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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 29.1.2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli kuvaohjelmien tarkasta-
misesta annetun lain (775/2000) uudistaminen ottaen huomioon alaikäisten suojelun tar-
peet sekä teknologian ja markkinoiden kehityksen. Työryhmän tuli tehdä: 1) hallituksen 
muotoon laaditut ehdotukset televisioyhtiöiden tilausohjelmapalveluja koskevan sääntelyn 
ja Euroopan unionissa vuonna 2007 hyväksytyn audiovisuaalisia viestintäpalveluja koske-
van direktiivin asettamien vaatimusten osalta sekä 2) kartoittaa muut tarpeet kuvaohjelma-
lainsäädännön kehittämiseksi. 

Kohdan yksi osalta työryhmä antoi ehdotuksensa 12.9.2008 (opetusministeriön työ-
ryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:23). Ehdotukseen liittyvä lainmuutos (381/2009) tuli 
voimaan 1.7.2009. Tämä työryhmämuistio käsittelee toimeksiannon kohtaa kaksi. 

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin hallitusneuvos Tuula Lybeck ja muiksi jäseniksi 
lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula oikeusministeriöstä, kulttuuriasiainneuvos Kristina Hau-
tala-Kajos opetusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen liikenne- ja viestintä-
ministeriöstä ja johtaja Matti Paloheimo Valtion elokuvatarkastamosta. Sihteereinä toimi-
vat oikeustieteen lisensiaatti Riku Neuvonen Helsingin yliopistosta ja projektisuunnittelija 
Leena Rantala opetusministeriöstä. Asiantuntijaryhmän jäsenistä johtaja Jukka Liedes ja 
ylitarkastaja Maarit Pietinen osallistuivat työryhmän työskentelyyn. 

Työryhmän työtä tuki asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi hallitusneuvos 
Tuula Lybeck. Asiantuntijatyöryhmän jäseniksi kutsuttiin kehityspäällikkö Tiina Aaltonen 
Viestintävirastosta, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, oikeustieteen tohtori Sakari Huo-
vinen Helsingin yliopistosta, neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä, johtaja Satu Kangas, sittemmin lakimies Mikko Hoikka Viestinnän keskuslii-
tosta, toiminnanjohtaja Tero Koistinen Suomen elokuvateatteriliitosta, johtaja Jukka Liedes 
opetusministeriöstä, varapuheenjohtaja Leif Lindblad Suomen elokuvatoimistojen liitosta, 
pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset ry:stä, johtaja Jorma Miettinen, 
sittemmin apulaisjohtaja Petra Wikström MTV Mediasta, psykologian tohtori Anu Mus-
tonen Jyväskylän yliopistosta, toimitusjohtaja Raija Nurmio Suomen Filmikamarista, toi-
minnanjohtaja Riku Olkkonen Figma ry:stä, lakiasiain päällikkö Katri Olmo Yleisradiosta, 
ohjelmajohtaja Marie Rautava, sittemmin nuorisotyön päällikkö Juuso Peura Mannerhei-
min lastensuojeluliitosta, puheenjohtaja Lasse Saarinen Suomen elokuvatuottajista, psyko-
logian tohtori Tarja Salokoski, lakiasiain päällikkö Riikka Tähtivuori, sittemmin lakiasiain 
päällikkö Mika Enäjärvi, sittemmin lakiasiain päällikkö Marko Lahtinen FiCom:sta, pro-
fessori Tapio Varis Tampereen yliopistosta, lakimies Katri Väänänen Kuluttajavirastosta ja 
kuluttajaliiketoiminnan johtaja Marcus Wiklund Nelonen Mediasta. Asiantuntijaryhmää 
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täydennettiin nimeämällä jäseneksi ylitarkastaja Maarit Pietinen Valtion elokuvatarkasta-
mosta sekä tuottaja ja mediakasvattaja Ismo Kiesiläinen Helsingin nuorisoasiainkeskuksesta 
harrastajaelokuvakulttuurin edustajana. 

Työryhmä on työnsä aikana kuullut Opetushallitusta ja Poliisihallitusta sekä pyytänyt 
kirjallisesti näkemyksiä Suomen Aikuisviihdeyrittäjät ry:ltä. Valmistelun aikana työryhmä 
kokosi kaksi pienryhmää, jotka valmistelivat ehdotuksensa teemoista: 1) Kuvaohjelmien 
luokittelujärjestelmä ja ikärajat sekä 2) Mahdollisuudet estää haitallisen kuvaohjelmama-
teriaalin saatavilla olo alaikäisille verkkoympäristössä. Lisäksi opetusministeriö julkaisi 
10.9.2009 tutkimusraportin Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämis-
tarpeet vanhempien näkökulmasta (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2009:25).

Opetusministeriö täsmensi toimeksiantoaan 18.12.2008 siten, että työryhmän tuli tehdä 
ehdotuksensa kuvaohjelmalainsäädännön kehittämiseksi hallituksen esityksen muodossa 
ja samalla antoi työlle määräajaksi 31.8.2009. Työryhmä sai jatkoaikaa ensin 31.12.2009 
ja edelleen 28.2.2010 saakka. Työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Asiantuntijaryhmä 
kokoontui kuusi kertaa. Kumpikin pienryhmä kokoontui kolme kertaa.

Työryhmä katsoo, että lasten suojeleminen nykyisessä mediaympäristössä edellyttää 
uusia toimenpiteitä ja lainsäädäntöä, joka vastaa muuttunutta toimintaympäristöä. Media 
ja erilaiset kuvaohjelmat ovat keskeinen osa lasten elämää, ja internetin käyttö yleistyy yhä 
erityisesti pienten lasten keskuudessa. Median sisällöillä voi olla vakavia haitallisia vaikutuk-
sia lasten kehitykseen, ja toimenpiteitä tarvitaan näiden ehkäisemiseksi ja turvallisen media-
ympäristön kehittämiseksi. Toisaalta median monipuolisen käytön ja oppimisen mahdolli-
suuksia tulee kaikin tavoin edistää.

Työryhmä ehdottaa lakia kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemisestä. Laki korvaisi 
kuvaohjelmien tarkastamisesta vuonna 2000 annetun lain. Lisäksi työryhmä ehdottaa sää-
dettäväksi lakia Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta ja kumottavaksi lain Valtion elo-
kuvatarkastamosta. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus huolehtisi uuden lainsäädännön 
viranomaistehtävistä. Viestintäviraston televisiotoimintaa koskevat lasten suojelemiseen 
liittyvät valvontatehtävät siirtyisivät Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle. Keskuk-
sen tehtävänä olisi myös edistää mediakasvatusta ja lasten mediataitoja yhteistyössä muiden 
viranomaisten ja toimialan yhteisöjen kanssa. Televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia 
muutettaisiin lapsen kehitykselle haitallisten ohjelmien sääntelyn osalta. Rikoslakiin ehdo-
tetaan tehtäväksi uudistuksen edellyttämät muutokset. 

Nykymuotoisesta kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luovuttaisiin. Ikärajajärjestelmä 
säilyisi. Kuvaohjelmien ikärajojen luokittelu siirrettäisiin pääosin kuvaohjelma-alalla työs-
kentelevien henkilöjen tehtäväksi. Kuvaohjelmat olisi luokiteltava tarjottavaksi kaikenikäi-
sille tai niille tulisi asettaa 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja. Ohjelmiin olisi lisättävä ohjelman 
sisältöä kuvaava symboli. Luokittelusta vapautettaisiin eräät sisältönsä perusteella yksilöidyt 
kuvaohjelmatyypit. 

Viranomaisen toiminnan painopiste siirtyisi kuvaohjelmamarkkinoiden jälkivalvontaan. 
Kuka tahansa voisi tehdä viranomaiselle pyynnön kuvaohjelman luokittelun muuttamisesta 
ja viranomainen voisi myös omasta aloitteestaan ottaa kuvaohjelman luokiteltavaksi Viran-
omainen voisi huomauttaa ja viime kädessä määrätä uhkasakon laissa asetettujen velvoittei-
den laiminlyönnistä. Vakavimmat rikkomukset säädettäisiin rangaistaviksi teoiksi. 

Työryhmän muistion liitteenä on liikenne- ja viestintäministeriön lausuma, jossa 
todetaan, että avoimeksi jääneiden kustannusvaikutusten vuoksi liikenne- ja viestintä-
ministeriö ei voi tässä vaiheessa muodostaa lopullista kantaa työryhmän ehdotukseen.
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Saatuaan tehtävänsä suoritetuksi työryhmä jättää kunnioittaen muistionsa opetusmi-
nisteriölle.

   Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2010  
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Hallituksen esitys eduskunnalle kuvaohjelmalainsää-
dännön uudistamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemi-
sestä, jolla säänneltäisiin kuvaohjelmien le-
vittämisrajoituksista lasten suojelemiseksi. 
Laki korvaisi kuvaohjelmien tarkastamisesta 
vuonna 2000 annetun lain.  

Kuvaohjelmalainsäädäntö uudistettaisiin 
vastaamaan paremmin muuttunutta toimin-
taympäristöä. Nykymuotoisesta kuvaohjel-
mien ennakkotarkastuksesta luovuttaisiin. 
Tällä hetkellä ennakkotarkastus koskee elo-
kuvia, tallenteita, eräitä tilausohjelmapalve-
luita sekä pientä osaa video- ja tietokonepe-
leistä. Suuri osa lapsen kehitykselle haitalli-
sista sisällöistä välittyy ulkomailta internetin 
ja satelliittitelevision kautta. Näin ollen en-
nakkotarkastus kohdistuu vain vähäiseen 
osaan sellaista aineistoa, joka voi tulla lasten 
saataville.  

Ikärajajärjestelmä säilyisi. Kuvaohjelmien 
ikärajojen luokittelu siirrettäisiin pääosin ku-
vaohjelma-alalla työskentelevien henkilöjen 
tehtäväksi. Näiden tulisi olla viranomaisen 
hyväksymiä kuvaohjelmaluokittelijoita. Suo-
messa tarjottavat kuvaohjelmat luokiteltaisiin 
yhdenmukaisin perustein. Luokittelu koskisi 
kaikentyyppisiä kuvaohjelmia eli elokuvia, 
televisio-ohjelmia ja pelejä sekä kaikkia ku-
vaohjelman tarjoamisen tapoja eli elokuvate-
atteriesityksiä, tallennelevitystä, televisiolä-
hetyksiä ja internetin tilausohjelmapalveluja.  

Kuvaohjelmat olisi luokiteltava tarjotta-
vaksi kaikenikäisille tai niille tulisi asettaa 7, 
12, 16 tai 18 vuoden ikäraja. Ohjelmiin olisi 
lisättävä ohjelman sisältöä kuvaava symboli. 
Luokittelusta vapautettaisiin eräät sisältönsä 
perusteella yksilöidyt kuvaohjelmatyypit.  

Uudessa järjestelmässä panostettaisiin 
myös muihin lasten turvallisuutta mediaym-
päristössä edistäviin toimenpiteisiin, kuten 

mediakasvatukseen sekä lasten huoltajille ja 
kasvattajille suunnattuun tiedottamiseen. 

Viranomaisen toiminnan painopiste siirtyi-
si kuvaohjelmamarkkinoiden jälkivalvon-
taan. Kuka tahansa voisi tehdä viranomaisel-
le pyynnön kuvaohjelman luokittelun muut-
tamisesta. Viranomainen voisi myös omasta 
aloitteestaan ottaa kuvaohjelman luokitelta-
vaksi. Viranomainen voisi huomauttaa ja 
viime kädessä määrätä uhkasakon laissa ase-
tettujen velvoitteiden laiminlyönnistä. Vaka-
vimmat rikkomukset säädettäisiin rangaista-
viksi teoiksi.  

Kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnasta ja 
luokittelujärjestelmän ylläpitämisestä aiheu-
tuvien kustannusten kattamiseksi perittäisiin 
kuvaohjelman tarjoajilta valvontamaksu. Vi-
ranomaisen palveluista voitaisiin periä mak-
suja valtion maksuperustelain mukaisesti.  

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi 
laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sesta ja kumottavaksi laki Valtion elokuva-
tarkastamosta. Mediakasvatus- ja kuvaohjel-
makeskus huolehtisi uuden lainsäädännön vi-
ranomaistehtävistä. Viestintäviraston televi-
siotoimintaa koskevat lasten suojelemiseen 
liittyvät valvontatehtävät siirtyisivät Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle. 
Keskuksen tehtävänä olisi myös edistää me-
diakasvatusta ja lasten mediataitoja yhteis-
työssä muiden viranomaisten ja toimialan yh-
teisöjen kanssa.  

Myös televisio- ja radiotoiminnasta annet-
tua lakia muutettaisiin lapsen kehitykselle 
haitallisten ohjelmien sääntelyn osalta. Ri-
koslakiin ehdotetaan tehtäväksi uudistuksen 
edellyttämät muutokset. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan     
päivänä    kuuta 20  . 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

Nykyistä lasten mediaympäristöä kuvaavat 
lisääntyvä mediatarjonta, uudet mediamuodot 
ja muuttuneet median käytön tavat. Media ja 
erilaiset kuvaohjelmat ovat keskeinen osa 
lasten elämää, ja internetin käyttö yleistyy 
yhä erityisesti pienten lasten keskuudessa. 
Median sisällöillä voi olla vakavia haitallisia 
vaikutuksia lasten kehitykseen, ja toimenpi-
teitä tarvitaan näiden ehkäisemiseksi ja lasten 
turvallisen mediaympäristön kehittämiseksi. 
Toisaalta median monipuolisen käytön ja op-
pimisen mahdollisuuksia tulee kaikin tavoin 
edistää. 

Lasten suojeleminen nykyisessä mediaym-
päristössä edellyttää uusia toimenpiteitä ja 
lainsäädäntöä, joka vastaa muuttunutta toi-
mintaympäristöä. Mediaympäristön muutok-
seen on kiinnitetty huomiota pääministeri 
Vanhasen II hallituksen ohjelmassa, jonka 
mukaan lasten ja nuorten turvallisen me-
diaympäristön edellytyksiä parannetaan. Vas-
taavat linjaukset sisältyvät myös Lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007—
2011 sekä lasten, nuorten ja perheiden hy-
vinvoinnin politiikkaohjelman tavoitteisiin. 
Myös Euroopan unionin tasolla on korostettu 
uusien keinojen kehittämistä lasten turvalli-
suuden lisäämiseksi uudessa mediaympäris-
tössä, ja medialukutaitojen kehittäminen on 
nostettu esille Euroopan komission useissa 
eri ohjelma-asiakirjoissa. 

Mediaympäristön muutokset ovat lisänneet 
merkittävästi ennaltaehkäisevien toimien, ku-
ten mediakasvatuksen tarvetta. Mediakasva-
tuksen avulla kehitetään mediataitoja, jotka 
auttavat lasta vastaanottamaan ja käsittele-
mään median sisältöjä sekä ymmärtämään 
median roolia yhteiskunnassa. Mediakasva-
tuksen tavoitteena on edistää lasten hyvin-
vointia vahvistamalla heidän mahdollisuuk-
siaan suojautua ja saada suojelua median hai-
tallisilta vaikutuksilta. Tavoitteena on myös 
lisätä lasten mahdollisuuksia osallisuuteen ja 
itsensä ilmaisemiseen. Myös vanhemmat ja 
muut kasvattajat, esimerkiksi kouluissa ja 

päiväkodeissa, tarvitsevat tietoa lasten me-
diamaailmasta, eri-ikäisten lasten kyvyistä 
ymmärtää mediasisältöjä ja keinoista lasten 
turvallisen mediaympäristön ja mediataitojen 
kehittämiseksi. 

Lapsia tulee suojella median haitallisilta 
vaikutuksilta ja mediakasvatuksen koor-
dinointia on tehostettava. Esimerkiksi osa 
lasten huoltajista ei tunne tai käytä elokuvi-
en, DVD-tallenteiden ja video- ja tietokone-
pelien ikärajoja tai televisio-ohjelmien ve-
denjakaja-aikoja lainkaan. Lisäksi lasten 
vanhemmat kaipaavat haitallisista mediasi-
sällöistä tiedottamista sekä kuvaohjelmien 
ikärajoihin ja mediasisältöihin liittyviä palau-
tekanavia. 

 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Kuvaohjelmien tarkastamisesta annettu laki 
(775/2000), jäljempänä kuvaohjelmalaki, tuli 
voimaan vuoden 2001 alusta. Kuvaohjelma-
laissa säädetään perustuslain 12 §:n turvaa-
man sananvapauden välttämättömistä rajoi-
tuksista ja alaikäisten suojelemiseksi tarkoi-
tetuista toimista kuvaohjelmia esitettäessä ja 
levitettäessä. Kuvaohjelmiin kuuluvat eloku-
vat ja muut liikkuvina kuvina katsottavaksi 
tarkoitetut ohjelmat, levitettiinpä niitä tallen-
teilla tai niin sanottuina tilausohjelmapalve-
luina. Tilausohjelmapalveluissa kuvaohjel-
mia pidetään internetin kautta yleisön saata-
villa (video-on-demand). Kuvaohjelmiin kuu-
luvat myös vuorovaikutteiset kuvaohjelmat, 
esimerkiksi video- ja tietokonepelit. 

Kuvaohjelmalain mukaan alle 18-vuotiaille 
tarkoitettuja kuvaohjelmia ei saa julkisesti 
esittää tai levittää ennen kuin ne on tarkastet-
tu. Tarkastusviranomaisena toimii Valtion 
elokuvatarkastamo. Tarkastusviranomaisen 
on hyväksyttävä kuvaohjelma esitettäväksi ja 
levitettäväksi kaikenikäisille, jos sitä ei ole 
lain mukaan arvioitu lasten kehitykselle hai-
talliseksi. Tarkastusviranomainen voi kieltää 
kuvaohjelman esittämisen tai levittämisen 18 
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vuotta nuoremmille tai asettaa kuvaohjelmal-
le 15, 13, 11 tai 7 vuoden ikärajan.  

Lasten kehitykselle haitallisena pidetään 
laissa kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa 
tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai kauhua 
herättämällä taikka muulla näihin rinnastet-
tavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan hai-
tallisesti lasten kehitykseen. Kuvaohjelmien 
tarkastamisesta annettujen säännösten rik-
kominen ja kuvaohjelman laiton esittäminen 
tai levittäminen ovat rangaistavia tekoja. 

Laissa on tarkastusvelvollisuuteen säädetty 
useita poikkeuksia. Osa poikkeuksista on teh-
ty ohjelmien valmistustarkoituksen tai sisäl-
lön perusteella. Tarkastamattomina saadaan 
esittää tai levittää esimerkiksi kuvaohjelmia, 
jotka sisältävät yksinomaan tai pääasiallisesti 
musiikkiesityksiä tai toisinnoksia liikuntata-
pahtumista tai hartaustilaisuuksista. Myös 
lapsille sopivia animaatio-, leikki- tai muita 
vastaavia esityksiä sekä ohjelmia, joissa käsi-
tellään matkailua, ympäristöä tai niihin ver-
rattavia aiheita, saadaan esittää tarkastamat-
tomina.  

Toinen poikkeusten ryhmä koskee ohjelmi-
en levittämistapaa. Tarkastamattomina saa-
daan esittää televisiossa lähetettävät kuvaoh-
jelmat. Myös tilausohjelmapalveluina tai tal-
lenteina levitettävät kuvaohjelmat saadaan 
levittää tarkastamattomina, jos ne eivät ole 
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 
§:ssä tarkoitettuja lasten kehitykselle haitalli-
sia ohjelmia, jotka tulee lähettää sellaiseen 
aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso 
televisiota, tai jos ne ovat televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain 5 ja 6 §:n mukaises-
ti kotimaisella televisiotoiminnan harjoitta-
jalla ohjelmistossaan. Käytännössä tarkastuk-
sesta on vapautettu tilausohjelmapalveluina 
tai tallenteina levitettävät televisiossa ennen 
klo 21 esitettävät kuvaohjelmat.  

Kolmas poikkeusten ryhmä koskee tiettyjä 
kuvaohjelmien esittäjiä, kuten oppilaitoksia, 
yleisiä kirjastoja ja tieteellisiä kongresseja. 
Neljäntenä poikkeuksena ovat eräät esitysti-
laisuudet, kuten elokuvafestivaalit, joissa 
voidaan antaa lupa esittää kuvaohjelmia niitä 
tarkastamatta.  

Näiden poikkeusten lisäksi vuorovaikuttei-
set kuvaohjelmat, kuten video- ja tietokone-
pelit, ovat vapautettuja ennakkotarkastukses-
ta. Peleissä on kuitenkin oltava ikärajamer-

kintä. Vuodesta 2003 alkaen peleissä on ollut 
pääosin käytössä eurooppalainen PEGI-
merkintä (Pan-European Game Information). 
PEGI-järjestelmän ikärajasuositukset ovat 7, 
12, 16 ja velvoittava ikäraja on 18. Lisäksi 
PEGI-järjestelmässä tiedotetaan pelien hai-
tallisista sisällöistä seitsemällä sisältösymbo-
lilla, jotka ovat kauhu, väkivalta, seksi, huu-
meet, kiroilu, syrjintä ja uhkapeli. 

Tarkastamatta jäävistä kuvaohjelmista on 
pääsääntöisesti tehtävä Valtion elokuvatar-
kastamolle ilmoitus. Lisäksi ennen kello 21 
vedenjakaja-ajan jälkeen televisiossa lähetet-
tyjen tilausohjelmapalveluina tai tallenteina 
levittävien ohjelmien sekä vuorovaikutteisten 
kuvaohjelmien ikärajasuositus on ilmoitetta-
va viranomaiselle. Tarkastusviranomainen 
voi pääsääntöisesti ottaa poikkeusten ryhmiin 
kuuluvan kuvaohjelman tarkastettavaksi, jos 
on syytä epäillä, että kuvaohjelma sisältää 
lapsen kehitykselle haitallista aineistoa.  

Tilausohjelmapalvelun levittäjä saa pitää 
18 vuotta nuorempien saatavilla vain heille 
lain mukaan esitettäviksi ja levitettäviksi hy-
väksyttyjä sekä tarkastuksesta vapautettuja 
kuvaohjelmia ja niiden ohjelmasisältöjä. Pal-
velun levittäjä on siten velvollinen samalla 
tavalla kuin kuvaohjelmien muut levittäjät 
huolehtimaan siitä, että tarkastamattomia oh-
jelmia pidetään tarjolla palvelussa ainoastaan 
täysi-ikäisten käyttäjien saatavilla. Rikoslain 
(39/1889) 17 luvun 18 b §:n mukaan kuvaoh-
jelman laiton esittäminen tai levittäminen 
alaikäiselle on rangaistava teko.  

Heinäkuun alussa 2009 voimaan tulleilla 
kuvaohjelmalain muutoksilla (381/2009) luo-
vuttiin vuodesta 2007 lähtien käytössä ollees-
ta niin kutsutusta kevennetystä tarkastusme-
nettelystä televisioyhtiöiden tilausohjelma-
palveluna tai talleina levittämän ohjelmiston 
kohdalla. Muutosten jälkeen näiden ohjelmi-
en ikärajasuositus tulee ilmoittaa Valtion 
elokuvatarkastamoon. Lisäksi tällaisten levit-
tämistavan perusteella tarkastuksesta va-
pautettujen ohjelmien levittäjien tulee mak-
saa valvontamaksua. Valvontamaksua mak-
setaan myös niiden kuvaohjelmien levittämi-
sestä, joita ei tarkasteta ja joille annetaan il-
moituksen yhteydessä ikäraja K18. 

Televisioyhtiöiden toimintaan sovelletaan 
televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia 
(744/1998). Lain 19 §:n mukaan televisio-
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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 televisiotoimintaa koskevien jäsen-
valtioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta annettuun 
neuvoston direktiiviin (89/552/ETY), jäljem-
pänä televisiodirektiivissä, vuodesta 1989 
lähtien olleisiin säännöksiin. 

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-vuo-
tiailta kiellettyjä ohjelmia ei lähetetä arkisin 
ennen kello 17, alle 13-vuotiailta kiellettyjä 
ohjelmia arkisin ennen kello 19, alle 15-vuo-
tiailta kiellettyjä ohjelmia ennen kello 21 ei-
kä alle 18-vuotiailta kiellettyjä ohjelmia en-
nen 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 suojelemiseen liittyvät näkö-
kohdat. Televisioyhtiöiden ohjelmistojen 
suunnittelun erityiseen ammattiosaamiseen 
kuuluu ohjelmien sisältöjen arviointi. 

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 lapsille haitallis-
ten ohjelmien lähettämistä televisiossa ja 
edistää televisioharjoittajien itsesääntelyä. 
Esimerkiksi Viestintäviraston kannanoton 
perusteella televisioyhtiöiden itsesääntelyso-
pimusta sovelletaan kaikkiin kotimaisiin te-
levisiokanaviin. Kannanotossa edellytetään 
myös pornografisten ohjelmien lähettämistä 

televisiossa klo 24 jälkeen. Muita Viestintä-
viraston keinoja itsesääntelyn edistämiseen 
ovat esimerkiksi vedenjakaja-aikojen tunnet-
tuutta koskevat selvitykset. 

Tällä hetkellä laissa ei ole säännöksiä me-
diakasvatuksesta. Suomessa ei myöskään ole 
mediakasvatusta koordinoivaa viranomaista-
hoa. Käytännössä mediakasvatusta kuitenkin 
edistävät ja toteuttavat Suomessa useat erilai-
set organisaatiot. Valtakunnallisista järjes-
töistä mediakasvatustoimintaa harjoittavat 
esimerkiksi Kerhokeskus – Koulutyön tuki 
ry, Koulukinoyhdistys, Mannerheimin las-
tensuojeluliitto, Mediakasvatuskeskus Metka, 
Mediakasvatusseura ja Pelastakaa Lapset ry. 
Varhaiskasvatuksen alueella mediakasvatusta 
on kehitetty opetusministeriön Lapset ja me-
dia -kokonaisuuden puitteissa esimerkiksi 
Mediamuffinssi-projektissa vuosina 2006–
2007. Kehitystyötä tehdään myös nuorisotyö- 
ja kirjastosektoreilla sekä koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoiminnassa. Liikenne- ja viestin-
täministeriö koordinoi arjen tietoyhteiskun-
nan neuvottelukunnan yhteydessä toimivaa 
Lasten ja nuorten mediafoorumia, jonka teh-
tävänä on arvioida median ja internetin roolia 
lasten ja nuorten arjessa. Opetushallituksen 
määräyksissä perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteista vuodelta 2004 ja lukion 
opetussuunnitelmien perusteista vuodelta 
2003 on mediakasvatusta koskevat aiheko-
konaisuudet viestintä- ja mediataito sekä 
viestintä- ja mediaosaaminen. Koulujen ar-
jessa mediakasvatuksen on arvioitu toteutu-
van eri tavoin riippuen opettajan kiinnostuk-
sesta, osaamisesta ja resursseista.    

 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja Euroopan unionin lain-
säädäntö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituk-
set alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
20 päivänä joulukuuta vuonna 2006 suosi-
tuksen (2006/952/EY) alaikäisten ja ihmisar-
von suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Eu-
roopan audiovisuaalisia ja verkkotietopalve-
luja tuottavien yritysten kilpailukyky huomi-
oon ottaen. Suositus perustuu Euroopan par-
lamentin ja neuvoston 24 päivänä syyskuuta 
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vuonna 1998 antamaan suositukseen 
(98/560/EY) alaikäisten ja ihmisarvon suoje-
lusta ja vastineoikeudesta Euroopan audiovi-
suaalisia ja tietopalveluja tuottavien yritysten 
kilpailukyky huomioon ottaen. Tässä suosi-
tuksessa kehotetaan jäsenvaltioita, toimialaa 
ja sidosryhmiä sekä komissiota edistämään 
alaikäisten ja ihmisarvon suojelua televisio- 
ja radiolähetyksissä ja internetissä. Vuonna 
2006 annetussa suosituksessa annetaan suun-
taviivat kansallisen itsesääntelyn kehittämi-
selle, sisällytetään suosituksen sovelta-
misalaan medialukutaito sekä kannustetaan 
yhteistyötä ja parhaiden toimintatapojen 
vaihtoa sääntely- ja itsesääntelyelinten välillä 
ja toimia syrjinnän torjumiseksi kaikissa 
viestimissä. 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston audiovi-
suaalisista mediapalveluista antama direktiivi  

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
11 päivänä joulukuuta vuonna 2007 direktii-
vin (2007/65/EY), jolla muutettiin televisio-
toimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten yh-
teensovittamisesta vuonna 1989 annettua 
neuvoston direktiiviä (89/552/ETY) ja sen 
muuttamisesta vuonna 1997 annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
(97/36/EY), eli televisiodirektiiviä. Muutok-
silla direktiivin soveltamisala laajennettiin 
koskemaan perinteisen televisiotoiminnan li-
säksi verkoissa välitettäviä tilausohjelmapal-
veluita ja sen nimi muutettiin samalla audio-
visuaalisia mediapalveluja koskevaksi direk-
tiiviksi, jäljempänä AV-direktiivi. 

AV-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. Direktiivin 22 artiklan mu-
kaan jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelli-
set toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien televisio-
lähetystoiminnan harjoittajien lähetyksissä ei 
ole ohjelmia, jotka saattaisivat vahingoittaa 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä, eikä varsinkaan pornografiaa tai 
perusteetonta väkivaltaa sisältäviä ohjelmia. 
Toimenpiteet koskevat myös muita ohjelmia, 

jotka voivat vahingoittaa alaikäisten fyysistä, 
henkistä tai moraalista kehitystä, jollei lähe-
tysajan valinnalla tai teknisin keinoin ole 
varmistettu, että lähetysalueella olevat ala-
ikäiset eivät tavallisesti kuule tai näe kyseisiä 
lähetyksiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmis-
tettava, että lähetettäessä tällaisia ohjelmia 
koodaamattomassa muodossa niitä edeltää 
äänimerkkinä annettu varoitus tai ne voidaan 
tunnistaa näiden ohjelmien koko keston ajan 
näkyvästä tunnusmerkistä.  

Uudistetussa direktiivissä on uusia sään-
nöksiä, jotka koskevat tilausohjelmapalvelui-
ta. Direktiivin 1 g artiklan mukaan tilattaval-
la audiovisuaalisella mediapalvelulla tarkoi-
tetaan palvelua, jonka mediapalvelun tarjoaja 
tarjoaa ohjelmien katselemiseksi käyttäjän 
valitsemana ajankohtana ja käyttäjän omasta 
pyynnöstä mediapalvelun tarjoajan valikoi-
mista ohjelmista tehdyn luettelon pohjalta. 
Direktiivissä määritellään audiovisuaaliseksi 
mediapalveluksi ainoastaan sellaiset televi-
siolähetyksinä tarjottavat tai tilattavat palve-
lut, jotka ovat joukkoviestintäpalveluja eli 
palveluja, joiden vastaanottajiksi on tarkoi-
tettu merkittävä osa suuresta yleisöstä. Mää-
ritelmän ulkopuolelle jätetään kaikki palve-
lut, joiden päätarkoituksena ei ole ohjelmien 
tarjonta, eli palvelut, joissa audiovisuaalista 
sisältöä esiintyy ainoastaan satunnaisesti eikä 
sen välittäminen ole palvelun päätarkoitus. 

Direktiivin 3 h artiklan mukaan jäsenvalti-
oiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttö-
vallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjo-
ajien tarjoamat tilattavat audiovisuaaliset 
mediapalvelut, jotka voivat vakavasti haitata 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan taval-
la, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset nor-
maalisti kuule tai näe näitä tilattavia audiovi-
suaalisia mediapalveluja. Alaikäisten suoje-
lua koskevat direktiivin säännökset eivät kui-
tenkaan edellytä tilattavien audiovisuaalisten 
mediapalvelujen ennakkotarkastusta.  

AV-direktiivi on tarkoitus panna Suomessa 
täytäntöön eduskunnan käsiteltävänä olevas-
sa hallituksen esityksessä (HE 87/2009 vp) 
laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muutta-
misesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n 
muuttamisesta. Tilattavia audiovisuaalisia 
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mediapalveluita ja alaikäisten suojelua kos-
kevaa 3 h artikla on jo pantu täytäntöön hei-
näkuun alussa 2009 voimaan tulleella kuva-
ohjelmalain muutoksella (14/2009). Tällä 
hallituksen esityksellä osaltaan täydennetään 
AV-direktiivissä edellytettyjä toimenpiteitä. 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
internetiä ja muuta viestintäteknologiaa käyt-
tävien lasten suojelua koskevan monivuoti-
sen yhteisön ohjelman perustamisesta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät 
16 päivänä joulukuuta vuonna 2008 päätök-
sen (1351/2008/EY) internetiä ja muuta vies-
tintäteknologiaa käyttävien lasten suojelua 
koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman 
perustamisesta. Ohjelman perustamisen ta-
voitteena oli internetin ja uusien verkon käyt-
töön liittyvien tekniikoiden käyttöturvalli-
suuden parantaminen ja lasten suojeleminen 
torjumalla laitonta ja haitallista sisältöä.  

Päätöksiä internetin turvallisen käytön 
edistämiseksi oli tehty jo ennen tätä päätöstä. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 25 päi-
vänä tammikuuta 1999 tehdyllä päätöksellä 
(276/1999/EY) tehtiin Safer Internet -toi-
mintasuunnitelma vuosiksi 1998—2004, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 11 päi-
vänä toukokuuta vuonna 2005 tehdyllä pää-
töksellä (854/2005/EY) käynnistettiin Safer 
Internet plus -ohjelma vuosiksi 2005—2008. 
Näiden ohjelmien puitteissa yhteisö antoi 
esimerkiksi rahoitusta erilaisiin internetin 
turvallista käyttöä edistäviin hankkeisiin.  

Vuonna 2008 tehdyllä päätöksellä perustet-
tiin edelleen Euroopan yhteisön Safer Inter-
net -ohjelma vuosiksi 2009—2013. Ohjel-
man tarkoituksena on edistää internetin ja 
muun viestintäteknologian käyttöturvallisuut-
ta, kouluttaa käyttäjiä, erityisesti lapsia, van-
hempia, huoltajia, opettajia ja kasvattajia se-
kä torjua laitonta sisältöä ja haitallista verk-
kokäyttäytymistä. Ohjelman keskeisiä osa-
alueita ovat yleisön tietoisuuden varmistami-
nen, laittoman verkkosisällön ja haitallisen 
verkkokäyttäytymisen torjuminen, turvalli-
semman verkkoympäristön edistäminen ja 
tietopohjan luominen.  

Suomessa Safer Internet -ohjelman toi-
meenpanosta vastaa liikenne- ja viestintämi-
nisteriö. Ohjelmaan liittyvää toimintaa on 

esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n nettitur-
vallisuustoiminnoissa, Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Viisaasti verkossa -toiminnassa 
ja Viestintäviraston koordinoimassa Tieto-
turvapäivähankkeessa. 

 
Euroopan unionin neuvoston päätöslauselma 
video- ja tietokonepelien ikäryhmäsuosituk-
sista sekä komission tiedonanto kuluttajien ja 
erityisesti alaikäisten suojelemisesta videope-
lien haitoilta 

Euroopan unionin neuvosto antoi 1 päivänä 
maaliskuuta vuonna 2002 päätöslauselman 
kuluttajien, erityisesti nuorten, suojelusta ot-
tamalla käyttöön tiettyjä video- ja tietokone-
pelejä koskevat ikäryhmäsuositukset (2002/C 
65/02). Päätöslauselmassa neuvosto katsoo, 
että pelien sisältöjen luokitusta ja merkintöjä 
koskeva sekä kansallinen että yhteisön tason 
yhteistyö video- ja tietokonepelialalla toimi-
vien yritysten keskuudessa auttaa osaltaan 
suojelemaan nuoria tehokkaasti ja hyödyn-
tämään alan koko potentiaalia.  

Yleiseurooppalainen interaktiivisten pelien 
ikäluokitusjärjestelmä PEGI käynnistettiin 
huhtikuussa 2003. Aloitteen teki IFSE (Inter-
national Federation of Software Association). 
PEGI-järjestelmän tarkoituksena on varmis-
taa, että alaikäiset eivät saa haltuunsa ikäisil-
leen sopimattomia pelejä. Järjestelmää käyt-
tävät suurimmat konsolivalmistajat sekä in-
teraktiivisten pelien kustantajat ja kehittäjät 
kaikkialla Euroopassa. PEGI korvaa suurim-
paan osaan Eurooppaa sovellettavana yhte-
näisenä järjestelmänä useat kansalliset ikä-
luokitusjärjestelmät. PEGI-luokitusta sovel-
letaan perinteisten pelien vähittäismyynti-
paikkojen lisäksi myös internetin kautta 
myytäviin peleihin, joita pelataan tai jotka 
ladataan online-peliympäristössä tai jotka 
toimitetaan lehtimyynnin välityksellä.  

Komissio antoi 22 päivänä huhtikuuta 
vuonna 2008 tiedonannon Euroopan parla-
mentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja so-
siaalikomitealle ja alueiden komitealle kulut-
tajien ja erityisesti alaikäisten suojelemisesta 
videopelien haitoilta. Tiedonannossa komis-
sio esimerkiksi pyytää videopelien ja peli-
konsolien valmistajia edelleen parantamaan 
PEGI- ja PEGI Online -järjestelmiä ja erityi-
sesti päivittämään säännöllisesti ikäluokituk-
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sessa ja merkinnöissä sovellettavia kriteerejä, 
tiedottamaan PEGIstä aktiivisemmin ja li-
säämään siihen osallistuvien valmistajien 
määrää. Komission myös pyytää kaikkia vi-
deopelien vähittäismyyntiin osallistuvia taho-
ja sopimaan kahden vuoden kuluessa yleiseu-
rooppalaisista käytännesäännöistä, jotka kos-
kevat pelien myyntiä alaikäisille ja sitoutu-
mista PEGI-järjestelmän tunnetuksi tekemi-
seen lasten ja vanhempien keskuudessa, sekä 
varmistamaan, että säännöstön noudattami-
seen osoitetaan riittävästi resursseja. 

