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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 2/2000 vp laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Eduskunnalle on sivistysvaliokunta antanut
asiasta mietintönsä n:o 5/2000 vp.
Eduskunta edellyttää, että Suomi kiirehtii

EU-tason toimenpiteitä, joilla voitaisiin ehkäistä lapsille haitallisen aineiston leviäminen eri kanavien, myös Intemetin välityksellä.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
kuvaohjelmien tarkastamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
lluku

Yleiset säännökset
1§

Soveltamisala
Tässä laissa säädetään kuvaohjelmien tarkastamisesta sekä erityisesti niiden esittämistä ja levittämistä koskevista lasten suojelemiseksi välttämättömistä rajoituksista.

kuttaa näyttölaitteella näkyviin tapahtumiin,
kuten video- ja tietokonepeliä;
3) tilausohjelmapalvelulla kuvaohjelman ja
sen ohjelmasisällön pitämistä televerkon välityksellä yleisön saatavilla; sekä
4) levittämisellä kuvaohjelman tarjoamista
yleisölle ostettavaksi, vuokrattavaksi, lainattavaksi tai muulla tavalla luovuteltavaksi
sekä tilausohjelmapalvelun tarjoamista.
2luku

2 §

Kuvaohjelman tarkastaminen ja
luokittelu

Määritelmiä

3§

Tässä laissa tarkoitetaan:
'1) kuvaohjelmalla elokuvaa tai muuta liikkuvina kuvina katseltavaksi tarkoitettua tallennetta, kuten filmiä, videokasettia, tietokonelevykettä tai kuvalevyä;
2) vuorovaikutteisella kuvaohjelmalla sellaista kuvaohjelmaa, jonka käyttäjä voi vai-

Esittämis- ja levittämisrajoitukset

200630

Kuvaohjelmaa ei saa julkisesti esittää eikä
levittää 18 vuotta nuoremmille ennen kuin
ohjelma on tämän lain mukaisesti hyväksytty
esttettäväksi ja levitettäväksi, ellei jäljempänä toisin säädetä.
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Tilausohjelmapalvelun tarjaaja saa pitää 18
vuotta nuorempien saatavilla vain heille tämän lain mukaan esitettäviksi tai levitettäviksi hyväksyttyjä sekä tarkastuksesta vapautettuja kuvaohjelmia ja niiden ohjelmasisältöjä.

4§
Tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat
Mitä 3 §:ssä säädetään, ei koske vuorovaikutteisia kuvaohjelmia.
Esittämis- ja levittämisrajoitukset eivät
myöskään koske kuvaohjelmia:
1) jotka on valmistettu yksinomaan koulutusta tai muuta sivistyksellistä tarkoitusta,
tieteellistä tutkimusta tai harrastustoimintaa
varten;
2) jotka on valmistettu yksinomaan markkinomtia varten, lukuun ottamatta kuvaohjelman markkinointia alle 18-vuotiaille;
3) jotka sisältävät yksinomaan tai pääasiallisesti musiikkiesityksiä taikka tOisionoksia 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
muita vastaavia esityksiä; tai
6) joissa käsitellään matkailua, ympäristöä
tai niihin verrattavia aiheita.
Tarkastusviranomainen voi kuitenkin määrätä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun kuvaohjelman tarkastettavaksi ja velvoittaa kuvaohjelman valmistajan, maahantuojan, esittäjän
tai levittäjän toimittamaan sille kopion ohJelmasta, jos on syytä epäillä kuvaohjelman
sisältävän aineistoa, joka tässä laissa tarkoitetulla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen.
Tarkastusviranomaisen on kiellettävä tarkastettavaksi määrätyn kuvaohjelman esittäminen 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. Televisiossa lähetettävästä ohjelmasta säädetään
televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa (744/1998).
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5§

Esityksen järjestäiän toiminnan perusteella
tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat
Muunkin kuin 4 §:ssä tarkoitetun kuvaohjelman saa tarkastuttamatta esittää 18 vuotta
nuoremmille yliopiston, ammattikorkeakoulun ja muun julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen sekä yleisen kirjaston ja Suomen
elokuva-arkiston toiminnassa samoin kuin
tieteellisiä tai taiteellisia kysymyksiä käsittelevässä kongressissa, tieteellisen yhdistyksen
kokouksessa ja niihin verrattavassa tilaisuudessa.

