Maarit Pietinen Valtion elokuvatarkastamosta, ohjelma-
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johtaja Marie Rautava Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, puheenjohtaja Lasse Saarinen 
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry:stä, psykologian tohtori Tarja Salokoski, lakiasiain 
päällikkö Riikka Tähtivuori Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä, pro-
fessori Tapio Varis Tampereen yliopistosta, lakimies Katri Väänänen Kuluttajavirastosta ja 
kuluttajaliiketoiminnan johtaja Marcus Wiklund Nelonen Mediasta. Työryhmä on työnsä 
aikana kuullut aikuisviihdealan edustajana Jorma Palkeista Keskus-Video Oy:stä.  

Työryhmän tuli antaa ehdotuksensa 1. kohdan osalta 31.5.2008 mennessä. Opetusmi-
nisteriö jatkoi työryhmän kohdan 1 mukaista toimikautta 29.8.2008 saakka. 

Työryhmä kokoontui 9 kertaa. Asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa.
Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on väliraportissaan tehnyt hallituksen esityksen 

muotoon ehdotuksen televisioyhtiöiden tilausohjelmapalveluja koskevan sääntelyn osalta ja 
Euroopan unionissa vuonna 2007 hyväksytyn audiovisuaalisia viestintäpalveluja koskevan 
direktiivien asettamien vaatimusten osalta. Työryhmä ehdottaa muutettavaksi kuvaohjel-
mien tarkastamisesta (775/2000) annettua lakia.  

Työryhmä esittää, että televisiossa ennen kello 21 lähetetyt tai lähetettävät kuvaohjelmat 
vapautettaisiin ennakkotarkastuksesta silloin, kun kuvaohjelmia asetetaan yleisön saataville 
internetin kautta ns. tilausohjelmapalveluina tai levitetään yleisölle tallenteilla. Vapautus 
koskisi kuvaohjelmia, joita on esitetty tai aiotaan esittää televisiossa ennen kello 21 eli alle 
15-vuotiaille soveltuvia ohjelmia. Kuvaohjelmiin kuuluvat elokuvat ja muut liikkuvina 
kuvina katsottavaksi tarkoitetut ohjelmat, levitettiinpä niitä tallenteilla tai internetissä. 

Luovuttaessa näiden kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta siirryttäisiin itsesääntely-
tyyppiseen menettelyyn, jossa kuvaohjelman levittäjä asettaa ohjelmalle ikärajasuosituksen. 
Ikärajasuositus olisi ilmoitettava Valtion elokuvatarkastamolle, joka voisi ottaa kuvaohjel-
man tarkastettavaksi, jos on syytä epäillä kuvaohjelman sisältävän lasten kehitykseen haital-
lisesti vaikuttavaa aineistoa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että uudistuksessa menetettävien tarkastusmaksutulojen ja 
Valtion elokuvatarkastamolle koituvien kustannusten kattamiseksi kuvaohjelmien levit-
täjiltä perittäisiin vuosittainen kuvaohjelmalevityksen valvontamaksu,  800 euroa. Maksu 
perittäisiin televisioyhtiöiltä ja muilta tilausohjelmapalvelujen tarjoajilta, jotka levittävät 
televisiossa esitettäviä ohjelmia internetissä tai tallenteina. Lisäksi maksu perittäisiin kuva-
ohjelmien levittäjiltä, jotka ilmoittavat ohjelmiaan K18-ikärajakategoriaan. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan vuoden 2009 alussa. 
Saatuaan toimeksiannon kohtaa 1 koskevan tehtävänsä suoritetuksi työryhmä jättää 

kunnioittaen väliraporttinsa opetusministeriölle.

   Helsingissä 12. päivänä syyskuuta 2008

     Tuula Lybeck
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Työryhmän ehdotus 12.9.2008  
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuvaohjelmien 
tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ku-
vaohjelmien tarkastamisesta annettua lakia. 
Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että te-
levisiossa ennen kello 21 lähetetyt tai lähetet-
tävät kuvaohjelmat vapautettaisiin ennakko-
tarkastuksesta silloin, kun televisio-oh-
jelmistossa olevia ohjelmia asetetaan yleisön 

saataville tilausohjelmapalveluina tai levit-
tämällä niitä yleisölle tallenteilla. Lisäksi la-
kiin lisättäisiin säännökset eräiden ennakko-
tarkastuksesta vapautettujen kuvaohjelmien 
levittäjiä koskevasta valvontamaksusta.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2009. 

————— 
 

YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Kuvaohjelmien tarkastamisesta annettu laki 
(775/2000), jäljempänä kuvaohjelmalaki, tuli 
voimaan vuoden 2001 alusta. Laissa sääde-
tään alaikäisten suojelemiseksi tarkoitetuista 
toimista kuvaohjelmia esitettäessä ja levitet-
täessä. Kuvaohjelmiin kuuluvat elokuvat ja 
muut liikkuvina kuvina katsottavaksi tarkoi-
tetut ohjelmat, levitettiinpä niitä tallenteilla 
tai tilausohjelmapalveluina. Kuvaohjelmiin 
kuuluvat myös vuorovaikutteiset kuvaohjel-
mat, esimerkiksi video- ja tietokonepelit. 

Lain mukaan alle 18-vuotiaille tarkoitettuja 
kuvaohjelmia ei saa julkisesti esittää tai levit-
tää ennen kuin ne on tarkastettu. Tarkastusvi-
ranomaisena toimii Valtion elokuvatarkasta-
mo. Tarkastusviranomaisen on hyväksyttävä 
kuvaohjelma esitettäväksi ja levitettäväksi 
kaikenikäisille, jos sitä ei ole lain mukaan ar-
vioitu lasten kehitykselle haitalliseksi. Tar-
kastusviranomainen voi asettaa kuvaohjel-
malle 18, 15, 13, 11 tai 7 vuoden ikärajan. 
Lasten kehitykselle haitallisena pidetään ku-
vaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai sek-
suaalisen sisältönsä vuoksi tai kauhua herät-
tämällä taikka muulla näihin rinnastettavalla 
tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti 
lasten kehitykseen. Kuvaohjelmien tarkasta-
misesta annettujen säännösten rikkominen ja 
kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittä-
minen ovat rangaistavia tekoja.  

Laissa on tarkastusvelvollisuuteen säädetty 
eräitä poikkeuksia. Osa poikkeuksista on teh-
ty ohjelmien sisällön ja käyttötarkoituksen 
perusteella. Tarkastamattomina saadaan esit-
tää esimerkiksi kuvaohjelmia, jotka sisältävät 
yksinomaan tai pääasiallisesti musiikkiesi-
tyksiä tai toisinnoksia liikuntatapahtumista 
tai hartaustilaisuuksista. Myös lapsille sopi-
via animaatio-, leikki- tai muita vastaavia 
esityksiä sekä ohjelmia, joissa käsitellään 
matkailua, ympäristöä tai niihin verrattavia 
aiheita, saadaan esittää tarkastamattomina.  
Toinen poikkeusten ryhmä koskee tiettyjä 
kuvaohjelmien esittäjiä, kuten oppilaitoksia 
yleisiä kirjastoja ja tieteellisiä kongresseja. 
Kolmantena poikkeuksena ovat eräät esitysti-
laisuudet, joissa voidaan antaa lupa esittää 
kuvaohjelmia niitä tarkastamatta. Myös vuo-
rovaikutteiset kuvaohjelmat kuten video- ja 
tietokonepelit ovat vapautettuja ennakkotar-
kastuksesta. Peleissä on kuitenkin oltava ikä-
rajamerkintä. Vuodesta 2003 alkaen peleissä 
on ollut pääosin käytössä eurooppalainen 
PEGI-merkintä (Pan-European Game Infor-
mation). Tarkastamatta jäävistä kuvaohjel-
mista on pääsääntöisesti tehtävä Valtion elo-
kuvatarkastamolle ilmoitus. 

Kuvaohjelmaympäristö on viime vuosina 
muuttunut nopeasti ja on edelleen jatkuvassa 
muutoksessa. Levityksessä olevien audiovi-
suaalisten sisältöjen määrä kasvaa ja ohjel-
mia voidaan levittää yhä useamman kanavan 



   
  

 

kautta. Kuvaohjelmien kulutustottumukset 
muuttuvat. 

Mediaympäristön muutokseen on kiinnitet-
ty huomiota pääministeri Vanhasen II halli-
tuksen ohjelmassa, jonka mukaan lasten ja 
nuorten turvallisen mediaympäristön edelly-
tyksiä parannetaan. Vastaavat linjaukset si-
sältyvät myös Lapsi- ja nuorisopolitiikan ke-
hittämisohjelman 2007–2011 sekä lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiik-
kaohjelman tavoitteisiin. 

Viestintätekniikka mahdollistaa nykyisin 
kuvaohjelmien pitämisen Internetin kautta 
yleisön saatavilla niin sanottuna tilausohjel-
mapalveluna (video-on-demand). Tilausoh-
jelmapalvelulla tarkoitetaan kuvaohjelmalain 
2 §:n mukaan kuvaohjelman ja sen ohjelma-
sisällön pitämistä televerkon välityksellä 
yleisön saatavilla.  

Tilausohjelmapalvelussa ei ole kysymys 
kuvaohjelman sisältävän tallenteen hallinnan 
pysyvästä tai määräaikaisesta luovuttamises-
ta, vaan kuvatallenteen ohjelmasisällön pitä-
misestä yleisön saatavilla siten, että yleisö 
voi haluamanaan aikana ja haluamastaan 
paikasta saada ohjelmasisällön televerkon 
kautta saatavilleen.  

Tilausohjelmapalvelun käyttäjä voi olla 
myös alaikäinen. Siten on mahdollista, että 
lapset tilaavat heidän käytettävissään olevilla 
päätelaitteilla katseltavikseen sellaisia ohjel-
mia, joiden esittäminen on nykyisen kuvaoh-
jelmalain nojalla kielletty 18 vuotta nuo-
remmille. 

Kuvaohjelmalain mukaan tilausohjelma-
palvelun tarjoaja saa pitää 18 vuotta nuorem-
pien saatavilla vain heille lain mukaan esitet-
täviksi ja levitettäviksi hyväksyttyjä sekä tar-
kastuksesta vapautettuja kuvaohjelmia ja nii-
den ohjelmasisältöjä. Palvelun tarjoaja on si-
ten velvollinen samalla tavalla kuin kuvaoh-
jelmien muut levittäjät huolehtimaan siitä, et-
tä tarkastamattomia ohjelmia pidetään tarjol-
la palvelussa ainoastaan täysi-ikäisten käyttä-
jien saatavilla. Rikoslaissa (39/1889) kuva-
ohjelman laiton esittäminen tai levittäminen 
alaikäiselle säädetään rangaistavaksi teoksi.  