 
Euroopan komission ja neuvoston mediakas-
vatusta koskevat päätelmät ja suositukset 

Komissio hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 
vuonna 2007 medialukutaitoa digitaalisessa 
ympäristössä koskevan tiedonannon 
(KOM(2007) 833 lopullinen). Tiedonanto 
täydentää Euroopan unionin audiovisuaalista 
politiikkaa.  Euroopan unionin  Media 2007 -
ohjelmassa korostetaan medialukutaitoon liit-
tyvien aloitteiden merkitystä, ja AV-
direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan rapor-
toimaan medialukutaidon tasosta. 

Tiedonannossaan komissio katsoo, että 
medialukutaidosta on tulossa yhä tärkeämpi 
osa viestintäalojen eurooppalaisia ja kansalli-
sia toimintasuunnitelmia. Matkaviestintä, 
käyttäjien luomat sisällöt, internet ja digitaa-
listen tuotteiden lisääntynyt saatavuus muut-
tavat mediataloutta, minkä seurauksena vaa-
ditaan enemmän tietoa ja ymmärrystä medi-
asta digitaalisessa ympäristössä. Tiedonan-
nossa medialukutaito määritellään yleiseksi 
taidoksi käyttää tiedotusvälineitä, ymmärtää 
ja arvioida kriittisesti tiedotusvälineiden ja 
mediasisältöjen eri puolia sekä viestiä erilai-
sissa yhteyksissä. Tiedonannolla on kolme 
painopistealuetta: kaupallinen viestintä, au-
diovisuaaliset teokset sekä verkkoviestintä. 

Neuvosto antoi toukokuussa vuonna 2008 
medialukutaitoa digitaalisessa ympäristössä 
koskevat päätelmät. Päätelmissä jäsenvaltioi-
ta kehotetaan rohkaisemaan asianmukaisia 
viranomaisia yhteistyöhön ja edistämään me-
dialukutaidon kehittämistä; edistämään kan-
sallisella tasolla käytännesääntöjen ja muiden 
yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteiden ke-
hittymistä; rohkaisemaan kaikkia osapuolia, 
erityisesti media- ja tietotekniikan sektoreil-

la, tekemään omaa säännöllistä tutkimusta 
medialukutaidosta; edistämään informaatio-
teknologian käyttöä koskevia tietoisuutta li-
sääviä aloitteita sekä edistämään medialuku-
taitoa elinikäisen oppimisen strategioiden yh-
teydessä ja vahvistamalla vertaisoppimista ja 
hyvien käytänteiden vaihtoa tämän alan opet-
tamisen ammattilaisten keskuudessa.  

Komissio antoi 20 päivänä elokuuta 2009 
suosituksen medialukutaidosta digitaalisessa 
ympäristössä, ja neuvosto antoi 27 päivänä 
marraskuuta päätelmät medialukutaidosta di-
gitaalisessa ympäristössä. Päätelmissä neu-
vosto panee tyytyväisenä merkille komission 
elokuussa 2009 antaman suosituksen, jossa 
muun muassa korostetaan audiovisuaalisen 
alan osallistumista medialukutaidon edistä-
miseen ja tuodaan esiin koulujärjestelmän 
mahdollisuudet medialukutaidon edistämi-
sessä ja jossa komissio ilmoittaa pyrkivänsä 
tukemaan hyvien käytänteiden vaihtoa ja ke-
hittämään välineitä medialukutaidon tason 
mittaamiseksi.  

Neuvoston päätelmissä painotetaan neljää 
eri näkökohtaa. Ensiksi korostetaan, että me-
dialukutaidon edistämisen yhteydessä on tie-
dostettava digitaalisen kehityksen tuomat 
merkittävät hyödyt, kuten viestintätaitojen, 
oppimisen ja luovuuden kehittämisen mah-
dollisuudet. Toisaalta uusien medioiden vas-
tuullinen ja asiantunteva käyttö edellyttää 
myös tietoisuutta riskeistä. Toiseksi tuodaan 
esiin, että mediateollisuudella on tärkeä rooli 
medialukutaidon edistämisessä ja jäsenvalti-
oissa pyritään kehittämään mediateollisuutta 
koskevia hyviä käytäntöjä ja normeja eri ta-
voin, muun muassa itsesääntelyä tai yhteis-
sääntelyä edistämällä. Tämän lisäksi on tär-
keätä ottaa huomioon mediateollisuuden, 
kulttuuri-instituutioiden, kansalaisjärjestöjen 
ja vapaaehtoistyön toteuttamat medialukutai-
toa edistävät hankkeet. Kolmanneksi painote-
taan, että medialukutaidon kehittämistä kos-
kevissa strategioissa olisi kiinnitettävä huo-
miota eri väestöryhmien erilaisiin tarpeisiin. 
Neljänneksi tuodaan esiin, että koulutusjär-
jestelmällä voi olla tärkeä tehtävä koko yh-
teiskunnan ja erityisesti lasten ja nuorten me-
dialukutaidon, luovuuden ja innovaatiomah-
dollisuuksien kehittämisessä ja elinikäisen 
oppimisen avaintaitoihin on syytä kiinnittää 
huomiota.  
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Ruotsi 

Ruotsissa kuvaohjelmalainsäädäntöä uudis-
tetaan parhaillaan. Uudistusta koskeva mie-
tintö julkaistiin heinäkuussa 2009. Mietin-
töön perustuva esitys annetaan valtiopäiville 
keväällä 2010. Keskeinen uudistus Ruotsissa 
olisi aikuisille suunnattujen julkisesti esitet-
tävien elokuvien ennakkotarkastuksesta luo-
puminen viimeisenä Pohjoismaana. Mietin-
nössä ehdotetaan ennakkotarkastusta ja luo-
kittelua alle 15-vuotiaille suunnatuille julki-
sesti esitettäville elokuville (elokuvateatteri-
levitys). Ikärajat säilyisivät ehdotuksen mu-
kaan ennallaan: 7, 11 ja 15 vuotta.  

Mietinnön ehdotuksen mukaan televisiota 
koskeva lainsäädäntö säilyisi radio- ja tv-
laissa, johon on tarkoitus lisätä tilausohjel-
mapalveluita koskevat säädökset. Televisio-
lähetyksissä on käytössä kello 21 vedenjaka-
ja-aika. Elokuvien ja muun liikkuvan kuvan 
levittäminen videoina ja DVD-tallenteina oli-
si alan itsesääntelyn piirissä, eli levittäjät itse 
luokittelisivat ja merkitsisivät ikärajat tallen-
teisiin. Pelien luokittelu hoidettaisiin PEGI-
järjestelmässä, kuten nykytilanteessa. 

Mietinnössä ehdotetaan perustettavaksi uu-
si vielä erikseen nimeämätön viranomainen, 
joka syntyisi yhdistämällä valtion elokuva-
tarkastamo ja mediakasvatusta Ruotsissa 
edistävä Medierådet. Uusi viranomainen vas-
taisi julkisesti esitettävien elokuvien ennak-
kotarkastuksesta ja luokittelusta sekä lasten 
suojelemisesta ja vahvistamisesta uudessa 
mediaympäristössä. 

 
 

Tanska 

Tanskassa aikuisille suunnattujen elokuvi-
en ennakkotarkastuksesta luovuttiin jo vuon-
na 1969. Nykytilanteessa maassa ennakko-
tarkastetaan ja luokitellaan alle 15-vuotiaille 
suunnatut julkisesti esitettävät ja tallenteina 
levitettävät elokuvat ja videot. Ikärajat ovat 
7, 11 ja 15 vuotta. Yli 15-vuotiaille suunnat-
tuihin elokuviin ja videoihin esittäjä tai levit-
täjä merkitsee ikärajan itse viranomaisen oh-
jeen mukaisesti. Näitä elokuvia ja videoita ei 
ilmoiteta tai rekisteröidä.  

Tanskalainen laki koskee elokuvia ja vide-
oita, ei televisiota. Pelien luokittelu hoide-
taan PEGI-järjestelmässä.  Televisiolähetyk-
sissä on käytössä kello 21 vedenjakaja-aika. 
Luokittelusta sekä esittäjien ja levittäjien oh-
jeista vastaa Medierådet -viranomainen. Li-
säksi Medierådet tekee mm. tiedotustyötä ja 
vastaa Tanskan InSafe-toiminnasta. InSafe 
on Euroopan komission Safer Internet -oh-
jelmaan kuuluvaa lasten suojeluun internet-
ympäristössä tähtäävää toimintaa. 

 
 

Norja  

Norjassa kuvaohjelmia koskevan sääntelyn 
uudelleenharkinta on parhaillaan käynnissä. 
Aikuisille suunnattujen elokuvien ennakko-
tarkastuksesta luovuttiin vuonna 2004. Nyky-
tilanteessa alle 18-vuotiaille suunnatut julki-
sesti esitettävät elokuvat ennakkotarkastetaan 
ja niille annetaan ikärajat 7, 11 ja 15 vuotta. 
Ennakkotarkastamaton julkisesti esitettävä 
elokuva saa automaattisesti ikärajan 18. En-
nakkotarkastuksesta on vapautettu elokuvat, 
jotka on lähetetty aikaisemmin televisiossa, 
jotka ovat valtiollisen tai kunnallisen tahon 
tuottamia, tallenteita julkisesta tapahtumasta, 
musiikkia, urheilua, ajankohtaissisältöä, uuti-
sia, opetusmateriaalia tai mainoksia. 

Tallenteina levitettävät elokuvat ja videot 
ilmoitetaan viranomaisen ylläpitämään rekis-
teriin. Alle 18-vuotiaille levitettävissä eloku-
vissa ja videoissa tulee olla viranomaisen 
asettama ikäraja. Rekisteröinnistä on vapau-
tettu mm. hotellihuoneessa esitettävät ja ur-
heilua, uutisia tai mainontaa sisältävät eloku-
vat ja videot. Rekisteri on tietopankki alan 
toimijoille ja yleisölle ja kertoo elokuvan tai 
videon esittämisestä tai levittämisestä vas-
tuussa olevan tahon.  

Medietilsynet -viranomainen vastaa eloku-
vien ja videoiden ennakkotarkastuksesta ja 
rekisterin ylläpitämisestä. Medietilsynet val-
voo laajalti norjalaista mediakenttää mukaan 
lukien radio- ja televisiotoiminta ja käsittelee 
myös muun muassa lehdistötukiasioita. Li-
säksi viranomaisen tehtäviin kuuluu lisätä 
tietoa ja tietoisuutta lasten internetin käytöstä 
ja video- ja tietokonepeleistä. Pelien luokitte-
lu hoidetaan PEGI-järjestelmässä. Vedenja-
kaja-aikakäytäntöjen mukaan alle 18-vuo-
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tiailta kiellettyjä ohjelmia ei lähetetä televisi-
ossa ennen kello 21.  

 
Iso-Britannia 

Iso-Britanniassa yleisön saatavilla olevat 
elokuvat ja tallenteet tulee hyväksyttää vi-
ranomaisella. Tämä perustuu lakiin Obscene 
Publication Act (1959). Laki kattaa kaiken 
Iso-Britanniassa julkaistun materiaalin, mu-
kaan lukien pelit ja radio-ohjelmat. Esittämi-
sen ja levittämisen rajoittaminen perustuu 
materiaalin turmelluttaviin ja korruptoiviin 
vaikutuksiin. Poikkeuksena ovat tieteelliset, 
kirjalliset, taiteelliset, koulutukselliset tai 
muut vastaavat yleishyödylliset tarkoitukset.  

Hyväksymisestä vastaa British Board of 
Film Classification (BBFC). Rikoslain mu-
kaan esimerkiksi video- ja DVD-tallenteiden 
levittämisestä ilman BBFC:n vahvistamia 
ikärajoja voi seurata vankeutta korkeintaan 
kuusi kuukautta tai sakkoja maksimissaan 
5000 puntaa. 

Elokuvateatteritoimintaan tarvitaan lain 
mukaan paikallisen viranomaisen lupa (Li-
censing Act 2003). Paikallinen viranomainen 
voi hyväksyä sellaisia elokuvia esitettäväksi, 
joita BBFC ei ole hyväksynyt, kieltää 
BBFC:n hyväksymien elokuvien esittämisen, 
tai tehdä erilaisia leikkauksia kuin BBFC on 
elokuviin tehnyt. Useimmissa tapauksissa 
BBFC:n päätökset kuitenkin pitävät.  

Tallennelevitystä sääntelee oma laki (Vi-
deo Recordings Act 1984), jonka mukaan 
lasten saataville ei saa levittää haitallista tai 
sopimatonta materiaalia videoilla, DVD-
tallenteilla, tai osassa video- ja tietokonepele-
jä. Pääosin pelien ikärajaluokittelu hoidetaan 
PEGI-järjestelmässä. Käytännössä levitettävä 
materiaali tulee hyväksyttää BBFC:llä. 

BBFC:n käyttämät ikärajat ovat: U (kaikil-
le sallittu), PG (vanhempien seurassa), 12A 
(alle 12-vuotiaalle aikuisen seurassa), 12, 15, 
18 ja R18 (saa esittää tai levittää vain erityis-
luvalla esim. seksikaupat). Luokittelun lisäk-
si BBFC tuottaa ja jakaa kuluttajainformaa-
tiota.  Televisioalan vedenjakajakäytäntöjen 
mukaan ohjelmia, joilla on ikäraja 15, ei lä-
hetetä televisiossa ennen kello 21. 

Iso-Britanniassa toteutettiin vuonna 2003 
viestintälakiuudistus, jonka yhteydessä me-
dialukutaito julistettiin kansalaisvelvoitteeksi 

ja valtion rahoittama OfCom (the Office of 
Communications) aloitti toimintansa me-
diakasvatuksen edistämiseksi. OfCom valvoo 
median toimintaa, valistaa median taustara-
kenteista sekä lapsille haitallisista sisällöistä 
ja tarjoaa foorumin kansalaisten mediakritii-
kille ja palautteelle. OfComin keskeisiä toi-
minta-alueita mediakasvatuksen edistämisek-
si ovat tutkimus, verkostojen luominen ja 
mediasisältöjä koskevan kuluttajainformaati-
on tuottaminen vanhempien kasvatustyön tu-
eksi. 

 
 

Saksa 

Ennakkotarkastus on kielletty Saksan pe-
rustuslaissa, ja audiovisuaalisia mediasisältö-
jä ei voi ennakkotarkastaa lastensuojelupe-
rustein. Alaikäisten suojelemisesta säädetään 
erillisessä lastensuojelulaissa (Jugendschutz-
gesetz 23.7.2002), jonka mukaan mediasisäl-
töjä ei saa esittää tai saattaa lasten saataville 
ilman viranomaisen hyväksyntää.  

Tullakseen julkisesti esitettäväksi tai levi-
tettäväksi mediasisällön on oltava luokiteltu. 
Luokittelusta vastaa liittovaltion alaikäisten 
suojelusta vastaava viranomainen (Obersten 
Landesjugendbehörden). Käytännössä luokit-
telun tekevät alan toimijoiden itsesääntelyor-
ganisaatiot Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (elokuvat ja videot) ja Unter-
haltungssoftware Selbstkontrolle (pelit). Sak-
sassa ei käytetä PEGI-järjestelmää. Televi-
sio-ohjelmien itsesääntelyä hoitaa alan oma 
toimielin. Vedenjakaja-aikakäytäntöjen mu-
kaan ohjelmia, joilla on ikäraja 16 ei lähetetä 
ennen kello 22 ja ohjelmia, joilla on ikäraja 
18 ei lähetetä ennen kello 23. 

Elokuvan julkinen esittäminen tai tallen-
teen levittäminen lapsille on sallittua vain, 
jos osavaltion viranomainen tai itsesääntely-
organisaatio on hyväksynyt elokuvan esitet-
täväksi tai levitettäväksi lakiin kirjatun me-
nettelyn mukaan. Tiedotus- ja koulutustar-
koituksessa tehdyt elokuvat eivät tarvitse hy-
väksyntää. Ikärajat ovat kaikissa mediasisäl-
löissä yhtenäiset: sallittu kaikille, sallittu 6 
vuotta täyttäneelle, sallittu 12 vuotta täyttä-
neelle, sallittu 16 vuotta täyttäneelle sekä ei 
lapsille sallittu. 
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Lisäksi Saksassa on käytössä järjestelmä, 
jossa listataan lapsille haitallisia mediasisäl-
töjä. Tämä indeksointi perustuu edellä mai-
nittuun lastensuojelulakiin. Listalla olevien 
mediatuotteiden esittäminen tai levittäminen 
ei ole kiellettyä, mutta listaaminen asettaa ra-
joituksia niiden esittämiselle ja levittämisel-
le. Listaa ylläpitää erityinen viranomainen 
(Bundesprufstelle för jugendgefährdende 
Medien, BBjM), joka seuraa sitä osaa me-
diatarjonnasta, jota ei luokitella. Listattavasta 
mediasisällöstä voivat tehdä ehdotuksen vain 
organisaatiot, kuten kuntien nuorisotoimistot. 

Saksassa 14 alueellista mediaviranomaista 
on lailla velvoitettu mediakasvatuksen edis-
tämiseen. Internetin sääntely- ja valitustyötä 
tekevät tahot on koottu Jugendschutz.net-
keskukseen, joka toimii katto-organisaationa 
ja toimitilana suurelle joukolle erilaisia verk-
koturvallisuutta ja -kasvatusta koskevia 
hankkeita. Keskus ylläpitää positiivisia verk-
kosisältöjä tarjoavia palveluita, testaa suoda-
tin- ja estojärjestelmiä sekä tarjoaa koulutus-
ta ja konsultointia. Myös BBjM -viranomai-
nen kerää ja jakaa tutkimustietoa ja tietoa 
mediasta.  

 
 

Hollanti 

Hollannissa luovuttiin kuvaohjelmien en-
nakkotarkastuksesta kokonaan vuonna 2001 
ja siirryttiin itsesääntelyä painottavaan järjes-
telmään. Käytännössä järjestelmää toteutta-
vat audiovisuaalisen alan toimijat ja luokitte-
lulaitos NICAM (Netherlands Institute for 
the Classification of Audio-visual Media).  

Audiovisuaaliset tuotteet luokitellaan 
Kijkwijser -järjestelmässä, jonka tarkoituk-
sena on varoittaa kasvattajia tietynikäisille 
lapsille haitallisista audiovisuaalisista tuot-
teista. Ikärajat ovat: kaikille sallittu, 6, 9, 12 
ja 16 vuotta. Ikärajasuosituksia täydennetään 
piktogrammeilla (väkivalta, kauhu, seksi, 
syrjintä, huumeet ja alkoholi, sopimaton kie-
lenkäyttö), jotka kertovat kasvattajille tar-
kemmin audiovisuaalisen tuotteen lapselle 
haitallisesta sisällöstä.   

Luokittelun tekevät audiovisuaalisen alan 
toimijat asiantuntijoiden laatiman koodaus-
lomakkeen avulla. Luokittelulaitos NICAM 
valvoo järjestelmän laatua ja vastaa sen jat-

kuvasta kehittämisestä. Kehittämistyössä 
NICAM tekee tutkimusyhteistyötä yliopisto-
jen kanssa. Järjestelmään sisältyy myös laaja 
tiedottaminen ikärajoista ja sisältösymboleis-
ta esimerkiksi televisio-ohjelma- ja elokuva-
oppaissa ja tallenteiden pakkauksissa.  

Luokittelujärjestelmää sovelletaan kaikkiin 
Hollannin markkinoilla oleviin audiovisuaa-
lisiin tuotteisiin, kuten teatterielokuvat, tele-
visio-ohjelmat ja videot ja DVD-tallenteet. 
Poikkeuksena ovat televisio-ohjelmista uuti-
set ja suorat lähetykset. Järjestelmää on käy-
tetty myös mobiililaitteissa välitettäviin au-
diovisuaalisiin tuotteisiin, mutta ei internet-
sisältöihin. Pelit luokitellaan PEGI-järjestel-
mässä. Televisioalan vedenjakaja-aikakäy-
täntöjen mukaan ohjelmia, joilla on ikäraja 
12 ei lähetetä ennen kello 20 ja ohjelmia, 
joilla on ikäraja 16 ei lähetetä ennen kello 22.  

Luokittelua valvoo erityinen valituslauta-
kunta, jolla on oikeus asettaa sanktioita toi-
mijoille, jotka eivät noudata sääntöjä. Sank-
tiot voivat vaihdella varoituksesta korkeim-
millaan 135 000 euron sakkoon. Lisäksi voi-
daan vaatia ikärajan tai lähetysajan muutta-
mista. Itsesääntelyjärjestelmän valvonnasta 
vastaa erityinen mediaviranomainen.  

Mediakasvatuksen edistämiseksi on Hol-
lantiin perustettu kasvatus-, kulttuuri- ja tie-
deministeriön aloitteesta Mediatiedon asian-
tuntijakeskus (Mediawijsheid Expertisecent-
rum) huhtikuussa 2008. Keskus on verkos-
tomainen organisaatio, jonka tarkoituksena 
on medialukutaitojen ja osallistumisen edis-
täminen sekä innovaatioiden ja kokeiluiden 
tukeminen uuden median alueella. Verkos-
tossa on yli 160 toimijaa useilta alueilta, ku-
ten kasvatus ja koulutus, media-ala, kirjastot, 
kansalaisjärjestöt, nuorisojärjestöt, yliopistot, 
vanhempien järjestöt. 

 
 

2.3 Nykytilan arviointi 

Kuvaohjelmaympäristö on viime vuosina 
muuttunut nopeasti ja on edelleen jatkuvassa 
muutoksessa. Levityksessä olevien audiovi-
suaalisten sisältöjen määrä kasvaa ja ohjel-
mia voidaan levittää yhä useammin välitys-
kanavan kautta. Viestintätekniikka mahdol-
listaa nykyisin kuvaohjelmien pitämisen in-
ternetin kautta yleisön saatavilla tilausohjel-
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mapalveluna. Erittäin suuri osa lapsen kehi-
tykselle mahdollisesti haitallisista sisällöistä 
välittyy ulkomailta internetin ja satelliittite-
levision kautta. Näiden ohjelmien levittäjät 
ovat Suomen lainkäyttövallan ulkopuolella 
eikä Suomen ennakkotarkastusjärjestelmä 
ulotu niihin. Täysin kontrolloitua mediatar-
jontaa on mahdotonta luoda. 

Nykyinen kuvaohjelmalain mukainen en-
nakkotarkastusjärjestelmä ei suojaa riittävästi 
lapsia. Tarkastus kohdistuu vain pieneen 
osaan sellaista aineistoa, joka voi tulla lasten 
ja nuorten saataville erilaisten audiovisuaali-
sen välineiden kautta. Etukäteen tarkastetaan 
elokuvateattereissa, tallennelevityksen kautta 
ja kotimaisina tilausohjelmapalveluina tarjot-
tava kuvaohjelmamateriaali. Tämän lisäksi 
kuvaohjelmamateriaalia on tarjolla niin pal-
jon, että sen ennakkotarkastaminen on käy-
tännössä mahdotonta ja myös taloudellisista 
syistä epätarkoituksenmukaista. Osittain tä-
män vuoksi kuvaohjelmalakiin on tehty lu-
kuisia poikkeuksia, joilla kuvaohjelma voi-
daan vapauttaa ennakkotarkastuksesta. Koti-
mainen elokuvateatteritarjonta, tallennelevi-
tys ja tilausohjelmapalvelujen tarjonta ovat 
kotimaisten toimijoiden käsissä, ja heistä 
useimmat ovat vastuullisia lasten suojelemi-
sen suhteen.  

Myös lasten median käytön tavat ja tottu-
mukset ovat muuttuneet, ja ne otettava huo-
mioon, kun edistetään lasten suojelemista 
kuvaohjelmaympäristössä. Internet on nous-
sut lasten eniten käyttämäksi mediaksi televi-
sion ohella. Liikenne- ja viestintäministeriön 
kokoaman 18 marraskuuta 2008 julkaistun 
Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinän-
kuoressa -koosteen mukaan lasten eniten 
suosimia medioita ovat televisio ja internet. 
Pienimpien lasten eniten suosimiin medioihin 
kuuluvat myös videot ja DVD-tallenteet. 3—
7-vuotiaista lapsista 96 prosenttia katselee te-
levisiota, 92 prosenttia videoita/ DVD:itä ja 
51 prosenttia käyttää internetiä. 8—12-
vuotiaista lapsista 96 prosenttia katselee tele-
visiota ja 92 prosenttia käyttää internetiä. 
13—16-vuotiaista 99 prosenttia käyttää in-
ternetiä ja televisiota katselee 97 prosenttia. 
Koosteessa arvioidaan, että 34 prosenttia 3—
7-vuotiaista, 86 prosenttia 8—12-vuotiaista 
ja 78 prosenttia 13—16-vuotiaista suosii di-
gitaalisia pelejä. Viestintäviraston julkaise-

man Mediakasvatus suomalaisperheissä 2009 
-selvityksen (Viestintäviraston julkaisu 
11/2009) mukaan lasten päivittäistä median 
käyttöä hallitsee television katselu ja 14—15 
vuoden iässä internetin päivittäinen käyttö on 
television katselua yleisempää. EU Kids On-
line -tutkimusverkoston vuoden 2009 kesä-
kuussa julkaiseman raportin (EU Kids Onli-
ne: Final Raport) mukaan lasten internetin 
käyttö lisääntyy edelleen ja suurinta kasvu on 
pienimpien, 6—10-vuotiaiden lasten ryhmäs-
sä. 

Kuvaohjelmaympäristön muutokset ovat 
yhteydessä myös lasten huoltajien kasvatus-
työhön ja lasten suojelemisen mahdollisuuk-
siin kodeissa. Mediakasvatus suomalaisper-
heissä 2009 -julkaisun (Viestintäviraston jul-
kaisu 11/2009) mukaan lasten television kat-
selua rajoitetaan kodeissa useimmiten kel-
lonajan ja ohjelmien sisällön suhteen. Tieto-
koneen osalta käyttämisen kokonaisaika on 
tärkein vanhempien käyttämä rajoituskeino. 
Eniten lasten median käyttöä rajoittavilla 
vanhemmilla on rajoittamisen ohella käytös-
sä eniten muita kasvatuskeinoja, kuten kes-
kustelu ja lapsen median käytön seuraami-
nen. Kaikkien sallivimmat vanhemmat ko-
rostavat eniten vain median parissa vietetyn 
ajan rajoittamista. Lasten kasvaessa rajoitus-
keinot vähenevät. Joka toinen 15—17-
vuotias poika ja tytöistä 40 prosenttia saa itse 
päättää televisionkatselustaan. 15 vuotta täyt-
täneistä pojista 40 prosenttia ja tytöistä 30 
prosenttia saa päättää tietokoneen käytöstään. 
Erilaisten teknisten rajoituskeinojen käyttö 
on kodeissa harvinaista. Television lapsiluk-
ko on käytössä alle 10 prosentissa ja interne-
tin suodatinohjelma 20 prosentissa lapsiper-
heistä. Yleisimmin teknisiä rajoituskeinoja 
käytetään matkapuhelimissa. Puhelimien es-
topalveluja on 60 prosentissa ja saldorajoitus 
40 prosentissa perheistä.   

Ikärajojen asettaminen kuvaohjelmille on 
kuvaohjelmalain ja pelien PEGI-järjestelmän 
sekä televisioyhtiöiden vedenjakajasopimuk-
sen keskeisin keino lasten suojelemiseksi. 
Nykytilanteessa ikärajajärjestelmä on moni-
mutkainen ja se ei siten toteuta lasten suoje-
lemisen tavoitetta parhaalla mahdollisella ta-
valla. Käytössä on erilaisia ikärajajärjestel-
miä: kuvaohjelmalain mukaan ohjelman voi 
kieltää 7, 11, 13, 15 ja 18 vuotta nuoremmal-
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ta, ja vuorovaikutteisissa kuvaohjelmissa 
käytössä ovat PEGI-järjestelmän ikära-
jasuositukset 7, 12, 16 ja velvoittava ikäraja 
18. Televisio-ohjelmien ja tilausohjelmina tai 
tallenteina levitettävien televisio-ohjelmien 
ikärajat eivät myöskään välttämättä ole täy-
sin yhdenmukaisia elokuvien, pelien ja mui-
den tilausohjelmapalveluiden ja tallenteiden 
ikärajojen kanssa, koska niiden ikärajojen 
asettaminen perustuu televisioyhtiöiden las-
tensuojelusopimukseen, ei kuvaohjelmala-
kiin. Lisäksi kuvaohjelmiin tehtävät merkin-
nät ovat monimutkaisia ja niitä on neljänlai-
sia: tarkastetuille annetut, tarkastamattomille 
annetut, vuorovaikutteisille kuvaohjelmille 
annetut merkinnät ja PEGI-merkinnät.  

Opetusministeriön vuonna 2009 julkaise-
man Audiovisuaalisen median sääntelyn toi-
mivuus ja kehittämistarpeet vanhempien nä-
kökulmasta - tutkimusraportin (Opetusminis-
teriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2009:25) mukaan nykyinen kuvaohjelmien 
luokittelujärjestelmä ja ikärajat eivät ole täy-
sin tuttuja 3-15-vuotiaiden lasten vanhemmil-
le. Parhaiten vanhemmat tuntevat elokuvien 
ja tallenteiden ikärajat K15 ja K18 sekä tele-
visio-ohjelmien vedenjakaja-ajan klo 21. Pe-
lien kohdalla tunnetuin ikäraja on 18. Pieni 
osa lasten vanhemmista ei noudata lainkaan 
ikärajoja tai vedenjakaja-aikoja. Tilausoh-
jelmapalveluja tunsi vain vajaa puolet van-
hemmista. Väkivalta, huumeiden käyttö, sek-
si ja kauhu ovat neljä tärkeintä mediasisältöä, 
joista vanhemmat haluavat saada tietoa. Par-
haana pidetään järjestelmää, jossa kuvaoh-
jelmien haitallisuudesta tiedotettaisiin sekä 
ikärajalla että sisältösymbolilla. Lisäksi on 
vanhempia, jotka kaipaavat kasvatustyönsä 
tueksi tietoa siitä, mihin voi valittaa kuvaoh-
jelmien ikärajoista ja antaa palautetta sisäl-
löistä. 

Valtion elokuvatarkastamon joulukuussa 
2009 julkaiseman ikärajakyselytiedotteen 
mukaan aikaisemmissa vastaavissa kyselyis-
sä on havaittu, että suurella osalla suomalai-
sista on väärä käsitys nykyisestä ikärajajär-
jestelmästä, jossa elokuvien ja DVD-
tallenteiden ikärajoja kutsutaan sitoviksi ja 
pelien ikärajoja suosituksiksi lukuun ottamat-
ta ikärajaa K18. Vuoden 2009 kyselyn mu-
kaan 39 prosenttia suomalaisista kannattaa 
elokuvien ja DVD-tallenteiden sitovia ikära-

joja ja 57 prosenttia suositusikärajoja. Nyky-
käytännön mukaista suositusikärajojen mer-
kitsemistä peleihin kannatti 93 prosenttia 
suomalaisista.   

Nykytilanteessa kuvaohjelmien sääntely on 
osin päällekkäistä. Televisiossa lähetettävät 
kuvaohjelmat eivät kuulu kuvaohjelmalain 
soveltamisalaan, vaikka tilausohjelmapalve-
luina tai tallenteina levitettävät televisio-
ohjelmat kuuluvat. Internetin käytön yleis-
tymisestä huolimatta television katselu on 
edelleen yleistä erityisesti pienempien, ala-
kouluikäisten ja tätä nuorempien lasten koh-
dalla. Lasten suojelemista edistäisi kaikkien 
kuvaohjelmien yhdenmukainen sääntely ja 
se, että niiden tarjontaa valvotaan yhdenmu-
kaisesti. Lisäksi päällekkäisen sääntelyn seu-
rauksena kuvaohjelmaa televisiossa lähettävä 
levittäjä maksaa Viestintävirastolle valvon-
tamaksua ja jos sama levittäjä levittää ennen 
klo 21 televisiossa lähetettyä kuvaohjelmaa 
tilausohjelmapalveluna tai tallenteena perii 
Valtion elokuvatarkastamo 800 euron vuosit-
taisen valvontamaksun tai tarkastusmaksun 
yli 15-vuotiaille levitettävistä kuvaohjelmis-
ta. Viestintävirasto perii valvontamaksua ko-
ko televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
valvonnasta, ja maksussa lasten suojelemisen 
näkökulma on vain yksi osa. 

Joissakin tilanteissa on syntynyt ongelmia 
kuvaohjelmalain soveltamisalan ja laissa le-
vittäjille asetettujen velvollisuuksien suhteen. 
Tämä on tullut esille erityisesti elokuvahar-
rastajien kohdalla. Kuvaohjelmalain mukaan 
myös harrastajien levittämät elokuvat pitää 
tarkastaa ennakkoon. Käytännössä Valtion 
elokuvatarkastamo on pääosin vapauttanut 
nämä elokuvat tarkastuksesta sillä perusteel-
la, että ne kuuluvat harrastustoiminnan tai 
oppilaitosten toiminnan piiriin.  

Valtion elokuvatarkastamon päätehtävä on 
kuvaohjelmalain mukaisesti lasten suojele-
minen haitalliselta kuvaohjelmamateriaalilta. 
Resursseista käytetään kuitenkin tällä hetkel-
lä suhteettoman paljon rikoslain vastaisen ai-
neiston, pääosin väkivaltapornon, valvon-
taan. Valvontaa toteutetaan kuvaohjelmalain 
ilmoitusvelvollisuutta ja merkintöjen valvon-
tatarkastuksia koskevien säännösten perus-
teella. Aikuisviihdemateriaalia on paljon ja 
sen valvonta vie resursseja lasten suojelemi-
selta. 
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Sananvapauden kannalta kuvaohjelmalain 
suurin ongelma on Valtion elokuvatarkasta-
mon mahdollisuus tehdä poistoja elokuviin. 
Kuvaohjelmalain lähtökohtana on niin sano-
tun aikuissensuurin poistaminen eli jos kuva-
ohjelmassa ei ole kriminalisoitua aineistoa se 
voidaan esittää kahdeksantoista vuotta täyt-
täneille esteittä. Poistomahdollisuus on tältä 
osin ristiriidassa sananvapauden ja lain sys-
tematiikan kanssa. 

Mediakasvatuksen osalta pulmana nykyti-
lanteessa on koordinaation sekä näkyvyyden 
ja vaikuttavuuden puute. Useissa muissa 
maissa on mediakasvatusta valtakunnallisesti 
koordinoiva viranomaistaho, joka Suomesta 
puuttuu. Koordinointi parantaisi mediakasva-
tukseen käytettävien resurssien tehokasta 
käyttöä, karsisi mahdollisia päällekkäisiä 
toimintoja ja kehittäisi mediakasvatusta esi-
merkiksi luomalla uusia yhteistyömalleja eri 
mediakasvatusta toteuttavien organisaatioi-
den kesken. Lisäksi koordinointi lisäisi me-
diakasvatuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. 
Tätä tarvitaan, jotta mediakasvatuksen edis-
tämisen tavoitteet toteutuvat kotien, koulu-
jen, päiväkotien ja muiden tahojen arjessa. 
Nykytilanteessa esimerkiksi lasten huoltajia 
ja kasvattajia tukevaa mediakasvatusmateri-
aalia on tuotettu runsaasti, mutta sen hyödyn-
täminen ei ole riittävää. Selvityksessä Suo-
malainen mediakasvatusmaisema 2008 – kat-
saus organisaatioiden toteuttamaan me-
diakasvatukseen (Mediakasvatusseura, Selvi-
tys 2008) tärkeimpinä mediakasvatuksen ke-
hittämistarpeina nousivat esiin lasten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten ja vanhempi-
en kouluttaminen, mediakasvatuksen sisältö-
jen tarkempi määrittely ja kansallisen koor-
dinoinnin organisoiminen.  

Pääministeri Vanhasen II hallituksen oh-
jelmaan sisältyvässä lasten, nuorten ja per-
heiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa ta-
voitteena on selkeyttää kansallisella tasolla 
viranomaisten keskinäinen koordinointivas-
tuu lasten ja nuorten turvallisen mediaympä-
ristön ja mediakasvatuksen kehittämisessä. 
Lisäksi pyritään vastaamaan nopeasti kehit-
tyvän mediaympäristön haasteisiin ja selvit-
tämään Valtion elokuvatarkastamon toimin-
tojen laajentamista mediakasvatukselliseen 
tutkimus- ja kehittämistyöhön. Lisäksi tavoit-
teena on tarkistaa, että alaikäisten suojelua 

koskeva lainsäädäntö vastaa medioiden kehi-
tystä. 