6 §

Tarkastuksesta vapauttaminen luvan
perusteella
Tarkastusviranomainen voi antaa luvan
esittää 18 vuotta nuoremmille kuvaohjelmia
niitä ennakolta tarkastuttamatta kuvaohjelmien esittämistä varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa.
Lupa voidaan antaa määräajaksi useampaakm tilaisuutta varten. Lupaan voidaan
liittää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa
sekä katsojien ikää koskevia tarpeellisia ehtoja.
Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan saaja
rikkoo tätä lakia tai luvan ehtoja tai jos esitettyjen kuvaohjelmien sisältö antaa siihen
aihetta. Lupa voidaan peruuttaa myös silloin,
kun tarkastusviranomaiselle on lupaa haettaessa annettu virheellisiä tietoja.

7 §

Lasten kehitykselle haitalliset ohjelmat
Lasten kehitykselle haitallisena kuvaohjelmana pidetään kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi
tai kauhua herättämällä taikka muulla näihin
rinnastettavana tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen.
Kuvaohjelmaa 1 momentin mukaan arvioitaessa on otettava huomioon, millaisessa
yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa
kuvataan.
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8§

3 luku

Tarkastettavan kuvaohjelman hyväksyminen

Kuvaohjelmia koskevat ilmoitukset ja
merkinnät

Tarkastusviranomaisen on hyväksyttävä
kuvaohjelma esitettäväksi ja levitettäväksi
kaikenikäisille, jos se ei ole 7 §:n mukaan
arvioituna lasten kehitykselle haitallinen,
taikka asetettava sen esittämiselle ja levittämiselle ikäraja. Kuvaohjelman esittäminen ja
levittäminen voidaan 7 §:ssä säädetyillä
perusteilla kieltää 18 vuotta nuoremmilta
taikka ohjelman sisällön mukaan asettaa kuvaohjelmalle 15, 11 tai 7 vuoden ikäraja.
Kuvaohjelman hyväksymisen edellytykseksi tarkastusviranomainen voi asettaa hakijalle
velvoitteen poistaa ohjelmasta kohdat, joiden
arvioidaan 7 §:ssä säädettyjen perusteiden
nojalla olevan lasten kehitykselle haitallista.
Kuvaohjelman, jolle on määrätty ikäraja,
saa esittää enintään kaksi vuotta sille hyväksyttyä ikärajaa nuoremmallekin silloin,
kun hän on 18 vuotta täyttäneen seurassa.

9§

11§
Ilmoitusvelvollisuus
Kuvaohjelman valmistajan tai maahantuojan on tehtävä tarkastamattomasta ohjelmasta, josta ei ole tehty tarkastusviranomaiselle 9 §:ssä tarkoitettua tarkastushakemusta,
ilmoitus tarkastusviranomaiselle ennen sen
esittämistä tai levittämistä.
Ilmoituksessa on mainittava ilmoituksen
tekijä, kuvaohjelman alkuperäinen ja kotimaisessa jakelussa käytettävä nimi sekä ohjelman valmistaja, valmistusmaa ja kesto.
Ilmoituksessa on myös selostettava ohjelman
pääsisältö. Kopio kuvaohjelmasta on toimitettava tarkastusviranomaiselle pyydettäessä.
Jos kuvaohjelmasta ei ole tehty 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, kuvaohjelman
esittäjän tai levittäjän on huolehdittava ilmoituksen tekemisestä.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske kuvaohjelmaa, joka esitetään 5 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa tai tilaisuudessa.

Tarkastushakemus
12 §
Hakemus kuvaohjelman hyväksymisestä
esitettäväksi ja levitettäväksi 18 vuotta nuoremmille tehdään tarkastusviranomaiselle.
Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi
ja osoite sekä tarkastettavan kuvaohjelman
alkuperäinen ja sen kotimaisessa jakelussa
käytettäväksi tarkoitettu nimi. Hakemukseen
on liitettävä kuvaohjelman kopio ja selostus
ohjelman sisällöstä.