Viime aikoina tilausohjelmapalveluiden 
tarjonta on lisääntynyt. Kaikki valtakunnalli-
set televisioyhtiöt ovat käynnistäneet palve-
luita, joissa viestintäverkon välityksellä pide-
tään televisiossa esitettyjä ohjelmia yleisön 

saatavilla. Televisioyhtiöt asettavat lähettä-
miään ohjelmia lähetyksen jälkeen tietyksi 
ajaksi yleisön saataville Internetin kautta ti-
lauspohjalta. Televisioyhtiöt saattavat myös 
asettaa ohjelmia yleisön saataville tilausoh-
jelmapalveluissaan ennen ohjelmien lähettä-
mistä televisiossa. Televisioyhtiöiden lisäksi 
myös muut toimijat tarjoavat tilausohjelma-
palveluita Internetissä.  

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
11 päivänä joulukuuta 2007 direktiivin 
(2007/65/EY), jolla muutettiin televisiotoi-
mintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten yhteen-
sovittamisesta annettua neuvoston direktiiviä 
(89/552/ETY), jäljempänä televisiodirektii-
viä. televisiodirektiiviä Muutoksilla direktii-
vin soveltamisala laajennettiin koskemaan 
perinteisen televisiotoiminnan lisäksi ver-
koissa välitettäviä tilausohjelmapalveluita ja 
sen nimi muutettiin samalla audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevaksi direktiiviksi. 

Direktiivissä oleva alaikäisten suojelua 
koskeva sääntely pysyy televisiotoiminnan 
osalta entisellään. Alaikäisille haitalliset oh-
jelmat tulee edelleenkin lähettää vain sellai-
sina aikoina, jolloin lapset eivät tavallisesti 
katso televisiota. Uudistetussa direktiivissä 
on uusia säännöksiä, jotka koskevat tilausoh-
jelmapalveluita. Direktiivin 1g artiklan mu-
kaan tilattavalla audiovisuaalisella mediapal-
velulla tarkoitetaan palvelua, jonka me-
diapalvelun tarjoaja tarjoaa ohjelmien katse-
lemiseksi käyttäjän valitsemana ajankohtana 
ja käyttäjän omasta pyynnöstä mediapalvelun 
tarjoajan valikoimista ohjelmista tehdyn luet-
telon pohjalta. Direktiivissä määritellään au-
diovisuaaliseksi mediapalveluksi ainoastaan 
sellaiset televisiolähetyksinä tarjottavat tai ti-
lattavat palvelut, jotka ovat joukkoviestintä-
palveluja eli palveluja, joiden vastaanottajik-
si on tarkoitettu merkittävä osa suuresta ylei-
söstä. Määritelmän ulkopuolelle jätetään 
kaikki palvelut, joiden päätarkoituksena ei 
ole ohjelmien tarjonta, eli palvelut, joissa au-
diovisuaalista sisältöä esiintyy ainoastaan sa-
tunnaisesti eikä sen välittäminen ole palvelun 
päätarkoitus.   

Direktiivin 3 h artiklan mukaan jäsenvalti-
oiden tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet, et-
tä ohjelmat, jotka voivat vakavasti vahingoit-
taa alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalis-



   
  

 

ta kehitystä, ovat saatavilla vain sellaisella 
tavalla, etteivät tällaiset tilausohjelmapalve-
lut ole alaikäisten ulottuvilla.  

Televisioyhtiöiden toimintaan sovelletaan 
televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia 
(744/1998). Lain 19 §:n mukaan televisio-
toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, 
että televisio-ohjelmat, jotka väkivaltaisuu-
tensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai 
kauhua herättämällä taikka muulla näihin 
rinnastettavalla tavalla ovat omiaan vaikut-
tamaan haitallisesti lasten kehitykseen, lähe-
tetään sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät 
tavallisesti katso televisio-ohjelmia. Säännös 
perustuu televisiodirektiivissä vuodesta 1989 
lähtien olleisiin säännöksiin.  

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
35 §:n mukaan Viestintäviraston tehtävänä 
on valvoa kyseisen lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten noudattamis-
ta. Viestintävirasto valvoo myös lapsille hai-
tallisten ohjelmien lähettämistä televisiossa. 

Valtakunnalliset televisiotoiminnan harjoit-
tajat ovat vuodesta 1999 lähtien osana alan  
itsesääntelyä kirjallisella sopimuksella sitou-
tuneet lähettämään lapsille haitalliset ohjel-
mat tiettyjen niin sanottujen vedenjakaja-
aikojen jälkeen. Kyseessä on televisioyhtiöi-
den keskinäinen vapaaehtoinen sopimus. 
Nykyisen sopimuksen mukaan alle 11-
vuotiailta kiellettyjä ohjelmia ei lähetetä ar-
kisin ennen kello 17, alle 13-vuotiailta kiel-
lettyjä ohjelmia ennen kello 19, alle 15-
vuotiailta kiellettyjä ohjelmia ennen kello 21 
eikä alle 18-vuotiailta kiellettyjä ohjelmia 
ennen kello 23.  

Televisioyhtiöt arvioivat lasten kehityksel-
le haitallisia ohjelmia ja niiden lähetysaika-
taulua ottaen huomioon televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain säännökset sekä it-
sesääntelymenetelmänä toimivan vedenjaka-
jasopimuksen periaatteet. Televisioyhtiöt 
suunnittelevat valtakunnallisesti ohjelmiston-
sa ja erityisesti lähetysaikataulut ottaen huo-
mioon lasten ja nuorten suojeluun liittyvät 
näkökohdat. Televisioyhtiöiden ohjelmisto-
jen suunnittelun erityiseen ammattiosaami-
seen kuuluu ohjelmien sisältöjen arviointi. 

Nykyisin televisioyhtiöiden tilausohjelma-
palvelun kautta lähetettävä ohjelmisto tarkas-
tetaan kuvaohjelmalain edellytysten mukai-
sesti, mutta kevennetyssä menettelyssä, joka 

otettiin käyttöön syyskuun 1 päivänä 2007. 
Menettely toteutettiin muuttamalla Valtion 
elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan 
suoritteiden maksullisuudesta annettua ope-
tusministeriön asetusta (1235/2006). Kysees-
sä oli tilapäisratkaisu tilanteessa, jossa televi-
sioyhtiöt ryhtyivät asettamaan tilausohjelma-
palvelun kautta yleisön saataville suuren 
määrän sellaista ohjelmistoa, jotka oli jo lä-
hetetty televisiossa lapsille sopivaan aikaan. 
Tällaisen ohjelmiston tarkastamista ohjelma 
ohjelmalta Valtion elokuvatarkastamossa ei 
pidetty tarpeellisena. Tilalle on löydettävä 
kuvaohjelmien levityksen kehityspiirteet pa-
remmin huomioon ottava ratkaisu. 

Kevennetty tarkastusmenettely voitiin ottaa 
käyttöön, koska televisioyhtiöt ovat arvioi-
neet tilausohjelmapalvelun kautta yleisön 
saatavilla pidettävien ohjelmien sopivuuden 
lapsille jo siinä vaiheessa, kun ne ovat määri-
telleet lähetysaikoja ohjelmien lähettämiselle 
televisiossa. Kevennettyä tarkastusmenette-
lyä sovelletaan ennen niin sanottua kello 21 
vedenjakaja-aikaa esitettyihin tarkastamat-
tomiin ohjelmiin. Kello 21 jälkeen esitettyjen 
ja tarkastamattomien ohjelmien osalta nouda-
tetaan normaalia tarkastusmenettelyä. 

Kevennetyssä tarkastusmenettelyssä televi-
sioyhtiö lähettää Valtion elokuvatarkastamol-
le ikärajahakemuksen, jonka liitteenä on tii-
vistelmä ohjelman sisällöstä sekä tarkastutta-
jan ehdotus ikärajaksi riittävine perustelui-
neen (väkivalta, kauhu, seksi tms. kehityksel-
le haitallinen sisältö). Tarkastaja arvioi ha-
kemusta esitetyn kirjallisen materiaalin poh-
jalta. Tarkastaja vertaa ehdotettua ikärajaa 
mahdollisiin muiden maiden tekemiin ikära-
japäätöksiin, joita on löydettävissä eri mai-
den Internetsivustoilta. Jos tarkastajalla on 
kevennetyn tarkastusmenettelyn jälkeen ai-
hetta epäillä ehdotetun ikärajan sopivuutta, 
Valtion elokuvatarkastamo määrää kuvaoh-
jelman tarkastettavaksi.  

Sen lisäksi, että televisiossa lähetettyjä tai 
lähetettäviä ohjelmia saatetaan lisääntyvässä 
määrin tilausohjelmapalveluina yleisön saa-
taville, samoja ohjelmia saatetaan myös kas-
vavassa määrin levitettäväksi yleisölle erityi-
sesti dvd-tallenteina. Televisioyhtiöt saatta-
vat joissakin tapauksissa tallenteet levityk-
seen itse, joissakin tapauksissa tallenteiden 
monistuksesta ja kaupallisesta levityksestä 



   
  

 

huolehtivat muut levittäjäyhtiöt. Joskus ku-
vaohjelmat ovat televisioyhtiöiden itsensä 
tuottamia televisio-ohjelmia ja yhtiöt voivat 
itse lisensioida ohjelmien kaupallisen tallen-
nelevityksen. 

Kuvaohjelmalain mukainen ennakkotarkas-
tus koskee nykyisin käytännössä vain pientä 
osaa kuvaohjelmien tarjonnasta ja jatkossa 
erilaisten jakelumahdollisuuksien lisääntyes-
sä muun kuin perinteisessä tallennejakelussa 
olevan tai elokuvateattereissa esitettävän ku-
vaohjelmamateriaalin osuus korostuu entises-
tään. 

 
 

2   Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on vapauttaa osa ku-
vaohjelmista ennakkotarkastuksesta. Vapau-
tus koskisi kuvaohjelmia, jotka on mahdollis-
ta esittää televisiossa ennen niin sanottua kel-
lo 21 vedenjakaja-aikaa. Vapautus koskisi 
tällaisia ohjelmia riippumatta siitä, esittääkö 
televisioyhtiö ne ensin televisiolähetykses-
sään vai saatetaanko ne jo ennen televisiolä-
hetystä yleisön saataville tilausohjelmapalve-
luna tai tallenteilla.  

Vapautus koskisi kaikkia tällaisten kuvaoh-
jelmien esittäjiä. Luovuttaessa kuvaohjelmi-
en ennakkotarkastuksesta siirryttäisiin tältä 
osin itsesääntelytyyppiseen menettelyyn, jos-
sa kuvaohjelman levittäjä asettaa ohjelmalle 
ikärajasuosituksen. Ikärajasuositus olisi il-
moitettava Valtion elokuvatarkastamolle, jo-
ka voisi ottaa kuvaohjelman tarkastettavaksi, 
jos on syytä epäillä kuvaohjelman sisältävän 
lasten kehitykseen haitallisesti vaikuttavaa 
aineistoa. 