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Kuvaohjelmamarkkinoiden sääntelyä lasten 
suojelemisen näkökulmasta voidaan toteuttaa 
eri tavoin. Ensimmäisenä vaihtoehtona on 
perinteinen oikeudellinen sääntely, jossa val-
tion viranomainen lakiin perustuen hyväksyy 
yleisölle levitettävät kuvaohjelmat ja asettaa 
niille ikärajat. Tällaisen sääntelyn suurimpia 
haasteita ovat sääntelyn tehokkuus suhteessa 
sääntelyn aiheuttamiin vaikutuksiin kuvaoh-
jelmamarkkinoilla. Kuvaohjelmamateriaalin 
määrä ja jakelutavat ovat lisääntyneet merkit-
tävästi viime vuosina ja kaiken yleisölle levi-
tettävän materiaalin ennakkotarkastus on 
käytännössä mahdotonta. Tällaisen järjestel-
män ylläpitokustannukset muodostuisivat 
hyvin suuriksi. Vahva oikeudellinen sääntely 
koetaan helposti valtion pakkovallaksi ja jo-
pa sensuuriksi, johon markkinoilla toimivilla 
ei ole intressiä sitoutua. Samaten teknologi-
sen kehityksen myötä kuvaohjelmamarkkinat 
muuttuvat ja sääntelyltä edellytetään kykyä 
reagoida muuttuviin tilanteisiin. Tällaista 
reagointikykyä ei ole, jos kaikesta tulee sää-
tää lailla ja markkinoilla toimivat yritykset 
eivät ole sitoutuneet sääntelyyn.  

Toinen tapa toteuttaa sääntely on puhdas it-
sesääntely, jossa markkinoilla toimijat vas-
taavat sääntelystä ja valtiolle jää pääasiassa 
rikosoikeudellinen jälkikontrolli. Tällaisesta 
mallista on piirteitä esimerkiksi Hollannissa, 
mutta siellä itsesääntelylle on kuitenkin an-
nettu vahva oikeudellinen asema kuvaohjel-
mien sääntelyssä. Itsesääntelyn keskeisin on-
gelma Hollannin mallisena Suomessa on pe-
rusoikeuksien rajoitusedellytysten täyttymi-
nen ja perustuslain edellytys, että velvoitteis-
ta tulee säätää lailla. Legitimaation kannalta 
itsesääntely koetaan helposti alan omaksi 
toiminnaksi, jossa sanelevat enemmän mark-
kinaehtoiset periaatteet kuin pyrkimys suojel-
la lapsia haitallisilta mediasisällöiltä. Nämä 
ongelmat ovat näkyneet esimerkiksi keskus-
telussa Julkisen sanan neuvostosta.  

Kolmas malli on yhteissääntely, joka on 
Euroopan unionin komission suosituksista 
lähtenyt uusi sääntelytapa yhdistää itsesään-



   
  

 

 23

telyä ja oikeudellista sääntelyä. Yhteissäänte-
lyllä voidaan välttää oikeudellisen sääntelyn 
ja itseääntelyn ongelmia. Kuvaohjelmien yh-
teydessä perusoikeuksien rajoitusedellytykset 
voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia säädös-
tasolla. Haasteena yhteissääntelyssä voi olla 
juurettomuus, jos valtiovalta ja alan toimijat 
eivät yhteisesti sitoudu siihen. Tämän vuoksi 
yhteissääntelymallissa on korostettava toimi-
alan osallisuutta järjestelmän toimeenpanos-
sa. 

Tässä esityksessä on pyritty lähestymään 
sääntelyä yhteissääntelyn näkökulmasta. Oi-
keudelliseen sääntelyyn eli lakiin ja viran-
omaisen tehtäviin on otettu ne elementit, jot-
ka perustuslain ja viranomaistoiminnan läh-
tökohdista tulee ottaa. Kuvaohjelmamarkki-
noiden sääntely jatkuisi lailla säädettynä ja 
viranomaisen valvomana, mutta lailla pyrit-
täisiin säätämään vain minimistandardeista ja 
loput jätettäisiin yhteistyöelinten neuvotelta-
vaksi.  

Lain soveltamisalasta käytiin työryhmässä 
paljon keskustelua. Kuvaohjelmatoimiala 
toimii kansainvälisellä kentällä ja siksi lain 
soveltamisalan määrittely on keskeistä. Eri-
tyisen haastavaa määrittely on ollut sovelta-
misalan piiriin mukaan tulevassa televisio-
toiminnassa. Tavoitteena on ollut saada so-
veltamisala mahdollisimman kattavaksi suo-
malaisen yleisön näkökulmasta. Esimerkiksi 
monet suomalaiselle yleisölle tarjottavat kaa-
pelitelevisiokanavat kuitenkin lähetetään ja 
hallinnoidaan ulkomailta ja ikärajamerkintö-
jen lisääminen tällaisiin ohjelmiin olisi käy-
tännössä mahdotonta.  

Työryhmä päätyi ehdottamaan että, lakia 
sovellettaisiin Suomessa tarjottavien kuvaoh-
jelmien luokitteluun ja merkitsemiseen sekä 
kuvaohjelmien tarjoamisen valvontaan, jos 
päätös kuvaohjelman tarjoamisesta Suomessa 
olevalle yleisölle on tehty Suomessa. Televi-
siotoiminnassa soveltamisalaa täsmennettäi-
siin yhtenäiseksi televisio- ja radiotoiminnas-
ta annetun lain suhteen. Tämä olisi linjassa 
myös AV-direktiivin kanssa. AV-direktiivin 
tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen eu-
rooppalainen televisiotoiminnan alue, jonka 
sisällä toinen maa ei saa estää alkuperämaan 
lainsäädännön täyttävän televisio-ohjelman 
lähettämistä. Käytännössä osa Suomessa 
yleisölle tarjottavista televisiokanavista ei 

kuuluisi ehdotettavan luokittelu- ja merkintä-
velvollisuuden piiriin. Tällaisten kanavien 
tarjoajien tulisi kuitenkin ilmoittaa, ettei oh-
jelmistoa ole luokiteltu ja merkitty. Sovelta-
misala kattaisi kaikki suurimmat katse-
luosuudet saavat valtakunnalliset televisio-
kanavat.  

Kuvaohjelmalain keskeisin keino lasten 
suojelemiseksi, eli ikärajojen asettaminen 
Suomessa tarjottaviin kuvaohjelmiin, säilyisi 
ja ikärajajärjestelmää parannettaisiin merkit-
tävästi nykytilanteesta. Ehdotuksen mukai-
sesti kaikki Suomessa tarjottavat kuvaohjel-
mat luokiteltaisiin yhdenmukaisesti tarjotta-
vaksi kaikenikäisille taikka ikärajoilla 7, 12 
16 tai 18. Luokittelu koskisi yhtenäisesti 
kaikkia kuvaohjelmia (esimerkiksi elokuvat, 
televisio-ohjelmat, pelit) ja kaikkia kuvaoh-
jelman tarjoamisen tapoja (esimerkiksi elo-
kuvateatteriesitys, tallenne, televisiolähetys, 
tilausohjelmapalvelu).  

Lisäksi ikärajajärjestelmää täydennettäisiin 
tarkemmin kuvaohjelmien lapsille kehityk-
selle haitallisesta sisällöstä kertovilla sisäl-
tösymboleilla, joista sovittaisiin erikseen. Si-
sältösymbolien tarkoitus on kertoa vanhem-
mille tarkemmin, millä perusteella kuvaoh-
jelma on arvioitu tietyn ikäistä nuoremman 
lapsen kehitykselle haitalliseksi. Käyttöön 
otettavia sisältösymboleja voisivat olla esi-
merkiksi väkivalta, kauhu, seksi ja päihteet 
(huumeet ja alkoholi). 

Yhdenmukaisten ikärajojen ohella kuvaoh-
jelmien merkinnät yhdenmukaistettaisiin lu-
kuun ottamatta PEGI -järjestelmässä luokitel-
tuja kuvaohjelmia, joilla on yhteinen euroop-
palainen merkintätapa. Yhtenäinen merkintä-
järjestelmä on yleisön kannalta helpompi 
omaksua ja ymmärtää. Se myös helpottaa vi-
ranomaisen ja kuvaohjelmien tarjoajien tie-
dotustehtävän toteuttamista ja koordinointia.  

Ehdotettavassa uudistuksessa kuvaohjelmi-
en luokittelutehtävä siirrettäisiin pääosion 
kuvaohjelman tarjoajille ja kuvaohjelman tar-
joajat velvoitettaisiin merkitsemään kuvaoh-
jelmat yhtenäisillä ikäraja- ja sisältösymbo-
limerkinnöillä. Luokiteltu kuvaohjelma tulisi 
ilmoittaa viranomaisen ylläpitämään kuvaoh-
jelmaluetteloon. Kuvaohjelmia luokittelevien 
yritysten työntekijöiden olisi osallistuttava 
viranomaisen järjestämään koulutukseen, 
jonka suoritettuaan työntekijä vasta saisi lu-
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van luokitella kuvaohjelmia. Viranomaisella 
olisi velvollisuus järjestää riittävästi koulu-
tusta luokittelijoille. Luokittelijoiden ammat-
titaitoa olisi pidettävä yllä ja kehitettävä. Jos 
luokittelija toistuvasti luokittelisi kuvaohjel-
mia virheellisesti, voisi viranomainen peruut-
taa hänen luokittelulupansa.  

Kuvaohjelmien luokitteluun olisi tarkoitus 
luoda järjestelmä, joka olisi mahdollisimman 
helppokäyttöinen. Luokitteluohjelmisto voisi 
olla verkkopohjainen ja sen tulisi riittävän 
luotettavasti selvittää kunkin kuvaohjelman 
sisältämän väkivallan, seksin tai muun lapsen 
kehitykselle haitallisen aineiston laatua ja 
määrää. Luokitteluohjelmisto määrittelisi ku-
vaohjelmalle ikärajan ja sen haitallisesta si-
sällöstä kertovat sisältösymbolit ohjelmiston 
esittämiin kysymyksiin annettujen vastausten 
perusteella. Luokittelujärjestelmä kehitettäi-
siin viranomaisen johdolla ja yhteistyössä 
alan tutkijoiden ja audiovisuaalisen alan 
kanssa lakiin kirjattujen luokittelukriteerien 
perusteella. Luokittelujärjestelmää olisi tes-
tattava riittävästi ennen käyttöönottoa sen 
luotettavuuden varmistamiseksi. Järjestelmän 
toimivuutta olisi jatkuvasti seurattava. Järjes-
telmässä yksi kuvaohjelma luokiteltaisiin 
vain yhden kerran, ja tämän jälkeen sen tie-
dot olisivat kuvaohjelmaluettelossa kaikkien 
käytettävissä.  

Kuvaohjelman tarjoajan olisi lisäksi huo-
lehdittava siitä, että kuvaohjelmia ei tarjota 
merkittyä ikärajaa nuoremmille ilman asian-
mukaisia esteitä tai varoituksia. Televisio-
toiminnan harjoittajien tulisi huolehtia siitä, 
että lapsen kehitykselle haitalliset kuvaoh-
jelmat lähetetään sellaiseen aikaan, jolloin 
lapset eivät tavallisesti katso televisiota, ja 
että ikärajoista tiedotetaan televisio-
ohjelmissa.   

Markkinoiden tehokas jälkivalvonta perus-
tuisi viranomaisen oman toiminnan lisäksi 
yleisöltä tulevaan palautteeseen. Viranomai-
nen valvoisi eri luokittelijoiden luokittelua ja 
televisiolähetysten vedenjakaja-aikojen nou-
dattamista. Valvonta perustuisi myös yleisöl-
tä, lastensuojelujärjestöiltä tai muilta toimi-
joilta toimielimelle tuleviin ilmoituksiin. Vi-
ranomainen ottaisi vastaan kuvaohjelman 
luokittelua koskevia oikaisupyyntöjä. Viran-
omainen voisi myös ottaa minkä tahansa ku-
vaohjelman uudelleenluokiteltavaksi ja täl-

laisesta uudelleenluokittelupäätöksestä voi-
taisiin valittaa. 

Viranomainen voisi huomauttaa ja viime 
kädessä määrätä uhkasakon sellaiselle kuva-
ohjelman tarjoajalle, joka ei noudata laissa 
asetettuja huolellisuusvaatimuksia tai laimin-
lyö tiedotusvelvollisuutta. Kuvaohjelman, 
jolla on 18 vuoden ikäraja, tarjoaminen alle 
kahdeksantoistavuotiaille olisi edelleen kri-
minalisoitua rikoslaissa muun kuin televisio-
toiminnan osalta. Muiden ikärajojen vastai-
nen kuvaohjelmien tarjoamisen kriminali-
sointi poistettaisiin. Viranomainen saisi uu-
den keinon huomautuksella ja uhkasakolla 
puuttua ongelmiin näissä tarjoamistilanteissa. 
Ehdotetun lain mukainen rangaistavuus olisi 
viranomainen harkintavallan piirissä ja edel-
lyttäisi rikoslain tavoin tahallisuutta tai tä-
män lain mukaista huolimattomuutta. Viran-
omaisen tulisi harkinnassaan noudattaa ri-
kosoikeuden yleisiä oppeja ja ehdotetun lain 
säännöksiä tulisi tulkita suppeasti. Viran-
omaiselle siirretyn rangaistuksen määräämi-
sen tarkoituksena on tehostaa kuvaohjelma-
markkinoiden valvontaa, ehdotetun lain nou-
dattamista ja antaa viranomaiselle nykyistä 
tehokkaammat keinot puuttua ehdotetun lain 
vastaiseen toimintaan. 

Esityksessä ennaltaehkäisevät toimet lasten 
suojelemiseksi muuttuneessa mediaympäris-
tössä korostuisivat. Luokittelutehtävän siir-
täminen pääosin kuvaohjelmien tarjoajille 
säästäisi viranomaisen resursseja. Säästyvät 
resurssit olisi tarkoitus ohjata ennaltaehkäi-
seviin toimenpiteisiin, kuten lasten mediatai-
tojen ja mediakasvatuksen edistämiseen sekä 
kuvaohjelmien ikärajoja koskevaan tiedotta-
miseen ja tutkimukseen. 

Tarkoituksena on vahvistaa mediakasvatus-
ta ja sen koordinointia eri toimijoiden kes-
ken. Mediakasvatuksen ja lasten mediataito-
jen edistämisessä tavoitteena on, että lapsi 
oppii nykyisessä mediaympäristössä tarvitta-
via toimintatapoja ja selviytymiskeinoja. 
Mediataitoinen lapsi osaa käyttää ja valikoi-
da mediaa aktiivisesti ja tietoisesti sekä ana-
lysoida ja arvioida kriittisesti erilaisia media-
sisältöjä. Ehdotettavan uudistuksen yhteydes-
sä perustettavan Mediakasvatus- ja kuvaoh-
jelmakeskuksen tehtäviin kuuluisi koor-
dinoinnin ja yhteistyön vahvistaminen eri 
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mediakasvatustoimijoiden ja muiden viran-
omaisten välillä.  

Tiedottamisen voimakkaan lisäämisen tar-
koituksena on vahvistaa erityisesti lasten 
huoltajien ja vanhempien sekä ammattikas-
vattajien tietoisuutta lapsen kehitykselle hai-
tallisista mediasisällöistä ja mediakasvatuk-
sesta. Ehdotettavan uudistuksen mahdolli-
simman pitkälle viety välineutraalisuus ja 
ikärajojen yhdenmukaisuus tehostaisi tiedo-
tusta. Esimerkiksi televisioyhtiöt voisivat si-
toutua olemaan mukana tiedotuskampanjas-
sa, jossa vahvistetaan kuvaohjelmien luokit-
telujärjestelmän ja mediakasvatuksen tunnet-
tuutta lasten vanhempien ja muiden kasvatta-
jien keskuudessa.  

Kuvaohjelmien tarjoajat voisivat myös si-
toutua huomioimaan mahdollisuuden käyttää 
esto- ja suodatinjärjestelmiä tarjotessaan ja 
kehittäessään palveluitaan. Tarjoajat voisivat 
myös tiedottaa palveluissaan näistä järjestel-
mistä. Tiedottaminen voisi koskea esimer-
kiksi internetin ja tietokoneen, digitaalisen 
television, pelikonsoleiden ja mobiililaittei-
den niin kutsuttuja lapsilukkopalveluja, joi-
den avulla kasvattajat voivat kotona rajoittaa 
lapsen pääsyä tietyille internet-sivuille, estää 
lasta katsomasta tiettyä televisiokanavaa tai 
pelaamasta tiettyä peliä. Vanhemmat tai 
huoltajat voisivat halutessaan ottaa kotona 
käyttöön esto- ja suodatinjärjestelmiä lasten 
kuvaohjelmien katselun ja käytön rajoittami-
seksi. Esto- ja suodatinjärjestelmien käyttöä 
voidaan pitää toimivana suojelukeinona eri-
tyisesti pienempien lasten kohdalla. 

Tutkimukseen panostamisen tavoitteena 
olisi vahvistaa ja jatkuvasti päivittää viran-
omaisten ja muiden mediakasvatustoimijoi-
den tietopohjaa lasten suojelemisesta ja me-
diataitoja koskevissa kysymyksissä. Tieto-
pohjaa tarvitaan lasten turvallisuuden edis-
tämistä koskevissa linjauksissa ja toimenpi-
teissä nopeasti muuttuvassa mediaympäris-
tössä. Tutkimuksen avulla on tarkoitus seura-
ta lasten kuvaohjelmaympäristön ja median 
käyttötapojen kehittymissuuntia sekä lasten 
mediataitojen kehittymistä ja mediakasvatus-
toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Valtion elokuvatarkastamosta kehitettäisiin 
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, jonka 
tehtäviin kuuluisivat markkinoiden jälkival-
vonta, kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutus, 

tiedotus, tutkimus ja mediakasvatuksen 
koordinointi. Keskuksen tehtäviin kuuluisi 
jatkossa myös televisiotoiminnan valvonta 
lasten suojelemisen näkökulmasta. Tähän 
saakka kyseistä tehtävää on hoitanut Viestin-
tävirasto.  

Yksi keskeinen Mediakasvatus- ja kuvaoh-
jelmakeskuksen tehtävä olisi edistää audiovi-
suaalisen alan itsesääntelytoimia lasten suo-
jelemiseksi mediaympäristössä. Kuvaohjel-
mia internetissä tarjoavat suomalaistoimijat 
voisivat esimerkiksi tehdä niin kutsutun peli-
sääntökirjan toimenpiteistä, joilla he oman 
palvelunsa puitteissa sitoutuisivat edistämään 
lasten suojelemista internetin kuvaohjel-
maympäristössä. Tällaisen järjestelmällisen 
itsesääntelyn etuna olisi lasten suojelun edis-
tämiseksi tehtävien toimenpiteiden yhden-
mukaisuus. Vastaavanlaisia itsesääntelyso-
pimuksia lasten suojelemiseksi on Euroopan 
komission aloitteesta tehty internetin yhtei-
söpalveluiden kohdalla. Liikenne- ja viestin-
täministeriön lasten ja nuorten mediafooru-
min yhteydessä kokoontuvassa moderointi-
työryhmässä on maaliskuussa 2010 laadittu 
vastaavia käytäntöjä suomalaisille sosiaalisen 
median palveluille. Esimerkiksi suomalaisia 
HabboHotelli ja IRC-galleria-palveluita yllä-
pitävä Sulake Oy on jo laatinut käytänne-
säännöt näihin palveluihinsa.  

Kuvaohjelmia tarjoavien verkkopalvelui-
den ylläpitäjät voisivat myös sitoutua raken-
tamaan palveluun palautejärjestelmän, jonka 
kautta käyttäjä voisi tehdä palvelun ylläpitä-
jälle ilmoituksen huolta aiheuttavasta sisäl-
löstä. Palveluiden ylläpitäjät esimerkiksi ra-
kentaisivat sivustoilleen yhdenmukaisen pa-
lautekohdan, joka voisi sisältää esimerkiksi 
seuraavia osia: ilmiantonappi palvelun ylläpi-
täjälle, ilmiantonappi kuvaohjelmalakia val-
vovalle toimielimelle, linkki palveluun, joka 
tiedottaa vanhemmille kuvaohjelmien luokit-
telujärjestelmästä ja mediakasvatuksesta ja 
linkki lasten ja nuorten tukipalveluihin ver-
kossa. Lisäksi palveluissa voitaisiin hyödyn-
tää Poliisihallituksen helmikuussa 2010 
avaamaa Nettivinkki-palvelua, johon sisältyy 
mahdollisuus tilata omaan verkkopalveluun 
ilmiantonappi poliisille. Lakia valvova vi-
ranomainen voisi puuttua saamiinsa ilmian-
toihin esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, 
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joissa samasta verkkopalvelusta tulisi huo-
mattavan paljon ilmiantoja.  

Rikoslain 17:17, 17:18 ja 17:18 a §:n vas-
taisten kuvaohjelmien levittämisen valvonta 
ehdotetaan siirrettäväksi resursseineen Valti-
on elokuvatarkastamosta osaksi poliisin toi-
mintaa. Uuden lain luonnokseen ei ole tällä 
hetkellä kirjattu valvontaan liittyviä pykäliä. 
Uudistuksessa elokuvatarkastamon tehtävät 
muuttuvat entistä selkeämmin lasten suoje-
lemisen ja mediakasvatuksen suuntaan. Ny-
kytilanteessa Valtion elokuvatarkastamossa 
työskentelee kaksi asiantuntijaa rikoslain 
vastaisen aineiston valvonnan parissa. Polii-
sissa yhtenä vaihtoehtona olisi, että toiminta 
sijoitettaisiin esimerkiksi keskusrikospoliisin 
lapsipornoyksikön yhteyteen.  

 
 

4  Esityksen vaikutukset   

4.1 Taloudelliset vaikutukset  

Vaikutukset julkiseen talouteen  

Valtion elokuvatarkastamon toiminta ra-
hoitetaan nykyisin valtion talousarvion mo-
mentilta 29.80.07. Vuonna 2009 Valtion elo-
kuvatarkastamon menot olivat noin 1,14 mil-
joonaa euroa, josta työvoimakustannukset 
olivat noin 60 prosenttia.  Tulot olivat noin 
950 000 euroa, josta budjettimäärärahaa on 
67 prosenttia ja tarkastustuloja 33 prosenttia.  

Televisiotoiminnan harjoittajat maksavat 
Viestintävirastolle valvontamaksua, jolla ra-
hoitetaan muun ohella Viestintäviraston las-
ten suojelemiseen liittyviä valvontatehtäviä. 
Jatkovalmistelussa on selvitettävä muutoksen 
kustannusvaikutukset Viestintävirastolle.  

Uudessa järjestelmässä lähtökohtana olisi, 
että kuvaohjelmien tarjoajat rahoittaisivat jär-
jestelmän valvonnasta sekä ylläpidosta aiheu-
tuvia kustannuksia veroluonteisella maksulla. 
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 
palveluista voitaisiin lisäksi periä maksuja 
valtion maksuperustelain (150/1992) periaat-
teiden mukaisesti.   

Valtio osallistuisi osaltaan toiminnan ra-
hoittamiseen. Valtio vastaisi pääosin me-
diakasvatuksen koordinointitehtävään liitty-
vistä kustannuksista. Näiden kattamiseksi on 
tavoitteena saada valtion talousarvioehdotuk-

seen muun muassa kaksi henkilötyövuotta 
kattava lisämääräraha Valtion elokuvatarkas-
tamon menoihin.  

 
Vaikutukset yrityksiin 

Uudessa luokittelu- ja merkitsemisjärjes-
telmässä siirrettäisiin toimivaltaa audiovisu-
aalisen alan toimijoille. Samalla lasten suoje-
lemisen näkökulma audiovisuaalisen alan 
toiminnassa vahvistuisi. Alan toimijoilta vaa-
dittaisiin myös sitoutumista yhteissääntelyyn. 
Tällä on sekä toiminnallisia että taloudellisia 
vaikutuksia toimialalle. Toimialan panos 
osaltaan edistäisi lasten turvallisen me-
diaympäristön kehittämisen edellytyksiä.  

Työryhmä pyysi toimialalta näkemyksiä 
erilaisista maksuperusteista, maksuosuuksien 
jakautumisesta sekä mahdollisuuksien mu-
kaan arvioita järjestelmän kustannusvaiku-
tuksista toimialoilla. Esillä oli esimerkiksi 
nimikemääriin ja liikevaihtoon perustuvia 
maksuperusteita. Ehdotettavan valvontamak-
sun lisäksi kuvaohjelmien tarjoajille kustan-
nuksia syntyisi esimerkiksi luokitteluja teke-
vän henkilökunnan palkkakuluista ja koulut-
tamisesta sekä mahdollisesti käyttöön otetta-
vista teknisistä estopalveluista. 

Työryhmässä käsiteltiin uutta rahoitusjär-
jestelmää, mutta sen suunnittelu on vielä 
kesken. Tavoitteena on järjestelmä, joka ei 
rasita eri toimialoja kohtuuttomasti. Järjes-
telmää voitaisiin vielä eriyttää paremmin eri-
tyyppiset ja -kokoiset yritykset huomioivak-
si.  

 
 

4.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Lapsiin kohdistuvat vaikutukset  

Kansallisella lainsäädännöllä voidaan 
säännellä vain pientä osaa nykyisessä me-
diaympäristössä lapsille tarjolla olevista ku-
vaohjelmista. Uudistuksella lisätään lasten 
turvallisuutta ja hyvinvointia suuntaamalla 
kuvaohjelmien luokittelun ja merkitsemisen 
lisäksi voimavaroja ennaltaehkäiseviin toi-
menpiteisiin, kuten lasten huoltajien ja van-
hempien mediakasvatustietoisuuden lisäämi-
seen, lasten mediataitojen ja mediakasvatuk-
sen edistämiseen ja tutkimukseen. Tarkoituk-
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sena on kehittää nykyistä systemaattisempaa 
ja yhdenvertaisemmin kaikkia lapsia sekä 
lasten huoltajia ja vanhempia koskettavaa 
mediakasvatustoimintaa koko maassa.  

Keskeisin lasten suojelemisen keino ehdo-
tettavassa uudistuksessa on Suomessa tarjot-
tavien kuvaohjelmien luokittelu ja merkitse-
minen. Mediasisällöt vaikuttavat lasten kehi-
tykseen yksilöllisesti ja kehitysvaiheesta 
riippuen. Vakavimmat riskit syntyvät lapsen 
ikään soveltumattomista sisällöistä. Lapsen 
mediatulkintojen kehittymisen kannalta tär-
keät kognitiiviset ja tunne-elämän kehitty-
misetapit tapahtuvat noin 6–8 vuoden (tun-
teiden etäännyttäminen, konkreettinen ajatte-
lu), 11–13 vuoden (käsitteellinen ajattelu) ja 
15–16 vuoden (kriittiset tulkintataidot) vai-
heilla. Ehdotettavassa kuvaohjelmalainsää-
dännön kokonaisuudistuksessa kaikki Suo-
messa tarjottavat kuvaohjelmat luokiteltaisiin 
yhdenmukaisesti tarjottavaksi kaikenikäisille 
taikka ikärajoilla 7, 12 16 tai 18. 

Kuvaohjelmien yhtenäiset ikärajat ja niihin 
merkittävät sisältösymbolit edistävät lasten 
hyvinvointia lisäämällä lasten huoltajien ja 
kasvattajien tietoisuutta kuvaohjelmien hai-
tallisuudesta. Viime kädessä huoltajien ja 
kasvattajien on huolehdittava siitä, että lapsia 
suojellaan sellaisilta kuvaohjelmilta, jotka 
ovat lasten kehitykselle haitallisia. Nykyti-
lanteessa erilaisia ikärajoja on liikaa, ja las-
ten vanhemmat eivät tunne nykyistä ikäraja-
järjestelmää riittävästi. Lasten suojelemiseksi 
kuvaohjelmien haitallisilta vaikutuksilta tar-
vitaan ikärajojen ohella tarkempaa tietoa me-
diasisällöistä. Sisältösymboleiden käyttämi-
nen suomalaisessa järjestelmässä on lasten 
suojelemisen näkökulmasta merkittävä edis-
tysaskel.   

Ehdotettavalla kuvaohjelmien luokittelu-
vastuun siirtämisellä on tarkoitus vahvistaa 
lasten suojelemisen näkökulmaa kuvaohjel-
mien tarjoamisessa. Tätä edistää myös Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen yh-
teyteen perustettavaksi ehdotettava neuvotte-
lukunta, joka luo säännöllisen keskusteluyh-
teyden viranomaisten, kuvaohjelma-alan, las-
ten suojelujärjestöjen, lapsen kehityksen asi-
antuntijoiden ja mediakasvatuksen toimijoi-
den välille. 

 
Sananvapauteen kohdistuvat vaikutukset 

Ehdotetulla lailla säädetään perustuslain 
12 §:n turvaaman sananvapauden välttämät-
tömistä rajoituksista lasten suojelemiseksi 
kuvaohjelmien osalta. Tämä kvalifioitu laki-
varaus mahdollistaa kuvaohjelmien sääntelyn 
yhteydessä perustuslain 12 §:n muutoin kiel-
tämät ennakkorajoitukset. Kvalifioitu lakiva-
raus ei aseta mitään määrämuotoa kuvaoh-
jelmien sääntelylle tai rajoita tapaa järjestää 
kuvaohjelmien valvonta (HE 309/1993 vp, s. 
57). Lakivaraus mahdollistaa vain ennakko-
valvonnan, kunhan se koskee kuvaohjelmia, 
ja ennakkovalvonnan tarkoituksena on lasten 
suojeleminen. Perinteisesti kvalifioidun laki-
varauksen on katsottu koskevan vain eloku-
via ja tallennelevitystä, mutta perustuslakiva-
liokunnan tulkinnan mukaan valvonta voi-
daan ulottaa myös televisiotoimintaan (PeVL 
19/1998 vp). 

Ehdotetussa laissa selkiytetään kuvaohjel-
mien luokittelujärjestelmää ja nykyiset useat 
ikärajat yhdenmukaistetaan. Ikärajamerkin-
nän lisäksi ohjelmat saavat sisältösymbolit, 
jotka auttavat vanhempia ja muita kuluttajia 
saamaan paremmin tietoa kuvaohjelman si-
sällöstä. Sisältösymbolien tarkoituksena on 
olla informatiivisia, ei rajoittaa kuvaohjelmi-
en tarjoamista tai vastaanottamista. Ehdote-
tussa laissa ei ole kuvaohjelmia koskevia 
poistomahdollisuuksia ja näin viimeinen ai-
kuisiin kohdistuva teoreettinen sananvapau-
den rajoite poistetaan. Edelleen osa kuvaoh-
jelmista on kriminalisoitu rikoslaissa. Rikos-
lain osalta ehdotuksessa on poistettu ikäraja-
luokituksen vastainen kuvaohjelmien levit-
tämisen kriminalisointi. Näiltä osin ehdotettu 
laki laajentaa sananvapauteen kuuluvaa oike-
utta tarjota ja vastaanottaa kuvaohjelmia. 

Ehdotetussa laissa Valtion elokuvatarkas-
tamon tehtävänä oleva kuvaohjelmien tarkas-
taminen annettaisiin viranomaisen lisäksi yk-
sityisille henkilöille. Kuvaohjelmien luokitte-
lemisessa olisi kysymys kuvaohjelman kat-
somisesta ja sen arvioimisesta, onko kuvaoh-
jelmassa sellaista sisältöä, joka tieteellisesti 
hyväksytyn tiedon perusteella on katsottava 
lapsen kehitykselle haitalliseksi. 

Lapsen kehitykselle haitallisten kuvaoh-
jelmien kohdalla kuvaohjelmaluokittelija 
asettaisi kuvaohjelmalle ikärajan, joka rajoit-
taisi ikärajaa nuorempien oikeutta vastaanot-
taa kuvaohjelmaa ja rajoittaisi kuvaohjelmien 
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tarjoajien oikeutta tarjota kuvaohjelmaa. Ky-
seessä on perustuslain 12 §:n turvaaman sa-
nanvapauden rajoitus. Ehdotuksen mukaan 
rikoslaissa oleva kriminalisointi kuvaohjel-
man levittämisestä ikärajojen vastaisesti 
poistettaisiin ja korvattaisiin viranomaiselle 
säädetyllä mahdollisuudella antaa huomau-
tus, jota tehostetaan uhkasakolla tai rajatuissa 
tapauksissa sakkorangaistukselle.  

Ehdotuksessa annetaan laajat mahdollisuu-
det kansalaisille ja käytännössä kenelle ta-
hansa tehdä muutospyyntö kuvaohjelman 
luokittelusta. Jos pyyntö ei esityksen mukai-
sesti ole täysin perusteeton, viranomainen 
luokittelisi kuvaohjelman. Kuvaohjelma-
luokittelijoilta edellytetään viranomaisen hy-
väksyntää, luokittelulupa on määräaikainen 
ja luokittelijoilla on luvan perumisen uhalla 
velvollisuus osallistua koulutukseen.  Kuva-
ohjelmanluokittelijat olisivat ehdotuksen 
mukaan koulutettu ja tarkasti säädelty am-
mattiryhmä, joiden toimintaa viranomainen 
valvoo. Tältä osin ei ole sananvapauden kan-
nalta merkittävää eroa nykytilaan ja näin ku-
vaohjelmien luokittelutehtävä voidaan siirtää 
Valtion elokuvatarkastamolta ehdotuksessa 
tarkoitetuille kuvaohjelmaluokittelijoille. Sa-
nanvapauden turvaamisen kannalta ehdotettu 
laki mahdollistaa viranomaisen laajan puut-
tumisen kuvaohjelmien luokitteluun joko 
muuttaen kuvaohjelmien luokitusta tiukem-
maksi tai jopa vapauttaen kuvaohjelmia luo-
kittelu- ja merkitsemisvelvollisuudesta.  

Euroopan unionin säädöksissä pyritään 
suojaamaan alaikäisten fyysistä, henkistä ja 
moraalista kehitystä. Sääntelykeinoksi on va-
littu suositus, jonka mukaan lapsen kehityk-
selle haitallisia ohjelmia ei saa lähettää sel-
laiseen aikaan, jolloin lapset tavallisesti kat-
sovat televisio-ohjelmia. Alaikäisiltä koko-
naan kielletyiksi katsotaan pornograafiset ja 
aiheetonta väkivaltaa sisältävät ohjelmat. 
Tältä osin ehdotettu laki on sopusoinnussa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan turvaa-
man sananvapauden kanssa ja toteuttaa osal-
taan AV-direktiivin lasten suojelemisen vaa-
timuksia. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10 
artiklassa turvataan sananvapaus. EIS ei suo-
ranaisesti kiellä ennakkoesteitä, mutta Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) 
ratkaisun Chauvy ym. vastaan Ranska 

(29.6.2004) mukaisesti ennakkoeste on mah-
dollinen, jos sen käyttöä valvotaan tiukasti. 
Ehdotetussa laissa viranomaisella on laajat 
mahdollisuudet puuttua kuvaohjelmien luo-
kitteluun sananvapautta edistäen tai sananva-
pautta rajoittaen. Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen 10 artiklassa sananvapaus turva-
taan jokaiselle kuuluvaksi oikeudeksi. Artik-
la sisältää rajoituslausekkeen, jonka mukaan 
sananvapautta voidaan rajoittaa lailla, jos se 
on demokraattisessa yhteiskunnassa välttä-
mätöntä artiklassa mainittujen hyväksyttävi-
en päämäärien saavuttamiseksi. KP-sopi-
muksen 19 artiklan 2 kohdan mukaan jokai-
sella on sananvapaus. Artiklan 3 kohta sisäl-
tää luettelon hyväksyttävistä sananvapauden 
rajoittamisperusteista. Säännöksen mukaan 
sananvapauden käyttö voidaan saattaa tietty-
jen rajoitusten alaiseksi, mutta näiden tulee 
olla laissa säädettyjä sekä sellaisia, jotka ovat 
välttämättömiä esimerkiksi terveydenhoidon 
taikka moraalin suojelemiseksi.  

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen 13 artiklassa turvataan jokaisen lapsen 
sananvapaus. Artiklan mukaan lapsella on 
oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Tämä 
oikeus sisältää vapauden hakea, vastaanottaa 
ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli 
rajojen suullisessa, kirjallisessa, painetussa, 
taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valit-
semassa muodossa. Lapsen sananvapauden 
käytölle voidaan asettaa rajoituksia, mutta 
vain sellaisia, jotka ovat välttämättömiä 
muun muassa väestön terveyden tai moraalin 
suojelemiseksi. Yleissopimuksen 17 artiklas-
sa sopimusvaltiot ovat sitoutuneet rohkaise-
maan asianmukaisten ohjeiden kehittämistä 
lasten suojelemiseksi heidän hyvinvoinnil-
leen vahingolliselta tiedolta ja aineistolta 
muistaen yleissopimuksen 13 artiklan määrä-
ykset sananvapaudesta ja 18 artiklan määrä-
ykset lasten laillisten huoltajien vastuusta. 
Yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen 
mukaan lasten vanhemmilla ja tapauksesta 
riippuen heidän laillisilla huoltajilla ja hol-
hoojilla on ensisijainen vastuu lapsen kasva-
tuksesta ja kehityksestä.  

 
4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 
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Valtion elokuvatarkastamon muuttamisella 
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi 
luodaan edellytykset viranomaistoiminnalle 
uuteen lainsäädäntöön liittyen. Viestintävi-
raston lastensuojelua koskevien tehtävien 
siirtämisellä Mediakasvatus- ja kuvaohjel-
makeskukseen selkeytettäisiin viranomaisten 
keskinäistä koordinointivastuuta lasten tur-
vallisen mediaympäristön kehittämisessä.  

Aikuisviihdekuvaohjelmamateriaalia kos-
kevan valvonnan perimmäisenä tarkoitukse-
na on vähentää rikosoikeudellisesti kri-
minalisoidun kuvaohjelmamateriaalin liik-
kuminen markkinoilla. Valvonnan siirtämi-
sellä voitaisiin tehostaa poliisin rikostutkin-
taa erityisesti sellaisessa rikollisessa toimin-
nassa, jossa kriminalisoitu kuvaohjelmamate-
riaalitarjonta on vain yksi osa toimintaa. Teh-
tävien siirto poliisihallintoon toteutettaisiin 
kustannusneutraalisti siten, että kyseistä teh-
tävää hoitava henkilö siirtyisi Valtion eloku-
vatarkastamosta poliisihallinnon palveluk-
seen.  