10 §

Ohjelman uudelleen tarkastaminen
Lainvoimaisen päätöksen estämättä tarkastusviranomainen voi hakemuksesta ottaa kuvaohjelman uudelleen tarkastettavaksi ja luokiteltavaksi.

Merkinnät
Esitettävään ja levitettävään kuvaohjelmaan tai sen yhteyteen on tehtävä selvästi
havaittava merkintä, josta ilmenee:
1) ohjelman nimi, kesto ja tarkastusviranomaisen antama tunnistenumero;
2) ohjelman valmistajan tai maahantuojan
nimi;
3) tieto siitä, onko ohjelma tässä laissa
säädetyllä tavalla hyväksytty esitettäväksi ja
levitettäväksi 18 vuotta nuoremmille;
4) tieto tarkastusviranomaisen hyväksymästä kuvaohjelman ikärajaluokituksesta, jos
Iuokitusta koskeva päätös on tehty;
5) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kohtien poistaminen;
6) että tarkastamattomasta kuvaohjelmasta
on tehty ilmoitus tarkastusviranomaiselle;
sekä
7) ikärajasuositus tarkastamattomalle vuorovaikutteiselle kuvaohjelmalle ottaen huomioon 8 §:n mukaiset ikärajat
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Tarkastusviranomainen päättää tarkemmin
1 momentissa tarkoitettujen tietojen merkintätavoista.
4luku

~äi~:f~imäärä,

ja
jolloin päätös on tullut
lainvoimaiseksi; sekä
4) tieto valituksesta ja valituksen johdosta
annetuista päätöksistä, jos tarkastusviranomaisen päätökseen on haettu muutosta.

Tarkastusviranomainen
16 §
13 §

Tarkastusviranomainen

Luettelo tarkastetuista kuvaohjelmista

14 §

Tarkastusviranomainen julkaisee määräajoin luettelon tarkastetuista kuvaohjelmista. Luettelossa tulee olla kunkin kuvaohjelman nimi, kesto ja tunnistenumero sekä tarkastuspäätöksen sisältö.

Kuvaohjelman tarkastaminen

17 §

Tarkastusviranomainen määrää yhden tai
useamman tarkastajan suorittamaan kuvaohjelman tarkastuksen sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
Jos tarkastukseen osallistuvat tarkastajat
ovat eri mieltä, J?äätökseksi tulee se mielipide, jota tarkastajien enemmistön on katsottava kannattaneen, sekä äänten jakaantuessa
tasan se mielipide, joka on hakijalle edullisempi.
Tarkastajista osan tulee olla lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen
viestintään perehtyneitä.
Tarkastusviranomainen voi tarkastuksessa
käyttää apunaan asiantuntijoita.

Tarkastusviranomaisen antamat lausunnot

Tässä laissa tarkoitettuna tarkastusviranomaisena toimii Valtion elokuvatarkastamo.

15 §

Kuvaohjelmarekisteri
Tarkastusviranomainen pitää rekisteriä tämän lain mukaan sille ilmoitetuista ja sen
tarkastamista kuvaohjelmista. Jokaisella on
oikeus saada tietoja rekisteristä.
Tarkastusviranomaiselle ilmoitettuja kuvaohjelmia koskevaan rekisteriin merkitään:
1) kuvaohjelman nimi, kesto ja valmistusvuosi;
2) tarkastusviranomaisen kuvaohjelmalle
antama tunnistenumero; sekä
3) kuvaohjelman valmistaja ja maahantuoja.
Tarkastusviranomaisen tarkastamia kuvaohjelmia koskevaan rekisteriin merkitään 2
momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi:
1) tarkastuksen hakija;
2) tarkastusviranomaisen päätöksen sisältö

Tarkastusviranomainen antaa pyynnöstä
lausuntoja viranomaisille näiden käsitellessä
kuvaohjelmia koskevia toimivaltaansa kuuluvia asioita.
5 luku