Ehdotettu ratkaisu on turvallinen lastensuo-
jelun näkökulmasta. Lasten kehitykselle hai-
tallisiksi arvioituja ohjelmia ei tulisi levityk-
seen tarkastamattomina. Ehdotus on myös 
käytännössä yksinkertainen ja selkeä. Televi-
sioyhtiöt arvioivat toiminnassaan sen, mitkä 
ohjelmat ovat sen laatuisia, että niitä ei voida 
lähettää ennen kello 21, koska niiden katso-
taan olevan lasten kehitykselle haitallisia. 

Tässä esityksessä mainituilla keinoilla ei 
täysin pystytä estämään sitä, että lapset ja 
nuoret voivat tulla tekemisiin heidän kannal-
taan ongelmallisten sisältöjen kanssa. Tähän 

vaikuttaa se, että esimerkiksi televisio-
ohjelmia on saatavilla monien kanavien ja 
päätelaitteiden kautta. Useisiin viestinnän 
järjestelmiin ei vielä ole suunniteltu eikä si-
sällytetty lastensuojelun näkökohdat huomi-
oon ottavia kokonaisuuksia. 

Opetusministeriön asettama työryhmä val-
mistelee parhaillaan kuvaohjelmalain koko-
naisuudistusta. Siinä yhteydessä on tarkoitus 
kokonaisuutena tarkastella kaikkien kuvaoh-
jelmien ennakkotarkastuksen tarpeellisuutta. 
Uudistuksessa on mahdollista ottaa huomi-
oon myös itsesääntelyyn liittyvät yhtenäiset 
menettelytavat ja kriteeristöt sekä lisäänty-
neen mediakasvatuksen tarpeet.  

Mediakasvatuksen kehittäminen on tärke-
ässä asemassa lapsi- ja nuorisopolitiikan ke-
hittämisohjelmassa 2007-2011 ja lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiik-
kaohjelmassa. Nämä kysymykset ovat esillä 
myös liikenne- ja viestintäministeriön koor-
dinoimassa arjen tietoyhteiskunnan toiminta-
ohjelmassa. 

Useissa jo käynnissä olevassa opetusminis-
teriön hankkeissa on jo panostettu laajasti 
lasten medialukutaidon kehittämiseen kult-
tuuritoimessa, koulussa ja nuorisotyössä. Ta-
voitteena ovat kestävät ratkaisut mediakasva-
tuksen laajentamiseksi ja vakiinnuttamiseksi 
osaksi lasten ja nuorten elämää päiväkodeis-
sa ja kouluissa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa 
ja nuorisotyössä. Mediakasvatustoimintaa tu-
kevaa tutkimusta on myös syytä edistää. 

Tavoitteena on myös selkiyttää ja varmis-
taa viranomaisten kehittämis- ja koordinaa-
tiovastuu mediakasvatuksessa. 

Vapautettaessa osa kuvaohjelmista ennak-
kotarkastuksesta, levittäjien ei tarvitsisi enää 
maksaa tarkastuksesta säädettyjä maksuja. 
Lakiin sisältyvien velvoitteiden hoitaminen, 
ilmoitusmenettelyn järjestäminen ja kuvatal-
lenteiden levitystilanteen valvonta aiheutta-
vat kuitenkin Valtion elokuvatarkastamolle 
kustannuksia. Tästä syystä nyt ehdotettavan 
vapautuksen piirissä olevien ohjelmien levit-
täjiltä ehdotetaan perittäväksi vuosittainen 
kuvaohjelmalevityksen valvontamaksu. Uusi 
maksu koskisi myös niitä kuvaohjelman le-
vittäjiä, jotka asettavat kuvaohjelmalle 18 
vuoden ikärajan. 

 
 



   
  

 

3   Esi tyksen vaikutukset   

3.1 Taloudelliset vaikutukset  

Televisiossa ennen vedenjakaja-aikaa esi-
tettyjen ohjelmien tarkastamisesta kertyy ny-
kyisin Valtion elokuvatarkastamolle tuloja 
noin 88 000 euroa vuodessa. Ehdotetun muu-
toksen jälkeen nämä tulot jäisivät pois.  

Valtion elokuvatarkastamolle aiheutuu eri-
laisia kustannuksia kuvaohjelmien levitys-
markkinoiden valvonnasta ja rekisterinpidos-
ta. Tämän vuoksi ryhdyttäisiin perimään 
vuosittaista kuvaohjelmalevityksen valvon-
tamaksua. Maksu perittäisiin televisioyhtiöil-
tä ja muilta tilausohjelmapalvelujen tarjoajil-
ta, jotka asettavat ohjelmiaan tilausohjelma-
palveluun. Lisäksi maksu perittäisiin aikuis-
viihteeksi tarkoitettujen kuvaohjelmien levit-
täjiltä ja muiden kuvaohjelmien levittäjiltä, 
jotka ilmoittavat ohjelmiaan suoraan K18-
ikärajaan. Maksu perittäisiin myös tallenne-
levittäjiltä, jotka levittävät ennen kello 21 te-
levision ohjelmistossa olevia ohjelmia. Ny-
kyisin mainittujen kuvaohjelmien levittäjiä 
on yhteensä noin 200. 

Tavoitteena on, että kerättävillä maksuilla 
katettaisiin valvonnasta Valtion elokuvatar-
kastamolle aiheutuvia kustannuksia. Kustan-
nukset saattavat muodostua myös suurem-
miksi kuin tarkastuksesta nyt vapautettavien 
ohjelmien tarkastusmaksujen kertymä. Valti-
on elokuvatarkastamon toiminnan ja siitä ai-
heutuvien kustannusten muutokset on syytä 
ottaa huomioon valtion tulevissa talousarvi-
oissa.  

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksun 
suuruus määriteltäisiin laissa yhtiökohtaisesti 
kiinteänä 800 euron vuosimaksuna. Kuvaoh-
jelmalevityksen valvontamaksusta arvioidaan 
kertyvät Valtion elokuvatarkastamolle noin 
160 000 euroa vuodessa.  

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksu oli-
si sama kaikille maksun suorittamiseen vel-
vollisille kuvaohjelmien levittäjille. Ehdotet-
tu maksu on yksittäiselle liiketoiminnan har-
joittajalle melko vähäinen eikä aiheuta yri-
tyksille liiketoiminnallisia muutoksia.  

 
 
 

3.2 Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vai-
kutukset 

Ehdotettavilla kuvaohjelmalain muutoksilla 
voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon 
lasten mediaturvallisuus siltä osin kuin se 
koskee viime vuosina nopeasti muuttunutta 
kuvaohjelmaympäristöä. Audiovisuaalisia si-
sältöjä voidaan nykyisin levittää useiden ka-
navien kautta, ja uudet teknologiat mahdol-
listavat niiden saatavuuden ajasta ja paikasta 
riippumatta. Mediasisällöt vaikuttavat lasten 
ja nuorten kehitykseen yksilöllisesti ja kehi-
tysvaiheesta riippuen. Vakavimmat riskit 
lapsen kehitykselle syntyvät ikätasolle sovel-
tumattomista sisällöistä.  

Kuvaohjelmalain muutoksella parannetaan 
turvallista mediaympäristöä varmistamalla, 
ettei lasten kehitykselle haitallisiksi arvioitu-
ja ohjelmia tule levitykseen tarkastamattomi-
na. Kuvaohjelmien tarkastamisesta annettu-
jen säännösten rikkominen ja kuvaohjelman 
laiton esittäminen tai levittäminen alaikäisille 
ovat rangaistavia tekoja.  

Kuvaohjelmien levittäjät velvoitetaan aset-
tamaan suositusikäraja itse ohjelmaan tai sen 
yhteyteen kaikissa levityskanavissa. Tämä li-
sää huoltajien ja kasvattajien tietoisuutta ku-
vaohjelman sopivuudesta lapsille ja nuorille. 
Viime kädessä lasten huoltajien on huoleh-
dittava siitä, että lapsia suojellaan sellaisilta 
ohjelmilta, jotka ovat heille haitallisia.  

Samaan aikaan tähän haastavaan toimin-
taympäristöön pyritään lainsäädännöllisten 
keinojen lisäksi kehittämään toimenpiteitä, 
joilla edistetään lasten ja nuorten valmiuksia 
toimia muuttuvassa mediaympäristössä. Me-
dialukutaidolla on yhä tärkeämpi merkitys 
lasten ja nuorten kohdalla. Medialukutaito 
antaa mahdollisuuden  tasapainoiseen ja tur-
valliseen mediasuhteeseen ja aktiiviseen 
osallistumiseen. Kasvattajat tarvitsevat tietoa 
sekä median mahdollisuuksista että uhkista. 
Lastensuojelu ja mediakasvatus eivät kuiten-
kaan saa vaarantaa lasten sananvapautta. 

 Turvallisen mediaympäristön edistämises-
sä tarvitaan monipuolisia keinoja sekä eri 
ministeriöiden ja hallinnonalojen yhteistyötä. 
Keinojen tarpeellisuuden arvioinnissa tarvi-
taan jatkuvaa kehityksen ennakointia. Me-
diakasvatus antaa mediakulttuurissa elämisen 
perusvalmiuksia ja luo mahdollisuuksia va-



   
  

 

lintojen tekemiseen, sisältöjen merkitysten 
arviointiin ja kriittiseen suhtautumiseen. 

 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu opetusministeriön 
asettamassa työryhmässä, jossa jäseninä ovat 
olleet opetusministeriön, liikenne- ja viestin-
täministeriön, oikeusministeriön ja Valtion 
elokuvatarkastamon edustajat. 

Työn valmistelua on tukenut asiantuntija-
ryhmä, jossa on ollut mukana asiantuntijoi-
ta opetusministeriöstä, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä, Viestintävirastosta, Kuluttajavi-
rastosta Valtion elokuvatarkastamosta, Lap-
siasiavaltuutetun toimistosta, Pelastakaa Lap-
set ry:stä, Mannerheimin Lastensuojeluliitos-
ta, Yleisradio Oy:stä, MTV Oy:stä, Nelonen 
Mediasta, Viestinnän Keskusliitosta, Tieto-
liikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Fi-
Com ry:stä, Suomen Elokuvateatteriliitto 

SEOL ry:stä, Suomen elokuvatoimistojen 
liitto SEL ry:stä, Suomen Filmikamari ry:stä, 
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry:stä, 
Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdis-
tys FIGMA ry:stä sekä Helsingin, Jyväskylän 
ja Tampereen yliopistoista. Lisäksi työryhmä 
on kuullut Aikuisviihdekauppiaiden liitto 
ry:n edustajaa.  