Valtion elokuvatarkastamolle kuuluva vi-
ranomaistehtävä siirrettäisiin ehdotuksen 
mukaisesti viranomaisen hyväksymille kuva-
ohjelmaluokittelijoille, jotka toimisivat pää-
osin yksityisten yritysten palveluksessa. Vi-
ranomaisella olisi edelleen palveluksessaan 
luokittelijoita, mutta ehdotuksen oletuksena 
on, että osa luokitteluista toteutettaisiin yksi-
tyisin voimin. Kuvaohjelmien tarkastamista 
ja luokittelemista voidaan pitää perustuslain 
124 §:n tarkoittamana julkisen vallan käyttö-
nä, koska luokittelulla vaikutetaan suoraa pe-
rustuslain 12 §:n turvaaman sananvapauden 
toteutumiseen. Luokittelutehtävä ei ole kui-
tenkaan merkittävää julkisen vallan käyttöä, 
koska luokittelussa vain ohjeistetaan kuvaoh-
jelmien tarjoamista ja tämä tehtävä on tarkoi-
tuksenmukaisinta siirtää muiden kuin viran-
omaisten tehtäväksi. Viranomaiselle voi va-
littaa kaikista luokitteluista, viranomainen 
voi muuttaa minkä tahansa luokittelun ja ku-
vaohjelmaluokittelijan toimi on riippuvainen 
viranomaisen luvasta. Luokittelutehtävän 
siirrossa on kysymys tehtävän tarkoituksen-
mukaisemmasta organisointitavasta ja tarkoi-
tuksenmukaisuus turvaa parhaiten kansalais-
ten perusoikeuksien toteutumisen kuvaoh-
jelmien sääntelyssä. 

 

5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto  

Esitys on valmisteltu opetusministeriön 
asettamassa työryhmässä, jossa jäseninä ovat 
olleet opetusministeriön, liikenne- ja viestin-
täministeriön, oikeusministeriön ja Valtion 
elokuvatarkastamon edustajat. Työn valmis-
telua on tukenut asiantuntijaryhmä, jossa on 
ollut mukana asiantuntijoita opetusministeri-
östä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Vies-
tintävirastosta, Kuluttajavirastosta, Valtion 
elokuvatarkastamosta, Lapsiasiavaltuutetun 
toimistosta, Pelastakaa Lapset ry:stä, Man-
nerheimin Lastensuojeluliitosta, Yleisradio 
Oy:stä, MTV Mediasta, Nelonen Mediasta, 
Viestinnän Keskusliitosta, Tietoliikenteen ja 
tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä, 
Suomen Elokuvateatteriliitto SEOL ry:stä, 
Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry:stä, 
Suomen Filmikamari ry:stä, Suomen eloku-
vatuottajien keskusliitto ry:stä, Suomen pe-
liohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA 
ry:stä, sekä Helsingin, Jyväskylän ja Tampe-
reen yliopistoista. Asiantuntijaryhmän työ-
hön on osallistunut myös harrastajaelokuva-
kulttuurin edustaja. Työryhmä on kuullut 
Opetushallituksen ja Poliisihallituksen edus-
tajia sekä pyytänyt kirjallisesti näkemyksiä 
uudistuksen rahoitusmalleista Suomen ai-
kuisviihdeyrittäjät ry:ltä.   

Valmistelun aikana työryhmä kokosi kaksi 
pienryhmää, jotka valmistelivat ehdotuksensa 
teemoista: 1) Kuvaohjelmien luokittelujärjes-
telmä ja ikärajat ja 2) Mahdollisuudet estää 
haitallisen kuvaohjelmamateriaalin saatavilla 
olo alaikäisille verkkoympäristössä. Näiden 
työryhmien muistiot ovat tämän julkaisun 
liitteenä (Liite 1 ja Liite 2) 

 
 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-
minen 

------- 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki kuvaohjelmien luokittelusta ja 
merkitsemisestä 

1 §. Lain tarkoitus. Lain tarkoituksena on 
säätää perustuslain 12 §:n 1 momentin kvali-
fioidussa lakivarauksessa tarkoitetuista vält-
tämättömistä sananvapauden rajoituksista 
lasten suojelemiseksi kuvaohjelmien yhtey-
dessä. Lailla rajoitetaan kuvaohjelmilla ta-
pahtuvaa ilmaisua, kuvaohjelmien levittämis-
tä ja kuvaohjelmien vastaanottamista. Lain 
tulkinnassa näitä rajoituksia on tulkittava sa-
nanvapausmyönteisesti ja kaikkien rajoitus-
ten tulee olla välttämättömiä lasten suojele-
misen kannalta. 

Ehdotettu laki sisältää säännöksiä kuvaoh-
jelman tarjoajalle asetettavista velvollisuuk-
sista ja lasten suojelemiselle välttämättömien 
ikärajojen asettamisesta ja merkitsemisestä 
kuvaohjelmiin. Lisäksi laissa säädetään ku-
vaohjelmaluokittelijoiden ammattiryhmän 
kelpoisuusvaatimuksesta, ammatin luvanva-
raisuudesta ja kyseisen luvan ehdoista. Ehdo-
tuksessa on myös rangaistussäännökset ehdo-
tetun lain velvollisuuksien laiminlyönnistä. 
Ehdotettu laki sääntelisi vain kuvaohjelmia ja 
niitä vain lapsen kehitykselle haitallisen si-
sällön perusteella. Normaali joukkoviestintä 
jäisi oman lainsäädäntönsä varaan ja sähköi-
sen viestinnän luvanvaraisuus säilyisi ennal-
laan.  

2 §. Lain soveltamisala. Lakia sovellettai-
siin ehdotetun pykälän 1 momentin mukai-
sesti kuvaohjelmien tarjoamiseen Suomessa. 
Tarjoaminen kattaa kaikki kuvaohjelmien 
yleisön saataville saattamisen muodot kuten 
niiden esittämisen läsnä olevalle yleisölle, 
lähettämisen televisiossa ja välittämisen tie-
toverkoissa myös tilauspohjaisesti. Tarjoa-
mista on myös tallennettujen kuvaohjelmien 
myyminen ja vuokraaminen. 

Televisiotoiminnassa ja tilausohjelmapal-
veluissa tapahtuvan kuvaohjelmien yleisölle 
tarjoamisen osalta ehdotetaan pykälän 2 
momentin ensimmäisessä kohdassa, että lain 
soveltaminen määräytyisi televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain säännösten mukai-

sesti. Mainitun lain 3—6 §:ssä ovat toimijoi-
den sijoittautumista koskevat yksityiskohtai-
set säännökset. Televisioyritykset ja tilausoh-
jelmapalvelujen tarjoajat kuuluisivat näiden 
säännösten mukaisesti lain soveltamisalaan, 
jos ne ovat sijoittautuneet Suomeen ja tarjot-
tavia ohjelma koskevat päätökset tehdään 
Suomessa.  

Kuvaohjelmien kaiken muun yleisölle tar-
joamisen osalta ehdotetaan 2 momentin toi-
sessa kohdassa, että lakia sovellettaisiin, mi-
käli päätös kuvaohjelman tarjoamisesta teh-
dään Suomessa.  Tätä kriteeriä sovellettaisiin 
kuvaohjelmien esitystoimintaan muun muas-
sa elokuvateattereissa ja tallenteiden levittä-
miseen myymällä ja vuokraamalla. 

Ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluisivat 
näin kaikki Suomessa toimivat televisioyri-
tykset, tilausohjelmapalvelujen tarjoajat,  
elokuvateatterit ja tallennelevittäjät, joiden 
tarjoamat kuvaohjelmat ovat Suomessa ole-
van yleisön saatavilla.  

Sellaiset kuvaohjelmat, joiden alkuperäinen 
tarjoaja ei ole Suomeen sijoittautunut televi-
sioyritys ja joiden lähettämisestä ei tehdä 
päätöstä Suomessa ja jotka vain välitetään tai 
edelleen lähetetään Suomessa, olisivat pykä-
län 3 momentin mukaan vain rajoitetusti tä-
män lain soveltamisalan piirissä. Näin väli-
tettyjen kuvaohjelmien osalta voidaan edel-
lyttää vain, että Suomessa tarjottavissa oh-
jelmatiedoissa on riittävästi tietoa ohjelmien 
sisällöstä ja mahdollisesta haitallisuudesta 
lapsille.  

Euroopan talousalueelta alkunsa saavien te-
levisiolähetysten osalta tämä noudattaa sitä 
televisiotoimintaa koskevassa Euroopan 
unionin sääntelyssä vahvistettua periaatetta, 
että mikäli ohjelmistot ovat yhteisten vaati-
musten ja alkuperämaan säännösten mukai-
sia, niiden leviäminen on sallittava muissa 
unionin jäsenvaltioissa. Tämä koskee televi-
siotoiminnan ja tilausohjelmapalvelujen koh-
dalla myös niitä vaatimuksia, jotka koskevat 
lasten suojelemista ohjelmien mahdollisista 
haitallisista sisällöistä. 

Lain velvoitteet eivät koskisi sellaisia toi-
mijoita, jotka toimittavat pelkästään teknisiä 
palveluja kuvaohjelmien tarjoajille, jotka te-



   
  

 

 31

kevät tarjottavia sisältöjä koskevat päätökset. 
Tämä vastaa sitä periaatetta, joka tietover-
koissa tapahtuvan tarjoamisen ja siinä käytet-
tyjen tiedonsiirto- ja verkkoyhteyspalvelujen 
ja tallennuspalvelujen osalta on vahvistettu 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 
annetussa laissa (458/2002). 

3 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
lain soveltamisen kannalta keskeiset käsit-
teet. Käsitteiden määritellyllä rajattaisiin sa-
malla soveltamisalan ulkopuolella sellainen 
kuvaohjelmien tarjoaminen, joka tapahtuu 
yksityisesti tai johon ei liity lasten suojelemi-
sen kannalta sellaisia ongelmia, että säänte-
lyn kustannuksiin nähden lain soveltamisesta 
olisi merkittävää hyötyä.  

Pykälän 1 kohdan ”yleisöllä” tarkoitetaan 
vapaasti valikoituvaa ihmisjoukkoa, jolle ku-
vaohjelma tarjotaan. Vapaasti valikoituvana 
ihmisjoukkoa on pidettävä silloin kun kuka 
tahansa voisi saada tarjottavana olevan kuva-
ohjelman käyttöönsä tai katsottavakseen joko 
maksua vastaan tai maksutta.  

Ehdotetun pykälän 2 kohdassa tarkoitetaan 
”lapsella” alle kahdeksantoistavuotiasta. 
Lapsen käsite on oikeustieteessä varsin va-
kiintunut, mutta joissakin yhteyksissä ala-
ikäisistä 16—18-vuotias on määritelty nuo-
reksi. Selvyyden vuoksi ehdotetussa laissa 
lapsena pidetään alle 18-vuotiasta, jonka suo-
jeleminen haitallisilta sisällöiltä on lain kes-
keinen tavoite. 

Ehdotetun pykälän 3 kohdassa ”kuvaoh-
jelmalla” tarkoitetaan liikkuvina kuvina esi-
tettäväksi tarkoitettua sisältöä, joka voidaan 
toistaa teknisin keinoin. Määritelmällä pyri-
tään välineneutraaliuteen ja huomiomaan 
teknologian nopeat muutokset. Määritelmän 
ulkopuolelle rajautuvat esimerkiksi elektro-
niset kirjat, vaikka niissä olisikin kuvia. 
Voimassa oleva kuvaohjelmalaki määrittelee 
kuvaohjelman tallenteeksi. Laissa ei enää 
eroteltaisi erilaisia kuvaohjelmatyyppejä, ku-
ten pelejä, jotka voimassa olevassa laissa 
määritellään vuorovaikutteisiksi kuvaohjel-
miksi. 

Ehdotetun pykälän 4 kohdassa "kuvaoh-
jelman tarjoamisella” tarkoitetaan kaikkia 
niitä tapoja, joilla kuvaohjelma saatetaan va-
paasti valikoituvan ihmisjoukon saataville. 
Kyseessä voi olla esimerkiksi kuvaohjelman 
esittäminen, myynti, vuokraaminen sekä lä-

hettäminen yleisölle ja muu vastaava toimin-
ta. 

Ehdotetun pykälän 5 kohdassa "kuvaoh-
jelman tarjoajalla” tarkoitetaan sitä viimekä-
tistä toimijaa, joka saattaa kuvaohjelman 
yleisön saataville. Esimerkiksi tallenteiden 
tarjoamisen yhteydessä lain tarkoittama tar-
joaja voi olla tallenteen myyjä tai sen vuok-
ralle tarjoaja. Kuvaohjelmien julkisen esittä-
misen osalta tarjoaja on esimerkiksi elokuva-
teatterin omistaja, tilausohjelmapalvelujen 
kohdalla tilausohjelmapalvelun ylläpitäjä ja 
yleisölle lähettämisen tapauksessa televisio-
yhtiö. Nämä henkilöt tai yritykset päättävät 
siitä, että tietty kuvaohjelma tarjotaan ylei-
sölle. 

Ehdotetun pykälän 6 kohdassa "viranomai-
sella" tarkoitetaan Mediakasvatus- ja kuvaoh-
jelmakeskusta, josta säädetään tästä annetus-
sa laissa. 

4 §. Kuvaohjelman luokittelu- ja merkitse-
misvelvollisuus. Ehdotetun lain mukaan 
Suomessa tarjottavat kuvaohjelmat tulee luo-
kitella ja merkitä. Velvollisuus olisi viimekä-
dessä sillä, joka saattaa kuvaohjelman ylei-
sön saataville. Käytännössä luokittelun ja 
merkitsemisen voisi tehdä myös muu taho 
kuin kuvaohjelman viimekätinen tarjoaja 
Tämä voisi joillakin kuvaohjelma-aloilla olla 
myös tarkoituksenmukaista tehokkaan jake-
lujärjestelmän kannalta.  

Ehdotetussa pykälässä velvollisuuden ul-
kopuolelle rajattaisiin sellainen kuvaohjelmi-
en tarjoaminen, joka ei ole ammattimaista tai 
tapahdu ansaitsemistarkoituksessa ja sellaiset 
kuvaohjelmat, joita ei ole tehty ammattimai-
sesti eikä ansaitsemistarkoituksessa. Ammat-
timaisuudella tarkoitetaan kuvaohjelmien 
valmistamista tai tarjoamista elinkeinona. 
Ansaitsemistarkoituksella tarkoitetaan voiton 
tavoittelemista pyytämällä maksua kuvaoh-
jelmien tarjoamisesta joko tekijöiltä tai osta-
jilta, laajamittaista mainostamista kuvaoh-
jelmien tarjoamisen yhteydessä tai muita an-
saitsemistapoja, joiden avulla ansaitaan sel-
västi enemmän kuin mitä palvelun ylläpitä-
misestä aiheutuvat kustannukset edellyttävät 
huomioiden tarjoajan ajan ja vaivan kohtuul-
linen korvaaminen.  

Kysymys on lähinnä tietoverkoissa tarjot-
tavista kuvaohjelmista, jotka ovat pääasiassa 
harrastelijoiden, opiskelijoiden ja yksityis-
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henkilöiden tekemiä. Tällaisilta toimijoilta 
olisi käytännössä kohtuutonta edellyttää luo-
kittelu- ja merkitsemisjärjestelmän käyttä-
mistä. Näiden kuvaohjelmien tarjoajien ylei-
sömäärät ovat myös pääsääntöisesti vähäisiä. 
Tämä tulkinta on linjassa myös AV-
direktiivin täytäntöönpanoa koskevan halli-
tuksen esityksen (HE 87/2009 vp) kanssa. 
Sen mukaan yksityisten henkilöiden videot 
eivät ole televisio- ja radiotoiminnasta anne-
tussa laissa tarkoitettuja tilausohjelmapalve-
luja, jos niitä tarjotaan harrastusluonteisesti 
esimerkiksi tietojen vaihtamiseksi tietystä 
asiasta kiinnostuneiden välillä.  

Velvollisuuden ulkopuolella olevat kuva-
ohjelmien tarjoajat voisivat halutessaan kui-
tenkin luokitella tarjoamansa kuvaohjelmat. 
On myös huomioitava, että rikoslain 17 lu-
vun 17, 18, 18 a §:ssä kriminalisoidaan väki-
valtakuvauksen, sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan ja törkeän sukupuolisiveellisyyt-
tä loukkaavan lasta esittävän kuvan tai kuva-
ohjelman tarjoaminen. 

 Kuvaohjelma voitaisiin vapauttaa luokitte-
lu- ja merkitsemisvelvollisuudesta jäljempä-
nä ehdotettujen 8 tai 9 §:n perusteella. Sään-
nös ei koskisi myöskään sananvapauden käy-
töstä joukkoviestinnässä (460/2003) annetus-
sa laissa tarkoitettujen verkkojulkaisujen yh-
teydessä olevia kuvaohjelmia. Nämä kuvaoh-
jelmat ovat verkkojulkaisun päätoimittajan 
journalistisen vastuun piirissä sananvapaus-
lain tarkoittamalla tavalla.  

Säännöstä tulee lukea yhdessä 23 §:n mak-
susäännöstön kanssa. Lain tarkoituksena on, 
että koulutusta ja muuta yleishyödyllistä tar-
koitusta palvelevat kuvaohjelmat vapautetaan 
luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuudesta, 
jos näissä kuvaohjelmissa ei ole 10 §:ssä tar-
koitetulla tavalla lasten kehitykselle haitallis-
ta sisältöä. Jos on syytä olettaa, että kuvaoh-
jelmissa on 10 §:ssä tarkoitettua sisältöä, voi 
yleishyödyllinen kuvaohjelman tarjoaja antaa 
kuvaohjelman viranomaisen luokiteltavaksi 
ja saada vapautuksen luokittelumaksusta 
23 §:ssä esitetyin perustein. 

5 §. Kuvaohjelman tarjoajan huolellisuus-
velvoite. Ehdotettu säännös asettaisi kaikille 
kuvaohjelman tarjoajille huolellisuusvelvoit-
teen, jonka rikkomisesta viranomainen voisi 
26 §:n perusteella antaa huomautuksen ja 
tarvittaessa määrätä uhkasakon. Ehdotetulla 

säännöksellä on tarkoitus osaltaan saattaa 
voimaan AV-direktiivin 3 h ja 22 artikla.   

Kuvaohjelman tarjoajan tulee jäljempänä 
ehdotetun 14 §:n nojalla merkitä selvästi ha-
vaittavat ikäraja- ja sisältösymbolimerkinnät 
luokiteltuun kuvaohjelmaan tai sen yhtey-
teen. Ehdotetun pykälän 1 kohdassa asetet-
taisiin kuvaohjelmien tarjoajille lisäksi ylei-
nen huolellisuusvelvoite asianmukaisten es-
teiden ja varoitusten käyttämisestä kuvaoh-
jelmien tarjoamisen yhteydessä. Huolelli-
suusvelvoite koskee ensisijaisesti kuvaoh-
jelman viimekätistä yleisölle tarjoajaa eli 
pääsääntöisesti tallennemyyjää, elokuvateat-
teria, tilausohjelmapalvelun ylläpitäjää ja 
vastaavaa tahoa, joka toimii tarjoamisketjun 
viimeisenä ennen kuluttajaa.  

Huolellisuusvelvoitteen mukaisena esteenä 
pidetään esimerkiksi tallenteen ostajan tai 
elokuvateatterin asiakkaan henkilöllisyyden 
tarkistamista. Tarkoituksena on säilyttää ny-
kyisen kuvaohjelmalain mukainen periaate, 
jonka mukaan asettua ikärajaa kaksi vuotta 
nuoremmat voisivat katsoa elokuvaa yhdessä 
huoltajan tai muun aikuisen kanssa.  

 Tilausohjelmapalvelun tarjoajan huolelli-
suusvelvoite voisi koskea sellaisen teknisen 
palvelun ylläpitämistä tilausohjelmapalvelun 
yhteydessä, jonka avulla käyttäjä voi estää 
käsiksi pääsyn tiettyyn osaan palvelun sisäl-
löstä. Tällaisessa tapauksessa kyse olisi tila-
usohjelmapalvelun tarjoajan ylläpitämästä 
niin kutsutusta lapsilukkopalvelusta. Käytän-
nössä esimerkiksi lapsen huoltaja voisi tällai-
sella palvelulla estää lapsensa pääsyn katse-
lemaan kuvaohjelmia, joille on asetettu ikära-
ja 16.  

Tilausohjelmapalvelun tarjoajan huolelli-
suusvelvoitteen piiriin voisi vaihtoehtoisesti 
kuulua tiedottaminen sellaisista ohjelmista, 
joiden avulla vanhemmat voivat kontrolloida 
lasten internetin käyttöä. Tällaisilla ohjelmil-
la tarkoitetaan erilaisia lapsilukkopalveluita 
ja vastaavia keinoja, jotka asennetaan esi-
merkiksi käyttäjän tietokoneelle tai mobiili-
laitteeseen. Tällaisista ohjelmista tiedottami-
sena voidaan pitää esimerkiksi linkin asetta-
mista lapsilukkopalvelua tarjoavalle sivustol-
le.  

Kilpailun vapauden ja sananvapauden kan-
nalta ei ole syytä määritellä yhtä tiettyä pal-
velua tai ohjelmaa käytettäväksi vaan suosi-
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tusten antaminen sanotunkaltaisista palve-
luista ja ohjelmista jätetään viranomaisen 
vastuulle. Huolellisuusvelvoite voisi koskea 
myös käyttäjän iän tunnistamista sellaisten 
kuvaohjelmien kohdalla, joihin ei sovelleta 
6 §:ssä ehdotettua tarjoamisrajoitusta, mikäli 
tämä olisi teknisesti mahdollista eikä aiheut-
taisi kohtuutonta vaivaa.   

Televisiotoiminnan kohdalla huolellisuus-
velvoite tarkoittaisi tiedottamista tarjottaville 
kuvaohjelmille asetetuista ikärajoista ja oh-
jelmien sisällöistä kuvaohjelmien markki-
noinnissa, lähetystiedoissa ja muussa kulutta-
jille suunnatussa informaatiossa. Nykyisen 
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
19 §:n 2 momentin mukaan lasten kehityksel-
le haitallisesta ohjelmasta on ilmoitettava en-
nen ohjelman lähettämistä. Ilmoitusta ei tar-
vitse tehdä, jos lähetyksessä on koko ohjel-
man lähetysajan näkyvissä tunnus, josta il-
menee ohjelman haitallisuus lasten kehityk-
selle. Ehdotuksen tarkoituksena on edelleen 
noudattaa tätä periaatetta.  

Ehdotettu huolellisuusvelvoite koskisi sel-
laista kuvaohjelman tarjoajaa, jolla on 4 §:n 
perusteella luokittelu- ja merkitsemisvelvol-
lisuus. Huolellisuusvelvoite koskisi siis tilan-
teita, joissa tarjotaan tämän lain mukaisesti 
luokiteltuja ja merkittyjä kuvaohjelmia muil-
le kuin kahdeksantoista vuotta täyttäneille. 
Huolellisuusvelvoite ei koskisi sellaisten ku-
vaohjelmien tarjoamistilanteita, jolloin tarjo-
taan 8 §:ssä tarkoitettuja sisällön perusteella 
luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuudesta 
vapautettuja kuvaohjelmia.  

Ehdotetun pykälän 2 kohdassa säädettäisiin 
televisiotoiminnan harjoittajalle velvollisuus 
huolehtia siitä, että kuvaohjelmia ei tarjota 
sellaiseen aikaan, jolloin lapset tavallisesti 
katsovat televisiota. Valtakunnalliset televi-
siotoiminnan harjoittajat ovat vuodesta 1999 
lähtien osana alan itsesääntelyä kirjallisella 
sopimuksella sitoutuneet lähettämään lapsen 
kehitykselle haitalliset ohjelmat tiettyjen niin 
sanottujen vedenjakaja-aikojen jälkeen. Las-
ten huoltajilla on myös vastuu siitä mihin ai-
kaan lapset katselevat televisiota ja mitä lap-
set tallentavat televisiosta. Nykyisen sopi-
muksen mukaan alle 11-vuotiailta kiellettyjä 
ohjelmia ei lähetetä arkisin ennen kello 17, 
alle 13-vuotiailta kiellettyjä ohjelmia arkisin 
ennen kello 19, alle 15-vuotiailta kiellettyjä 

ohjelmia ennen kello 21 eikä alle 18-
vuotiailta kiellettyjä ohjelmia ennen kello 23. 
Ikärajat ovat vastanneet nykyisiä kuvaohjel-
malain mukaisia ikärajoja.  

Tarkoituksena on, että jatkossakin televi-
siolähetysten vedenajakaja-ajoista sovittaisiin 
ja televisio-ohjelmien ikärajat olisivat yh-
denmukaiset muiden kuvaohjelmien ikärajo-
jen kanssa. Mediakasvatus- ja kuvaohjelma-
keskus olisi viranomaistahona mukana edis-
tämässä televisiotoiminnan harjoittajien te-
kemän sopimuksen syntymistä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
asianmukaisten esteiden ja varoitusten käyt-
tämistä koskeva velvoite koskisi televisio-
ohjelmia, joiden vastaanottamiseen tarvitaan 
suojauksen purkulaite.  

6 §. Kuvaohjelman tarjoamisrajoitukset. 
Ehdotetun lain mukaan kuvaohjelman tarjo-
ajan on huolehdittava siitä, että kuvaohjel-
maa, jolle on asetettu 18 vuoden ikäraja, ei 
tarjota alle kahdeksantoistavuotiaille. Tällai-
nen tarjoaminen olisi kriminalisoitu tämän 
lain 28 §:ssä ja rikoslain 17 luvun 18 b §:ssä.  

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
tarjoamisrajoitus ei koskisi televisiossa lähe-
tettäviä ohjelmia. Toisenlainen tulkinta joh-
taisi käytännössä siihen, että osa ohjelmista 
kiellettäisiin televisiossa lähetettävinä. Tämä 
ei ole välttämätön sananvapauden rajoitus 
lasten suojelemiseksi ja olisi vastoin sanan-
vapauden rajoitussäännöksiä.   

Ehdotetun pykälän 3 momentissa niin sa-
nottu tilausohjelmapalvelun tarjoaja velvoite-
taan huolehtimaan riittävistä keinoista tarkis-
taa palvelun käyttäjän ikä silloin, kun tarjo-
taan ohjelmaa, jolla on ikäraja 18. Koska 
verkkoympäristössä käytettäviä tunnistamis-
keinoja kehitellään koko ajan, ei ole perustel-
tua laissa erikseen säätää jonkin tietyn tek-
niikan käytöstä käyttäjän iän tunnistamisessa. 
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja 
sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)  tuli 
voimaan syyskuun alussa 2009. Tarvetta 
helppokäyttöiselle ja edulliselle iän tunnis-
tamismenetelmälle on edelleen. Nykytilan-
teessa käytetään pankkien (TUPAS) tai Vä-
estörekisterikeskuksen tunnistamisjärjestel-
miä. Liikenne- ja viestintäministeriön aset-
tamassa sähköisen tunnistamisen kehittämis-
ryhmässä pohditaan parhaillaan niin kutsuttu-
ja vahvan ja heikon tunnistamisen välimuoto-
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ja. Tavoitteena on, että sähköisen tunnistami-
sen markkinat alkaisivat toimia. Toistaiseksi 
elektroninen kaupankäynti Suomessa hoide-
taan pankkien tunnistamisjärjestelmien avul-
la ja ulkomailla luottokorteilla sekä maksu-
järjestelmillä (kuten Paypal).  

Näyttää siltä, että lähivuosina ei olisi saata-
villa sellaisia tunnistamiskeinoja, jotka olisi-
vat kaikkien maksutta käytettävissä. Näin ei 
ole sananvapauden näkökulmasta perusteltua 
edellyttää kuin ikärajan 18 kohdalla vahvaa 
tunnistamista. Nykyisin käytössä olevat tun-
nistamisjärjestelmät ovat joko maksullisia, 
edellyttävät asiakassuhdetta tai rajaavat käyt-
täjien piiristä pois alle 18-vuotiaat tai ulko-
mailla olevat suomalaiset. Liian vaikeasti 
käytettävät tunnistusjärjestelmät johtavat ti-
lanteeseen, jossa Suomessa ei kyseisiä kuva-
ohjelmia tarjota ja näin Suomessa asuvat 
käyttäjät hakevat kuvaohjelmat sellaisilta 
toimijoilta, jotka eivät ole tämän lain sovel-
tamisalan piirissä ja jopa laittomasta verkko-
jakelusta. Sananvapauden ja suomalaisten 
kuvaohjelmamarkkinoiden kannalta tällainen 
tilanne ei ole toivottava. 

Ehdotettu säännös tarkoittaa käytännössä 
sitä, että ikärajan 18 kohdalla kuvaohjelmien 
tarjoajien tulee toteuttaa iän tunnistaminen 
vahvan sähköisen tunnistamisen tai muun 
sellaisen luotettavan tunnistusmenetelmän 
avulla, joka on palveluntarjoajille teknisesti 
parhaiten mahdollista. Alempien kuin ikära-
jan 18 kohdalla vahvaa sähköistä tai muuta 
luotettavaa iän tunnistamista ei edellytettäisi 
laissa, mutta se olisi suositeltavaa. Jos tule-
vaisuudessa kehitetään helppokäyttöinen jär-
jestelmä iän tunnistamiseen, tavoitteena on, 
että tarjoajat ottavat sen käyttöön myös 
alempien ikärajojen kohdalla. Ehdotuksella 
on tarkoitus varmistaa lasten suojeleminen 
AV-direktiivissä edellytetyn mukaisesti. Vi-
ranomaisen tehtäväksi annetaankin tunnista-
mispalvelujen ja muiden lasten suojelemista 
sekä kasvatusta tukevien ratkaisujen seuran-
ta, tiedottaminen Suomessa ja suositusten an-
taminen tällaisten palvelujen käytöstä.  

Työryhmä keskusteli 6 §:ssä tarkoitetun 
tarjoamisrajoituksen asettamisesta myös ikä-
rajalle 16. Osa työryhmän asiantuntijoista 
kannatti tällaisen ehdotuksen tekemistä. Ny-
kytilanteessa Valtion elokuvatarkastamossa 
ennakkotarkastettujen kuvaohjelmien (eloku-

vat, tallenteet ja eräät televisiossa lähetetyt ti-
lausohjelmapalveluina tai tallenteina levitet-
tävät ohjelmat sekä tietyt video- ja tietokone-
pelit) kaikki ikärajat ovat velvoittavia. Ehdo-
tettu tarjoamisrajoitus vain ikärajalle 18 lie-
ventäisi nykytilannetta kriminalisoidun tar-
joamisen osalta. Ikäraja 18 liittyy tyypillisesti 
pornografiaa ja ikäraja 16 väkivaltaa sisältä-
viin kuvaohjelmiin. Tarjoamisrajoituksen 
asettaminen myös ikärajalle 16 tarkoittaisi, 
että tilausohjelmapalvelun tarjoajalla olisi 
velvoite käyttäjän iän tunnistamiseen myös 
sellaisten kuvaohjelmien kohdalla, joille on 
asetettu ikäraja 16.  

Työryhmä päätyi ehdottamaan, että tar-
joamisrajoitus koskisi vain sellaisia kuvaoh-
jelmia, joille on asetettu ikäraja 18. Markki-
noilla on tälläkin hetkellä kuvaohjelmia, joi-
den ikärajat eivät ole velvoittavia, kuten eräät 
televisiossa lähetetyt tilausohjelmapalveluina 
tai tallenteina  levitettävät ohjelmat sekä   
PEGI-järjestelmässä luokitellut pelit. Interne-
tin kuvaohjelmaympäristössä on ja tulee jat-
kossakin olemaan tarjolla erittäin suuri määrä 
ohjelmia, joissa ei ole iän tunnistamista ja 
joihin suomalaisella lainsäädännöllä ei voida 
edes puuttua.  

Vaikka muut ikärajat kuin 18 eivät jatkossa 
olisi velvoittavia, 5 §:ssä ehdotettu huolelli-
suusvelvoite koskisi myös sellaisia kuvaoh-
jelmia, joille on asetettu 7, 12, tai 16 vuoden 
ikäraja.  

7 §. Ulkomaisen televisiolähetyksen edel-
leenlähettäminen. Ehdotetulla säännöksellä 
säädettäisiin 2 §:n perusteella rajoitetusti lain 
soveltamisalaan kuuluvalle ulkomaisen tele-
visiolähetyksen edelleenlähettäjälle velvolli-
suus ohjelmatiedoissa tiedottaa ohjelmien si-
sällöstä, ohjelmien luokittelemattomuudesta 
ja ohjelmien mahdollisesta haitallisuudesta 
lapsen kehitykselle, ellei tämä ole teknisesti 
mahdotonta tai aiheuta kohtuutonta vaivaa. 

8 §. Luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuu-
desta sisällön perusteella vapautettu kuvaoh-
jelma. Pykälässä säädettäisiin kuvaohjelmis-
ta, jotka laissa vapautettaisiin sisältönsä 
vuoksi luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuu-
desta. Tällaisia kuvaohjelmia ei myöskään 
ilmoitettaisi ehdotuksen 15 §:ssä tarkoitet-
tuun kuvaohjelmaluetteloon. Kuvaohjelmien 
tarjonta on nykyään erittäin laajaa. Esimer-
kiksi yksi televisiokanava voi lähettää päivit-
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täin useita kymmeniä uutis- ja ajankohtaisoh-
jelmia, keskustelu- ja kulttuuriohjelmia sekä 
ruoanlaittoa, sisustusta ja terveyttä käsittele-
viä ohjelmia, jotka eivät pääosin sisällä lap-
sen kehitykselle haitallista aineistoa. Tällais-
ten kuvaohjelmien luokittelu ja kuvaohjelma-
luetteloon ilmoittaminen vaatisi niin kuvaoh-
jelmien tarjoajilta kuin tarjontaa valvovalta 
viranomaiselta paljon resursseja, mutta sillä 
ei edistettäisi lasten suojelemista.  

Ehdotettavan lain tarkoitus eli lasten suoje-
leminen kuvaohjelmien haitallisilta vaikutuk-
silta ei edellytä, että kuvaohjelmasisältöjä, 
jotka yleensä eivät ole lapsen kehitykselle 
haitallisia, luokiteltaisiin tai ilmoitettaisiin 
kuvaohjelmaluetteloon. Nykyisessä kuvaoh-
jelmalaissa on 4 §:n mukaisesti sisältönsä pe-
rusteella tarkastuksesta vapautetut kuvaoh-
jelmat määritelty suppeasti, siten, että ohjel-
man on oltava valmistettu yksinomaan laissa 
mainittua tarkoitusta varten, jotta se voidaan 
vapauttaa ennakkotarkastusvelvollisuudesta.  
Käytännössä viranomainen on joutunut jo-
kaisen ohjelman kohdalla erikseen arvioi-
maan, onko ohjelma tehty laissa mainitussa 
tarkoituksessa, vaikka valmistustarkoituksel-
la ei lasten suojelemisen kannalta ole merki-
tystä. Lasten suojelemisen kannalta merkitys-
tä on vain sillä, sisältääkö ohjelma lapsille 
haitallista aineistoa vai ei. Esityksessä luo-
vuttaisiin kuvaohjelman valmistustarkoituk-
sesta perusteena kuvaohjelman vapauttami-
selle luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuu-
desta.  

Kuvaohjelmien, jotka lähetetään suorina 
lähetyksinä luokittelu ennakkoon on mahdo-
tonta ja siksi ne vapautettaisiin momentin 1 
kohdan mukaan luokittelusta. Tällaisten ku-
vaohjelmien tarjoamisessa olisi kuitenkin 
suositeltavaa noudattaa sitä, mitä muuten 
säädettäisiin kuvaohjelmien tarjoamisesta ja 
televisiolähetysten sijoittelusta ehdotuksen 
5 §:n huolellisuusvelvoitteen ja 6 §:n tar-
joamisrajoitusten mukaisesti. Esimerkiksi jos 
kuvaohjelmaa lähetetään suorana ravintolas-
ta, jossa esitetään pornografisia esityksiä, oli-
si toivottavaa, että kuvaohjelman lähe-
tysajankohta  televisiossa  olisi  sellainen,  
etteivät lapset tavallisesti katso televisiota. 
Myös kuvaohjelmaa verkossa tarjottaessa 
olisi syytä varmistaa, etteivät lapset saa oh-
jelmaa esteittä nähtäväkseen. Television niin 

sanotut chat-ohjelmat suorina lähetyksinä 
olisivat luokittelu- ja merkitsemisvelvolli-
suudesta vapautettuja. Tällaistenkin ohjelmi-
en kohdalla vedenjakaja-ajat olisi toivottavaa 
huomioida, jos on tiedossa, että chat-lähetys 
voi sisältää lapsen kehitykselle haitallista ai-
neistoa.  

