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EDUSKUNNAN VASTAUS 159/2006 vp
Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista (HE 99/2006 vp).

Valiokuntakäsittely
Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 20/2006 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
lapsipornografian levittämisen estotoimista
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on lasten ja heidän
perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy
ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin.
2§

lain 13 §:ssä tarkoitetun teletoimintailmoituksen.
3§
Teleyrityksen oikeus päättää tarjoamistaan
palveluista
Teleyrityksellä on oikeus tarjota palvelujaan
siten, että niiden avulla ei ole pääsyä lapsipornosivustoihin.

Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) lapsipornosivustolla lasta esittävän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä internetin kautta; sekä
2) teleyrityksellä sellaista viestintämarkkinalain (393/2003) 2 §:n 17 kohdan mukaista verkkoyritystä tai 19 kohdan mukaista palveluyritystä, joka on velvollinen hakemaan mainitun lain
4 §:n mukaisen toimiluvan tai tekemään saman
HE 99/2006 vp
LiVM 20/2006 vp

4§
Lapsipornosivustojen kartoitus
Poliisi voi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa lapsipornosivustoista.
Poliisi pyytää ja vastaanottaa tätä tarkoitusta
varten tarvittavia tietoja muun muassa kansalaisjärjestöiltä, yksityisiltä henkilöiltä, teleyrityksiltä ja viranomaisilta.
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5§

6§

Tiedottamisvelvollisuus

Salassapito ja tietojen luovutus

Poliisin on laadittava tiedote, jossa kerrotaan
sivustolle pääsyn olevan estetty tässä laissa tarkoitetusta syystä. Tiedotetta laatiessaan poliisi
voi tehdä yhteistyötä teleyritysten kanssa. Tiedotteen on tultava nähtäväksi joka kerta, kun sivustolle pääsy estetään. Tiedotteessa on mainittava seuraavat seikat:
1) pääsy sivustolle on estetty;
2) perusteet pääsyn estämiselle;
3) tiedot tahoista, joihin voidaan tarvittaessa
olla yhteydessä; ja
4) 3 kohdassa tarkoitettujen tahojen yhteystiedot.

Poliisin 4 §:n mukaisesti laatimat luettelot
ovat salassa pidettäviä. Teleyrityksen työntekijän ja teleyrityksen lukuun toimivan vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
23 ja 35 §:ssä säädetään.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, poliisilla
on oikeus antaa tieto 4 §:ssä tarkoitetusta luettelosta teleyritykselle.
7§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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