Kuvaohjelmien levittäjät ja esittäjät ovat 
pääosin pitäneet ehdotettuja muutoksia oike-
ansuuntaisina, mutta riittämättöminä. Lasten-
suojelujärjestöt ja lastensuojelun asiantuntijat 
ovat pitäneet ehdotettuja muutoksia kannatet-
tavina, mutta korostaneet ikärajojen sisältö-
kuvausten parantamista, esto- ja tunnistejär-
jestelmien kehittämistä sekä ikärajaluokituk-
sia tekevien henkilöiden ja toisaalta myös 
huoltajien asiantuntemuksen lisäämistä.  
Kaikki asiantuntijatahot ovat pitäneet lasten-
suojelun turvaamista uudistusten keskeisenä 
lähtökohtana. 

 



   
  

 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

4 §. Valmistustarkoituksen tai sisällön pe-
rusteella tarkastuksesta vapautetut kuvaoh-
jelmat. Pykälän nykyiset viisi momenttia on 
jaettu kolmeen eri pykälään eli 4, 4 a ja 4 b 
§:ään. Pykälän 1 ja 2 momentti säilyvät ny-
kyisellään. Pykälän 3 ja 4 momentti muodos-
tavat uuden 4 b §:n. Pykälän 5 momentti on 
siirretty uuden 4 a §:n 1 momentiksi. Pykälän 
otsikko on muutettu vastaamaan säännöksen 
sisältöä. 

4 a §. Levittämistavan perusteella tarkas-
tuksesta vapautetut kuvaohjelmat. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 4 a §, jossa tietyt 
television ohjelmistossa olevat kuvaohjelmat 
vapautetaan ennakkotarkastuksesta. Pykälän 
1 momentti vastaa nykyistä 4 §:n 5 moment-
tia. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennakkotar-
kastusvapautus koskee ohjelmia, jotka eivät 
ole televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
lain 19 §:n mukaan lasten kehitykselle haital-
lisena pidettäviä ohjelmia, jotka tulisi lähet-
tää sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät ta-
vallisesti katso televiosta. Valtakunnalliset 
televisioyhtiöt ovat arvoineet nämä ohjelmat 
sopiviksi alle 15-vuotiaille.  

Kyseessä on ohjelmisto, jolla tarkoitetaan 
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
2 §:n 5 kohdassa televisio-ohjelmien muo-
dostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta. 
Vapautus koskisi edellä tarkoitettuja ohjel-
mia riippumatta siitä, esittääkö televisioyhtiö 
ne ensin televisiolähetyksessään vai saate-
taanko ne jo ennen televisiolähetystä yleisön 
saataville tilausohjelmapalveluna tai tallen-
teilla. Kaikki säännöksessä määritellyt oh-
jelmat ehdotetaan vapautettaviksi ennakko-
tarkastuksesta, kun samoja ohjelmia levite-
tään televisiotoiminnan ulkopuolella. Kyse 
voi tällöin olla levittämisestä yleisölle tilaus-
ohjelmapalveluina tai levittämisestä tallen-
teilla. Vapautus koskee kaikkia niitä Suo-
messa toimivia tilausohjelmapalvelun tarjo-
ajia ja tallennelevittäjiä, jotka tarjoavat oh-

jelmistossaan televisiossa ennen kello 21 esi-
tettyjä tai esitettäviä ohjelmia.  

Ennakkotarkastusvelvollisuus koskisi edel-
leen televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
lain 19 §:n mukaan lasten kehitykselle haital-
lisina pidettäviä ohjelmia, jotka tulisi lähettää 
sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät tavalli-
sesti katso televisiota. Televisioyhtiöt ovat 
arvioineet sopivaksi lähettää tällaiset ohjel-
mat niin sanotun kello 21 vedenjakaja-ajan 
jälkeen.  

Ehdotettu ratkaisu vastaa kuvaohjelmien 
markkinoiden tämänhetkisen kehityksen to-
siasioita ja se palvelee myös nykyisiä sään-
nöksiä paremmin tavoitetta kohdella kuvaoh-
jelmien eri levitysmuotoja samalla tavoin. 
Ennen kello 21 televisiossa lähetetyt tai lähe-
tettäväksi aiotut ohjelmat on jo arvioitu sel-
laisiksi, että ne voidaan tai voitaisiin lähettää 
televisiossa alle 15-vuotiaiden katsottaviksi. 

Se, minkä televisioyhtiöiden ohjelmia 
säännös koskisi, määräytyisi televisio- ja ra-
diotoiminnasta annetun lain mukaisesti. Uut-
ta säännöstä sovellettaisiin sellaisiin televi-
siotoiminnan harjoittajiin, jotka ovat televi-
sio- ja radiotoiminnasta annetun lain 5 ja 6 
§:n mukaisesti sijoittautuneet Suomeen. 
(POIST) Lain 5 §:n mukaisesti televisiotoi-
minnan harjoittaja on sijoittautunut Suo-
meen, jos sen päätoimipaikka on Suomessa 
ja ohjelmistoja koskevat päätökset tehdään 
Suomessa. Tämän ensisijaisesti sovellettavan 
säännöksen lisäksi laissa on joukko toissijai-
sesti sovellettavia sijoittautumiskriteereitä.  

Nykyinen televisio- ja radiotoiminnasta 
annettu laki tuli voimaan vuonna 1999. Suo-
malaiset televisiotoiminnan harjoittajat tule-
vat tilausohjelmapalveluissaan tai tallennele-
vityksen kautta saattamaan yleisön saataville 
myös arkistoissaan olevaa, televisiossa ennen 
lain voimaantuloa ja vedenjakaja-ajan käyt-
töönottoa lähetettyjä ohjelmia. Tällaiset oh-
jelmat televisioyhtiöiden ja muiden levittäji-
en tulee arvioida ennen levittämistä, samalla 
tavoin kuin ne arvioidaan ennen televisiossa 
lähettämistä. Jos ohjelma soveltuu lähetettä-



   
  

 

väksi televisiossa ennen kello 21, sitä voitai-
siin levittää ilman ennakkotarkastusta alle 
15-vuotiaille. Ohjelmasta olisi tehtävä lain 11 
§:n mukainen ilmoitus ja sille olisi asetettava 
suositusikäraja.  

Tilausohjelmapalvelun tarjoajan tai tallen-
teen levittäjän tulee tehdä ohjelmista ja nii-
den ikärajoista ehdotetun 3 momentin mu-
kaan tarkastusviranomaiselle eli Valtion elo-
kuvatarkastamolle kuvaohjelmalain 11 §:n 
mukainen ilmoitus. 

Lastensuojelun kannalta on keskeistä, että 
televisioyhtiöt ja muut kuvaohjelmien levittä-
jät asettavat sellaiset ikärajat, jotka kuvaoh-
jelmalaki edellyttää ja että nämä sitovat ikä-
rajat tai ikärajasuositukset ilmoitetaan selke-
ästi. Ikärajat tulee ilmoittaa tilausohjelma-
palvelujen ohjelmatiedoissa ja tallennelevi-
tyksessä olevien ohjelmien kansissa tai 
myyntipakkauksissa. Ikärajamerkintöjen lai-
minlyönti on rangaistava teko.  

Ikärajojen ohella televisiossa lähetettävien 
ja muulla tavoin levitettävien ohjelmien si-
sältökuvaukset ovat erittäin tärkeää kulutta-
jainformaatiota sekä lasten että nuorten mutta 
erityisesti lasten huoltajien ja muiden lasten 
kanssa tekemisissä olevien henkilöiden kan-
nalta. Tällainen kuluttajainformaatio voi 
muodostua myös kuvasymboleista, joiden 
kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulee olla 
tavoitteena kaikkea kuvaohjelmatarjontaa 
koskien. 

Ehdotuksen mukaan Valtion elokuvatar-
kastamo voi määrätä ennakkotarkastuksesta 
vapautetun ja tilausohjelmapalvelussa tai tal-
lennelevityksessä olevan ohjelman tarkastet-
tavaksi. Tarkastusoikeudesta lisättäisiin ni-
menomainen viittaus uuteen 4 b §:n 1 mo-
menttiin. 

Yli 15 vuotta vanhemmille tarkoitetut ku-
vaohjelmat on saatettava tarkastettavaksi 
Valtion elokuvatarkastamossa, jossa ohjel-
malle asetetaan tarkastuksessa määritelty ikä-
raja. Kuvaohjelmalain 3 §:n 2 momentin mu-
kaan tilausohjelmapalvelun tarjoaja voi pitää 
täysi-ikäisten palvelun käyttäjien saatavilla 
kuvaohjelmia niitä ennakolta tarkastuttamat-
ta. Palvelun tarjoajan on kuitenkin samoin 
kuin muidenkin kuvaohjelmien levittäjien 
huolehdittava siitä, että tällaisia kuvaohjel-
mia ja niiden ohjelmasisältöjä pidetään aino-
astaan täysi-ikäisten käyttäjien saatavilla. 

Palvelun tarjoajan on otettava käyttöön tar-
jolla olevat tekniikat, joilla voidaan estää ala-
ikäisten pääsy lapsille haitallisiin sisältöihin. 
Rikoslain 17  luvun 18 b §:ssä kuvaohjelman 
laiton esittäminen tai levittäminen alaikäisel-
le säädetään rangaistavaksi teoksi.  

Nykyisin käytettävissä olevalla tekniikalla 
lasten pääsy alaikäisille kiellettyihin sisältöi-
hin voidaan kattavimmin estää rajoittamalla 
pääsyä materiaaliin salasanaa tai henkilön 
tunnistamista käyttäen. Henkilön tunnistami-
seen on useita teknisiä ratkaisuja, joihin kuu-
luvat esimerkiksi pankkipalveluiden yhtey-
dessä käytettyjen tunnusten käyttö. Palvelun-
tarjoajilta on edellytettävä, että ne ottavat 
käyttöön tarjolla olevien teknisten ratkaisujen 
mukaiset lasten ja nuorten turvallisen me-
diaympäristön kehitykseen vaikuttavat mene-
telmät, joilla voidaan estää lasten pääsy hai-
tallisiin sisältöihin. Tällaiset ratkaisut, jotka 
voivat perustua esimerkiksi käyttäjän tunnis-
tamiseen tai rekisteröintiin, parantavat mer-
kittävästi lasten mediaympäristön turvalli-
suutta. 

Toinen tapa estää aineiston saatavuus niil-
le, joille se ei ole tarkoitettu, on välittää tila-
uspohjaisesti levitettävä aineisto teknisesti 
sellaisessa muodossa, että ainoastaan var-
mennetut vastaanottajat voivat saada aineis-
ton nähtävilleen tai kuultavilleen. Keskeisin 
tällainen menetelmä on salaaminen (koodaus, 
kryptaus). Vastaanottajien käytössä on tällöin 
tietokoneohjelma tai muu väline, jolla salaus 
saadaan avatuksi. 