Momentin 2 kohdan mukaan luokittelusta 
vapautettaisiin kuvaohjelmat, jotka sisältävät 
pääosin opetuksellista, sivistyksellistä tai va-
listuksellista aineistoa, esimerkiksi matkai-
lua, ympäristöä ja kulttuuria koskevia aiheita. 
Tällaisia aiheita sisältävät kuvaohjelmat eivät 
yleensä sisällä ehdotetun lain 10 §:n luokitte-
luperusteissa tarkoitettua lapsen kehitykselle 
haitallista aineistoa. Ehdotus vastaa asialli-
sesti nykyistä sääntelyä. Nykyisessä kuvaoh-
jelmalaissa on 4 §:n 1 kohdan mukaisesti va-
pautettu yksinomaan koulutusta tai muuta si-
vistyksellistä tarkoitusta, tieteellistä tutki-
musta tai harrastustoimintaa varten valmiste-
tut kuvaohjelmat. Kuvaohjelmat, joissa käsi-
tellään matkailua, ympäristöä tai niihin ver-
rattavia aiheita on puolestaan vapautettu tar-
kastuksesta kuvaohjelmalain 4 §:n 6 kohdan 
mukaisesti. Ehdotuksessa tällaisten ohjelmi-
en katsottaisiin kuuluvan opetuksellista, si-
vistyksellistä tai valistuksellista aineistoa si-
sältäviin kuvaohjelmiin. Harrastusluontoinen 
kuvaohjelmien tarjoaminen jäisi luokittelu- ja 
merkitsemisvelvollisuuden ulkopuolelle eh-
dotuksen 4 §:n 1 momentissa. Ehdotettavasta 
vapautuksesta huolimatta kuvaohjelman tar-
joaja voisi halutessaan luokitella opetuksel-
lista, sivistyksellistä tai valistuksellista ai-
neistoa sisältävän kuvaohjelman sellaisissa 
poikkeustapauksissa, joissa ohjelma sisältää 
lapsen kehitykselle haitallista aineistoa. Täl-
lainen tapaus voisi esimerkiksi olla luonto-
ohjelma, jossa esitetään raakaa ja veristä 
eläinten välistä väkivaltaa.  

Momentin 3 kohdan mukaan luokitteluvel-
vollisuudesta vapautettaisiin kuvaohjelmat, 
jotka sisältävät tavaroiden tai palvelujen 
markkinointiaineistoa. Myös esimerkiksi ku-
vaohjelmat, jotka ovat yritysesittelyitä, kuu-
luisivat vapautuksen piiriin. Vapautus ei kui-
tenkaan koskisi luokiteltavien tai luokiteltu-
jen kuvaohjelmien markkinointiaineistoa, ku-
ten elokuvateatterissa esitettäviä mainosfil-
mejä (trailerit) tai televisio-ohjelmien mai-
noksia, jotka koostuvat esimerkiksi otteista 



   
  

 

 36 

kyseisestä ohjelmasta tai ohjelmasarjasta. 
Kuvaohjelmien mainoksia tarjottaessa olisi 
myös otettava huomioon mainoksen ikäraja 
siten, että mainosta ei esitetä vedenjakaja-
ajan vastaisesti tai sellaisen kuvaohjelman 
yhteydessä elokuvateatterissa, tallenteessa tai 
tilausohjelmapalvelussa, jonka ikäraja on 
alempi kuin mainoksen. Ehdotus vastaa asial-
lisesti nykyistä sääntelyä.   

Momentin 4 kohdan mukaan luokittelusta 
vapautettaisiin kuvaohjelmat, jotka sisältävät 
pääosin musiikkia, urheilua tai toisinnoksia 
liikunta- kulttuuri- ja hartaustilaisuuksista tai 
muista vastaavista tilaisuuksista tai tapahtu-
mista. Tällaiset kuvaohjelma eivät yleensä si-
sällä ehdotetun lain 10 §:n luokitteluperus-
teissa tarkoitettua lapsen kehitykselle haital-
lista aineistoa. Ehdotus vastaa asiallisesti ny-
kyistä sääntelyä. Ehdotuksessa tarkoitettuja 
kuvaohjelmia olisivat musiikkiesityksiä sisäl-
tävät ohjelmat. Tällaisia ohjelmia olisivat 
esimerkiksi musiikkivideot samoin kuin niitä 
vastaavat pääosin musiikkiesityksiä sisältävät 
elokuvat. Käytännössä vapautettaisiin ohjel-
mat, jotka sisältävät pääosin tallennuksia to-
dellisuudessa järjestetyistä kulttuuritilaisuuk-
sista, kuten konserteista, näytännöistä ja 
muista vastaavista esityksistä. Säännöksessä 
tarkoitettuja urheilutapahtumia olisivat sa-
moin vain todellisuudessa järjestetyt urheilu-
kilpailut ja muut vastaavat liikuntatapahtu-
mat. Vapautettuja olisivat myös koosteet täl-
laisista tapahtumista. Niin ikään säännös 
koskisi hartaustilaisuuksista tallennettuja oh-
jelmia.  

Momentin 5 kohdan mukaan luokittelusta 
vapautettaisiin ajankohtaista uutisaineistoa 
sisältävät kuvaohjelmat. Tällaisten kuvaoh-
jelmien luokittelua ei voida pitää ehdotetun 
lain pääasiallisten tavoitteiden, eli sananva-
pauden rajoittamisen välttämättömistä syistä 
lasten suojelemiseksi kannalta tarpeellisena. 
Ehdotus vastaa asiallisesti nykyistä säänte-
lyä.  

Momentin 6 kohdan mukaan luokitteluvel-
vollisuus ei koskisi kuvaohjelmia, jotka sisäl-
tävät pääosin leikkiä, askartelua, tietokilpai-
luja, visailuja, keskustelua tai muita vastaa-
via aiheita. Tällaiset kuvaohjelmat eivät 
yleensä sisällä ehdotetun lain 10 §:n luokitte-
luperusteissa tarkoitettua lapsen kehitykselle 
haitallista aineistoa. Nykyisessä kuvaohjel-

malaissa on tarkastuksesta vapautettu 4 §:n 5 
kohdan mukaisesti ohjelmat, jotka sisältävät 
kaikenikäisille sopivia animaatio-, leikki-, 
askartelu- tai muita vastaavia esityksiä. Il-
maisu "kaikenikäisille sopivia" poistettaisiin 
vapautusperusteista, sillä se tarkoittaisi, että 
kuvaohjelma on jo jollakin muulla kuin laissa 
säädetyllä perusteella arvioitu kaikenikäisille 
sopivaksi ja olisi näin ristiriidassa ehdotetun 
luokitteluvelvollisuuden kanssa. Lisäksi ani-
maatiot poistettaisiin vapautettavien sisältö-
jen joukosta, sillä on animaatioita, jotka voi-
vat olla lapsen kehitykselle haitallisia ja nii-
den luokittelu on siten tarpeen. Tietokilpai-
luilla, visailuilla ja keskusteluilla tai muilla 
vastaavilla aiheilla tarkoitettaisiin esimerkik-
si lukuisia näitä aiheita sisältäviä televisio-
ohjelmia, jotka eivät yleensä sisällä lapsen 
kehitykselle haitallista aineistoa. Vapautus 
koskisi esimerkiksi televisio-ohjelmien niin 
kutsuttuja "life style" -ohjelmia.       

9 §. Luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuu-
desta luvan perusteella vapautettu kuvaoh-
jelma. Pykälässä säädettäisiin viranomaisen 
toimivallasta antaa lupa eräiden kuvaohjel-
mien tarjoamiseen luokittelematta ja merkit-
semättä ohjelmien esittämistä varten järjes-
tettävässä erityisessä tilaisuudessa. Pykälässä 
säädettäisiin myös lupaehdoista ja luvan pe-
ruuttamisen edellytyksistä. Laissa tarkoitettu-
ja tilaisuuksia ovat lähinnä elokuvakulttuu-
riin liittyvät tapahtumat, esimerkiksi eloku-
vafestivaalit tai laajempiin kulttuuritapahtu-
miin liittyvät näytännöt, joissa esitetään mää-
rätyn ohjaajan tuotantoa tai luodaan katsaus 
jonkin maan tai aikakauden elokuvateoksiin. 
Lupaa ei kuitenkaan tulisi myöntää sään-
nönmukaista kulttuuritoimintaa, esimerkiksi 
elokuvateatterien tai elokuvakerhojen esityk-
siä varten. Tämän korostamiseksi voimassa 
olevassa laissa käytetään ilmaisua "erityinen 
tilaisuus". Tilaisuudessa esitettäviksi tarkoi-
tettuja kuvaohjelmia ei lupaharkinnan yhtey-
dessä luokitella. Sen sijaan viranomaisen tu-
lisi arvioida, ovatko tilaisuudessa esitettävik-
si aiotut kuvaohjelmat omiaan vaikuttamaan 
haitallisesti lapsen kehitykseen. Esimerkiksi 
väkivalta-, seksi- tai kauhua herättävien oh-
jelmien esittämistä varten järjestetylle erityi-
selle tilaisuudelle voitaisiin myöntää vain 
sellainen lupa, jossa tilaisuuteen pääsy on 
kielletty alle 18-vuotiailta. 
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Pykälän 2 momentin mukaan lupa voitai-
siin myöntää määräajaksi useampaakin tilai-
suutta varten, kuten nykyisin. Lupaan voitai-
siin liittää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -
aikaa sekä katsojien ikää koskevia tarpeelli-
sia ehtoja. Lupaehtojen tarpeellisuutta olisi 
arvioitava pelkästään ehdotetun lain pääasial-
listen tavoitteiden kannalta. Lupaan voitaisiin 
liittää ehtoja esimerkiksi joidenkin tilaisuu-
dessa esitettäviksi tarkoitettujen kuvaohjel-
mien esittämispaikasta ja -ajasta, jos ehtoja 
olisi pidettävä lasten suojelemisen vuoksi 
välttämättöminä. Vastaavasti luvan ehdoilla 
voitaisiin rajoittaa joidenkin tilaisuudessa 
esitettävien kuvaohjelmien esittämistä 18 
vuotta nuoremmille lapsille. Ikärajoja asetet-
taessa olisi sovellettava lain 10 §:ssä säädet-
täviksi ehdotettuja perusteita. 

Pykälän 3 momentin mukaan lupa voitai-
siin peruuttaa, jos luvan saaja rikkoo ehdotet-
tua lakia tai luvan ehtoja tai jos tilaisuudessa 
esitettyjen kuvaohjelmien sisältö antaa siihen 
aihetta. Lupa voitaisiin peruuttaa myös sil-
loin, kun viranomaiselle on lupaa haettaessa 
annettu virheellisiä tietoja esimerkiksi tilai-
suuden tai siinä esitettävän ohjelmiston pää-
asiallisesta luonteesta. 

Pykälän 4 momentin mukaan viranomainen 
voisi ottaa pykälässä tarkoitetun kuvaohjel-
man luokiteltavaksi, jolloin kuvaohjelma oli-
si toimitettava viranomaiselle.   

10 §. Lapsen kehitykselle haitallinen kuva-
ohjelma. Pykälässä säädettäisiin kuvaohjel-
man luokittelussa noudatettavasta tulkintape-
riaatteesta.  Pykälän 1 momentin mukaan 
lapsen kehitykselle haitallisena pidetään ku-
vaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai sek-
suaalisen sisältönsä vuoksi tai ahdistusta ai-
heuttamalla taikka muulla näihin rinnastetta-
valla tavalla on omiaan vaikuttamaan haital-
lisesti lapsen kehitykseen. Ehdotus vastaa 
asiallisesti nykyistä sääntelyä. Lapsen ikä- ja 
kehitysvaiheen vaikutukset kuvaohjelman 
haitallisuuteen huomioitaisiin 11 §:ssä, jossa 
säädettäisiin luokittelussa käytettävistä ikära-
joista. 

Ehdotetut luokittelukriteerit perustuvat tie-
teellisten tutkimusten johtopäätöksinä tehtyi-
hin arvioihin, joiden mukaan väkivaltaisten, 
seksuaalisten ja ahdistusta aiheuttavien sekä 
näihin rinnastettavien sisältöjen katselu voi 
vakavasti vaarantaa lapsen kehitystä. Tieteel-

lisen tutkimuksen perusteella haitalliset vai-
kutukset voidaan jakaa tunnevaikutuksiin ja 
mallivaikutuksiin. Psyykeä liian kuormittavat 
tunteet voivat aiheuttaa lapselle pitkäaikaisia 
stressireaktioita. Mallivaikutukset syntyvät 
hyväksyvien ajattelumallien välityksellä. 
Median vaikutustutkimusta käsitellään esi-
merkiksi julkaisussa Median vaikutukset lap-
siin ja nuoriin – katsaus tutkimuksiin sekä 
kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -sään-
telyn käytäntöihin (Mediakasvatusseuran jul-
kaisuja 2/2007). 

Kuvaohjelman väkivaltainen sisältö voi-
daan määritellä sisällöksi, jossa tuotetaan va-
hinkoa tahallisesti itselle, muille tai ympäris-
tön kohteille. Voimakkaan väkivallan piirtei-
tä kuvaohjelmassa ovat esimerkiksi henkeä 
uhkaavan teon esittäminen, väkivallan realis-
tinen, uskottava tai katsojalle psykologisesti 
läheinen kuvaaminen sekä dramatisoiden esi-
tetty väkivalta. Ihannoivaa väkivaltaa ovat 
esimerkiksi väkivallan kaunisteltu, seurauk-
set sivuuttava esittäminen sekä kuvaukset, 
jossa väkivaltainen toiminta palkitaan. Väki-
vallan ilmenemismuotoja ovat myös henki-
nen väkivalta, itsemurha, rasismi ja syrjintä. 
Väkivaltaa sisältävä kuvaohjelma voi kuor-
mittaa lapsen psyykeä aiheuttamalla ahdis-
tusta, uniongelmia ja pitkäaikaisia stressire-
aktioita. Kuvaohjelmassa esitettävä väkivalta 
voi myös vaarantaa kehitystä lisäämällä vä-
kivaltaa hyväksyviä asenteita, fantasioita ja 
toimintamalleja.   

Kuvaohjelman seksuaalinen sisältö voi-
daan määritellä sukupuoliseen kanssakäymi-
seen liittyväksi viitteelliseksi tai suoraksi ku-
vaukseksi, jonka lieviä muotoja ovat seksistä 
puhuminen, suuteleminen, syleily, seksuaali-
set viittaukset ja symbolit. Vahvempia muo-
toja ovat esileikin ja yhdynnän kuvaus. Por-
nografisessa kuvauksessa seksuaalinen sisäl-
tö on hallitsevaa, ja siinä sukupuoliyhteys 
esitetään esimerkiksi yksityiskohtaisesti, pit-
kitetysti ja läheltä kuvattuna. Seksuaalinen 
sisältö kuvaohjelmassa voi jäädä lapselta 
ymmärtämättä tai hämmentää ja siten kuor-
mittaa lapsen psyykeä ja aiheuttaa pitkäaikai-
sia stressireaktioita. Suomalaisessa kulttuu-
rissa alastomuuden kuvauksen ei katsota ole-
van seksikuvausta. Alastomien hahmojen 
näyttäminen ei vaaranna lapsen kehitystä, ell-
ei hahmoihin tai tilanteisiin liity pornografi-
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sia tai muita, hämmennystä tai ahdistusta li-
sääviä piirteitä.  

Nykyisessä kuvaohjelmalaissa kolmas tul-
kintaperiaate ilmaistaan muodossa "kauhua 
herättämällä". Tämä muuttuisi ehdotuksen 
mukaan ilmaisuksi "ahdistusta aiheuttamal-
la". Nykyinen termi kauhu liittyy vahvasti 
yhteen kuvaohjelmien lajityyppiin, kau-
huelokuviin. Termi ahdistus kuvaa täsmälli-
semmin kuvaohjelman haitallista vaikutusta, 
eli lapsen psyykeä kuormittavaa stressaavaa 
tunnetilaa. Ahdistus viittaa vakavaan ja pit-
käkestoiseen tunteeseen, josta voi olla kehi-
tyksellistä haittaa. Ahdistusta voivat aiheut-
taa esimerkiksi uhkaavia tai käsittämättömiä 
asioita tai hahmoja esittävät kuvaukset tai ti-
lanteet, joissa on onnettomuuden, väkivallan 
tai tuhon uhkaa, jännitys- ja kauhuelementte-
jä, väkivaltaa ja sen seurauksia tai yliluon-
nollisia asioita. Ahdistusta voivat aiheuttaa 
myös lapsen universaaleja pelkoja käsittele-
vät kuvaukset tai tilanteet, kuten pimeä, ek-
syminen, yksin jääminen ja läheisen menet-
täminen. Pienille lapsille myös seksikuvauk-
set voivat olla ahdistavia, sillä he saattavat 
ymmärtää seksin kielteiseksi, jopa väkival-
taiseksi toiminnaksi. 

  Ehdotuksen mukaan väkivaltaisiin, seksu-
aalisiin ja ahdistusta aiheuttaviin kuvauksiin 
olisi rinnastettava muut vaikutuksiltaan näitä 
vastaavat ohjelmasisällöt. Kuvaohjelma-
luokittelijalle on nykyistä sääntelyä vastaa-
vasti syytä jättää tietty tapauskohtainen har-
kintavalta, koska laissa ei ole mahdollista 
luetella tyhjentävästi kaikkia lapsen kehityk-
selle haitallisiksi arvioitavia sisältöjä. Esi-
merkiksi kuvaohjelmaa, jossa katsojaa kan-
nustetaan itsetuhoisuuteen esittämällä se hy-
väksyttäväksi lapsen ongelmien ratkaisuvaih-
toehdoksi, taikka kuvaohjelmaa, jossa katso-
jaa rohkaistaan päihteiden käyttöön esittä-
mällä sitä ihannoivasti lapsen arkeen kuulu-
vaksi, voitaisiin pitää lapsen kehitykseen hai-
tallisesti vaikuttavana, vaikka ohjelmalla ei 
väkivaltaisen, seksuaalisen tai ahdistusta ai-
heuttavan sisältönsä vuoksi sellaisia vaiku-
tuksia olisikaan.  

Muita tieteellisessä tutkimuksessa käsitel-
tyjä lapsen kehitykselle haitallisia sisältöjä 
ovat uhkapelit ja alemmuuden tuntoa luovat 
mallit. Uhkapelaamiseen rohkaiseva sisältö 
kuvaohjelmissa voi olla lapsen kehitykselle 

haitallista, mutta sen esiintyminen kuvaoh-
jelmissa on harvinaista video- ja tietokonepe-
lejä lukuun ottamatta. Anorektiset tai alem-
muudentuntoa luovat mallit, kuten seksismi 
ja etniset stereotypiat, voivat vaikuttaa lapsen 
etniseen, uskonnolliseen tai sukupuoli-
identiteettiin tai itsearvostukseen ja kehon-
kuvaan, mutta näiden erittelemiseksi ei ole 
olemassa yksiselitteistä, tulkitsijasta riippu-
matonta luokitusjärjestelmää. Räikeimmät 
alemmuuden tuntoa luovat mallit tulevat luo-
kitetuksi väkivallan tai ahdistavan kuvauksen 
kategorioihin. Lisäksi on keskusteltu rumasta 
kielenkäytöstä (kiroilu) kuvaohjelmissa. Ru-
ma kielenkäyttö ei ole lapsen psykologista 
kehitystä vakavasti vaarantavaa sisältöä, 
vaan liittyy enemmänkin tapakulttuuriin ja 
käyttäytymisnormeihin. Räikeimmissä ruman 
kielenkäytön tapauksissa kysymyksessä voi 
olla verbaalinen väkivalta, ja tällaiset sisällöt 
tulevat luokitelluksi väkivallan kategoriaan.  

Momentissa avoimeksi jäävää rinnastus-
säännöstä olisi kuitenkin tulkittava supista-
vasti. Rinnastussäännöstä sovellettaessa olisi 
otettava huomioon ehdotetun lain pääasialli-
nen tarkoitus sekä luokitteluperusteiden 
luonne perustuslain 12 §:ssä turvatun sanan-
vapauden rajoituksina.  

Esimerkiksi väkivaltaista ohjelmaa ei siten 
sellaisenaan olisi pidettävä luokittelun perus-
teena, vaan sen lisäksi ohjelman olisi objek-
tiivisin perustein katsottava olevan omiaan 
vaikuttamaan haitallisesti lapsen kehitykseen. 
Sanonnalla "on omiaan" säännöksessä viita-
taan ohjelman katselemiseen liittyvään abst-
raktiin vaaraan samassa merkityksessä kuin 
abstraktia vaarantamista edellyttävissä rikos-
lain rangaistussäännöksissä. Ehdotetussa 
säännöksessä ei siten edellytetä varmuutta 
siitä, että ohjelman katseleminen tulisi konk-
reettisesti aiheuttamaan kehityshaittoja lap-
selle. Riittävää olisi, että ohjelman katsele-
misen voitaisiin arvioida selvästi lisäävän 
lapsen kehitykselle haitallisten vaikutusten 
riskiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momenttia 
sovellettaessa olisi otettava huomioon, mil-
laisessa yhteydessä ja miten tapahtumat oh-
jelmassa kuvataan. Ehdotus vastaa nykyisen 
kuvaohjelmalain tulkintaperiaatetta, jonka 
mukaan tarkastusviranomaisen on otettava 
huomioon, miten ohjelman tapahtumat on 
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kuvattu tai millaisessa yhteydessä ne on esi-
tetty. Luokitteluperusteita sovellettaessa on 
kiinnitettävä huomio ohjelman lapselle hai-
tallisiin vaikutuksiin.  

Kuvaohjelmien mallivaikutukset perustuvat 
usein siihen tapaan, miten asiat on ohjelmas-
sa kuvattu. Esimerkiksi väkivallan tai päih-
teiden käytön ihannoiva kuvaaminen on vai-
kuttavuudeltaan lapselle haitallisempaa kuin 
sellainen kuvaaminen, jossa väkivaltaa tai 
päihteiden käyttöä esitetään kriittisesti. Mitä 
pienempi lapsi on, sitä vähemmän hänellä on 
edellytyksiä ymmärtää kriittistä viestiä. Ihan-
noivaan kuvaamiseen liittyy asian esittämi-
nen esimerkiksi oikeutettuna, kaunisteltuna 
ja palkittuna. Yksittäisten kohtausten ja jak-
sojen vaikuttavuus perustuu usein siihen yh-
teyteen, jonka ohjelma kokonaisuutena muo-
dostaa. Esimerkiksi ahdistusta aiheuttava tai 
väkivaltaa sisältävä ohjelman jakso saattaa 
jossakin yhteydessä esitettynä olla vaikutta-
vuudeltaan lapselle haitallinen, mutta jonkin 
toisen kokonaisuuden osana saman jakson 
vaikuttavuus saattaa vähentyä tai menettää 
vaikuttavuutensa kokonaankin. Toisaalta 
esimerkiksi pitkä, yksityiskohtainen tai itse-
tarkoituksellinen väkivallan kuvaus saattaa 
asia- ja esittämisyhteydestään riippumatta ol-
la omiaan vaikuttamaan haitallisesti lapsen 
kehitykseen. Jos esitys esimerkiksi loppuu 
jännittävään, avoimeen loppuratkaisuun, se 
voi todennäköisemmin lisätä ahdistusta ja 
painajaisunia kuin tarina, joka päättyy onnel-
liseen, katharttiseen loppuun. Näihin seik-
koihin olisi siten kiinnitettävä ohjelmasisältö-
jen vaikuttavuuden arvioinnissa huomiota. 

Luokitteluperusteita sovellettaessa on li-
säksi otettava huomioon, että sananvapaus on 
perustuslain 12 §:ssä turvattu jokaiselle kuu-
luvaksi oikeudeksi. Sananvapaus on siten 
myös lapsen perusoikeus, johon perustuslain 
nimenomaisen säännöksen mukaisesti sisäl-
tyy oikeus myös vastaanottaa tietoja, mielipi-
teitä ja muita viestejä. Näin olen sananvapa-
ussäännös edellyttää, ettei lapsen oikeutta 
kuvaohjelmien katselemiseen perusteetto-
masti rajoiteta. 

11 §. Kuvaohjelman luokittelu. Ehdotetun 
lain lähtökohtana on, että kaikki kuvaohjel-
mat luokitellaan. Tällä on tarkoituksena vält-
tää nykyisen kuvaohjelmalain epäkohta, jon-
ka vuoksi on taloudellisesti kannattavampaa 

joissakin tapauksissa ilmoittaa ohjelma K18-
merkinnällä varustetuksi kuin tarkastuttaa 
ohjelma. Ehdotettu säännös toisi ikärajahar-
kinnan kaikkiin merkitsemistilanteisiin ja 
näin laajentaisi erityisesti lasten sananvapaut-
ta verrattuna nykytilaan. Ikäraja-arvion taus-
talla oleva harkinta tehdään 10 §:ssä säädet-
tyjen kriteerien perusteella. 

Sananvapauden turvaamiseksi ehdotetaan, 
että kuvaohjelmille asetetaan luokittelussa 
ikäraja vain silloin, kun kuvaohjelma on eh-
dotetun lain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla lap-
sen kehitykselle haitallinen. Haitallisuudesta 
viranomainen antaa tarkempia ohjeita kuul-
tuaan lasten kehityksen asiantuntijoita.  

Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin käytettävistä ikärajoista ja sisältösymbo-
leista Kuvaohjelma tulisi luokitella tarjotta-
vaksi kaikenikäisille, jollei kuvaohjelmaa ole 
10 §:n tarkoitetulla tavalla pidettävä lapsen 
kehitykselle haitallisena. Muissa tapauksissa 
kuvaohjelmalle tulisi 10 §:ssä säädetyin pe-
rustein ohjelman sisällön mukaan asettaa 7, 
12, 16 tai 18 vuoden ikäraja tai se tulisi luo-
kitella kaikenikäisille tarjottavaksi. Lisäksi 
tässä yhteydessä kuvaohjelmalle luokitellaan 
ohjelman sisältöä kuvaava symboli.  

Ehdotetut ikärajat huomioivat lapsen ikä- ja 
kehitysvaiheet. Lapsen mediatulkintojen ke-
hittymisen kannalta tärkeät kognitiiviset ja 
tunne-elämän kehittymisetapit tapahtuvat 
noin 6–8 vuoden (tunteiden etäännyttäminen, 
konkreettinen ajattelu), 11–13 vuoden (käsit-
teellinen ajattelu) ja 15–16 vuoden (kriittiset 
tulkintataidot) vaiheilla. Ehdotetut ikärajat 
ovat jo nykyisin pelien luokittelussa käytössä 
olevan PEGI-järjestelmän mukaisia.  

Sisältösymbolien tarkoituksena on tarjota 
kuluttajille ja erityisesti lasten vanhemmille 
informaatiota kuvaohjelman sisällöstä. Sisäl-
tösymboleilla ei perustella kuvaohjelman ikä-
rajaa, vaan  niiden tarkoituksena on toimia li-
säinformaationa kuvaohjelmien sisällöstä ja 
kertoa tarkemmin, millä perusteella kuvaoh-
jelma on arvioitu tietyn ikäistä nuoremman 
lapsen kehitykselle haitalliseksi. Käyttöön 
otettavia sisältösymboleita voisivat olla esi-
merkiksi seksi, väkivalta, kauhu ja päihteet. 
Järjestelmän selkeyden vuoksi symbolien 
kokonaismäärää ei olisi syytä kasvattaa ko-
vin suureksi ja yhteen kuvaohjelmaan voisi 
olla tarpeen merkitä enintään kaksi haitalli-
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suuden kannalta keskeisintä sisältösymbolia. 
Sisältösymbolit olisivat yhdenmukaiset kai-
kissa kuvaohjelmissa. Sisältösymboleista so-
vittaisiin toimialojen kanssa Mediakasvatus- 
ja kuvaohjelmakeskuksen johdolla. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan vi-
ranomainen voi hyväksyä päätöksellään yk-
sittäisen kuvaohjelman Euroopan unionin 
alueella saaman luokituksen. Säännöksellä ei 
ole tarkoitus, että muualla Euroopan unionin 
alueella luokitellut kuvaohjelmat saisivat au-
tomaattisesti saman luokituksen myös Suo-
messa. Alkuvaiheessa säännöksellä tarkoite-
taan yksinomaan pelien saamaa PEGI-
merkintää. Tällöin pelin tarjoajan palveluk-
sessa oleva ilmoittaa pelin viranomaiselle, 
joka hyväksymällä kuvaohjelman 15 §:ssä 
tarkoitettuun kuvaohjelmaluetteloon hyväk-
syy kuvaohjelman luokitelluksi ehdotetussa 
laissa tarkoitetulla tavalla. Viranomaisen 
kieltäytyessä antamasta hyväksyntää tulee 
kuvaohjelma luokitella tässä laissa tarkoite-
tulla tavalla.  

Poikkeuksen rajaaminen vain PEGI-
järjestelmään ei ole välineutraalisuuden peri-
aatteen vuoksi perusteltavaa ja laissa halu-
taan mahdollistaa myös mahdolliset muut 
ylikansalliset luokittelujärjestelmät esimer-
kiksi satelliittilähetysten osalta. Edellyttämäl-
lä viranomaisen hyväksyntää yksittäisen ku-
vaohjelman osalta viranomainen voi varmis-
taa, että luokittelu on tehty tämän lain peri-
aatteita noudattaen ja Suomessa ei näin ollen 
tarjottaisi eri perusteilla luokiteltuja kuvaoh-
jelmia. 

Pykälän 3 momentin mukaan luokiteltu ku-
vaohjelma ja sen ikäraja ja sisältösymboli tu-
lisi ilmoittaa 15 §:ssä tarkoitettuun kuvaoh-
jelmaluetteloon.  

12 §. Viranomaisen hyväksymä kuvaohjel-
maluokittelija ja luokittelulupa. Kuvaohjel-
man voisivat ehdotetun lain perusteella luo-
kitella ainoastaan viranomaisen hyväksymät 
kuvaohjelmaluokittelijat. Säännöksellä pe-
rustettaisiin uusi ammattiryhmä kuvaohjel-
maluokittelijat ja ammatti säädettäisiin lu-
vanvaraiseksi. Viranomaisen palveluksessa 
oleva kuvaohjelmaluokittelija voisi myös 
luokitella kuvaohjelman. Ehdotetulla sään-
nöksellä Valtion elokuvatarkastamolle ny-
kyisin kuuluva toimivalta tarkastaa ja merki-
tä kuvaohjelmat siirrettäisiin tämän lain mu-

kaisesti hyväksytyille kuvaohjelmaluokitteli-
joille. Kuvaohjelmaluokittelija voisi toimia 
itsenäisesti tai yksityisen palveluksessa, joten 
kysymys on perustuslain 124 §:n tarkoitta-
masta julkisen tehtävän siirtämisestä pois vi-
ranomaiselta lailla säätämällä. Kysymys on 
samalla myös uuden luvanvaraisen ammatti-
ryhmän luomisesta. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin kuvaohjel-
maluokittelijaksi voidaan hyväksyä vain sel-
lainen täysi-ikäinen henkilö, joka on hyväk-
sytysti suorittanut viranomaisen järjestämän 
kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja joka 
on muutoin sopiva luokittelijaksi. Luokitteli-
jaa sopivuutta voitaisiin arvioida esimerkiksi 
silloin, jos henkilö on tuomittu rikoslain 17 
luvun 17, 18, 18 a tai 18 b §:ssä säädetyistä 
rikoksista.  

Koulutuksessa annettaisiin tarvittavat tie-
dot tämän lain säännöksistä, viranomaisen 
antamista ohjeista, lasten kehityksestä, me-
diakasvatuksen ja sananvapauden vaatimuk-
sista sekä ohjeistetaan käytännön luokittelu-
toiminnan suorittamiseen. Mediakasvatus- ja 
kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain 2 §:n 8 
kohdan perusteella viranomainen olisi vel-
vollinen järjestämään koulutusta. Vähim-
mäissisällön ylittävästä koulutuksesta viran-
omainen voisi päättää harkintansa mukaan. 
Viranomainen voisi päättää koulutukseen 
otettavien määrästä, mutta määrän tulisi olla 
perusteltu eikä hyväksyttyjen kuvaohjelma-
luokittelijoiden kokonaismäärää olisi syytä 
rajoittaa viranomaisen toimenpitein. Lähtö-
kohtaisesti jokainen koulutuksessa hyväksyt-
ty ja koulutuksesta 23 §:n perusteella maksa-
va on oikeutettu toimimaan kuvaohjelma-
luokittelijana. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
hyväksytty kuvaohjelmaluokittelija saa hy-
väksynnästä luokitteluluvan, joka on voimas-
sa viisi vuotta hyväksymispäivämäärästä. 
Lain tarkoituksena on suojella lapsia haitalli-
silta mediasisällöiltä ja teknologian kehitty-
misen vuoksi ei voida pitää tarkoituksenmu-
kaisena, että oikeus luokitella kuvaohjelmia 
olisi voimassa määräämättömän ajan. Viiden 
vuoden aikajännettä voidaan pitää riittävän 
pitkänä, että luokittelija voi olla varma hy-
väksynnästään toimiessaan lain edellyttämäl-
lä tavalla, mutta samalla viranomainen auto-
maattisesti viiden vuoden jälkeen poistaa hy-
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väksynnän ellei luokittelija ole hakenut uutta 
viiden vuoden määräaikaista lupaa. Lupaa 
uusiessa luokittelijan ei ole tarpeen käydä 
uudestaan luokittelijakoulutuksessa, mutta 
viranomainen voi antaa ehtoja täydentävän 
koulutuksen suorittamisesta 13 §:ssä tarkoite-
tun luvan perumisen uhalla. 

Ehdotetun pykälän 4 momentissa asetetaan 
viranomaiselle luokittelijoiden valvontavel-
vollisuus, josta säädetään tarkemmin Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta an-
netun lain 2 §:n 8 kohdassa. Lisäksi viran-
omaisen olisi ylläpidettävä luokittelijoista 
julkista rekisteriä. Julkisen rekisterin tarkoi-
tuksena on mahdollistaa kaikille sen selvit-
täminen, ketkä ovat sellaisia viranomaisen 
hyväksymiä luokittelijoita, joilla on voimas-
saoleva luokittelulupa. Luokittelijarekisteri 
on henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu 
henkilörekisteri, josta säädettäisiin Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta an-
netun lain 5 §:ssä. Henkilötietojen käsittelys-
sä noudatettaisiin henkilötietolakia ja viran-
omaisten tietojen julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999).  

13 §. Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksy-
misen peruuttaminen. Ehdotetussa laissa vi-
ranomaisella on kuvaohjelmaluokittelijoiden 
valvontavelvollisuus. Kuvaohjelmaluokitteli-
joilla on velvollisuus hankkia viranomaisen 
määräämää koulutusta ja noudattaa viran-
omaisen antamia ohjeita. Ehdotetun säännök-
sen tarkoituksena on mahdollistaa kuvaoh-
jelmaluokittelijoiden tehokas valvonta sää-
tämällä viranomaiselle mahdollisuus perua 
luokittelulupa. Ennen luokitteluluvan peru-
mista viranomaisen olisi kuultava kyseistä 
kuvaohjelmaluokittelijaa. 

Ehdotetussa säännöksessä luokittelulupa 
voidaan peruuttaa, jos kuvaohjelmaluokitteli-
ja toistuvasti rikkoo ehdotetun lain määräyk-
siä, viranomaisen ohjeita tai ilman perustel-
tua syytä ei ota osaa sellaiseen koulutukseen, 
jota viranomainen pitää välttämättömänä 
luokittelun asianmukaisen toteuttamisen 
kannalta. Perusteltua ei ole myöskään, että 
lasten suojelemiseksi kuvaohjelmia luokitte-
leva henkilö saisi jatkaa kuvaohjelmaluokit-
telijana jos hänet on tuomittu kuvaohjelmiin 
liittyvistä rikoksista. 

14 §. Kuvaohjelman merkitseminen. Ehdo-
tetussa laissa säädettäisiin velvollisuudesta 

laittaa kuvaohjelmiin selkeästi näkyville ku-
vaohjelmaluokittelussa asetettu ikäraja ja si-
sältösymboli. Kuvaohjelman tarjoamistapa 
vaikuttaa siihen, miten merkinnät tulisi tehdä 
ja olla yleisön nähtävillä. Merkintöjen sijoit-
tamisesta kuvaohjelmiin tai niiden yhteyteen 
sovittaisiin toimialojen kanssa Mediakasva-
tus- ja kuvaohjelmakeskuksen johdolla. 

15 §. Kuvaohjelmaluettelo. Ehdotetun lain 
mukaan kuvaohjelmaluokittelija luokittelun 
yhteydessä ilmoittaisi viranomaisen ylläpi-
tämään kuvaohjelmaluetteloon ehdotetun lain 
valvonnan ja luetteloinnin kulttuuristen tar-
koitusten vuoksi tarpeellisia tietoja kuvaoh-
jelmasta. Ehdotetun lain toteutumisen ja kult-
tuuristen tarkoitusten vuoksi luettelon tulisi 
olla kaikkien maksutta käytettävissä. 

16 §. Kuvaohjelman luokittelua koskeva oi-
kaisu. Ehdotetun lain tarkoituksena on siirtää 
kuvaohjelmien luokittelu- ja merkitsemisteh-
tävä viranomaiselta yksityisille kuvaohjelma-
luokittelijoille. Tehtävän valvonnan ja kansa-
laisten näkemysten kuuntelemiseksi ehdotuk-
sessa annettaisiin 1 momentin mukaisesti 
kaikille mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö 
kaikista kuvaohjelmista. Oikaisupyynnön 
tarkoituksena on varmistaa kuvaohjelmien 
luokittelussa yhdenmukainen linja ja luokit-
telun toteuttamisen yleinen hyväksyntä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin tutkittavaksi ottamisen esteeksi selkeästi 
perusteeton pyyntö. Ehdotetun lain tarkoituk-
sen kannalta ei ole perusteltua, että laajaksi 
tarkoitettua oikaisupyyntöoikeutta käytettäi-
siin selvästi vahinkoa tavoitteleviin tarkoi-
tuksiin, samasta kuvaohjelmista tehtäisiin 
samoin perustein useita pyyntöjä tai pyynnöt 
perustuisivat muihin kuin selvästi lastensuo-
jelullisiin ja tämän lain tarkoituksen kannalta 
perusteltuihin seikkoihin. Viranomaisen olisi 
annettava kielteisestä päätöksestä kirjallinen 
ilmoitus, jossa päätös on perusteltava asian-
mukaisella tavalla. Päätöksen estämättä oi-
kaisupyynnön tekijä voisi tehdä uuden pyyn-
nön. 