Muutoksenhaku
18 §

Muutoksenhaku tarkastusviranomaisen
päätökseen
Muutosta tarkastusviranomaisen kuvaohjelman tarkastamista, esittämistä ja levittämistä koskevaan päätökseen sekä 6 §:n esityslupaa koskevaan päätökseen haetaan valittamalla valtion elokuvalautakunnalta.
Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Muutosta tarkastusviranomaisen tai valtion
elokuvalautakunnan päätöksistä perittäviin
maksuihin haetaan siten kuin valtion maksuperustelaissa (15011992) säädetään.
Valitus on käsiteltävä elokuvalautakunnassa kiireellisenä.
19 §

Valtion elokuvalautakunta
Valtion elokuvalautakunnassa on euheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muu-
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ta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Lautakunnan jäsenten esteellisyyteen sovelletaan tuomareiden esteellisyyttä koskevia
säännöksiä.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Muista jäsenistä ja varajäsenistä tulee osan olla perehtyneitä lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään. Lautakunta voi käyttää apunaan asiantuntijoita.
Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin perehtynyt
jäsen ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä.
Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide,
j_9ta jäsenten enemmistö on kannattanut.
Aänten mennessä tasan päätökseksi tulee se
mielipide, joka on valittajalle edullisempi.
20 §

Muutoksenhaku valtion elokuvalautakunnan
päätökseen

Muutosta valtion elokuvalautakunnan päätökseen haetaan valittamalla korkeimmalta
hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
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tä, että tiedon antaminen siitä ei loukkaa
kuvaohjelmaan liittyviä tekijänoikeuksia tai
aiheuta tarkastushakemuksen tekijälle tai
muulle asiaan osalliselle taloudellista vahinkoa tai vaaranna tarkastuksen tarkoituksen
toteutumista. Tarkastusviranomaisen asiakirjoihin sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (62111999) säädetään.
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
tarkoitettua ilmoitusta, tai
3) esittää tai levittää kuvaohjelmaa, jossa
tai jonka yhteydessä ei ole 12 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä,
on tuomittava, jollei teko ole rangaistava
rikoslain (39/1889) 17 luvun 17, 18 tai
18 a §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kuvaohjelmien tarkastamisesta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.
24 §

6 luku

Tarkemmat säännökset

Erinäiset säännökset

Tarkemmat säännökset elokuvalautakunnan
kokoontumisesta, puheenjohtajan tehtävistä,
päätösten ja lausuntojen allekirjoittamisesta,
jäsenten palkkioista, siitä, että jäsenet vannovat tuomarinvalan, sekä asioiden muusta
valmistelusta elokuvalautakunnassa annetaan valtioneuvoston asetuksella.

21 §
Maksut

Tämän lain mukaisesta tarkastusviranomaisen ja valtion elokuvalautakunnan päätöksestä voidaan periä maksu, jonka suuruutta
määrättäessä noudatetaan, mttä valtion maksuperustelaissa ja sen nojalla annettavassa
opetusministeriön asetuksessa säädetään.

7 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
25 §

22 §

Voimaantulo

Kuvaohjelman tallenteen julkisuus

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin
myöhemmin tehtyine muutoksineen:

Tarkastusviranomaiselle lähetetty kuvaohjelma on pidettävä salassa, jos ei ole ilmeis-
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1) elokuvien tarkastuksesta 29 päivänä
toukokuuta 1965 annettu laki (29911965);
2) elokuvien tarkastuksen toimittamisesta
29 päivänä toukokuuta 1965 annettu laki
(300/1965); sekä
3) video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki (697/f987).
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
26 §

Siirtymäsäännös
Valtion elokuvatarkastamossa, valtion elokuvalautakunnassa ja tuomioistuimessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevassa
asiassa noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos ennen
tämän lain voimaantuloa tehty tarkastushakemus koskee sellaista elokuvaa tai muuta
kuvaohjelmaa, jota tämän lain mukaan ei