Kolmas menetelmä on aineiston suodatus. 
Suodatuksen toteuttamiseen on olemassa 
useita menetelmiä. Osa näistä perustuu luet-
teloihin niistä sivuista tai palvelimista, joille 
pääsy on estetty. Toisissa ratkaisuissa määri-
tellään ne sivut, joilla käyttäjä saa vierailla. 
Lisäksi on järjestelmiä, jotka analysoivat 
verkkosivuilla olevaa tai verkkoyhteyksien 
kautta välittyvää aineistoa ja estävät määri-
tellyt kriteerit täyttävän aineiston saannin. 

Koska matkapuhelimia käyttävät nykyisin 
kaikenikäiset, tilausohjelmapalvelut tulee or-
ganisoida siten, että niitä ei voida esteettä ti-
lata matkapuhelimen tekstiviestipalvelun vä-
lityksellä. 

Kaikki pääsyn ja saatavuuden estämisen 
menetelmät kehittyvät nopeasti ja markki-
noille tulee uusia esto- ja suodatuspalveluja. 



   
  

 

Suodatusmenetelmiä on arvosteltu siitä, että 
jotkut niistä suodattavat myös muuta kuin 
suodatettavaksi tarkoitettua aineistoa. Myös 
tässä suhteessa tekniikat kehittyvät paremmin 
toimiviksi. 

Edellä esitetyn lisäksi on erittäin tärkeää, 
että televisioyhtiöt huolehtivat ohjelmien si-
sältöarvioinnissa käytössään olevan asiantun-
temuksen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. 
Arvioinnissa noudatettavaa kriteeristöä tulee 
kehittää alan eri toimijoiden kesken ja yhteis-
työssä Valtion elokuvatarkastamon ja Vies-
tintäviraston kanssa. Kehittäminen sisältää 
arviointiin osallistuvien henkilöiden koulu-
tusta. Näin varmistetaan se, että televisioyh-
tiöiden noudattamat kriteerit ovat yhteneväi-
siä. Samalla tulee huolehtia siitä, että kriteerit 
ovat medianeutraaleja ja laajemminkin yh-
teensopivat koko media-alalla käytössä ole-
viin arviointikäytäntöihin nähden. 

Yleisön ja valveutuneiden kansalaisten pa-
lautetta on tärkeää seurata ja arvioida yhtenä 
nyt edelleen kehittyvän itsesääntelyn ohjau-
tumiseen vaikuttavana seikkana. 

Suurin vastuu yhteiskunnassa lasten ja 
nuorten turvallisesta median käytöstä on ko-
deilla ja vanhemmilla ja muilla huoltajilla. 
Kotien ja huoltajien mahdollisuuksia tästä 
vastuusta huolehtimiseen tulee tukea. Tärkeä 
merkitys on tässä työssä sillä, että on saata-
villa tietoja ja neuvontaa median vaikutuksis-
ta ja käytöstä. 

Nyt ehdotetun lainmuutoksen jälkeen ku-
vaohjelmalain säännökset täyttävät tilausoh-
jelmapalvelujen osalta myös audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 3 h ar-
tiklan mukaiset vaatimukset. Direktiivin 
säännöksen mukaan jäsenvaltioiden tulee 
huolehtia, että tilattavat audiovisuaaliset me-
diapalvelut, jotka voivat vakavasti haitata 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan taval-
la, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset nor-
maalisti kuule tai näe niitä.  

4 b §. Tarkastuksesta vapautetun kuvaoh-
jelman ottaminen tarkastettavaksi. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 b §, 
jossa säädetään ennakkotarkastuksesta va-
pautetun kuvaohjelman ottamisesta tarkastet-
tavaksi. Säännöksen 1 momentin mukaan 
tarkastusviranomainen voi määrätä ennakko-
tarkastuksesta vapautetun ja tilausohjelma-

palvelussa tai tallennelevityksessä olevan oh-
jelman tarkastettavaksi. Muilta osin uusi py-
kälä vasta nykyisen 4 §:n 3 ja 4 momentin 
asiasisältöä. 

5 §. Esityksen järjestäjän toiminnan perus-
teella tarkastuksesta vapautetut kuvaohjel-
mat. Pykälän säädösviittaus korjataan uusien 
pykälien lisäämisen johdosta. Suomen elo-
kuva-arkisto on vuoden 2008 alusta muutettu 
Kansalliseksi audiovisuaaliseksi arkistoksi. 
Säännökseen tehdään muutokseen liittyvä 
korjaus.  

12 §. Merkinnät. Esityksen mukaan ennak-
kotarkastuksesta vapautettavien kuvaohjel-
mien levittäjät asettavat jatkossa itse ohjel-
man suositusikärajan. Lain 12 §:n 1 momen-
tin 7 kohtaan lisätään maininta uuden 4 §:n 3 
momentin mukaan ennakkotarkastuksesta 
vapautettavaan kuvaohjelmaan tai sen yhtey-
teen tehtävistä ikärajasuositusmerkinnöistä.  

18 §. Muutoksenhaku tarkastusviranomai-
sen päätökseen. Pykälän 2 momentissa ehdo-
tetaan säädettäväksi 21 §:ssä tarkoitettua ku-
vaohjelmalevityksen valvontamaksua koske-
vasta muutoksenhausta.  

21 §. Maksut. Pykälässä säädetään tarkas-
tusviranomaisen päätöksistä perittävistä 
maksuista. Pykälään lisättäisiin uusi 2 mo-
mentti, jossa säädettäisiin kuvaohjelmalevi-
tyksen valvontamaksusta. Luovuttaessa mää-
rättyjen kuvaohjelmien ennakkotarkastukses-
ta siirtyy tarkastusviranomaisen valvonnan 
painopiste nykyistä enemmän  jälkivalvonta-
tehtäviin. Valtion elokuvatarkastamo pitää 
myös lain 15 §:n mukaisesti kuvaohjelmare-
kisteriä. 

Näiden suoritteiden kustannukset ehdote-
taan perittäväksi kuvaohjelmalevityksen val-
vontamaksulla. Maksun avulla katettaisiin 
Valtion elokuvatarkastamolle laissa säädetty-
jen tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kustan-
nuksia.  

21 a §. Valvontamaksun maksuvelvolli-
suus.Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 21 a 
§, jossa säädettäisiin maksuvelvollisuudesta. 
Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksun olisi 
velvollinen suorittamaan sellainen tilausoh-
jelmapalvelujen tarjoaja tai kuvaohjelmatal-
lenteen levittäjä, joka tarjoaa tai levittää ylei-
sölle kuvaohjelmia, jotka on 4 §:n 3 momen-
tin mukaisesti vapautettu tarkastuksesta tai 
joille on asetettu 11 §:ssä tarkoitetun ilmoi-



   
  

 

tuksen yhteydessä 18 vuoden ikäraja. Uuden 
säännöksen mukaan maksu voitaisiin ulottaa 
koskemaan myös sellaisia ohjelmia, joista 
ohjelman valmistaja tai maahantuoja ja viime 
kädessä esittäjä tai levittäjä tekee lain 11 §:n 
mukaisen ilmoituksen ja asettaa ohjelmalle 
18 vuoden ikärajan. Tarve levityksessä ole-
van ohjelmiston seurantaan ja markkinoiden 
valvontaan on näiden ohjelmien kohdalla 
samanlainen kuin ennakkotarkastuksesta täs-
sä esityksessä vapautettavaksi ehdotettujen 
ohjelmien kohdalla.  

Vuoden 2007 alussa voimaan tullut kuva-
ohjelmalain 14 a § valvontatarkastuksen 
muodossa tehtävästä jälkivalvonnasta on ai-
heuttanut lisätyötä Valtion elokuvatarkasta-
molle myös 18 vuoden ikärajamerkinnän 
saaneiden kuvaohjelmien osalta. Säätämällä 
valvontamaksu näiden  kuvaohjelmien levit-
täjille pyritään myös vähentämään tapauksia, 
joissa tarkastusmaksun välttämiseksi lapsien 
katsottavaksi sopiviin kuvaohjelmiin merki-
tään ikärajaksi 18 vuotta ja näin tarpeetto-
masti rajoitetaan alaikäisten sananvapautta. 

 Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan ti-
lausohjelmapalvelun tarjoajalla tai kuvaoh-
jelmatallenteen levittäjällä on velvollisuus 
maksaa vuosittainen maksu maksukaudelta, 
joka on kalenterivuosi. Velvollisuus maksun 
maksamiseen alkaa sen kalenterivuoden ai-
kana, jolloin valvontamaksuvelvollisuuteen 
johtavaa toimintaa ryhdytään harjoittamaan. 
Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksua ei 
palautettaisi, vaikka toiminnan harjoittaja lo-
pettaisi toimintansa kesken kalenterivuotta.  

21 b §. Valvontamaksun suuruus. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 21 b §, jossa sää-
dettäisiin valvontamaksun suuruudesta. Tar-
kastuksesta vapautettavien ohjelmien tallen-
nelevityksen ja tilausohjelmapalvelujen val-
vontamaksu säädettäisiin yhtiökohtaisesti 
kiinteänä vuosimaksuna. Tilausohjelmapal-
velun ja tallennelevityksen vuosittainen val-
vontamaksuksi ehdotetaan 800 euroa. Maksu 
olisi sama riippumatta eri yritysten levityk-
sessä olevien ohjelmien lukumäärästä. 

Valtion elokuvatarkastamo seuraa ilmoi-
tusmenettelyn piirissä olevaa ohjelmistoa ja 
määrää ohjelmia tarkastettavaksi, jos on syy-
tä epäillä, että kuvaohjelma sisältää aineistoa, 
joka on laissa tarkoitetulla tavalla omiaan 
vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen. 

Ennakkotarkastuksesta vapautettavan ohjel-
miston laajentuessa tarve huolehtia kuvaoh-
jelmien levitysmarkkinoiden valvonnasta ko-
rostuu entisestään.  

Kuvaohjelmalain 4 §:n 4 momentin nojalla 
tarkastettavaksi otettujen kuvaohjelmien tar-
kastamisesta perittäisiin normaali tarkastus-
maksu. Ikärajamerkinnällä K 18 varustetuista 
kuvaohjelmista voidaan lain 11 §:n mukaan 
pyytää tarvittaessa kopio. Tällöin on käytän-
nössä kyse kuvaohjelmista, joihin epäillään 
sisältyvän sisältöä, jonka levittäminen ja esit-
täminen on kriminalisoitu rikoslain 17 luvun 
17, 18 tai 18 a §:ssä.  