Ehdotetun pykälän 3 momentissa kuvaoh-
jelman tarjoajalle säädetään velvollisuus toi-
mittaa kuvaohjelma, jonka luokittelusta oi-
kaisupyyntö on tehty, maksuttomasti viran-
omaisen käyttöön. Viranomaisen on valvon-
tamenettelyn suorittamisen jälkeen kohtuulli-
sessa ajassa palautettava kuvaohjelma kuva-
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ohjelman tarjoajalle, jos kuvaohjelman tar-
joaja edellyttää kuvaohjelman palauttamista. 

17 §. Kuvaohjelman ottaminen luokitelta-
vaksi. Voidakseen suorittaa ehdotetussa lais-
sa määrättyä valvontatehtäväänsä viranomai-
sella olisi ehdotetun pykälän 1 momentin 
mukaan oikeus ottaa mikä tahansa kuvaoh-
jelma luokiteltavaksi, jos on esimerkiksi syy-
tä epäillä, että kuvaohjelma on luokiteltu eh-
dotetun lain vastaisesti tai luokittelusta va-
pautetussa ohjelmassa on lapsen kehitykselle 
10 §:n perusteella haitallista aineistoa.  

Ehdotetun pykälän 2 momentissa annetaan 
viranomaiselle oikeus luokitella luokittele-
mansa kuvaohjelma uudelleen, vaikka asias-
sa olisi annettu lainvoimainen päätös. Tämä 
koskee erityisesti tilanteita, joissa ajan kulu-
minen tai yhteiskunnallisten arvostusten 
muutos on johtanut siihen, että ohjelman al-
kuperäinen luokittelu ei ole enää tarkoituk-
senmukainen. 

Ehdotetun pykälän 3 momentissa kuvaoh-
jelman tarjoajalle säädetään velvollisuus toi-
mittaa kuvaohjelma, jonka viranomainen 
luokittelee uudelleen, maksuttomasti viran-
omaisen käyttöön. Viranomaisen on valvon-
tamenettelyn suorittamisen jälkeen kohtuulli-
sessa ajassa palautettava kuvaohjelma kuva-
ohjelman tarjoajalle, jos kuvaohjelman tar-
joaja edellyttää kuvaohjelman palauttamista. 

18 §. Virka-apu. Ehdotetussa laissa virka-
avulla tarkoitetaan viranomaisen apua esi-
merkiksi poliisille selvitettäessä tämän lain ja 
rikoslain vastaisten kuvaohjelmien tarjoamis-
ta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tullin 
tai poliisin haltuunsa saamien luokittelemat-
tomien ja merkitsemättömien kuvaohjelmien 
sisällön selvittäminen ja muu yhteistyö vi-
ranomaisten kanssa.  

19 §. Lausunnot. Ehdotetun pykälän mu-
kaan viranomainen antaa asiantuntijalausun-
toja toimialaansa kuuluvissa asioissa.  

20 §. Valvontamaksun maksuvelvollisuus. 
Pykälässä säädettäisiin valvontamaksun mak-
suvelvollisuudesta. Kuvaohjelman tarjoami-
sen valvontamaksun olisi velvollinen suorit-
tamaan sellainen kuvaohjelman tarjoaja, jolla 
on 4 §:ssä tarkoitettu kuvaohjelman luokitte-
lu- ja merkitsemisvelvollisuus. Kuvaohjel-
man tarjoajalla olisi velvollisuus maksaa 
vuosittainen maksu maksukaudelta, joka on 
kalenterivuosi. Velvollisuus maksun maksa-

miseen alkaisi sen kalenterivuoden aikana, 
jolloin valvontamaksuvelvollisuuteen johta-
vaa toimintaa ryhdytään harjoittamaan. Ku-
vaohjelman tarjoamisen valvontamaksua ei 
palautettaisi, vaikka toiminnan harjoittaja lo-
pettaisi toimintansa kesken kalenterivuotta. 

Valvontamaksun maksuvelvollisuus laa-
jenisi nykytilanteesta koskemaan pääosin 
kaikkia kuvaohjelmien tarjoajia. Kuvaohjel-
mien tarkastamisesta perityt maksut poistui-
sivat. Voimassa olevan kuvaohjelmalain 21 a 
§:n mukainen valvontamaksun maksuvelvol-
lisuus koskee sellaista tilausohjelmapalvelun 
tai kuvaohjelmatallenteen levittäjää, joka tar-
joaa yleisölle levittämistavan perusteella tar-
kastuksesta vapautettuja kuvaohjelmia, eli te-
levisiossa ennen klo 21 lähetettyjä ohjelmia 
tilausohjelmapalveluina tai tallenteina, tai jo-
ka ilmoittaa kuvaohjelman suoraan K18-
ikärajaan. 

21 §. Valvontamaksu ja sen suuruus. Luo-
vuttaessa kuvaohjelmien ennakkotarkastuk-
sesta siirtyisi viranomaisen tehtävien paino-
piste nykyistä enemmän markkinoiden seu-
raamiseen ja jälkivalvontatehtäviin. Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ylläpitäi-
si ehdotettavan lain 15 §:n mukaisesti kuva-
ohjelmaluetteloa, ottaisi vastaan kuvaohjel-
man luokittelua koskevia oikaisupyyntöjä ja 
luokittelisi uudelleen kuvaohjelmia. Lisäksi 
keskus ylläpitäisi ja kehittäisi kuvaohjelmien 
luokittelujärjestelmää. Näiden toimien kus-
tannuksia ehdotetaan perittäväksi kuvaoh-
jelman tarjoamisen valvontamaksulla. Mak-
sulla katettaisiin Mediakasvatus- ja kuvaoh-
jelmakeskukselle laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia.  

Valvontamaksun suuruus määräytyisi eri-
laisten maksukategorioiden perusteella. Mak-
sukategoriat perustuisivat arvioon erilaisten 
kuvaohjelmien tarjoajien toiminnan volyy-
mistä, eli tarjolla olevista kuvaohjelmista ja 
tarjoajan liikevaihdosta. Valvontamaksu sää-
dettäisiin kategoriakohtaisesti kiinteänä vuo-
simaksuna.  

Maksukategoriat olisivat seuraavat: 1) 
Yleisradio ja muut valtakunnalliset televisio-
toiminnan harjoittajat 2) alueelliset televisio-
toiminnan harjoittajat, 3) elokuvateatterielo-
kuvien tuottajat ja maahantuojat, 4) pelital-
lenteiden levittäjät (PEGI-järjestelmässä luo-
kitellut), 5) muut kuvaohjelmien tallennele-
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vittäjät ja 6) tilausohjelmapalveluiden tarjo-
ajat.  

PEGI-järjestelmässä luokiteltujen pelital-
lenteiden levittäjillä valvontamaksu olisi 
muita tallennelevittäjiä pienempi, koska näi-
den osalta viranomaiselle syntyvät kustan-
nukset koskisivat ainoastaan jälkivalvontaa, 
eivät kuvaohjelmien luokittelujärjestelmän 
ylläpitämistä ja kehittämistä. Työryhmä ei 
tehnyt ehdotusta valvontamaksujen jakautu-
misesta eri toimialoille ja asia jätettiin jatko-
valmisteluun. 

22 §. Valvontamaksun määrääminen ja pe-
riminen. Ehdotettu pykälä sisältää säännök-
sen siitä, että valvontamaksu peritään vuosit-
tain kahdessa erässä. Tämä on kohtuullista 
maksuvelvollisten kannalta. Maksun määräisi 
maksettavaksi Mediakasvatus- ja kuvaohjel-
makeskus.  

Lisäksi säännös sisältäisi viittauksen vero-
jen ja maksujen täytäntöönpanosta annettuun 
lakiin (706/2007). Kuvaohjelman tarjoamisen 
valvontamaksua perittäisiin Mediakasvatus- 
ja kuvaohjelmakeskuksen palveluista, jotka 
ovat julkisoikeudellisia suoritteita. Siksi 
maksu voitaisiin myös periä kyseisen lain 
mukaisessa järjestyksessä ilman tuomiota tai 
päätöstä. Myös valtion maksuperustelain 
11 § sisältää vastaavan viittauksen, joka kos-
kee laissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia 
suoritteita. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi myös viivästyskorosta ja viivästysmak-
susta. Sääntely on valtion maksuperustease-
tuksen (211/1992) 3 §:n mukainen. 

23 §. Viranomaisen palveluista perittävät 
maksut. Ehdotetun lain vastikkeellisiin suori-
tuksiin sovellettaisiin sitä, mitä säädetään 
valtion maksuperustelaissa (150/1992). Lais-
sa tarkoitettu viranomaisen päätös olisi esi-
merkiksi 9 §:ssä tarkoitettu esityslupamaksu 
kuvaohjelman tarjoamiseen erityisessä tilai-
suudessa ja 11 §:ssä tarkoitettu viranomaisen 
päätös hyväksyä yksittäiselle kuvaohjelmalle 
Euroopan unionin alueella annettu ikäraja. 
Viranomainen perisi maksun myös 12 §:ssä 
tarkoitetusta kuvaohjelmaluokittelijan koulu-
tuksesta ja kuvaohjelman luokittelusta. Näis-
tä maksuista säädettäisiin valtion maksupe-
rustelain mukaisesti opetusministeriön ase-
tuksella.  

Ehdotetussa laissa esitetty luokitteluvelvol-
lisuus koskisi myös esimerkiksi oppilaitoksia 

ja julkisia kirjastoja soveltuvin osin. Lain 
kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että täl-
laisissa yhteyksissä julkaistua lapsen kehi-
tykselle haitallista materiaalia ei luokiteltaisi. 
Sananvapauden, taiteen vapauden ja opetuk-
sen vapauden näkökulmasta ei ole syytä ra-
joittaa tällaisten yhteiseen hyvään pyrkivien 
tahojen toimintaa kohtuuttomilla kustannus-
vaikutuksilla.  

Laissa ehdotetaankin, että tällainen yleis-
hyödyllinen toiminta, jossa ei selkeästi tavoi-
tella taloudellista hyötyä ja voittoa vapautet-
taisiin luokittelumaksuista. Vapautus perus-
tuisi viranomaiseen harkintaan ja harkinnassa 
tulisi huomioida maksusta vapautettavan ku-
vaohjelman vaikutus kuvaohjelmamarkki-
noihin. Ehdotetun lain tavoitteiden kannalta 
ei ole perusteltua, että ammattimainen, mutta 
ilmainen kuvaohjelmalevitys saisi maksuva-
pautuksen ja näin vaikuttaisi kaupallisiin ku-
vaohjelmamarkkinoihin merkittävästi. 

24 §. Muutoksenhaku viranomaisen uudel-
leenluokittelupäätökseen. Viranomaisen luo-
kitellessa kuvaohjelman uudelleen ehdotetus-
sa laissa tarkoitetulla tavalla voisi päätökses-
tä valittaa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun 
päätös on annettu tiedoksi.  

Ehdotetun lain mukaisen toisena valitusas-
teena toimii viranomaislaissa tarkoitettu ku-
vaohjelmalautakunta, jonka olisi käsiteltävä 
valitus ilman aiheetonta viivästystä. Ensi-
iltojen ja muiden kiireellisten kuvaohjelmien 
tarjoamistilanteiden yhteydessä tulisi kuva-
ohjelmalautakunnan kokoontua niin pian 
kuin mahdollista. Kuvaohjelmalautakunta 
käsittelee valituksen, katsoo kuvaohjelman ja 
päättää onko kuvaohjelmalle asetettu ikäraja 
säännösten mukainen. Kuvaohjelmalauta-
kunnan päätöksestä voi valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

Kuvaohjelman tarjoaja voi tarjota kuvaoh-
jelmaa valitusprosessin aikana kuvaohjelmal-
le sillä hetkellä voimassaolevalla ikärajalla, 
jos viranomainen ei kiellä kuvaohjelman tar-
joamista tai aseta kuvaohjelmalle väliaikaista 
ikärajaa. Tällainen menettely on poikkeuk-
sellista ja soveltuu tilanteisiin, joissa viran-
omaisen näkemyksen mukaan lapsen kehi-
tykselle haitallista kuvaohjelmaa tarjotaan 
selkeästi alemman ikärajan perusteella kuin 
mitä ehdotettavan lain perusteella pitäisi. 
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 25 §. Muutoksenhaku viranomaisen myön-
tämää lupaa koskevaan päätökseen. Pykäläs-
sä säädettäisiin muutoksenhausta muissa kuin 
viranomaisen uudelleenluokittelua koskevis-
sa asioissa. Tällaisia päätöksiä ovat 9 §:n 
luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuudesta 
vapauttamislupa, 11 §:n yksittäisen luokitte-
lun hyväksymistä koskeva päätös, 12§:n ku-
vaohjelmaluokittelijaksi hyväksymistä kos-
keva päätös ja 13 §:n luokitteluluvan peruut-
tamista koskeva päätös.  

Näistä päätöksistä ensisijaisesti haettaisiin 
oikaisua päätöksen tehneeltä Mediakasvatus- 
ja kuvaohjelmakeskukselta. Oikaisuvaati-
muksesta annetusta päätöksestä saisi valittaa 
hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain 
(586/1996) mukaisesti. 

26 §. Viranomaiselle toimitetun kuvaoh-
jelman julkisuus. Pykälän mukaan ehdotetun 
lain nojalla viranomaisen hallussa olevaan 
kuvaohjelmaan ei sovellettaisi viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain sään-
nöksiä. Ehdotus vastaa nykyistä kuvaohjel-
malain 22 §:n säännöstä. Perusteltua on, ettei 
viranomainen olisi vastaisuudessakaan vel-
vollinen pitämään hallussaan ehdotetun lain 
nojalla olevia kuvaohjelmia jokaisen katsel-
tavana. Säännös olisi yleinen poikkeus siitä, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa säädetään. 

27 §. Huomautus ja uhkasakko. Ehdotetun 
lain tehostamiseksi ja tehokkaiden lasten 
suojelemisen keinojen käyttämiseksi ehdote-
taan, että laissa viranomaiselle annetaan 
mahdollisuus käyttää huomautusta ja sen te-
hosteena uhkasakkoa. Huomautus olisi ensi-
sijainen keino puuttua ehdotetun lain 5 §:ssä 
tarkoitetun huolellisuusvelvoitteen vastaisiin 
menettelyihin. Jos huomautus ei johda toi-
menpiteisiin ja rikkomus selkeästi on vastoin 
ehdotetun lain lasten suojelemiseen liittyviä 
tavoitteita, voi viranomainen tehostaa huo-
mautusta uhkasakolla, joka lankeaa maksat-
tavaksi, jollei viranomaisen edellyttämiin toi-
menpiteisiin ryhdytä. 

Huomautuksen ja erityisesti uhkasakon 
määräämisen edellytykseksi ehdotetaan, että 
ehdotetun lain vastainen teko olisi tehty ta-
hallisesti tai huolimattomuutta. Tahallisuu-
den määrittelyssä noudatetaan normaaleja ri-
kosoikeuden yleisiä oppeja. Huolimattomuu-
tena voidaan pitää sitä, että tekijä ei ole otta-

nut selvää ehdotetun lain säännöksistä ja 
muutenkin osoittaa piittaamattomuutta ehdo-
tetun lain säännöksistä, mutta tekoa ei voida 
pitää tahallisena. Huomautus ja uhkasakko 
ovat lievempiä keinoja kuin rikoslain 17 lu-
vun 18 b:ssä säädetty vankeusrangaistuksen 
mahdollisuus. Tämän vuoksi teon määritte-
lyssä rangaistavuus ulotetaan tahallisuuden 
lisäksi myös huolimattomuuteen. Tarkoituk-
sena ei ole laajentaa rangaistavuuden alaa 
vaan tehostaa viranomaisen keinoja puuttua 
ehdotetun lain vastaiseen toimintaan. Ran-
gaistusluonteisia maksuja, kuten uhkasakkoa, 
tulee käyttää vasta viimeisenä toimenpiteenä. 

Ehdotetun pykälän 1 kohdassa huomautuk-
sen ja uhkasakon voi määrätä, jos kuvaoh-
jelman tarjoaja toimii vastoin 5 §:ssä tarkoi-
tettua huolellisuusvelvoitetta. Tällaisena pi-
detään sellaista kuvaohjelman tarjoamista, 
jossa esimerkiksi tallenteen ostajan henkilöl-
lisyyttä ei tarkasteta, kuvaohjelma esitetään 
televisiossa sellaiseen aikaan, kun kuvaoh-
jelman luokittelussa saaman ikärajan ikäiset 
lapset katsovat tavallisesti televisiota, eloku-
vateatterin lapsiasiakkaan henkilöllisyyttä ei 
tarkasteta tai tilausohjelmapalvelun yhtey-
dessä ei ole estopalvelua tai tiedotusta esto-
palvelusta.  

Huolellisuusvelvoitteen piiriin kuuluvat 
seikat ovat sellaisia, jotka ovat välttämättö-
miä ehdotetun lain tavoitteiden kannalta, 
mutta niitä ei tule tulkita laajentavasti. Läh-
tökohtana on, että huomautus ja uhkasakko 
voitaisiin määrätä teoista, jotka aiheuttavat 
lapsen kehitykselle haitallisten kuvaohjelmi-
en päätymisen lapsille ilman asianmukaisia 
esteitä tai varoituksia. 

Ehdotetun pykälän 2 kohdassa  viranomai-
nen voi antaa huomautuksen 7 §:ssä tarkoite-
tuille kuvaohjelman tarjoajille tiedotusvel-
vollisuuden laiminlyönnistä.   

28 §. Rangaistussäännös. Ehdotetun lain 
lasten suojelemisen kannalta välttämättömien 
säännösten noudattamisen tehostamiseksi 
ehdotetaan viranomaiselle mahdollisuutta 
määrätä sakkoa kuvaohjelmarikkomuksesta. 
Kuvaohjelmarikkomukseen voi syyllistyä ri-
kosoikeuden yleisten oppien mukaisesti ta-
hallisesti tai törkeää huolimattomuuttaan. 
Näin ollen kuvaohjelmarikkomuksen kynnys 
on asetettu korkeammalle kuin huomautuk-
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sen ja uhkasakon tavallisen huolimattomuu-
den kohdalla. 

Ehdotetun pykälän kohdan 1 perusteella 
kuvaohjelmarikkomuksesta tuomitaan, jos 
tarjoaa alle kahdeksantoistavuotiailta kielle-
tyn kuvaohjelman lapselle 6 §:ssä säädetyn 
kiellon vastaisesti. Tämä teko on kriminali-
soitu myös rikoslain 17:18 b §:ssä. Ehdotuk-
sen tarkoituksena ei ole kaksoisrangaista-
vuus, vaan etenkin törkeän huolimattomuu-
den tapauksissa mahdollistaa lievempi puut-
tuminen asiaan. Tahallisissa teoissa tulee en-
sisijaisesti toimia rikoslain edellyttämällä ta-
valla ja tehdä asiasta rikosilmoitus. 

Ehdotetun pykälän kohdan 2 perusteella 
kuvaohjelmarikkomuksesta tuomitaan, jos 
kuvaohjelmassa ei ole ehdotetun lain 4 §:ssä 
tarkoitetun kiellon vastaisesti 14 §:ssä tarkoi-
tettuja selkeästi havaittavia merkintöjä. Eh-
dotetun lain kannalta merkinnät ovat ensisi-
jainen keino suojella lapsia haitallisilta me-
diasisällöiltä ja näin ollen merkintöjen puut-
tuminen vaarantaa ehdotetun lain tarkoituk-
sen. 

Ehdotetun pykälän kohdan 3 perusteella 
kuvaohjelmarikkomuksesta tuomitaan sellai-
nen kuvaohjelman tarjoaja, joka käyttää 
12 §:n vastaisesti muuta kuin hyväksyttyä 
kuvaohjelmaluokittelijaa, jolla on voimassa-
oleva luokittelulupa. Kuvaohjelmaluokittelu 
ja velvollisuus luokitteluun on ehdotetun lain 
keskeisin keino suojella lapsia haitallisilta 
mediasisällöiltä ja tämän vuoksi kuvaohjel-
maluokittelijoiden tulee olla tehtäväänsä kou-
lutettuja ja viranomaisen hyväksymiä. Viran-
omainen pitää kuvaohjelmaluokittelijoista 
maksutonta ja julkista rekisteriä, joten voi-
massaolevien luokittelulupien ja hyväksytty-
jen kuvaohjelmaluokittelijoiden tarkistami-
nen on erittäin helppoa. Tämän perusteella 
kuvaohjelman tarjoajalla on selonottovelvol-
lisuus käyttämästään luokittelupalvelusta. 

Ehdotetun pykälän kohdan 4 perusteella 
kuvaohjelmarikkomuksesta tuomitaan se, jo-
ka toimii 12 §:n vastaisesti kuvaohjelma-
luokittelijana ilman viranomaisen hyväksyn-
tää tai voimassaolevaa luokittelulupaa. Ku-
vaohjelmaluokittelijat ovat luvanvarainen 
ammattiryhmä, jonka jäsenille koulutuksessa 
kerrotaan lupaan liittyvät ehdot. Ehdotettu 
säännös voi väistyä, jos kuvaohjelmaluokitte-

lijana esiintyvä tuomitaan muista rikoksista, 
kuten petoksesta. 

Ehdotetun pykälän kohdan 5 perusteella 
kuvaohjelmarikkomuksesta tuomitaan kuva-
ohjelman tarjoaja, joka ei toimita ehdotetun 
lain 9, 16 tai 17 §:n mukaisesti viranomaisel-
le kuvaohjelmaa. Viranomaisen mahdollisuus 
arvioida kaikkia markkinoilla olevia kuvaoh-
jelmia on ehdotetun lain jälkivalvonnan kan-
nalta keskeisin toimenpide. Jälkivalvonnan 
tarkoituksena on turvata sananvapaus, lasten 
suojelemisen tavoitteet ja yhdenmukaistaa 
ehdotetun lain soveltamiskäytäntöä.  

Kuvaohjelman luovuttaminen on teko, jon-
ka noudattamista tulee voida tehostaa ran-
gaistuksen uhalla. Hyväksyttävänä syynä olla 
luovuttamatta kuvaohjelmaa viranomaiselle 
voidaan pitää kuvaohjelman harvinaista tal-
lennemuotoa, jolloin luovuttaminen vaaran-
taisi kuvaohjelman, kuvaohjelman tarjoajasta 
johtumattomat syyt tai muut tekijät. Näissä 
tilanteissa tulee kuvaohjelman tarjoajan ja vi-
ranomaisen sopia muunlaisista menettelyistä. 
Syytä ei voida pitää hyväksyttävänä missään 
olosuhteissa, jos samaan aikaan kuvaohjel-
maa tarjotaan yleisölle. 

29 §. Tarkemmat säännökset. Tarvittaessa 
asetuksenantovaltuus. 

30 §. Voimaantulo. Ehdotetulla lailla ku-
mottaisiin kuvaohjelmalaki muutoksineen.  

31 §. Siirtymäsäännökset  
 
 

1.2 Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjel-
makeskuksesta 

1 §. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sen tarkoitus. Säännöksen mukaan Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tar-
koitus olisi toimia ehdotuksen mukaisesti 
säädettävää kuvaohjelmien luokittelusta ja 
merkitsemisestä annettua lakia valvovana ja 
mediakasvatusta koordinoivana viranomaise-
na. Keskus olisi opetusministeriön alainen. 

2 §. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sen tehtävät. Pykälässä säädettäisiin Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tehtä-
vistä. Ehdotettavan kohdan 1 mukaisesti kes-
kus hoitaisi viranomaistehtävät, joita ehdo-
tuksen mukaisesti säädettävä kuvaohjelmien 
luokittelusta ja merkitsemisestä annettu laki 
edellyttäisi. Keskus esimerkiksi valvoisi ku-
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vaohjelmien tarjoamista, käsittelisi esityslu-
pia, hyväksyisi kuvaohjelmaluokittelijoita, 
ylläpitäisi kuvaohjelmaluetteloa, käsittelisi 
kuvaohjelman luokittelua koskevia oi-
kaisupyyntöjä, ottaisi kuvaohjelmia luokitel-
tavaksi ja määräisi maksettavaksi kuvaoh-
jelman valvontamaksun. 

Ehdotettavan kohdan 2 mukaisesti keskuk-
sella olisi mediakasvatuksen koordinaatioteh-
tävä, eli keskus edistäisi mediakasvatusta ja 
lasten mediataitojen kehittymistä yhteistyös-
sä muiden sektorilla toimivien viranomaisten 
ja toimialan yhteisöjen kanssa. Mediataidoil-
la tarkoitetaan kykyä hankkia tietoa medialla 
ja mediasta, arvioida ja analysoida erilaisia 
mediasisältöjä, hallita medialaitteita, viestiä 
ja ilmaista itseään eri mediavälinein, valita 
itselleen sopivia sisältöjä, olla vuorovaiku-
tuksessa ja toimia aktiivisesti omassa yhtei-
sössä median avulla. Yhteistyötahoja olisivat 
esimerkiksi opetusministeriö, liikenne- ja 
viestintäministeriö, Opetushallitus, erilaiset 
järjestöt ja audiovisuaalisen alan toimijat. 
Tämä tehtävä täyttäisi nykytilanteen tarpeen 
mediakasvatuksen valtakunnalliseen koor-
dinointiin.  

Ehdotettavan kohdan 3 mukaisesti keskus 
toimisi toimialan yhteisöjen ja viranomaisen 
yhteistyöelimenä lasten turvallisen me-
diaympäristön edistämiseksi. Keskuksen teh-
tävänä olisi esimerkiksi edistää kuvaohjelma-
alan itsesääntelytoimia lasten suojelemiseksi. 
Tätä edistäisi keskuksessa 3 §:n nojalla toi-
miva neuvottelukunta, jossa olisi kuvaohjel-
ma-alan, kuvaohjelma-alan tutkimuksen, 
mediakasvatuksen sekä lastensuojelujärjestö-
jen ja lasten kehityksen asiantuntijoita. Las-
ten suojelemiseksi muuttuvassa mediaympä-
ristössä tarvitaan jatkuvaa viranomaisten ja 
alan toimijoiden yhteistyötä. Esimerkiksi Eu-
roopan komission ja neuvoston mediakasva-
tusta koskevissa päätelmissä ja suosituksissa 
korostetaan mediateollisuuden toimia me-
diakasvatuksen kehittämisessä sekä itse- ja 
yhteissääntelykeinoja lasten turvallisen me-
diaympäristön kehittämiseksi.  

Ehdotettavan kohdan 4 mukaisesti keskus 
edistäisi kuvaohjelma- ja mediakasvatusalan 
tutkimusta, toimisi asiantuntijana mediaym-
päristön kehityksessä ja sen seurauksissa lap-
sille sekä seuraisi alan kansainvälistä kehi-
tystä. Keskus esimerkiksi teettäisi selvityksiä 

ja tutkimuksia kuvaohjelmatarjonnan ja las-
ten median käytön tottumusten muutoksista 
ja näiden pohjalta kokoaisi ja välittäisi tietoa 
lasten mediaympäristön muutoksista. Kan-
sainvälisen kehityksen osalta keskus seuraisi 
esimerkiksi Euroopan unionissa tapahtuvaa 
kehitystä lasten turvallisen mediaympäristön 
edistämiseksi.  

Ehdotettavan kohdan 5 mukaisesti keskus 
tiedottaisi yleisölle, kuten lasten huoltajille ja 
kasvattajille, lapsia ja mediaa koskevista asi-
oista, esimerkiksi kuvaohjelmien ikärajoista 
ja lasten mediaympäristön muutoksista. Las-
ten huoltajat ja kasvattajat eivät tunne riittä-
västi nykyistäkään kuvaohjelmien luokittelu-
järjestelmää. Tiedotus olisi keskeinen kes-
kuksen ennaltaehkäisevään toimintaan liitty-
vä tehtävä. 

Ehdotettavan kohdan 6 mukaisesti keskus 
ottaisi yleisöltä vastaan ilmoituksia mahdolli-
sesti lasten kehitykselle haitallisista kuvaoh-
jelmista. Viestintäviraston televisiotoimintaa 
koskevan lastensuojeluvalvontatehtävän 
päättyessä ehdotuksen mukaisesti Mediakas-
vatus- ja kuvaohjelmakeskukseen keskittyisi 
kaikki kuvaohjelmia koskevien valitusten 
vastaanottaminen. Tämä selkeyttäisi epäsel-
vää nykytilannetta, jossa esimerkiksi lasten 
huoltajat ovat saattaneet valittaa televisio-
ohjelmien sisällöistä Valtion elokuvatarkas-
tamoon. Lasten huoltajat ovat myös kaivan-
neet lisätietoa siitä, mihin kuvaohjelmien si-
sällöstä voi valittaa.  

Ehdotettavan kohdan 7 mukaisesti keskuk-
sen tehtävänä olisi antaa ohjeita kuvaohjel-
mien luokittelusta ja merkitsemisestä annetun 
lain soveltamisesta. Keskus antaisi tarkempia 
ohjeita esimerkiksi luokittelu- ja merkitse-
misvelvollisuudesta vapautetuista kuvaoh-
jelmista ja kuvaohjelmien luokittelemisesta. 
Säädöksellä korostettaisiin sitä, että viran-
omainen ja kuvaohjelma-alan toimijat voivat 
yhdessä sopia myös muista kuin lakiin kirja-
tuista toimista lasten suojelemiseksi.  

Ehdotettavan kohdan 8 mukaisesti keskuk-
sella olisi velvollisuus järjestää kuvaohjelma-
luokittelijoiden koulutusta kuvaohjelmien 
luokittelusta ja merkitsemisestä annetun lain 
mukaisesti. Lisäksi keskuksen tehtävänä olisi 
valvoa kuvaohjelmaluokittelijoiden toimin-
taa.  
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Ehdotettavalla kohdalla 9 jätettäisiin mah-
dollisuus säätää keskukselle myös muita teh-
täviä laissa tai valtioneuvoston asetuksessa. 

3 §. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sen henkilöstö. Pykälässä ehdotetaan säädet-
täväksi Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakes-
kuksen johtajasta ja muusta henkilökunnasta. 
Keskuksen johtajan nimittäisi opetusministe-
riö. Pykälässä säädettäisiin keskuksen työjär-
jestyksestä ja asioiden ratkaisemisesta. Kes-
kuksen viroista ja niiden kelpoisuusvaati-
muksista, virkamiesten tehtävistä ja muusta 
hallinnosta säädettäisiin tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella ja keskuksen työjärjes-
tyksellä. 

4 §. Kuvaohjelmalautakunta. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi kuvaohjelmalauta-
kunnasta, jonka toiminta vastaisi pitkälti ny-
kyistä Valtion elokuvalautakuntaa. Lautakun-
ta toimisi kuvaohjelmien luokittelusta ja mer-
kitsemisestä ehdotettavan lain 24 §:n mukai-
sena muutoksenhakuelimenä. Koska kuvaoh-
jelmalautakunta olisi muutoksenhakuelin, sen 
asettaisi valtioneuvosto.   

5 §. Kuvaohjelmaluokittelijarekisteri. Py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi Mediakas-
vatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ylläpitämäs-
tä kuvaohjelmaluokittelijarekisteristä, josta 
on ehdotettu säädettäväksi kuvaohjelmien 
luokittelusta ja merkitsemistä ehdotettavan 
lain 12 §:n 4 momentissa. Rekisteriin sisälty-
vien henkilötietojen käsittelyssä noudatettai-
siin henkilötietolaki ja viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia.  

Rekisterin julkisuus on tärkeää kuvaohjel-
maluokittelijoiden työn läpinäkyvyyden 
vuoksi. Jos Mediakasvatus- ja kuvaohjelma-
keskus pitäisi nimiluetteloa kuvaohjelma-
luokittelijoista esimerkiksi internetissä, kuka 
tahansa voisi tarkistaa sieltä kulloinkin voi-
massa olevat kuvaohjelmaluokitteluluvat.  

6 §. Neuvottelukunta. Mediakasvatus- ja 
kuvaohjelmakeskuksen yhteydessä toimivas-
ta neuvottelukunnasta ehdotetaan säädettä-
väksi tässä pykälässä. Säännöksen mukaan 
neuvottelukunnassa olisi enintään x jäsentä ja 
heillä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet. 
Neuvottelukunnan jäsenet asettaisi opetus-
ministeriö kuultuaan kuvaohjelma-alan, ku-
vaohjelma-alan tutkimuksen, mediakasvatuk-
sen sekä lastensuojelujärjestöjen ja lasten ke-
hityksen asiantuntijoiden edustajia. Opetus-

ministeriö nimittäisi varsinaisten jäsenten 
keskuudesta neuvottelukunnan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan 
jäsenistä x määrä edustaisi opetusministeriötä 
ja x määrä kuvaohjelma-alaa, kuvaohjelma-
alan tutkimusta, mediakasvatusta sekä lasten-
suojelujärjestöjä ja lasten kehityksen asian-
tuntijoita. Neuvottelukunnan toimikausi olisi 
kolme vuotta.  

Yhteissääntelytyyppisessä järjestelmässä 
neuvottelukunnan asema korostuu, vaikkei 
neuvottelukunnalle asetettaisikaan varsinaista 
päätöksentekovaltaa. Neuvottelukunta voisi 
lausua esimerkiksi sovittavista kuvasymbo-
leista ja olla myötävaikuttamassa esimerkiksi 
neuvoteltaessa television vedenjakaja-ajoista. 
Neuvottelukunnan tehtävistä säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

7 §. Voimaantulo. Ehdotetulla lailla kumot-
taisiin Valtion elokuvatarkastamosta annettu 
laki muutoksineen. 

 
1.3 Laki televisio- ja radiotoiminnasta 

annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan televisio- ja radio-
laista annetun lain 19 §:n muuttamista siten, 
että säännöksessä viitattaisiin ehdotettuun 
kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemi-
sestä annettuun lakiin. Säännös koskee lap-
sen kehitykselle haitallisten ohjelmien lähet-
tämistä televisiotoiminnassa. Ehdotuksen 
mukaisesti näiden ohjelmien lähettämisen 
sääntely siirtyisi esitettyyn kuvaohjelmien 
luokittelusta ja merkitsemisestä annettuun la-
kiin ja valvonta siirtyisi Viestintävirastolta 
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 
tehtäväksi.  

Televisiotoiminnan harjoittajan on nykyi-
sen 19 §:n 1 momentin mukaan huolehdittava 
siitä, että televisio-ohjelmat, jotka väkivaltai-
suutensa 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 ohjelmia. Tätä säännöstä 
vastaisi ehdotetun lain 5 §:n 2 kohta, jossa 
säädetään televisiotoiminnan harjoittajalle 
velvollisuus huolehtia siitä, että kuvaohjel-
mia ei tarjota sellaiseen aikaan, jolloin lapset 
tavallisesti katsovat televisiota.   
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Televisiotoiminnan harjoittajan on nyky-
kyisen 19 §:n 2 momentin mukaan ilmoitet-
tava lapsen kehitykselle haitallisen ohjelman 
lähettämisestä ennen sen lähettämistä. Ilmoi-
tusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos lähe-
tyksessä on koko ohjelman lähetysajan näky-
vissä tunnus, josta ilmenee ohjelman haitalli-
suus lapsen kehitykselle. Tätä säännöstä vas-
taisi ehdotetun lain 5 §:n 1 kohta, jonka mu-
kaan televisiotoiminnan harjoittajia koskee 
velvollisuus tiedottaa tarjottaville kuvaoh-
jelmille asetetuista ikärajoista ja ohjelmien 
sisällöistä kuvaohjelmien markkinoinnissa, 
lähetystiedoissa ja muussa kuluttajille suun-
natussa informaatiossa. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
nykyisen 19 §:n 3 momentin mukaan mitä 1 
ja 2 momentissa säädetään, ei koske televi-
sio-ohjelmia, joiden vastaanottamiseen tarvi-
taan suojauksen purkulaite. Säännöksen asia-
sisältö säilyisi 1 momentin lähetysaikoja 
koskevan viittauksen osalta nykyisellään ja 
siitä säädettäisiin ehdotetun lain 5 §:n 2 mo-
mentissa. Siten säilyisi nykyisellään periaate 
siitä, että vedenjakajakellonajat eivät koske 
maksukortin takana olevia ohjelmistoja. Täl-
laisissa tapauksissa katsotaan lasten suojele-
misen olevan vanhempien vastuulla. Sen si-
jaan 2 momentissa tarkoitettu velvoite ilmoi-
tuksista ohjelmien yhteydessä tulisi koske-
maan myös suojauksen purkulaitetta edellyt-
täviä televisio-ohjelmia.  

 
1.4 Laki rikoslain 17 luvun muuttami-

sesta 

17 §. Väkivaltakuvauksen tarjoaminen.  
Pykälästä poistettaisiin säännös, jonka mu-
kaan väkivaltakuvausta koskevaa kri-
minalisointisäännöstä ei sovellettaisi, jos 
elokuvan tai tallenteen sisältämä esitys on 
tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi tai le-
vitettäväksi kuvaohjelmalain mukaisesti, 
taikka jos valmistajalla tai maahantuojalla on 
ollut tarkoitus toimittaa tallenne tarkastetta-
vaksi. Koska vastuu luokittelusta olisi jatkos-
sa toimialalla itsellään, ei erillistä viranomai-
sen hyväksymismenettelyä enää olisi. Lakiin 
on tarkoituksenmukaista lisätä mahdollisuus 
puuttua luokittelun epäasianmukaiseen toi-
mintaan rikoslain säännöksillä. Näin ollen 
tämän pykälän vastaisen kuvaohjelman tar-

joamisen kriminalisointi ei olisi yhteydessä 
siihen, onko kuvaohjelma luokiteltu vai ei. 
Lisäksi pykälän ilmaisut muutettaisiin vas-
taamaan ehdotettavan lain käsitteistöä.  