HE 2/2000 vp
tarvitse tarkastaa, hakemus käsitellään tämän lain mukaisena kuvaohjelmaa koskevana ilmoituksena. Jos hakemus koskee alaikäisille tarkoitettua ikärajaluokitusta, noudatetaan tämän lain säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa 18 vuotta
nuoremmille esitettäviksi ja levitettäviksi
hyväksyttyjen kuvaohjelmien tarkastusta
koskevissa päätöksissä määrätyt 16 ja 14
vuoden ikärajat muuttuvat tämän lam voimaan tullessa tässä laissa tarkoitetuksi 15
vuoden ikärajaksi, 12 ja 10 vuoden ikärajat
11 vuoden ikärajaksi sekä 8 ja 6 vuoden
ikärajat 7 vuoden ikärajaksi.
Sellaisesta elokuvasta ja muusta kuvaohjelmasta, jota tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaan ei ole
hyväksytty esitettäväksi tai levitettäväksi 18
vuotta täyttäneille, tulee tehdä 11 §:n mukainen ilmoitus Valtion elokuvatarkastamolle
ennen sen esittämistä tai levittämistä täysiikäisille. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse
tehdä tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten mukaan tarkastuksesta
vapautetuista kuvaohjelmista.

Laki
Valtion elokuvatarkastamosta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Elokuvien ja muiden kuvaohjelmien tarkastamista varten on Valtion elokuvatarkastamo, joka on opetusministeriön alainen.
V altwn elokuvatarkastamon tehtävänä on
toimia kuvaohjelmien tarkastamisesta annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettuna tarkastusviranomaisena. Lisäksi elokuvatarkastamo hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille laissa tai
valtioneuvoston asetuksessa erikseen säädetään.
2 §
Elokuvatarkastamalla on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3§
Elokuvatarkastamao tehtävistä, viroista ja
niiden kelpoisuusvaatimuksista, virkamiesten
tehtävistä ja muusta hallinnosta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ja
määrätään sen nojalla työjärjestyksellä.

4§
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki
rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänäjoulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 17luvun 17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 56311998, sekä
lisätään 17 lukuun uusi 18 a § seuraavasti:
17 luku

18 a §

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

Kuvaohjelman laiton esittäminen tai
levittäminen alaikäiselle

17 §
Väkivaltakuvauksen levittäminen

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai
tallenteen tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi
pidettävä perusteltuna. Jos elokuvan tai tallenteen sisältämä esitys on tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi tai levitettäväksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain ( 1 )
mukaisesti, ei 1 momentin säännöksiä myöskään sovelleta. Jos tallenteen valmistajalla
tai maahantuojana on ilmeisesti ollut aikomus toimittaa tallenteen sisältämä esitys
edellä tarkoitettuun tarkastukseen ennen tallenteen kaupaksi tai vuokralle tarjoamista tai
luovuttamista, ei valmistamisesta tai maahantuonnista ole tuomittava rangaistusta 1
momentin mukaan.

Joka julkisesti esittää tai levittää
1) 18 vuotta nuoremmalle kuvaohjelmaa,
joka kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun
lain 8 §:n nojalla ei ole hyväksytty esitettäväksi tai levitettäväksi,
2) kuvaohjelmaa sille mainitun lain 8 §:n
nojalla määrätyn ikärajaluokituksen vastaisesti, tai
3) 18 vuotta nuoremmalle tarkastamatoota
kuvaohjelmaa, joka mainitun lain 8 §:n nojalla olisi pitänyt kieltää tai jonka esittämiselle tai levittämiselle olisi pitänyt asettaa
kyseisen henkilön ikää korkeampi ikäraja,
jos kuvaohjelma olisi ollut tarkastettavana,
on tuomittava kuvaohjelman laittomasta
esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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Laki
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (74411998)
19 §:n 1 momentti seuraavasti:
19 §

Lasten kehitykselle haitalliset ohjelmat
Televisiotoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että televisio-ohjelmat, jotka
väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä
vuoksi tai kauhua herättämällä taikka muul-
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la näihin rinnastettavana tavalla ovat omiaan
vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen,
lähetetään sellaiseen aikaan, jolloin lapset
eivät tavallisesti katso televisio-ohjelmia.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