21 c §. Valvontamaksun määrääminen ja 
periminen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uu-
si 21 c §, jossa on säännökset kuvaohjelma-
levityksen valvontamaksun määräämisestä ja 
perimisestä. Ehdotettu 1 momentti sisältää 
säännöksen siitä, että maksu peritään vuosit-
tain kahdessa erässä. Tämä on kohtuullista 
maksuvelvollisten kannalta. Maksun määrää 
maksettavaksi Valtion elokuvatarkastamo. 
Ehdotettu 1 momentti sisältää säännöksen 
muutoksenhakuoikeudesta Valtion elokuva-
tarkastamon maksun määräämistä koskevaan 
päätökseen lain 18 §:n mukaisesti.  

Ehdotettu 2 momentti sisältää viittauksen 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annettuun lakiin (367/1961). Kuvaoh-
jelmalevityksen valvontamaksua peritään 
Valtion elokuvatarkastamon palveluista, jot-
ka ovat julkisoikeudellisia suoritteita. Siksi 
maksu voidaan myös periä kyseisen lain mu-
kaisessa järjestyksessä ilman tuomiota tai 
päätöstä. Myös valtion maksuperustelain 
(150/1992) 11 § sisältää vastaavan viittauk-
sen, joka koskee laissa tarkoitettuja julkisoi-
keudellisia suoritteita. Momentissa ehdote-
taan säädettäväksi myös viivästyskorosta ja 
viivästysmaksusta. Sääntely on valtion mak-
superusteasetuksen (211/1992) 3 §:n mukai-
nen.  

23 §. Rangaistussäännös. Lain 23 §:ssä on 
säännökset seuraamuksista laissa säädettyjen 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Py-
kälän 3 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi viit-
taus uuteen 4 §:n 3 momenttiin, jonka mukai-
sesti tarkastuksesta vapautettavaan ohjel-
maan tai sen yhteyteen on tehtävä merkintä 
asetetusta ikärajasuosituksesta. Sellaisten oh-
jelmien levittämisestä, joihin ei ole tehty 



   
  

 

säädettyjä merkintöjä, voitaisiin tuomita sak-
koon. 

Rikoslain 17 luvun 18 b §:ssä säädetään 
rangaistavaksi kuvaohjelmien levittäminen ja 
esittäminen ikärajaluokitusten vastaisesti. 
Nämä säännökset soveltuvat myös tilausoh-
jelmapalveluna kuvaohjelmien tarjoamiseen 
yleisön saataville. 

 
2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2009. 

 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

3.1 Lasten suojelemiseksi välttämättö-
mät sananvapauden rajoitukset 

Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on 
sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus 
ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, 
mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään en-
nakolta estämättä. Lailla voidaan säätää ku-
vaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi 
välttämättömiä rajoituksia. Näin voidaan ra-
joittaa lasten oikeutta vastaanottaa sellaisia 
kuvaohjelmiin sisältyviä viestejä, joiden ar-
voidaan vaikuttavan haitallisesti heidän kehi-
tykseensä.  

Kyseessä on perustuslain erityinen rajoitus-
lauseke, niin sanottu yksilöity lakivaraus, jo-
ka valtuuttaa säätämään lailla lasten suojele-
miseksi välttämättömistä kuvaohjelmia kos-
kevista rajoituksista. Yksilöityjen lakivaraus-
ten tarkoituksena on perustuslakivaliokunnan 
mukaan määrittää tavallisen lain säätäjän ra-
joitusmahdollisuus mahdollisimman täsmäl-
lisesti ja tiukasti siten, ettei perustuslain teks-
teissä anneta avoimempaa perusoikeuden ra-
joitusvaltuutta kuin välttämättä on tarpeen 
(PeVM 25/1994 vp, s. 5).  

Esityksessä ehdotetaan vähennettäväksi 
puuttumista sananvapauteen luopumalla lais-
sa erikseen määriteltyjen kuvaohjelmien en-
nakkotarkastuksesta. Kyse on tilausohjelma-
palveluna tai tallenteena yleisölle levitettä-
vistä kuvaohjelmista, jotka eivät ole televi-
sio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n 
mukaan lasten kehitykselle haitallisena pidet-
täviä, jotka tulisi lähettää sellaiseen aikaan, 

jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisio-
ta. Televisioyhtiöiden ja muiden kuvaohjel-
mien levittäjien on ilmoitettava tällaiselle oh-
jelmalle asettamansa  ikärajasuositus tarkas-
tusviranomaisille tehtävän ilmoituksen yh-
teydessä. Tarkastusviranomainen voi laissa 
säädetyin edellytyksin määrätä myös tällaiset 
kuvaohjelmat tarkastettaviksi.  

Lainsäädännön lisäksi tulee parantaa tosi-
asiallisia keinoja lasten suojelemiseksi haital-
lisilta kuvaohjelmilta. Tilausohjelmapalvelu-
jen tarjontaa tulee lastensuojelutarkoitukses-
sa kehittää edelleen niin, että alaikäisten pää-
sy täysi-ikäisille tarkoitettuihin ohjelmiin es-
tetään. Televisioyhtiöiden tulee nykyistä 
enemmän kiinnittää huomiota kuvaohjelmien 
sisältöarviointiin. Kotien ja huoltajien mah-
dollisuuksia vastata lasten median käytöstä 
tulee tukea. Nämä toimenpiteet tukevat osal-
taan kuvaohjelmalain lastensuojelullisten ta-
voitteiden toteutumista.  

Ehdotetulla muutoksella laajennetaan sa-
nanvapautta kuitenkin ottaen huomioon las-
ten suojelemiseksi välttämättömät rajoituk-
set.  

 
3.2 Kuvaohjelmalevityksen valvonta-

maksu  

Lakiehdotuksen 21 a §:ssä ehdotetaan, että 
tarkastuksen ulkopuolelle jäävien kuvaoh-
jelmien esittäjiltä ja levittäjiltä peritään ku-
vaohjelmalevityksen valvontamaksu. Ehdo-
tusta on tarkasteltava perustuslain 81 §:n val-
tion veroja ja maksuja koskevan sääntelyn 
kannalta. 

Valtion verosta säädetään perustuslain 81 
§:n 1 momentin mukaan lailla, joka sisältää 
säännökset verovelvollisuuden ja veron suu-
ruuden perusteista sekä verovelvollisen oike-
usturvasta. Verolaista tulee yksiselitteisesti 
ilmetä verovelvollisuuden piiri. Lain sään-
nösten tulee olla myös sillä tavoin tarkkoja, 
että lakia soveltavien viranomaisten harkinta 
veroa määrättäessä on sidottua. Valtion vi-
ranomaisten virkatoimien, palvelujen ja 
muun toiminnan maksullisuuden sekä mak-
sujen suuruuden yleisistä perusteista sääde-
tään perustuslain 81 §:n 2 momentin perus-
teella lailla.  

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt vero-
jen ja maksujen välistä rajanvetoa ainakin 



   
  

 

rautatielakia koskevassa lausunnossaan 
PeVL 66/2002 vp, rahoitustarkastusta koske-
vassa lausunnossaan PeVL 67/2002 vp sekä 
lausunnoissa PeVL 61/2002 vp ja PeVL 
3/2003 vp, jotka molemmat koskivat viestin-
tämarkkinalakia. Myös sähköisen viestinnän 
tietosuojalakia koskevassa perustuslakivalio-
kunnan lausunnossa PeVL 9/2004 vp on kä-
sitelty asiaa. 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tul-
kintakäytännön mukaan maksuille on omi-
naista, että ne ovat korvauksia tai vastikkeita 
julkisen vallan palveluista. Muut rahasuori-
tukset valtiolle ovat sen sijaan valtiosääntö-
oikeudellisesti arvioiden yleensä veroja. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 
hahmotellut eräitä seikkoja, jotka maksun tu-
lisi täyttää, jotta se olisi valtiosääntöoikeu-
dellisesti arvioiden maksu eikä vero. Suorit-
teiden, joista maksu peritään, tulee olla jolla-
kin tavalla yksilöitävissä. Jos rahasuoritus 
peritään yleisesti jonkin toiminnan rahoitta-
miseen, kyseessä on valtiosääntöoikeudelli-
sesti pikemminkin vero kuin maksu. Vaikka 
maksuluonteen edellytyksenä ei olekaan täysi 
kustannusvastaavuus, maksun suuruuden ja 
määräytymisperusteiden tulee kuitenkin säi-
lyttää jokin yhteys suoritteen tuottamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin. Mitä suuremmaksi 
ero maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen 
tehtävään liittyvän suoritteen tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä 
lähempänä on pitää suoritusta verona.  

Merkitystä voi olla myös sillä, onko asian-
omaisen suoritteen vastaanottaminen vapaa-
ehtoista vai pakollista. Veron suuntaan viit-
taa, jos suoritusvelvollisuuden aiheuttamista 
suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus 
koskee suoraan lain nojalla tietyt tunnusmer-
kit täyttäviä oikeussubjekteja.  

Rahasuorituksen mahdollisella rajoitetulla 
käyttötarkoituksella ei perustuslakivaliokun-
nan lausuntokäytännön mukaan ole merkitys-
tä suorituksen valtiosääntöoikeudellista luon-
netta arvioitaessa. 

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksua 
tulee arvioida perustuslakivaliokunnan aset-
tamien edellä mainittujen kolmen kriteerin 
mukaisesti.  

Maksua vastaavien suoritteiden yksilöitä-
vyyden kannalta asiaa voidaan arvioida seu-

raavasti. Kuvaohjelmalevityksen valvonta-
maksun avulla katetaan Valtion elokuvatar-
kastamolle tiettyjen laissa säädettyjen tehtä-
vien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, 
mikä viittaa valvontamaksun veronluontei-
suuteen. 

Maksun määräytymisperusteiden yhteyttä 
suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kustan-
nuksiin voidaan arvioida seuraavasti. Kuva-
ohjelmalevityksen valvontamaksussa on vain 
yksi maksuluokkaa. Maksuvelvollisuus mää-
rätään siis yleisin kriteerein kiinnittämättä 
maksun suuruutta yksilöllisesti mihinkään 
kuvaohjelmien levittäjien vastaanottamiin 
suoritteisiin. Maksuvelvollisuus kytkeytyy 
yleisesti Valtion elokuvatarkastamon tietyn-
laisen toiminnan rahoittamiseen, eikä kysy-
mys näin ollen ole Valtion elokuvatarkasta-
mon erikseen yksilöitävissä oleviin suorittei-
siin liittyvästä vastikkeesta.  Kuvaohjelmale-
vityksen valvontamaksua on tällä kriteerillä 
arvioituna pidettävä ennemminkin verona 
kuin maksuna.  

Suoritteen vastaanottamisen pakollisuutta 
voidaan arvioida seuraavasti. Kuvaohjelma-
levityksen valvontamaksu tulee maksettavak-
si, jos toimiluvan haltija harjoittaa tietynlais-
ta toimintaa. Maksuvelvollisia ovat kaikki 
säännöksessä tarkoitetut tilausohjelmapalve-
lun tarjoajat ja tallennelevittäjät. Valvonta-
maksua on tälläkin kriteerillä arvioituna pi-
dettävä ennemmin verona kuin maksuna. 