18 §. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
kuvan tarjoaminen. Pykälän ilmaisut muutet-
taisiin vastaamaan ehdotettavan lain käsit-
teistöä.  

18 a §. Törkeä sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan lasta esittävän kuvan tarjoami-
nen. Pykälän ilmaisut muutettaisiin vastaa-
maan ehdotettavan lain käsitteistöä.  

18 b §. Kuvaohjelman laiton tarjoaminen 
alaikäiselle. Säännös uudistettaisiin vastaa-
maan ehdotettavaa uutta lainsäädäntöä. Esi-
tyksessä rikoslailla kriminalisoituna pidettäi-
siin edelleen kuvaohjelman tarjoaminen alle 
18-vuotiaalle. Rikoslain mukaan rangaistavaa 
olisi ensinnäkin sellaisen kuvaohjelman, jolle 
on  asetettu 18 vuoden ikäraja, tarjoaminen 
lapselle. Kyseessä olisi ehdotettavan lain 6 
§:ssä säädetyn kiellon vastainen toiminta.  

Säännös ei koskisi tämän kohdan osalta te-
levisiotoimintaa, jossa ei ole sananvapauden 
tavoitteiden vuoksi tarpeen kieltää esittämäs-
tä K18-materiaalia. Televisiotoiminnassa tu-
lisi kuitenkin tältä osin noudattaa 5 §:ssä tar-
koitettua velvoitetta, jonka mukaan kuvaoh-
jelmaa ei tarjota sellaiseen aikaan, jolloin 
lapset tavallisesti katsovat televisiota. Vel-
voitteen noudattamista valvoo viranomainen, 
joka voi 27 §:n perusteella antaa huomautuk-
sen ja määrätä uhkasakkoa, jos televisiossa 
esitetään K18-ohjelmia sellaiseen aikaan, jol-
loin lapset tavallisesti katsovat televisiota.  

Toiseksi rangaistavaa olisi tarjota alle 18-
vuotiaalle kuvaohjelma, joka kuvaohjelmien 
luokittelusta ja merkitsemisestä annetun lain 
4 §:n nojalla olisi pitänyt luokitella. Lisäksi 
pykälän ilmaisut muutettaisiin vastaamaan 
ehdotettavan lain käsitteistöä.  

Ehdotuksessa kumottaisiin 18 b §:n nykyi-
nen säännös, joka kriminalisoi kuvaohjelman 
tarjoamisen vastoin sille kuvaohjelmalaissa 
asetettua ikärajaa. Valtion elokuvatarkasta-
mon tiedossa ei ole, että kumottavan kohdan 
perusteella olisi käynnistetty rikosprosesseja. 
Ehdotettavassa laissa viranomainen saisi uu-
den keinon huomautuksella ja uhkasakolla 
puuttua ongelmiin tällaisissa tarjoamistilan-
teissa. Ehdotettavan lain 27 §:ssä säädettäi-
siin viranomaiselle mahdollisuus antaa lain 5 
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§:ssä ehdotetun huolellisuusvelvoitteen vas-
taisesta menettelystä kuvaohjelman tarjoajal-
le huomautus ja jollei huomautus tehoa, 
mahdollisuus määrätä uhkasakkoa. Käytän-
nössä nämä toimenpiteet yksinkertaistavat 
sääntelyä, koska rikoslain vastaiseen toimin-
taan puuttuminen on edellyttänyt rikospro-
sessin käynnistämistä. Ehdotuksen mukaan 
viranomainen saisi mahdollisuuden puuttua 
itse ehdotettavan lain vastaiseen toimintaan.  

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

---- 
 

3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan    päivä-
nä   kuuta    .  

Uudistukseen liittyen lakien voimaantulles-
sa kumottaisiin kuvaohjelmalaki ja Valtion 
elokuvatarkastamosta annettu laki muutoksi-
neen.  

 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotettu laki toteuttaa perustuslain 
12 §:ssä säädetyn kvalifioidun lakivarauksen, 
joka mahdollistaa sananvapauden välttämät-
tömät rajoitukset kuvaohjelmien osalta lasten 

suojelemiseksi. Tämän vuoksi laki voidaan 
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Ehdotetussa laissa siirretään nykyisin Val-
tion elokuvatarkastamolle kuuluvia tehtäviä 
luvanvaraisille kuvaohjelmaluokittelijoille, 
joita valvoo viranomainen. Nämä tehtävät 
ovat perustuslain 124 §:ssä tarkoitettua julki-
sen vallan käyttöä ja tehtävien siirron tulee 
perustua lakiin. Kyse ei kuitenkaan näissä 
tehtävissä ole perustuslain 124 §:ssä tarkoite-
tusta merkittävästä julkisen vallan käytöstä. 
Näin ollen nämä tehtävät voidaan siirtää vi-
ranomaiselta yksityisille, kunhan valvonta on 
järjestetty ja vaikutukset yksityisten sanan-
vapauteen pidetään oikeasuhteisina suhteessa 
lasten suojelemiseen.  

Perustuslain 12 §:n turvaaman sananva-
pauden, 18 §:n turvaaman elinkeinovapauden 
ja perustuslain 124 §:n kannalta ehdotettu la-
ki voidaan säätää tavanomaisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä. Lakiin sisältyvien sanan-
vapauden rajoitusten välttämättömyyden ja 
perustuslain 124 §:n julkisen vallan käytön 
siirtoon liittyvien säännösten osalta on tar-
peen pyytää lausuntoa perustuslakivaliokun-
nalta.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

 

1.  

Laki 

kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemisestä  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

 
1 § 

Lain tarkoitus 

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

 
2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Suomessa tarjottavi-
en kuvaohjelmien luokitteluun ja merkitse-
miseen sekä kuvaohjelmien tarjoamiseen ja 
tarjoamisen valvontaan 

Tätä lakia sovelletaan 
1) kuvaohjelman tarjoamiseen sellaisessa 

televisiotoiminnassa ja tilausohjelmapalve-
lussa, johon sovelletaan televisio- ja radio-
toiminnasta annettua lakia (744/1998), 

2) muuhun kuvaohjelman tarjoamiseen, jos 
päätös kuvaohjelman tarjoamisesta on tehty 
Suomessa. 

Sellaiseen kuvaohjelmaan, joka sisältyy 
Suomen ulkopuolelta alkunsa saavaan ohjel-
mistoon, jota tarjotaan yleisölle Suomessa 
samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen 
kanssa sovelletaan ainoastaan, mitä 7 §:ssä ja 
27 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään. 

 
3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) yleisöllä vapaasti valikoituvaa henkilöi-

den joukkoa; 

2) lapsella alle kahdeksantoistavuotiasta 
henkilöä; 

3) kuvaohjelmalla elokuvaa, televisio-oh-
jelmaa, peliä tai muuta liikkuvina kuvina 
teknisin keinoin katseltavaksi tarkoitettua si-
sältöä; 

4) kuvaohjelman tarjoamisella kuvaohjel-
man saattamista yleisön saataville; 

5) kuvaohjelman tarjoajalla sitä, joka saat-
taa kuvaohjelman yleisön saataville; 

6) viranomaisella Mediakasvatus- ja kuva-
ohjelmakeskusta, josta säädetään Mediakas-
vatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetussa 
laissa (  /  ). 

 
4 § 

Kuvaohjelman luokittelu- ja merkitsemisvel-
vollisuus 

Suomessa yleisölle ammattimaisesti tai an-
siotarkoituksessa tarjottava ja tehty kuvaoh-
jelma on luokiteltava ja merkittävä kuten tä-
män lain 11 ja 14 §:ssä säädetään, jollei ku-
vaohjelmaa ole vapautettu luokittelemisesta 
ja merkitsemisestä 8 § tai 9 §:n perusteella. 

Kuvaohjelman luokittelusta ja merkitsemi-
sestä vastaa kuvaohjelman tarjoaja. 

 
5 § 

Kuvaohjelman tarjoajan huolellisuusvelvoite 

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava, 
että 

1) kuvaohjelmaa ei tarjota merkittyä ikära-
jaa nuoremmalle ilman asianmukaisia esteitä 
ja varoituksia siitä, että ohjelmalle on asetet-
tu ikäraja ja 
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2) televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
lain (744/1998) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetus-
sa televisiotoiminnassa lapsen kehitykselle 
haitalliset kuvaohjelmat lähetetään sellaiseen 
aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso 
kuvaohjelmia.  

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään ei 
sovelleta televisio-ohjelmiin, joiden vastaan-
ottamiseen tarvitaan suojauksen purkulaite. 

  
6 § 

Kuvaohjelman tarjoamisrajoitukset 

Kuvaohjelman tarjoaminen alle 18-
vuotiaalle on kielletty, jos ohjelmalle on ase-
tettu 18 vuoden ikäraja. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain  
2 §:n 1 kohdassa tarkoitetussa televisiotoi-
minnassa voidaan 1 momentista poiketen tar-
jota kuvaohjelma, jolle on asetettu 18-vuoden 
ikäraja sellaiseen aikaan, jolloin 18 vuotta 
nuoremmat eivät tavallisesti katso kuvaoh-
jelmia. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
2 §:n x* kohdassa tarkoitetun tilausohjelma-
palvelun tarjoajan on varmistettava, että alle 
18-vuotiaat eivät saa esteittä nähtäväksi sel-
laisia kuvaohjelmia, joille on asetettu 18 
vuoden ikäraja.  

(* huom.  lainkohta, johon viitataan, on  
parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE  
87/2009 vp). Viittaus koskee ko.  hallituksen 
esityksen 4 kohtaa) 

 
7 § 

Ulkomaisen televisiolähetyksen edelleen-
lähettäminen 

Suomen ulkopuolelta alkunsa saavassa oh-
jelmistossa ja sitä koskevissa tiedotteissa on 
ilmoitettava, että ohjelmisto voi sisältää lap-
sen kehitykselle haitallisia kuvaohjelmia ja 
että ohjelmistoon sisältyviä kuvaohjelmia ei 
ole luokiteltu ja merkitty tämän lain mukai-
sesti, jollei tämä ole teknisesti mahdotonta tai 
aiheuta kohtuutonta vaivaa. 

 

8 § 

Luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuudesta si-
sällön perusteella vapautettu kuvaohjelma 

Luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuus ei 
koske kuvaohjelmaa, joka 

1) lähetetään suorana lähetyksenä; 
2) sisältää pääosin opetuksellista, sivistyk-

sellistä tai valistuksellista aineistoa, esimer-
kiksi matkailua, ympäristöä ja kulttuuria 
koskevia aiheita; 

3) sisältää tavaroiden tai palvelujen mark-
kinointiaineistoa, ei kuitenkaan luokiteltujen 
tai luokiteltavien kuvaohjelmien markkinoin-
tiaineistoa; 

4) sisältää pääosin musiikkia, urheilua tai 
toisinnoksia liikunta- kulttuuri- ja hartausti-
laisuuksista tai muista vastaavista tilaisuuk-
sista tai tapahtumista; 

5) sisältää ajankohtaista uutisaineistoa; 
6) sisältää pääosin leikkiä, askartelua, tie-

tokilpailuja, visailuja, keskustelua tai muita 
vastaavia aiheita. 

 
9 § 

Luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuudesta 
luvan perusteella vapautettu kuvaohjelma 

Viranomainen voi antaa hakemuksesta lu-
van tarjota yleisölle kuvaohjelmia niitä tä-
män lain mukaisesti luokittelematta ja mer-
kitsemättä kuvaohjelmien tarjoamista varten 
järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa. Ti-
laisuuden tulee olla ajallisesti rajattu. 

Lupa voidaan antaa määräajaksi useam-
paakin tilaisuutta varten. Lupaan voidaan liit-
tää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa se-
kä katsojien ikää koskevia ehtoja. 

Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan saaja 
rikkoo tätä lakia tai luvan ehtoja tai jos esitet-
tyjen kuvaohjelmien sisältö antaa siihen 
muuten aihetta. Lupa voidaan peruuttaa myös 
silloin, kun viranomaiselle on lupaa haettaes-
sa annettu virheellisiä tietoja. 

Viranomainen voi ottaa tilaisuudessa esitet-
tävän kuvaohjelman luokiteltavaksi. Tilai-
suuden järjestäjän on toimitettava tämä ku-
vaohjelma viranomaiselle. 
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10 § 

Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma 

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

Kuvaohjelmaa 1 momentin mukaan arvioi-
taessa on otettava huomioon, millaisessa yh-
teydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa ku-
vataan. 

 
11 § 

Kuvaohjelman luokitteleminen 

Kuvaohjelmalle tulee 10 §:ssä säädetyin 
perustein ohjelman sisällön mukaan asettaa 
7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja ja ohjelman 
sisältöä kuvaava sisältösymboli. Jos ohjel-
maa ei ole 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidet-
tävä lapsen kehitykselle haitallisena, se on 
luokiteltava tarjottavaksi kaikenikäisille. 

Viranomainen voi hyväksyä yksittäiselle 
kuvaohjelmalle Euroopan unionin alueella 
annetun ikärajan Suomessa käytettäväksi täs-
sä laissa tarkoitetulla tavalla ilman, että ku-
vaohjelmaa on tarpeen luokitella Suomessa. 

Luokiteltu kuvaohjelma ja sen ikäraja ja si-
sältösymboli tulee ilmoittaa 15 §:ssä tarkoi-
tettuun kuvaohjelmaluetteloon.  

 
12 § 

Viranomaisen hyväksymä kuvaohjelmaluokit-
telija ja luokittelulupa 

Kuvaohjelman saa luokitella ainoastaan 
tässä pykälässä tarkoitettu kuvaohjelma-
luokittelija tai viranomaisen palveluksessa 
oleva henkilö, joka on määrätty vastamaan 
kuvaohjelman luokittelemisesta. 

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksytään 
sellainen täysi-ikäinen henkilö, joka on suo-
rittanut viranomaisen järjestämän kuvaoh-
jelmaluokittelijakoulutuksen ja joka on muu-
toin sopiva luokittelijaksi. Viranomaisen 
päättää koulutuksen sisällöstä.  

Kuvaohjelmaluokittelija saa suoritetusta 
koulutuksesta luokitteluluvan, joka on voi-
massa viisi vuotta. 

Viranomainen valvoo kuvaohjelmaluokitte-
lijoiden toimintaa ja ylläpitää julkista luette-
loa hyväksytyistä kuvaohjelmaluokittelijois-
ta. Luetteloon sisältyvien henkilötietojen kä-
sittelyssä noudatetaan henkilötietolakia 
(523/1999) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999). 

 
13 § 

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisen pe-
ruuttaminen 

Viranomainen voi peruuttaa kuvaohjelma-
luokittelijaksi hyväksymisen, jos luokittelija 
toistuvasti toimii vastoin tämän lain säännök-
siä, syyllistyy rikoslain (39/1889) 17 luvun 
17, 18, 18a tai 18 b §:n mukaisiin rikoksiin, 
laiminlyö osallistumisen luokittelijoiden täy-
dentävään koulutukseen tai muulla tavoin 
olennaisesti toimii vastoin sitä mitä kuvaoh-
jelmaluokittelijalta edellytetään. 

 
14 § 

Kuvaohjelman merkitseminen 

Luokiteltuun kuvaohjelmaan tai sen yhtey-
teen on merkittävä selvästi havaittavat ikära-
ja ja sisältösymboli. 

 
15 § 

Kuvaohjelmaluettelo 

Viranomainen ylläpitää kuvaohjelmaluette-
loa luokitelluista kuvaohjelmista. Kuvaoh-
jelmaluettelo on julkinen. 

Kuvaohjelmaluetteloon merkitään: 
1) kuvaohjelman alkuperäinen ja Suomessa 

käytettävä nimi sekä valmistusvuosi; 
2) kuvaohjelman valmistaja ja tarjoaja; 
3) kuvaohjelman luokittelupäivä Suomes-

sa; 
4) kuvaohjelmaluokittelija; 
5) kuvaohjelman ikäraja ja sisältösymbolit; 
6) tieto 16—17 §:n mukaisista toimenpi-

teistä. 
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16 § 

Kuvaohjelman luokittelua koskeva oikaisu 

Jokainen voi tehdä viranomaiselle pyynnön 
kuvaohjelman luokittelun muuttamisesta. 

Viranomainen tutkii pyynnön ja jos pyyntö 
ei ole ilmeisen perusteeton viranomainen ot-
taa kuvaohjelman uudelleenluokiteltavaksi. 

Kuvaohjelman tarjoajalla on velvollisuus 
toimittaa tässä pykälässä tarkoitettu kuvaoh-
jelma viranomaiselle. 

 
 

17 § 

Kuvaohjelman ottaminen luokiteltavaksi 

Viranomainen voi omasta aloitteestaan ot-
taa kuvaohjelman luokiteltavaksi, jos on syy-
tä epäillä, ettei sitä ole luokiteltu ja merkitty 
tämän lain mukaisesti tai kuvaohjelman on 
syytä epäillä olevan lapsen kehitykselle hai-
tallinen 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Viranomainen voi lainvoimaisen päätöksen 
estämättä ottaa luokittelemansa kuvaohjel-
man uudelleenluokiteltavaksi. 

Kuvaohjelman tarjoajalla on velvollisuus 
toimittaa tässä pykälässä tarkoitettu kuvaoh-
jelma viranomaiselle. 

 
 

18 § 

Virka-apu 

Viranomainen antaa poliisille, tullille ja 
muille viranomaisille virka-apua kuvaohjel-
miin liittyvien rikosten tutkinnassa. 

 
 

19 § 

Lausunnot 

Viranomainen antaa pyynnöstä lausuntoja 
viranomaisille näiden käsitellessä kuvaoh-
jelmia koskevia toimivaltaansa kuuluvia asi-
oita.  

 

20 § 

Valvontamaksun maksuvelvollisuus 

Kuvaohjelman tarjoamisen valvontamak-
sun on velvollinen suorittamaan kuvaohjel-
man tarjoaja, jolla on tämän lain 4 §:n mu-
kainen kuvaohjelman luokittelu- ja merkit-
semisvelvollisuus.  

Maksuvelvollisuus alkaa sinä kalenteri-
vuonna, jonka aikana kuvaohjelmien tarjoa-
minen yleisölle aloitetaan. Valvontamaksua 
ei palauteta, vaikka toiminnan harjoittaja lo-
pettaa toimintansa kesken kalenterivuoden. 

 
21 § 

Valvontamaksu ja sen suuruus 

Kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnasta ja 
luokittelujärjestelmän ylläpitämisestä aiheu-
tuvien kustannusten kattamiseksi peritään 
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle 
kuvaohjelman tarjoamisen valvontamaksu. 

Kuvaohjelman tarjoamisen vuosittaiset 
valvontamaksut ovat seuraavat: 

1) (Yleisradio ja muut valtakun- 
nalliset televisiotoiminnan  
harjoittajat)   euroa, 
2) (alueelliset televisio- 
toiminnan harjoittajat)   euroa,  
3) (elokuvateatterielokuvien  
tuottajat ja maahantuojat)   euroa, 
4) (pelitallenteiden levittäjät)  euroa, 
5) (kuvaohjelmien  
tallennelevittäjät)   euroa, 
6) (kuvaohjelmien tilaus- 
ohjelmapalvelujen tarjoajat)   euroa. 
 

22 § 

Valvontamaksun määrääminen ja periminen 

Kuvaohjelman tarjoamisen valvontamaksu 
peritään vuosittain kahdessa erässä. Maksun 
määrää maksettavaksi viranomainen. 

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään. Jollei maksua suoriteta 
viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle 
määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa 
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korkolain (633/1982) 4 §:ssä säädetyn kor-
kokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta vi-
ranomainen voi periä viiden euron suuruisen 
viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä 
jäisi tätä pienemmäksi. 

 
23 § 

Viranomaisen palveluista perittävät maksut 

Tämän lain mukaisista viranomaisen pää-
töksistä perittävistä maksuista säädetään val-
tion maksuperustelaissa (150/1992).  

Viranomainen voi vapauttaa 12 §:ssä tar-
koitetusta viranomaisen suorittamaan luokit-
teluun liittyvästä maksusta sellaiset kuvaoh-
jelmat, joita ei tarjota selkeästi kaupallisessa 
tarkoituksessa ja joiden tarjoaminen edistää 
audiovisuaalisen kulttuurin, mediakasvatuk-
sen, yhteiskunnallisen keskustelun, audiovi-
suaalisen koulutuksen tai vähemmistöjen it-
seilmaisun tarpeita. Kirjastot ja muut yleis-
hyödylliset toimijat ovat vapautettuja luokit-
telumaksusta siltä osin kuin ne tarjoavat ku-
vaohjelmia muussa kuin ilmiselvästi kaupal-
lisessa tarkoituksessa. 

Viranomainen voi perua luokitteluun liitty-
västä maksusta vapautuksen, jos kuvaohjel-
maa tarjotaan selkeästi kaupallisessa tarkoi-
tuksessa tai luokittelumaksusta vapautus ai-
heuttaa merkittäviä kilpailuseurauksia kuva-
ohjelmamarkkinoilla. 

 
24 § 

Muutoksenhaku viranomaisen uudelleen-
luokittelupäätökseen 

Tämän lain 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuun vi-
ranomaisen tekemään kuvaohjelman uudel-
leenluokittelupäätökseen voi hakea muutosta 
valittamalla 14 vuorokauden kuluessa pää-
töksen tiedoksi antamisesta Mediakasvatus- 
ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain 
4 §:ssä tarkoitetulta kuvaohjelmalautakunnal-
ta. Lautakunnan on käsiteltävä valitus ilman 
aiheetonta viivästystä. 

Kuvaohjelmalautakunnan ratkaisuun tyy-
tymätön voi hakea päätökseen muutosta va-
littamalla korkeimmalle hallinto-oikeudella 
14 päivän kuluessa lautakunnan päätöksen 

tiedoksisaamisesta. Korkeimman hallinto-
oikeuden on käsiteltävä valitus kiireellisenä. 

Huolimatta meneillä olevista valituksista 
voi kuvaohjelman tarjoaja valitusten käsitte-
lyaikana tarjota kuvaohjelmaa ellei viran-
omainen kiellä kuvaohjelman tarjoamista tai 
aseta kuvaohjelman tarjoamiselle erityisiä 
edellytyksiä. 

 
25 § 

Muutoksenhaku viranomaisen myöntämää 
lupaa koskevaan päätökseen 

Tämän lain mukaiseen muuhun kuin 24 
§:ssä tarkoitettuun viranomaisen päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätök-
seen saa siihen tyytymätön asianosainen ha-
kea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään 
päätöksen tehneelle viranomaiselle. 

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

 
26 § 

Viranomaiselle toimitetun kuvaohjelman 
 julkisuus 

Viranomaiselle toimitettu kuvaohjelma on 
pidettävä salassa, jos ei ole ilmeistä, että tie-
don antaminen siitä ei loukkaa kuvaohjel-
maan liittyviä tekijänoikeuksia tai aiheuta 
tarjoajalle tai muulle asiaan osalliselle talou-
dellista vahinkoa tai vaaranna luokittelun 
tarkoituksen toteutumista. Viranomaisen 
asiakirjoihin sovelletaan muutoin, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa  säädetään. 

 
27 § 

Huomautus ja uhkasakko 

Sellaiselle kuvaohjelman tarjoajalle, joka 
tahallaan tai huolimattomuuttaan 

1) tarjoaa kuvaohjelmaa 5 §:ssä säädetyn 
huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tai 

2) laiminlyö 7 §:ssä säädettyä tiedotusvel-
vollisuutta 
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viranomainen voi antaa huomautuksen ja 
kehotuksen muuttaa toimintaansa viranomai-
sen määräämässä määräajassa. 

Ellei kuvaohjelman tarjoaja noudata anne-
tussa määräajassa viranomaisen huomautusta 
voi viranomainen tehostaa sitä uhkasakolla, 
joka määräytyy siten kuin uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään.  

 
28 § 

Rangaistussäännös 

Joka tahallaan tai törkeää huolimattomuut-
taan 

1) tarjoaa 6 §:ssä säädetyn kiellon vastai-
sesti alle 18-vuotiaalle kuvaohjelman, jolle 
on asetettu 18 vuoden ikäraja  

2) tarjoaa 4 §:ssä säädetyn kiellon vastai-
sesti kuvaohjelmaa, jossa ei ole 14 §:ssä sää-
dettyjä selvästi havaittavia merkintöjä, 

3) käyttää kuvaohjelmaluokittelijana 12 §:n 
vastaisesti muuta kuin viranomaisen hyväk-
symää luokittelijaa tai luokittelijaa, jonka 
hyväksyntä ei ole voimassa, 

4) toimii ilman 12 §:ssä tarkoitettua hyväk-
syntää ja luokittelulupaa kuvaohjelmaluokit-
telijana tai 

5) ei ilman hyväksyttävää syytä anna vi-
ranomaiselle  9, 16 tai 17 §:n mukaisesti ku-
vaohjelmaa luokiteltavaksi, 

on tuomittava, ellei teko ole rangaistava ri-
koslain 17 luvun 17, 18, 18 a, tai 18 b §:n 
mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, kuvaohjelmarikko-
muksesta sakkoon. 

 
29 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarvittaessa asetuksenantovaltuudet. 
 

30 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20   . 

Tällä lailla kumotaan kuvaohjelmien tar-
kastamisesta annettu laki (775/2000) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
31 § 

Siirtymäsäännökset 

xxxxx

————— 
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2.  

Laki 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 
tarkoitus 

Kuvaohjelmien luokittelun ja merkitsemi-
sen valvontaa ja mediakasvatuksen koor-
dinointia varten on Mediakasvatus- ja kuva-
ohjelmakeskus, joka on opetusministeriön 
alainen. 

 
2 § 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 
tehtävät 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 
tehtävänä on 

1) toimia kuvaohjelmien luokittelusta ja 
merkitsemisestä annetussa laissa (  /   ) tar-
koitettuna viranomaisena, 

2) edistää mediakasvatusta ja lasten media-
taitoja yhteistyössä muiden viranomaisten ja 
toimialan yhteisöjen kanssa, 

3) toimia toimialan yhteisöjen ja viran-
omaisten yhteistyöelimenä lasten turvallisen 
mediaympäristön edistämiseksi, 

4) edistää tutkimusta ja toimia asiantuntija-
na mediaympäristön kehityksessä ja sen seu-
rauksissa lapsille sekä seurata alan kansain-
välistä kehitystä, 

5) tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista 
asioista, 

6) ottaa vastaan lapsen kehitykselle haital-
lisia kuvaohjelmia koskevia ilmoituksia, 

7) antaa ohjeita kuvaohjelmien luokittelus-
ta ja merkitsemisestä annetun lain soveltami-
sesta, 

8) vastata kuvaohjelmaluokittelijoiden kou-
lutuksesta ja valvoa luokittelijoiden toimin-
taa, 

9) hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille laissa 
tai valtioneuvoston asetuksessa erikseen sää-
detään. 

 
3 § 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 
henkilöstö 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskusta 
johtaa johtaja. Johtajan nimittää opetusminis-
teriö. 

Keskuksella on työjärjestys, jonka johtaja 
vahvistaa. 

Johtaja ratkaisee myös muut keskuksessa 
ratkaistavat asiat, joita ei säädetä tai työjär-
jestyksessä määrätä keskuksen muun virka-
miehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään asioista, joita ei voida työ-
järjestyksessä määrätä muun virkamiehen 
ratkaistaviksi. 

Keskuksen viroista ja niiden kelpoisuus-
vaatimuksista, virkamiesten tehtävistä ja 
muusta hallinnosta säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella ja määrätään sen 
nojalla työjärjestyksellä. 

 
 

4 § 

Kuvaohjelmalautakunta 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukses-
sa toimii kuvaohjelmalautakunta, jonka ni-
meää valtioneuvosto. Lautakunnassa on x 
määrä jäseniä, joilla kaikilla on henkilökoh-
taiset varajäsenet. Lautakunnan tehtävänä on 
toimia kuvaohjelmien luokittelusta ja merkit-
semisestä annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuna 
muutoksenhakuelimenä. 
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Lautakunnan tehtävistä säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
5 § 

Kuvaohjelmaluokittelijarekisteri 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yl-
läpitää rekisteriä hyväksytyistä kuvaohjelma-
luokittelijoista. 

 
6 § 

Neuvottelukunta 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukses-
sa on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on 
tukea ja kehittää keskuksen toimintaa sekä 
tehdä aloitteita ja edistää yhteistyötä toimi-
alalla. 

Neuvottelukunnassa on enintään x jäsentä, 
joille kaikille nimetään henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Neuvottelukunnan jäsenet asettaa 
opetusministeriö kuultuaan kuvaohjelma-
alan, kuvaohjelma-alan tutkimuksen, me-
diakasvatuksen sekä lastensuojelujärjestöjen 

ja lasten kehityksen asiantuntijoiden edusta-
jia. Opetusministeriö nimittää varsinaisten 
jäsenten keskuudesta neuvottelukunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvot-
telukunnan jäsenistä x määrä edustaa ope-
tusministeriötä ja x määrä kuvaohjelma-alaa, 
kuvaohjelma-alan tutkimusta, mediakasva-
tusta sekä lastensuojelujärjestöjä ja lasten 
kehityksen asiantuntijoita. Neuvottelukunnan 
toimikausi on kolme vuotta. 

Neuvottelukunnan tehtävistä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. 

 
7 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20 . 

Tällä lailla kumotaan Valtion elokuvatar-
kastamosta annettu laki (776/2000) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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3. 

Laki 

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998)  

19 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laissa 778/2000, seuraavasti: 
 

19 § 

Lapsen kehitykselle haitalliset ohjelmat 

Lapsen kehitykselle haitallisten ohjelmien 
lähettämisestä televisiotoiminnassa säädetään 
kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemi-
sestä annetussa laissa (   /   ). 

————— 
 

 
 

4. 

Laki 

rikoslain 17 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rikoslain 17 luvun 17, 18, 18 a ja 18 b §, sellaisena kuin ne ovat, 17 § laissa 

563/1998 ja 18, 18 a ja 18 b § laissa 650/2004, seuraavasti: 
 
 
 

17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

17 § 

Väkivaltakuvauksen tarjoaminen 

Joka pitää kaupan tai vuokrattavana taikka 
muuten tarjoaa taikka siinä tarkoituksessa 
valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita 
kuvaohjelmia taikka sellaisia sisältöjä, joissa 
esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava 
väkivaltakuvauksen tarjoamisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai 

muun kuvaohjelman tiedonvälitystä palvele-
van luonteen taikka ilmeisen taiteellisen ar-
von vuoksi pidettävä perusteltuna.  

Raakaa väkivaltaa sisältävä kuvaohjelma 
voidaan tuomita menetetyksi riippumatta sii-
tä, onko kuvaohjelma luokiteltu ja merkitty. 

 
18 § 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan 
tarjoaminen 

Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokratta-
vana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen 
kautta muuhun maahan taikka muuten tarjoaa 
kuvia tai kuvaohjelmia, joissa sukupuo-
lisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 
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1) lasta, 
2) väkivaltaa tai 
3) eläimeen sekaantumista, 
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä louk-

kaavan kuvan tarjoamisesta sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, kos-

kee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa 
tai kuvaohjelmaa. 

Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta 
nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka 
ikää ei voida selvittää mutta jonka on perus-
teltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista 
vuotta nuorempi. 

 
18 a §  

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan tarjoaminen 

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan las-
ta esittävän kuvan tarjoamisessa 

1) lapsi on erityisen nuori, 
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkival-

taa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttä-
västi, 

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-
sesti tai 

4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentis-
sa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän 
toimintaa 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan tarjoamisesta vankeu-
teen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enin-
tään kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 

18 b § 

Kuvaohjelman laiton tarjoaminen  
alaikäiselle 

Joka tarjoaa 
1) muussa kuin radio- ja televisiotoimin-

nasta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa tele-
visiotoiminnassa kuvaohjelmien luokittelusta 
ja merkitsemisestä annetun lain 6 §:ssä sää-
detyn kiellon vastaisesti alle 18-vuotiaalle 
kuvaohjelman, jolle on asetettu 18 vuoden 
ikäraja tai 

2) alle 18-vuotiaalle kuvaohjelman, joka 
kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemi-
sestä annetun lain 4 §:n nojalla olisi pitänyt 
luokitella. 

on tuomittava kuvaohjelman laittomasta 
tarjoamisesta alaikäiselle sakkoon tai van-
keuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

————— 
 
Helsingissä    päivänä    kuuta 20 
 
 

Tasavallan Presidentti 

 
 
 

Ministeri 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

3. 

Laki 

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998)  

19 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laissa 778/2000, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 § 

Lasten kehitykselle haitalliset ohjelmat 

Televisiotoiminnan harjoittajan on huoleh-
dittava siitä, että televisio-ohjelmat, jotka vä-
kivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä 
vuoksi tai kauhua herättämällä taikka muulla 
näihin rinnastettavalla tavalla ovat omiaan 
vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen, 
lähetetään sellaiseen aikaan, jolloin lapset ei-
vät tavallisesti katso televisio-ohjelmia.  

Jos televisiotoiminnan harjoittaja lähettää 1 
momentissa tarkoitetun ohjelman, sen haital-
lisuudesta lasten kehitykselle on ilmoitettava 
ennen ohjelman lähettämistä. Ilmoitusta ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos lähetyksessä on 
koko ohjelman lähetysajan näkyvissä tunnus, 
josta ilmenee ohjelman haitallisuus lasten ke-
hitykselle. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske 
televisio-ohjelmia, joiden vastaanottamiseen 
tarvitaan suojauksen purkulaite. 

19 § 

Lapsen kehitykselle haitalliset ohjelmat 

Lapsen kehitykselle haitallisten ohjelmien 
lähettämisestä televisiotoiminnassa sääde-
tään kuvaohjelmien luokittelusta ja merkit-
semisestä annetussa laissa (   /   ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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4. 

Laki 

rikoslain 17 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rikoslain 17 luvun 17, 18, 18 a ja 18 b §, sellaisena kuin ne ovat, 17 § laissa 

563/1998 ja 18, 18 a ja 18 b § laissa 650/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

17 § 

Väkivaltakuvauksen levittäminen  

Joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai le-
vittää taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai 
tuo maahan elokuvia tai muita liikkuvia kuvia 
taikka sellaisia sisältäviä tallenteita, joissa 
esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava vä-
kivaltakuvauksen levittämisestä sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.  

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai tal-
lenteen tiedonvälitystä palvelevan luonteen 
taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pi-
dettävä perusteltuna. Jos elokuvan tai tallen-
teen sisältämä esitys on tarkastettu ja hyväk-
sytty esitettäväksi elokuvien tarkastuksesta 
annetun lain (299/1965) taikka levitettäväksi 
video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastami-
sesta annetun lain (697/1987) mukaisesti, ei 1 
momentin säännöksiä myöskään sovelleta. 
Jos tallenteen valmistajalla tai maahantuojal-
la on ilmeisesti ollut aikomus toimittaa tallen-
teen sisältämä esitys edellä tarkoitettuun tar-
kastukseen ennen tallenteen kaupaksi tai 
vuokralle tarjoamista tai luovuttamista, ei 
valmistamisesta tai maahantuonnista ole 
tuomittava rangaistusta 1 momentin mukaan. 

17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

17 § 

Väkivaltakuvauksen tarjoaminen 

Joka pitää kaupan tai vuokrattavana taikka 
muuten tarjoaa taikka siinä tarkoituksessa 
valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita 
kuvaohjelmia taikka sellaisia sisältöjä, joissa 
esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava 
väkivaltakuvauksen tarjoamisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai 
muun kuvaohjelman tiedonvälitystä palvele-
van luonteen taikka ilmeisen taiteellisen ar-
von vuoksi pidettävä perusteltuna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raakaa väkivaltaa sisältävä kuvaohjelma 

voidaan tuomita menetetyksi riippumatta sii-
tä, onko kuvaohjelma luokiteltu ja merkitty. 
 

 



   
Voimassa oleva laki Ehdotus 
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18 § 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan  
levittäminen 

Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokratta-
vana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen 
kautta muuhun maahan taikka muuten levittää 
kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuo-
lisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 

1) lasta, 
2) väkivaltaa tai 
3) eläimeen sekaantumista,  
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä louk-

kaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, kos-

kee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa 
tai kuvatallennetta. 

Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta 
nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka 
ikää ei voida selvittää mutta jonka on perus-
teltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista 
vuotta nuorempi. 

18 § 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan 
tarjoaminen 

Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokratta-
vana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen 
kautta muuhun maahan taikka muuten tar-
joaa kuvia tai kuvaohjelmia, joissa sukupuo-
lisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 

1) lasta, 
2) väkivaltaa tai 
3) eläimeen sekaantumista, 
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä louk-

kaavan kuvan tarjoamisesta sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, kos-

kee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa 
tai kuvaohjelmaa. 

Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta 
nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka 
ikää ei voida selvittää mutta jonka on perus-
teltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista 
vuotta nuorempi. 
 