Koska kuvaohjelmalevityksen valvonta-
maksu on valtionsääntöoikeudellisessa mie-
lessä arvioituna vero, ehdotettu säännös on 
pyritty laatimaan siten, että siitä ilmenee vä-
hintään verovelvollisuuden ja veron suuruu-
den perusteet, verovelvollisten oikeusturva ja 
verovelvollisten piiri perustuslain 81 §:ssä 
edellytetyllä tavalla.  

 
 

3.3 Säätämisjärjestyksen arviointi 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotukset 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:



   
  

 

 
Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 
kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuvaohjelmien tarkastamisesta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain 

(775/2000) 4 ja 5 §, 12 §:n 1 momentin 7 kohta, 18 §:n 2 momentti ja 23 §,  
sellaisina kuin niistä on 12 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1380/2006 ja 23 § laissa 

656/2004, ja 
lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 21 a - 21 c § seuraavasti:  

 
 

4 § 

Valmistustarkoituksen tai sisällön perusteella  
tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat 

Mitä 3 §:ssä säädetään, ei koske vuorovai-
kutteisia kuvaohjelmia. 

Esittämis- ja levittämisrajoitukset eivät 
myöskään koske kuvaohjelmia: 

1) jotka on valmistettu yksinomaan koulu-
tusta tai muuta sivistyksellistä tarkoitusta, 
tieteellistä tutkimusta tai harrastustoimintaa 
varten; 

2) jotka on valmistettu yksinomaan mark-
kinointia varten, lukuun ottamatta kuvaoh-
jelman markkinointia alle 18-vuotiaille;  

3) jotka sisältävät yksinomaan tai pääasial-
lisesti musiikkiesityksiä taikka toisinnoksia 
kulttuuri-, urheilu- tai liikuntatapahtumista 
tai hartaustilaisuuksista taikka muista vastaa-
vista tilaisuuksista ja tapahtumista; 

4) jotka sisältävät yksinomaan ajankohtais-
ta uutisaineistoa; 

5) jotka sisältävät kaikenikäisille lapsille 
sopivia animaatio-, leikki-, askartelu- tai 
muita vastaavia esityksiä; tai 

6) joissa käsitellään matkailua, ympäristöä 
tai niihin verrattavia aiheita. 

 

4 a §  

Levittämistavan perusteella tarkastuksesta 
vapautetut kuvaohjelmat 

Televisiossa lähetettävän kuvaohjelman saa 
esittää sitä ennakolta tarkastuttamatta. Tele-
visiossa lähetettävästä ohjelmasta säädetään 
televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa 
(744/1998).  

Kuvaohjelman saa tilausohjelmapalveluna 
tai tallenteena levittää yleisölle ennakolta 
tarkastuttamatta: 

1) jos se ei ole sellainen televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain 19 §:n mukaisesti 
lasten kehitykselle haitallisena pidettävä oh-
jelma, joka tulisi lähettää sellaiseen aikaan, 
jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisio-
ta, ja  

2) jos se on televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain 5 ja 6 §:n säännösten mukaisesti 
Suomeen sijoittautuneella televisiotoiminnan 
harjoittajalla ohjelmistossaan. 

Tilausohjelmapalvelun tarjoajan tai kuva-
ohjelmatallenteen levittäjän on ilmoitettava 
tarkastusviranomaiselle ohjelmalle asetta-
mansa ikärajasuositus 11 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen yhteydessä.  

 



   
  

 

4 b §  

Tarkastuksesta vapautetun kuvaohjelman ot-
taminen tarkastettavaksi  

Tarkastusviranomainen voi määrätä 4 ja 4 a 
§:ssä tarkoitetun kuvaohjelman tarkastetta-
vaksi ja velvoittaa kuvaohjelman valmista-
jan, maahantuojan, esittäjän tai levittäjän 
toimittamaan sille kopion ohjelmasta, jos on 
syytä epäillä kuvaohjelman sisältävän aineis-
toa, joka tässä laissa tarkoitetulla tavalla on 
omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehi-
tykseen. 

Tarkastusviranomaisen on kiellettävä tar-
kastettavaksi määrätyn kuvaohjelman esittä-
minen ja levittäminen 18 vuotta nuoremmil-
le, jos kuvaohjelmaa ei tämän lain säännös-
ten mukaan saa hyväksyä heille esitettäväksi 
ja levitettäväksi.  

 
5 § 

Esityksen järjestäjän toiminnan perusteella 
tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat 

Muunkin kuin 4 ja 4 a §:ssä tarkoitetun ku-
vaohjelman saa tarkastuttamatta esittää 18 
vuotta nuoremmille yliopiston, ammattikor-
keakoulun ja muun julkisen valvonnan alai-
sen oppilaitoksen sekä yleisen kirjaston ja 
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toi-
minnassa samoin kuin tieteellisiä tai taiteelli-
sia kysymyksiä käsittelevässä kongressissa, 
tieteellisen yhdistyksen kokouksessa ja niihin 
verrattavassa tilaisuudessa.  

 
 

12 § 

Merkinnät 

Esitettävään ja levitettävään kuvaohjel-
maan tai sen yhteyteen on tehtävä selvästi 
havaittava merkintä, josta ilmenee: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ikärajasuositus tarkastamattomalle vuo-
rovaikutteiselle kuvaohjelmalle ja 4 §:n 3 
momentissa tarkoitetulle tilausohjelmalle ja 
tallenteelle.  

 
 

18 §  

Muutoksenhaku tarkastusviranomaisen  
päätökseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutosta Valtion elokuvatarkastamon tai 

valtion elokuvalatutakunnan päätöksistä pe-
rittäviin maksuihin haetaan siten kuin valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksua 
koskevasta Valtion elokuvatarkastamon pää-
töksestä  haetaan kuitenkin muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

21 § 

Maksut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kuvaohjelmalevityksen valvonnasta aiheu-

tuvien kustannusten kattamiseksi peritään 
Valtion elokuvatarkastamolle  kuvaohjelma-
levityksen valvontamaksu. 

 
 

21 a §  

Valvontamaksun maksuvelvollisuus  

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksun 
on velvollinen suorittamaan sellainen tilaus-
ohjelmapalvelun tarjoaja tai kuvaohjelmatal-
lenteen levittäjä, joka tarjoaa tai levittää ylei-
sölle kuvaohjelmia, jotka on 4 §:n 3 momen-
tin mukaisesti vapautettu tarkastuksesta tai 
joille on asetettu 11 §:ssä tarkoitetun ilmoi-
tuksen yhteydessä 18 vuoden ikäraja. 

Maksuvelvollisuus alkaa sinä kalenteri-
vuonna, jonka aikana tilausohjelmapalveluja 
ryhdytään tarjoamaan tai tallenteita levittä-
mään. Valvontamaksua ei palauteta, vaikka 
toiminnan harjoittaja lopettaa toimintansa 
kesken kalenterivuoden. 

 
 
 
 
 



   
  

 

21 b § 

Valvontamaksun suuruus 

Kuvaohjelmalevityksen vuosittainen val-
vontamaksu 21 a §:ssä tarkoitetulta tarjoajal-
ta tai levittäjältä on  800 euroa.  

 
21 c § 

Valvontamaksun määrääminen ja periminen 

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksu pe-
ritään vuosittain kahdessa erässä. Maksun 
määrää maksettavaksi Valtion elokuvatarkas-
tamo. Muutoksenhausta maksun määräämistä 
koskevaan Valtion elokuvatarkastamon pää-
tökseen säädetään 18  §:ssä.  

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään. Jollei 
maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, 
maksamattomalle määrälle peritään vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä 
tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästys-
koron sijasta viranomainen voi periä viiden 

euron suuruisen viivästysmaksun, jos viiväs-
tyskoron määrä jäisi tätä pienemmäksi. 

 
23 § 

Rangaistussäännös 

Joka tahallaan 
1) esittää tai levittää 18 vuotta nuoremmal-

le kuvaohjelmaa ennen kuin se on hyväksytty 
alaikäisille esitettäväksi ja levitettäväksi siten 
kuin tässä laissa säädetään, 

2) esittää tai levittää kuvaohjelmaa, josta ei 
ole tehty tarkastusviranomaiselle 11 §:ssä 
tarkoitettua ilmoitusta, tai 

3) esittää tai levittää kuvaohjelmaa, jossa 
tai jonka yhteydessä ei ole 4 §:n 3 momentis-
sa tai 12 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä, on 
tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikos-
lain (39/1889) 17 luvun 17, 18, 18 a tai 18 b 
§:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa sää-
detä ankarampaa rangaistusta, kuvaohjelmien 
tarkastamisesta annettujen säännösten rik-
komisesta sakkoon. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20   . 
————— 

 
 

Helsingissä päivänä   kuuta 200 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin 

 
 
 



   
  

 

Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 
kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuvaohjelmien tarkastamisesta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain 

(775/2000) 4 ja 5 §, 12 §:n 1 momentin 7 kohta, 18 §:n 2 momentti ja 23 §,  
sellaisina kuin niistä on 12 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1380/2006 ja 23 § laissa 

656/2004, ja 
lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 21 a - 21 c § seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat 

 
 
Mitä 3 §:ssä säädetään, ei koske vuorovai-

kutteisia kuvaohjelmia. 
Esittämis- ja levittämisrajoitukset eivät 

myöskään koske kuvaohjelmia: 
1) jotka on valmistettu yksinomaan koulu-

tusta tai muuta sivistyksellistä tarkoitusta, tie-
teellistä tutkimusta tai harrastustoimintaa var-
ten; 

2) jotka on valmistettu yksinomaan markki-
nointia varten, lukuun ottamatta kuvaohjel-
man markkinointia alle 18-vuotiaille;  

3) jotka sisältävät yksinomaan tai pääasial-
lisesti musiikkiesityksiä taikka toisinnoksia 
kulttuuri-, urheilu- tai liikuntatapahtumista tai 
hartaustilaisuuksista taikka muista vastaavista 
tilaisuuksista ja tapahtumista; 

4) jotka sisältävät yksinomaan ajankohtaista 
uutisaineistoa; 

5) jotka sisältävät kaikenikäisille lapsille 
sopivia animaatio-, leikki-, askartelu- tai mui-
ta vastaavia esityksiä; tai 

6) joissa käsitellään matkailua, ympäristöä 
tai niihin verrattavia aiheita. 

Tarkastusviranomainen voi kuitenkin mää-
rätä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun kuvaoh-
jelman tarkastettavaksi ja velvoittaa kuvaoh-
jelman valmistajan, maahantuojan, esittäjän 

4 § 

Valmistustarkoituksen tai sisällön perus-
teella  tarkastuksesta vapautetut kuvaohjel-

mat 

Mitä 3 §:ssä säädetään, ei koske vuorovai-
kutteisia kuvaohjelmia. 

Esittämis- ja levittämisrajoitukset eivät 
myöskään koske kuvaohjelmia: 

1) jotka on valmistettu yksinomaan koulu-
tusta tai muuta sivistyksellistä tarkoitusta, 
tieteellistä tutkimusta tai harrastustoimintaa 
varten; 

2) jotka on valmistettu yksinomaan mark-
kinointia varten, lukuun ottamatta kuvaoh-
jelman markkinointia alle 18-vuotiaille;  

3) jotka sisältävät yksinomaan tai pääasial-
lisesti musiikkiesityksiä taikka toisinnoksia 
kulttuuri-, urheilu- tai liikuntatapahtumista 
tai hartaustilaisuuksista taikka muista vastaa-
vista tilaisuuksista ja tapahtumista; 

4) jotka sisältävät yksinomaan ajankohtais-
ta uutisaineistoa; 

5) jotka sisältävät kaikenikäisille lapsille 
sopivia animaatio-, leikki-, askartelu- tai 
muita vastaavia esityksiä; tai 

6) joissa käsitellään matkailua, ympäristöä 
tai niihin verrattavia aiheita. 

 
 
 
 



   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

tai levittäjän toimittamaan sille kopion oh-
jelmasta, jos on syytä epäillä kuvaohjelman 
sisältävän aineistoa, joka tässä laissa tarkoi-
tetulla tavalla on omiaan vaikuttamaan hai-
tallisesti lasten kehitykseen. 

Tarkastusviranomaisen on kiellettävä tar-
kastettavaksi määrätyn kuvaohjelman esittä-
minen ja levittäminen 18 vuotta nuoremmille, 
jos kuvaohjelmaa ei tämän lain säännösten 
mukaan saa hyväksyä heille esitettäväksi ja 
levitettäväksi.  

Televisiossa lähetettävän kuvaohjelman saa 
esittää sitä ennakolta tarkastuttamatta. Televi-
siossa lähetettävästä ohjelmasta säädetään te-
levisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa 
(744/1998).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 a §  

Levittämistavan perusteella tarkastuksesta 
vapautetut kuvaohjelmat 

Televisiossa lähetettävän kuvaohjelman saa 
esittää sitä ennakolta tarkastuttamatta. Tele-
visiossa lähetettävästä ohjelmasta säädetään 
televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa 
(744/1998).  

Kuvaohjelman saa tilausohjelmapalveluna 
tai tallenteena levittää yleisölle ennakolta 
tarkastuttamatta: 

1) jos se ei ole sellainen televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain 19 §:n mukaisesti 
lasten kehitykselle haitallisena pidettävä oh-
jelma, joka tulisi lähettää sellaiseen aikaan, 
jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisio-
ta, ja  

2) jos se on televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain 5 ja 6 §:n säännösten mukaises-
ti Suomeen sijoittautuneella televisiotoimin-
nan harjoittajalla ohjelmistossaan. 

Tilausohjelmapalvelun tarjoajan tai kuva-
ohjelmatallenteen levittäjän on ilmoitettava 
tarkastusviranomaiselle ohjelmalle asetta-
mansa ikärajasuositus 11 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen yhteydessä.  

 
 

4 b §  

Tarkastuksesta vapautetun kuvaohjelman ot-
taminen tarkastettavaksi  

 
Tarkastusviranomainen voi määrätä 4 ja 4 

a §:ssä tarkoitetun kuvaohjelman tarkastet-
tavaksi ja velvoittaa kuvaohjelman valmista-
jan, maahantuojan, esittäjän tai levittäjän 
toimittamaan sille kopion ohjelmasta, jos on 
syytä epäillä kuvaohjelman sisältävän aineis-
toa, joka tässä laissa tarkoitetulla tavalla on 
omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten ke-
hitykseen. 

Tarkastusviranomaisen on kiellettävä tar-



   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

  
 
 
 
 

5 § 

Esityksen järjestäjän toiminnan perusteella 
tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat 

Muunkin kuin 4 §:ssä tarkoitetun kuvaoh-
jelman saa tarkastuttamatta esittää 18 vuotta 
nuoremmille yliopiston, ammattikorkeakou-
lun ja muun julkisen valvonnan alaisen oppi-
laitoksen sekä yleisen kirjaston ja Suomen 
elokuva-arkiston toiminnassa samoin kuin 
tieteellisiä tai taiteellisia kysymyksiä käsitte-
levässä kongressissa, tieteellisen yhdistyksen 
kokouksessa ja niihin verrattavassa tilaisuu-
dessa.  

 
 
 

kastettavaksi määrätyn kuvaohjelman esittä-
minen ja levittäminen 18 vuotta nuoremmille, 
jos kuvaohjelmaa ei tämän lain säännösten 
mukaan saa hyväksyä heille esitettäväksi ja 
levitettäväksi.  

 
5 § 

Esityksen järjestäjän toiminnan perusteella 
tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat 

Muunkin kuin 4 ja 4 a §:ssä tarkoitetun 
kuvaohjelman saa tarkastuttamatta esittää 18 
vuotta nuoremmille yliopiston, ammattikor-
keakoulun ja muun julkisen valvonnan alai-
sen oppilaitoksen sekä yleisen kirjaston ja 
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toi-
minnassa samoin kuin tieteellisiä tai taiteelli-
sia kysymyksiä käsittelevässä kongressissa, 
tieteellisen yhdistyksen kokouksessa ja niihin 
verrattavassa tilaisuudessa.  

 
 

 
 
 

12 § 

Merkinnät 

Esitettävään ja levitettävään kuvaohjelmaan 
tai sen yhteyteen on tehtävä selvästi havaitta-
va merkintä, josta ilmenee: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ikärajasuositus tarkastamattomalle vuo-
rovaikutteiselle kuvaohjelmalle.  
 

12 § 

Merkinnät 

Esitettävään ja levitettävään kuvaohjel-
maan tai sen yhteyteen on tehtävä selvästi 
havaittava merkintä, josta ilmenee: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ikärajasuositus tarkastamattomalle vuo-
rovaikutteiselle kuvaohjelmalle ja 4 §:n 3 
momentissa tarkoitetulle tilausohjelmalle ja 
tallenteelle.  
 

 
 
 

18 §  
 
 
Muutoksenhaku tarkastusviranomaisen pää-

tökseen 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Muutosta tarkastusviranomaisen tai valtion 
elokuvalautakunnan päätöksistä perittäviin 
maksuihin haetaan siten kuin valtion maksu-

18 §  
 

Muutoksenhaku tarkastusviranomaisen pää-
tökseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutosta Valtion elokuvatarkastamon tai 

valtion elokuvalautakunnan päätöksistä perit-
täviin maksuihin haetaan siten kuin valtion 
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perustelaissa (150/1992) säädetään. 
 
 
 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
21 § 

Maksut 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksua kos-
kevasta Valtion elokuvatarkastamon päätök-
sestä haetaan kuitenkin muutosta valittamal-
la siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
21 § 

Maksut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kuvaohjelmalevityksen valvonnasta aiheu-

tuvien kustannusten kattamiseksi peritään 
Valtion elokuvatarkastamolle  kuvaohjelma-
levityksen valvontamaksu. 

 
21 a §  

Valvontamaksun maksuvelvollisuus ja mak-
sun suuruus 

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksun on 
velvollinen suorittamaan sellainen tilausoh-
jelmapalvelun tarjoaja tai kuvaohjelmatal-
lenteen levittäjä, joka tarjoaa tai levittää 
yleisölle kuvaohjelmia, jotka on 4 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti vapautettu tarkastuksesta 
tai joille on asetettu 11 §:ssä tarkoitetun il-
moituksen yhteydessä 18 vuoden ikäraja. 

Maksuvelvollisuus alkaa sinä kalenteri-
vuonna, jonka aikana tilausohjelmapalveluja 
ryhdytään tarjoamaan tai tallenteita levittä-
mään. Valvontamaksua ei palauteta, vaikka 
toiminnan harjoittaja lopettaa toimintansa 
kesken kalenterivuoden. 

 
21 b § 

Valvontamaksun suuruus 

Kuvaohjelmalevityksen vuosittainen val-
vontamaksu 21 a §:ssä tarkoitetulta tarjo-
ajalta tai levittäjältä on  800 euroa.  

 
21 c § 

Valvontamaksun määrääminen ja periminen 

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksu pe-
ritään vuosittain kahdessa erässä. Maksun 
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määrää maksettavaksi Valtion elokuvatar-
kastamo. Muutoksenhausta maksun määrää-
mistä koskevaan Valtion elokuvatarkastamon 
päätökseen säädetään 18  §:ssä.  

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään. Jollei 
maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, 
maksamattomalle määrälle peritään vuotuis-
ta viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 
§:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Vii-
västyskoron sijasta viranomainen voi periä 
viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos 
viivästyskoron määrä jäisi tätä pienemmäksi. 

 
 

  
 

23 § 

Rangaistussäännös 

Joka tahallaan 
1) esittää tai levittää 18 vuotta nuoremmalle 

kuvaohjelmaa ennen kuin se on hyväksytty 
alaikäisille esitettäväksi ja levitettäväksi siten 
kuin tässä laissa säädetään, 

2) esittää tai levittää kuvaohjelmaa, josta ei 
ole tehty tarkastusviranomaiselle 11 §:ssä tar-
koitettua ilmoitusta, tai 

3) esittää tai levittää kuvaohjelmaa, jossa tai 
jonka yhteydessä ei ole 12 §:ssä tarkoitettuja 
merkintöjä, 

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava ri-
koslain (39/1889) 17 luvun 17, 18, 18 a tai 
18 b §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, kuvaohjel-
mien tarkastamisesta annettujen säännösten 
rikkomisesta sakkoon. 

23 § 

Rangaistussäännös 

Joka tahallaan 
1) esittää tai levittää 18 vuotta nuoremmal-

le kuvaohjelmaa ennen kuin se on hyväksytty 
alaikäisille esitettäväksi ja levitettäväksi siten 
kuin tässä laissa säädetään, 

2) esittää tai levittää kuvaohjelmaa, josta ei 
ole tehty tarkastusviranomaiselle 11 §:ssä tar-
koitettua ilmoitusta, tai 

3) esittää tai levittää kuvaohjelmaa, jossa 
tai jonka yhteydessä ei ole 4 §:n 3 momentis-
sa tai 12 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä, on 
tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikos-
lain (39/1889) 17 luvun 17, 18, 18 a tai 
18 b §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, kuvaohjel-
mien tarkastamisesta annettujen säännösten 
rikkomisesta sakkoon. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20   . 
——— 
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