 
18 a § 

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan levittäminen 

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan levittämisessä 

1) lapsi on erityisen nuori, 
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkival-

taa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttäväs-
ti, 

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallises-
ti tai 

4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentis-
sa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän 
toimintaa  

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan las-
ta esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen 
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 
kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

18 a §  

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan tarjoaminen 

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan las-
ta esittävän kuvan tarjoamisessa 

1) lapsi on erityisen nuori, 
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkival-

taa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttä-
västi, 

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmalli-
sesti tai 

4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentis-
sa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän 
toimintaa 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan tarjoamisesta vankeu-
teen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enin-
tään kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 
 



   
Voimassa oleva laki Ehdotus 
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18 b § 

Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittä-
minen alaikäiselle 

Joka julkisesti esittää tai levittää 
1) kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle ku-

vaohjelmaa, joka kuvaohjelmien tarkastami-
sesta annetun lain 8 §:n nojalla ei ole hyväk-
sytty esitettäväksi tai levitettäväksi, 

 
 
 
2) kuvaohjelmaa sille mainitun lain 8 §:n 

nojalla määrätyn ikärajaluokituksen vastaises-
ti, tai 

 
3) kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle tar-

kastamatonta kuvaohjelmaa, joka mainitun 
lain 8 §:n nojalla olisi pitänyt kieltää tai jon-
ka esittämiselle tai levittämiselle olisi pitänyt 
asettaa kyseisen henkilön ikää korkeampi ikä-
raja, jos kuvaohjelma olisi ollut tarkastetta-
vana,  

on tuomittava kuvaohjelman laittomasta 
esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 

18 b § 

Kuvaohjelman laiton tarjoaminen  
alaikäiselle 

Joka tarjoaa 
1) muussa kuin radio- ja televisiotoimin-

nasta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa tele-
visiotoiminnassa kuvaohjelmien luokittelusta 
ja merkitsemisestä annetun lain 6 §:ssä sää-
detyn kiellon vastaisesti alle 18-vuotiaalle 
kuvaohjelman, jolle on asetettu 18 vuoden 
ikäraja tai 

2) alle 18-vuotiaalle kuvaohjelman, joka 
kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemises-
tä annetun lain 4 §:n nojalla olisi pitänyt 
luokitella. 

 
 
 
 
 
 
 
on tuomittava kuvaohjelman laittomasta 

tarjoamisesta alaikäiselle sakkoon tai van-
keuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
——— 

 
 



64



 65

LIITE 1       7.12.2009 
 
Pienryhmä 1 Kuvaohjelmien luokittelujärjestelmä ja ikärajat    
 
Pienryhmän kokoonpano: 
Hartikainen Jani, MTV3 (varalla Wikström Petra, MTV Media)  
Kiesiläinen Ismo, harrastajaelokuvakulttuurin edustaja 
Kivikallio Tarmo, YLE 
Koistinen Tero, Filmikamari 
Mustonen Anu, Jyväskylän yliopisto 
Olkkonen Riku, FIGMA 
Pentinsaari Elina, Nelonen 
Pietinen Maarit, Valtion elokuvatarkastamo (puheenjohtaja) 
Rantala Leena, opetusministeriö (sihteeri) 
  
Ehdotus luokittelusta ja rekisteröinnistä vapautetuista kuvaohjelmista, ikärajoista ja 
luokittelujärjestelmästä 
 
Sisältää ehdotukset: 
1. Luokittelusta ja rekisteröinnistä vapautetut kuvaohjelmat  
2. Ikärajat ja sisältösymbolit 
3. Kuvaohjelmien luokittelu 
 
Ehdotuksen taustaksi 
 
Työryhmä esittää, että kaikki kuvaohjelmat luokitellaan, ellei niitä vapauteta sisältönsä perusteella 
luokittelusta ja rekisteröinnistä myöhemmin esitettävillä perusteilla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös 
aikuisille tarjottavat ohjelmat luokitellaan sen varmistamiseksi, että kunkin ohjelman ikäraja on 
luokittelukriteereiden mukainen.  
 
On välttämätöntä, että lapsille vahingollinen aineisto luokitellaan ja merkitään asianmukaisesti 
K18-ikärajalla. Luokittelulla varmistetaan myös, että lasten sananvapautta rajoitetaan vain 
perustellusta syystä. K18-ohjelmien luokittelu ja rekisteröinti on välttämätöntä myös, jos 
toimielimelle säädetään edelleen velvollisuus valvoa kuvaohjelmatarjontaa rikoslain vastaisen 
aineiston tarjonnan estämiseksi. 
 
Työryhmän ehdotus luokittelusta ja rekisteröinnistä vapautetuista kuvaohjelmista edellyttää, että ei-
ammattimainen kuvaohjelmien tarjoaminen suljetaan lainsäädännön ulkopuolelle lain 
määritelmissä. Täten työryhmä esittää, että yksityishenkilöiden tekemiin ja tarjoamiin 
kuvaohjelmiin, mukaan lukien julkisen valvonnan alaisessa opetus- tai harrastustoiminnassa 
tarjottaviin kuvaohjelmiin, joita ei tarjota merkittävälle osalle suuresta yleisöstä ja joiden 
tarjoaminen on pääosin ei-kaupallista toimintaa, ei sovelleta tulevaa lakia (vrt. av-
mediapalveludirektiivi). 
 
Vaikka ei-ammattimainen kuvaohjelmien tarjoaminen suljetaan lainsäädännön ulkopuolelle, tarpeen 
on säilyttää mahdollisuus puuttua tällaiseenkin tarjoamiseen siinä tapauksessa, että nämä 
kuvaohjelmat vakavasti haittaavat alaikäisten kehitystä.  
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1. Luokittelusta ja rekisteröinnistä vapautetut kuvaohjelmat  
 
Työryhmä esittää, että luokittelusta ja rekisteröinnistä on vapautettu kuvaohjelmat, jotka 
 
1) lähetetään suorana lähetyksenä; 
 
2) sisältävät pääosin opetuksellista, sivistyksellistä tai valistuksellista aineistoa, esimerkiksi 
matkailua, ympäristöä ja kulttuuria koskevia aiheita;  

 
3) sisältävät tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa, ei kuitenkaan luokiteltujen tai 
luokiteltavien kuvaohjelmien markkinointiaineistoa; 
 
4) sisältävät pääosin musiikkia, urheilua tai toisinnoksia liikunta- kulttuuri- ja hartaustilaisuuksista 
tai muista vastaavista tilaisuuksista tai tapahtumista; 
 
5) sisältävät ajankohtaista uutisaineistoa; 
 
6) sisältävät pääosin leikkiä, askartelua, tietokilpailuja, visailuja, keskustelua tai muita vastaavia 
aiheita.  
 
Jos edellä mainittu ohjelma kuitenkin sisältää aineistoa, joka tässä laissa tarkoitetulla tavalla on 
omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen, on kuvaohjelma tämän lain mukaisesti 
luokiteltava ja rekisteröitävä ennen sen tarjoamista yleisölle. 
 
Suorana lähetettävien kuvaohjelmien vapauttaminen luokittelusta ja rekisteröinnistä 
 
Suorat kuvaohjelmalähetykset on vapautettava luokittelusta, koska niiden luokittelu ennakkoon on 
mahdotonta.  
 
Suorien kuvaohjelmalähetysten tarjoamisessa on kuitenkin noudatettava sitä, mitä muuten on 
säädetty lapsille haitallisten kuvaohjelmien luokittelusta ja rekisteröinnistä ja televisiolähetysten 
sijoittelusta (ns. vedenjakaja-ajat) eli ne saa saattaa tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, 
etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä kuvaohjelmia. 
 
Esimerkiksi jos kuvaohjelmaa lähetetään suorana ravintolasta, jossa esitetään pornografisia 
esityksiä, on kuvaohjelman tarjoamisajankohdan televisiossa oltava sellainen, etteivät lapset 
tavallisesti katso televisiota ja kuvaohjelmaa verkossa tarjottaessa on varmistettava, ettei 
kuvaohjelma ole alaikäisten saatavilla.  
 
Kohdissa 2-6 mainittujen kuvaohjelmien vapauttaminen luokittelusta ja rekisteröinnistä 
  
Kuvaohjelmien televisio- verkko- ym. jakelu on nykyään erittäin laajaa. Pelkästään yksi 
televisiokanava lähettää päivittäin useita kymmeniä uutis- ja ajankohtaisohjelmia, keskustelu- ja 
kulttuuriohjelmia, ruoanlaitto-, sisustus- ja terveys- ym. ohjelmia, jotka eivät sisällä lapsille 
haitallista aineistoa. Tällaisten kuvaohjelmien rekisteröinti ja luokittelu vaatii niin kuvaohjelmien 
tarjoajilta kuin tarjontaa valvovalta toimielimeltä paljon resursseja, mutta sillä ei edistetä lainkaan 
lasten hyvinvointia.  
 
Lain tarkoitus eli lasten suojeleminen kuvaohjelmien haitallisilta vaikutuksilta ei edellytä, että 
lapsille yleensä sopivia kuvaohjelmasisältöjä luokitellaan ja rekisteröidään. Rajallisten resurssien 
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optimaalisen käytön kannalta on tarpeen, että aiemmin laissa kuvaohjelmien tarkastamisesta 
tarkastusvelvollisuudesta vapautetut, mutta ilmoitusvelvollisuuden alaiset sisällöt vapautetaan 
uudessa laissa myös ilmoitusvelvollisuudesta (=rekisteröintivelvollisuudesta). 
 
Lastensuojelu niissä harvoissa (poikkeus)tapauksissa, joissa yleensä lapsille sopivissa sisällöissä on 
lapsille haitallista aineistoa (jos esimerkiksi luonto-ohjelmassa, esitetään raakaa ja veristä eläinten 
välistä väkivaltaa), turvataan riittävästi siten, että kuvaohjelman tarjoajalle säädetään velvollisuus 
luokitella ja rekisteröidä tällainen kuvaohjelma. Näin myös siirretään vastuuta, uuden lainsäädännön 
hengen mukaisesti, kuvaohjelmien tarjoajille. Toistuva ja tuottamuksellinen tällaisten lapsille 
haitallisten kuvaohjelmien tarjoaminen ilman luokittelua on laissa säädettävä rangaistavaksi. 
 
Laissa kuvaohjelmien tarkastamisessa (L 775/2000) on sisältönsä perusteella tarkastuksesta 
vapautetut kuvaohjelmat (4 §) määritelty suppeasti, siten, että kuvaohjelman on oltava valmistettu 
yksinomaan laissa mainittua tarkoitusta varten, jotta se voidaan vapauttaa 
ennakkotarkastusvelvollisuudesta. Viranomainen on joutunut jokaisen ohjelman kohdalla erikseen 
arvioimaan, onko ohjelma tehty laissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka valmistustarkoituksella ei 
lasten suojelun kannalta ole merkitystä. Lastensuojelun kannalta merkitystä on vain sillä, sisältääkö 
ohjelma lapsille haitallista aineistoa vai ei. 
 
Tämän vuoksi työryhmä esittää, että uudessa laissa luovutaan määrittelemästä kuvaohjelman 
valmistustarkoitus perusteeksi kuvaohjelmaa luokittelu- ja rekisteröintivelvollisuudesta 
vapautettaessa. Merkitystä tulee olla vain kuvaohjelman sisällöllä, ei sillä, kuka ohjelman on tehnyt 
ja missä tarkoituksessa se on tehty.         
 
2. Ikärajat ja sisältösymbolit 
 
2.1 Ikärajat 
 
Työryhmä esittää seuraavaa:  
 
- kaikkien kuvaohjelmien luokittelussa otetaan käyttöön uudet ikärajat: S, 7, 12, 16, K18 
 
- televisiolähetysten vedenjakaja-ajat ikärajoilla ovat: klo 17/ 12, klo 21/ 16, klo 23/K18  
 
- vuorovaikutteisten kuvaohjelmien, kuten tietokone- ja konsolipelien, luokittelussa säilytetään 
nykyinen yleiseurooppalainen luokittelujärjestelmä (PEGI). 
 
Työryhmä esittää, että kuvaohjelmien ikärajoista vain korkein, 18, on juridisesti sitova. Muut 
ikärajat ovat suosituksia, samaan tapaan kuin vuorovaikutteisten kuvaohjelmien kohdalla nykyisin. 
Tämä täyttää myös audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin minimisäännöksen, jonka 
mukaan lapsia on suojeltava heidän kehitystään vakavasti vaarantavalta aineistolta.   
 
Perustelut: 
 
Lapsen kehityksen ja kuvaohjelman mahdollisten haitallisten vaikutusten näkökulmasta ei ole 
yksiselitteisiä perusteita asettaa ikärajoja nykyisen ikärajajärjestelmän ikävuosiin 7, 11, 13, 15 ja 18. 
Mediatulkintojen kehittymisen kannalta tärkeät kognitiivisen ja tunne-elämän kehittymisetapit 
tapahtuvat noin 6-8 vuoden (tunteiden etäännyttäminen, konkreettinen ajattelu), 11-13 vuoden 
(käsitteellinen ajattelu) ja 15-16 vuoden (kriittiset tulkintataidot) vaiheilla (ks. liiteosa 1).  
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Kaikkien kuvaohjelmien ikärajojen yhtenäistämisellä on monia etuja. Yhtenäinen järjestelmä 
selkeyttää ikärajoista tiedottamista. Laajempi tietoisuus tukee nykyistä paremmin vanhempien 
kasvatustyötä ja edistää lasten suojelemista. Tällä hetkellä erilaisia ikärajoja on liikaa ja järjestelmät 
ovat vanhemmille epäselviä. Selvitysten mukaan vanhemmat eivät tunne nykyistä 
ikärajajärjestelmää riittävästi.  
 
Lisäksi nykyistä harvempi ikäraja-asteikko helpottaa kuvaohjelmien luokittelujärjestelmän 
kehittämistä ja lisää luokittelun selkeyttä ja johdonmukaisuutta järjestelmässä, jossa luokittelusta 
vastaavat audiovisuaalisen alan toimijat.  
 
Kaikkien kuvaohjelmien (elokuvat, televisio-ohjelmat, pelit) ikärajojen yhtenäistäminen on myös 
linjassa kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuudistuksen välineutraalisuuspyrkimyksen kanssa. 
 
Klo 17 vedenjakaja-aika ikärajalle 12 perustuu siihen, että vanhempien työssäoloaikana ei tule 
lähettää alakouluikäisille haitallisia tv-ohjelmia. Klo 21 vedenjakaja-aika on selvitysten perusteella 
vanhemmille kaikkein tutuin vedenjakaja-aika, ja siksi on perusteltua säilyttää klo 21 vedenjakaja-
aika alle 16-vuotiaille lapsille haitallisten ohjelmien kohdalla.  
 
 2.2. Sisältösymbolit 
 
Työryhmä esittää, että suomalaisessa luokittelujärjestelmässä otetaan käyttöön seuraavat neljä 
sisältösymbolia:  
 

1) Väkivalta 
2) Kauhu/Pelko 
3) Seksi 
4) Päihteet/Huumeet  

 
Perustelut: 
 
Sisältösymbolit ovat tärkeä vanhempien kasvatustyön tuki ja apuväline järjestelmässä, jossa 
vanhempien vastuu lasten suojelemisessa korostuu nykytilannetta enemmän ikärajojen 
suositusluontoisuuden vuoksi. Sisältösymbolien tarkoitus on kertoa vanhemmille tarkemmin, millä 
perusteella kuvaohjelma on arvioitu tietyn ikäistä nuoremmalle lapselle haitalliseksi. 
 
Opetusministeriön julkaiseman selvityksen mukaan vanhemmat suosisivat luokittelujärjestelmää, 
jossa kuvaohjelmiin merkitään sekä ikärajat että sisältösymbolit. Kansainvälisessä tutkimuksessa 
korostetaan, että lasten suojelemiseksi kuvaohjelmien haitallisilta vaikutuksilta tarvitaan ikärajojen 
ohella tarkempaa tietoa mediasisällöistä. Sisältösymboleiden käyttäminen suomalaisessa 
järjestelmässä on lasten suojelun näkökulmasta edistysaskel.  
 
Kuvaohjelmien tarjoamisessa on myös otettava huomioon kuluttajansuojalain säännökset, jotka 
edellyttävät, että alaikäisille suunnatun tai alaikäiset yleisesti tavoittavan markkinoinnin on oltava 
sellaista, että vanhemmilla on mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. 
Sisältösymbolien käyttöönotto lisää tietoa kuvaohjelman sisällöstä ja helpottaa siten vanhempien 
kasvatustehtävää kuvaohjelmien osalta.  
 
Yleiseurooppalaisessa PEGI -järjestelmässä on käytössä mainittujen neljän sisältösymbolin lisäksi 
symbolit rumalle kielenkäytölle, uhkapelaamiselle ja syrjinnälle. Hollantilaisessa kuvaohjelmien 
luokittelujärjestelmässä käytetään kaikkia muita paitsi uhkapelaamisen symbolia.  
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Ruma kielenkäyttö ei ole lapsen kehitystä vaarantavaa sisältöä, vaan liittyy käyttäytymisnormeihin, 
jotka ovat erilaisia eri kulttuureissa. Uhkapelaamiseen rohkaiseva sisältö kuvaohjelmissa voi olla 
kehitykselle hyvinkin haitallista, mutta sen esiintyminen kuvaohjelmissa on harvinaista 
vuorovaikutteisten kuvaohjelmia lukuun ottamatta. Syrjinnälle kuvaohjelmissa ei ole olemassa 
selkeätä määritelmää. Syrjintäsymbolin käyttökelpoisuutta tulee vielä myös tarkemmin selvittää, 
sillä työryhmä ei pysty ottamaan kantaa siihen, voidaanko syrjinnän haitallisuutta eri-ikäisille 
lapsille kuvaohjelmaa luokiteltaessa luotettavasti arvioida. Koska rasismi ja syrjintä ovat väkivallan 
alalajeja, suositetaan ne yhdistämään väkivalta-teeman alle. 
 
Opetusministeriön teettämän selvityksen mukaan suomalaisvanhemmat pitävät lapsille 
haitallisimpina sisältöinä (tärkeysjärjestyksessä) väkivaltaa, huumeiden käyttöä, seksiä, pelottavia 
kohtauksia (kauhua), alkoholin väärinkäyttöä, syrjintää tai rasismia ja vaarallista käytöstä, esim. 
hengenvaarallisia temppuja. Vähiten tärkeinä mainittiin tupakointi, kiroilu ja alastomuus. 
Uhkapelaamista ei selvityksessä kysytty. 
 
Ottaen huomioon tutkimustiedon kuvaohjelmien haitallisista vaikutuksista lapsen kehitykseen ja 
suomalaisen kulttuurin erityispiirteet työryhmä pitää esitettyjä neljää sisältösymbolia riittävinä 
suomalaisessa luokittelujärjestelmässä. Järjestelmän selkeyden vuoksi symbolien kokonaismäärää ei 
ole syytä kasvattaa tätä suuremmaksi ja yhteen kuvaohjelmaan on tarpeen merkitä enintään kaksi 
haitallisuuden kannalta keskeisintä sisältösymbolia.  
 
2.3 Ikäraja- ja sisältösymbolimerkinnät 
 
Työryhmä esittää, että kaikissa kuvaohjelmissa, lukuun ottamatta niitä vuorovaikutteisia 
kuvaohjelmia, jotka on luokiteltu PEGI -järjestelmässä, käytetään yhtenäisiä ikäraja- ja 
sisältösymbolimerkintöjä. Yhtenäinen järjestelmä on yleisön kannalta helpompi omaksua ja 
ymmärtää. Se myös helpottaa toimielimen ja kuvaohjelmien tarjoajien tiedotus- ja valistustehtävän 
toteuttamista ja koordinointia. Nykytilanteessa televisiolähetyksissä käytettävät ikärajamerkinnät ja 
muiden kuvaohjelmien levityksessä käytettävät merkinnät poikkeavat jonkin verran toisistaan. 
 
Työryhmä esittää. että nykyisestä kaikenikäisille sallitun ohjelman ikärajamerkinnästä, 3, luovutaan 
ja palataan vanhaan S/T-merkintään. Tämä siitä huolimatta, että pelien PEGI-järjestelmässä 
vastaava ikärajamerkintä on 3. 
 
Ikärajat ja sisältösymbolit tulee merkitä kuvaohjelmien yhteyteen ja niiden tarjoajan tulee käyttää 
niitä myös omassa markkinoinnissaan mahdollisimman laajasti. Tieto kuvaohjelman ikärajasta ja 
sisällöstä on oltava lasten vanhempien saatavilla sillä hetkellä, kun kuvaohjelmaa ollaan 
hankkimassa, katsomassa tai käyttämässä. Tästä syystä ikäraja- ja sisältösymbolimerkintöjen on 
oltava kuvaohjelman yhteydessä, eikä riitä, että merkinnät ovat nähtävillä vain toimielimen 
ylläpitämässä ikärajatietokannassa. Myös kuluttajasuojalaki edellyttää, että yleisö saa oleellisen 
tiedon tuotteen sisällöstä osto- tai hankintapäätöstä tehtäessä.  
  
Työryhmä esittää, että toimintaa valvova toimielin antaa av-alan kanssa neuvoteltuaan 
yksityiskohtaiset ohjeet tarjoajille siitä, miten ja mihin ikäraja- ja sisältösymbolimerkinnät 
sijoitetaan. Esimerkiksi televisio-ohjelmien merkinnät voidaan sijoittaa sähköiseen 
ohjelmaoppaaseen, jos se on teknisesti mahdollista. Ohjelman alussa on edelleen, EU:n av-
mediapalveludirektiivin määräysten mukaisesti tiedottaa kuvaohjelman ikäsuosituksesta joko 
ikärajasymbolilla tai suullisesti. Tallenteiden kansissa merkintöjen tulisi mahtua nykyisten 
määräysten mukaiseen tilaan.  
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Lisäksi työryhmä esittää, ettei kuvaohjelmien mainoksia eli trailereita ei merkitä ikäraja- ja 
sisältösymboleilla. Kuvaohjelmien mainoksia tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon 
mainoksen ikäluokitus siten, että mainosta ei esitetä vedenjakaja-ajan vastaisesti tai sellaisen 
kuvaohjelman yhteydessä (elokuvateatterissa tai tallenteessa), jonka ikäluokitus on alempi kuin 
mainoksen.  
   
Uusien yhtenäisten ikäraja- ja sisältösymbolimerkintöjen tulee nykyiseen tapaan olla värillisiä, siten 
että värit viestivät kuvaohjelman haitallisuusasteesta seuraavasti: K18 = punainen, 16 ja 12 = 
oranssi tai keltainen ja 7, S = vihreä. PEGI -järjestelmässä on myös vuonna 2009 alettu käyttää 
värillisiä ikämerkintöjä, joten kaikissa kuvaohjelmissa tullaan käyttämään samaa värisymboliikkaa.  
 
Kuvaohjelman sisältösymbolimerkinnät (väkivaltaa, seksiä, pelkoa herättävä, huumeiden/päihteiden 
käyttöä ihannoiva, [syrjintää edistävä]), on kehitettävä kansallisesti, sillä Hollannin merkinnät, 
samoin kuin PEGI-järjestelmässä käytettävät merkinnät, ovat suojattuja tavaramerkkejä, joiden 
käyttö suomalaisessa järjestelmässä ei ole mahdollista.  
 
Kuvaohjelmien tallennelevityksessä ongelmana on, että tallenteen kannessa saattaa olla eri maiden 
ikärajamerkintöjä. Jotta suomalaiset ikäraja- ja sisältösymbolimerkinnät erottuvat esimerkiksi 
muiden Pohjoismaiden merkinnöistä, tulee niissä olla FI-merkintä joko ns. vesileimatekniikalla tai 
muulla tavoin toteutettuna.  
 
Työryhmä esittää, että kuvaohjelmalakia toimeenpaneva toimielin huolehtii visuaalisesti selkeän 
suomalaisen ikäraja- ja sisältösymbolijärjestelmän kehittämisestä yhteistyössä audiovisuaalisen alan 
kanssa. On myös huolehdittava siitä, että uudesta järjestelmästä tiedotetaan riittävästi, jotta yleisö 
oppii tuntemaan uudet yhtenäiset merkinnät ja niiden merkityksen.   
 
Luokittelu- ja merkintäjärjestelmän kustannusten jakamiseksi mahdollisimman laajalle joukolle 
työryhmä esittää, vaikka asia ei toimeksiantoon kuulunutkaan, seuraavaa. Ikäraja- ja 
sisältösymbolimerkinnät voisivat olla maksullisia siten, että niitä saisi vapaasti käyttää vain 
luokittelujärjestelmää käyttävä tai toimielimen luokittelupalveluja ostava toimija. Kun toinen 
toimija tarjoaa jo luokiteltua kuvaohjelmaa, on sen ostettava toimielimeltä oikeus käyttää ikäraja- ja 
sisältösymbolimerkintöjä.  
  
3. Kuvaohjelmien luokittelu  
 
Työryhmä esittää, että kuvaohjelmien luokitteluun luodaan kotimainen järjestelmä, joka on 
mahdollisimman helppokäyttöinen. Luokitteluohjelmiston on syytä olla verkkopohjainen ja sen 
tulee riittävän luotettavasti selvittää kunkin kuvaohjelman sisältämän väkivallan, seksin ym. 
haitallisen aineiston laatua ja määrää (luonnos luokittelurungosta liiteosassa 3). 
Luokitteluohjelmisto määrittelee kuvaohjelmalle ikärajan ja sen haitallisesta sisällöstä kertovat 
sisältösymbolit ohjelmiston esittämiin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella.  
 
Luokittelujärjestelmä tulee kehittää toimielimen johdolla, mutta yhteistyössä audiovisuaalisen alan 
kanssa lakiin kirjattujen luokittelukriteerien perusteella (lapsen kehitykselle haitalliset 
kuvaohjelmat, vrt. liiteosa 2). Luokittelujärjestelmää on testattava riittävästi ennen käyttöönottoa 
sen luotettavuuden varmistamiseksi. Järjestelmän toimivuutta on jatkuvasti seurattava.  
 
Pelien osalta järjestelmässä tulee säilyttää mahdollisuus PEGI-järjestelmästä poikkeavien 
suomalaisen kulttuurin erityispiirteiden huomioimiseen luokittelussa. Nykytilanteessa poikkeukset 
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koskevat rumaa kielenkäyttöä muutamassa jääkiekko- ja musiikkipelissä. Tällaisten erityistapausten 
luokitteleminen uudelleen suomalaisten kuvaohjelmien luokittelukriteerien mukaisesti tulee sallia.   
 
Kuvaohjelmia luokittelevien yritysten työntekijöiden on osallistuttava toimielimen järjestämään 
koulutukseen, jonka suoritettuaan työntekijä vasta saa luvan luokitella kuvaohjelmia. Toimielimen 
tulee järjestää riittävästi koulutusta luokittelijoille. Luokittelijoiden ammattitaitoa on pidettävä yllä 
ja kehitettävä.  
 
Jotta eri yritysten luokittelijoiden tekemät luokittelut olisivat keskenään mahdollisimman 
johdonmukaisia (eli kuvaohjelman haitallisen sisällön tulkinta on mahdollisimman samanlaista), 
tulee yrityksissä toimivat kuvaohjelmien luokittelijat kouluttaa tehtäväänsä hyvin. Esimerkiksi 
NICAM:in selvityksessä on todettu, ettei kukaan, edes lapsen kehityksen ammattilainen, pysty 
luokittelemaan kuvaohjelmia ilman koulutusta. 
 
Toimielin valvoo eri luokittelijoiden luokittelua ja televisiolähetysten vedenjakaja-aikojen 
noudattamista. Valvonta perustuu pääasiassa yleisöltä, lastensuojelujärjestöiltä tai muilta toimijoilta 
toimielimelle tulevaan palautteeseen. Jos palaute sisältää perustellun valituksen esimerkiksi siitä, 
että kuvaohjelman ikäraja on liian korkea tai matala tai sen lähetysaika on väärä, pyytää toimielin 
kuvaohjelman luokittelijalta selvityksen luokittelusta. Saadun selvityksen perusteella toimielin 
toteaa valituksen aiheettomaksi tai aiheelliseksi. Toimielin voi myös pyytää ohjelman tutkittavaksi, 
jos epäilee ohjelman olevan luokittelukriteereiden vastaisesti luokiteltu. 
 
Jos luokittelija toistuvasti luokittelee kuvaohjelmia virheellisesti, voi toimielin peruuttaa hänen 
luokittelulupansa. Toimielin voi tiettyjen laiminlyöntien jälkeen myös evätä yritykseltä 
luokitteluoikeuden kokonaan määräajaksi, jolloin toimielin luokittelee mainitun yrityksen 
kuvaohjelmat. Törkeiden, tahallisten ja jatkuvien laiminlyöntien osalta on myös yhtiön jouduttava 
oikeudelliseen vastuuseen.  
 
Työryhmä pitää tärkeänä, että lainsäädännössä mahdollistetaan myös muiden kuin toimielimen 
kehittämän luokittelujärjestelmän käyttäminen Suomessa. Jos että tulevaisuudessa onnistutaan 
kehittämään kuvaohjelmille PEGI -järjestelmän kaltainen yleiseurooppalainen järjestelmä, on 
sellainen voitava ottaa käyttöön ilman lainsäädännöllisiä muutoksia.  
 
Järjestelmässä yksi kuvaohjelma luokitellaan vain yhden kerran, ja tämän jälkeen sen tiedot ovat 
kuvaohjelmatietokannassa kaikkien käytettävissä. Kuvaohjelman luokittelu on voimassa ainakin 
niin kauan, kun luokitteluperusteet pysyvät samana. Uusiin ikärajoihin siirtymisen yhteydessä 
elokuvatarkastamon vanhat ikärajat muutetaan uusien ikärajojen mukaisiksi siten, että vanha ikäraja 
muutetaan siksi ikärajaksi, jota lähimpänä se on eli ikäraja K15 muuttuu 16:ksi ja K11 ja K13 
muuttuvat 12:ksi jne. Ennen vuotta 2001 tarkastettujen kuvaohjelmien ikärajat (K6, K8, K10, K12, 
K14, K16) muunnetaan samaan tapaan, lähimmän ikärajan -periaatetta noudattaen. Uuteen 
järjestelmään siirryttäessä voidaan vanhoja kuvaohjelmia myös luokitella uudelleen uusien 
kriteerien mukaisesti. 
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Liiteosa 1 
 
Kehityspsykologisesti tärkeät siirtymät: noin keskimäärin 7, 12 ja (15) -16 vuotta (Anu 
Mustonen 
 
3-7 -vuotias  
- tulkinta kiinni havainnoissa ja näkyvissä piirteissä, hahmon habitus ratkaisevaa: outo hahmo 
(noita, mörkö) pelottaa, toiminnan motiivilla ei väliä  
- genrellä (satu tai tosi) ei suurta väliä tunnereaktioille   
- seksi on käsittämätön asia, sen näkeminen voi johtaa hämmennykseen ja ahdistumiseen  
- lapsi voi tulkita seksin kielteiseksi, jopa väkivaltaiseksi asiaksi  
 
7-12 -vuotias 
- havainto kiinni konkretiassa, yliluonnolliset asiat pelottavat 
- kyky etäännyttää psykologista kokemusta, säädellä tunteita esim. älyllistämällä  
- tarinan ominaisuudet (genre, sankarin motiivit, juoni) tärkeitä tulkinnalle  
- möröjä pelottavampi on ulkoisesti ”normaali”, mutta ”paha” hahmo, näkymätön uhka 
- pitkitetty jännitys (3-tuntinen filmi) ennen loppuratkaisua voi olla liian stressaava 
- ymmärrys ihmisen seksuaalisuudesta, sukupuolielimistä ja käsitteistä (yhdyntä, raiskaus, 
prostituutio, homoseksuaalisuus) vaillinnainen, seksikuvaukset voivat ahdistaa 
 
12–15 (16) –vuotias 
- käsitteellinen ja symbolinen ajattelu kehittynyttä, huoli maailman tapahtumista 
- janoaa seikkailua ja jännitystä, testaa uskalluksensa rajoja, kestokyky kasvaa 
- pelon ja kauhun tunteita synnyttävät myös abstraktit asiat (esim. ydinsäteily), eläytyminen uhrin 
tunteisiin suurta 
- itsemurha on tässä iässä suurempi mallikäyttäytymisriski kuin pienemmille 
- väkivallaton, tasa-arvoisen seksin kuvaus ei vahingoita kehitystä 
Huom! Pornon näyttäminen alaikäiselle on rikoslain mukaan lapseen kohdistuva seksuaalirikos. 
 
16–18 -vuotias 
- tunteiden hallinta kehittynyttä, hyvät coping-mekanismit 
- itsenäinen, kriittinen suhtautuminen median malleihin kasvaa, mutta elämänkokemusta ei ole aina 
tarpeeksi uusien asioiden suhteuttamiseen minä- ja maailmankuvaan  
- ahdistavat uhkakuvat (maailman tila, ympäristö, terrorismi, sodat) voivat ylikorostua 
- väkivaltaisen, pakottavan seksin kuvaus saatetaan helposti ymmärtää ”normaaliksi”, 
hyväksyttäväksi, ellei esityksessä näytetä, että raiskattu kärsii siitä 
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Liiteosa 2  
 
Kuvaohjelmien mahdolliset vahingolliset vaikutukset lapsiin (Anu Mustonen) 
 

1. Tunnevaikutukset, psyykeä liian kuormittavat tunteet  
� pitkäaikaisia stressireaktioita: unihäiriöitä, häiritseviä ajatuksia, painajaisia 
– aiheuttajia: pikkulapsilla voimakkaat ärsykkeet, oudot hahmot, onnettomuus, väkivalta, sota, 

rikokset � isommilla myös vaaran uhka tai ennakointi 
– pelottavan esityksen pituus ja useus lisää tunnekuormaa, tosin myös yksittäinen voimakas 

säikähdys voi tuottaa pitkäaikaisia pelkoja ja pakkoajatuksia 
– myös asiat, jotka jäävät ymmärtämättä, hämmentävät ja ahdistavat (seksi) 
 

2. Mallivaikutukset: epäsosiaalinen, itseä, muita vahingoittava käyttäytyminen tai 
terveyskäyttäytyminen 

- syntyvät hyväksyvien ajattelumallien (skeemat, ideat, asenteet) välityksellä  
� estot ja pidäkkeet vähenevät, mallikäyttäytyminen lisääntyy 

- vahingollisia malleja: aggressio=väkivalta, syrjintä/rasismi, päihteet, huumeet, uhkapelit, 
alemmuudentuntoa luovat mallit (seksismi, anorektiset mallit, etniset  stereotypiat), jotka 
vaikuttavat identiteettiin: etninen, uskonnollinen tai sukupuoli-identiteetti, itsearvostus, 
kehonkuva. Erityisesti Suomessa päihdeasenteet ovat iso terveyskäyttäytymisen ongelma. 

  
Median skeemat � sisäistäminen, hyväksyminen � käyttäytyminen  

 
Lisäksi median sosiaalisia vaikutuksia voivat olla   
3. Hyväuskoisuuden hyväksikäyttö 

- kaupallisuus, rahan meno (erit. kännykkäostokset) 
- vihamieliset tai rikolliset ääri-ideologiat (saatananpalvonta, antisemitismi) 

 
4. Arvoja, normeja tai käytöstapoja koskevat mallivaikutukset:  

- ruma kieli, huonot tavat 
-  

 
3-4:  eivät vaaranna terveyttä tai mielenterveyttä tai näiden tulkinnat ovat  yksilö- tai 
kulttuurisidonnaisia � eivät yksinään voi olla  ikärajaluokituksen peruste 
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Liiteosa 3  
 
Luonnos kuvaohjelmien luokittelurungosta (Anu Mustonen) 
 
Määritelmiä kuvaohjelmien koodaamisen pohjaksi 
 
Väkivalta = vahingon tuottamista tahallisesti itselle, muille tai ympäristön kohteille 
 
Voimakas (intense) väkivalta = väkivaltakohtauksessa vähintään kaksi seuraavasta:  

1) vakavaa (henkeä uhkaaava teko)  
2) realistisesti kuvattu (autenttinen kuvaus tai realistinen fiktio, uskottava, katsojalle psykologisesti 
läheinen tai tuttu tilanne: aika, kulttuuri,ikä jne.) 
3) dramatisoiden esitetty (pitkitetty, yksityiskohtainen, paljon tehosteita) 

 
Ihannoiva (attractive) väkivalta = väkivaltakohtauksessa vähintään kaksi seuraavista:  

1) oikeutettua (reaktiivinen motivaatio, ei rangaista)  
2) kaunisteltua (positiivisen sankarin tekemää, huomio toiminnassa, ei uhreissa)  
3) palkitsevaa (tavoite saavutetaan väkivallan avulla, ei ikäviä seurauksia)  

 
Ihannoivan ja voimakkaan (raa´an) väkivallan analysoimiseksi on suomalaisessa laajassa aineistossa 
laskettu koodaajien väliset reliabiliteetit em. kriteereillä. Reliabiliteetit olivat varsin hyvät: väkivallan 
voimakkuus .87 ja ihannoiva esittämistapa . 81, joten nämä mediaväkivallan ulottuvuudet ovat melko 
luotettavasti analysoitavissa koulutetuilla koodaajilla henkilöstä riippumatta (Mustonen & Pulkkinen, 1997).  
 
Seksi = sukupuoliseen kanssakäymisen liittyvät viitteelliset tai suorat kuvaukset: lievimpiä muotoja seksistä 
puhuminen, suuteleminen, syleily, seksuaaliset viittaukset ja symbolit, vahvempia muotoja esileikin ja 
yhdynnän kuvaus.    
 
[Pornografisessa kuvauksessa seksuaalinen sisältö on hallitsevassa osassa, siinä sukupuoliyhteys esitetään 
yksityiskohtaisesti, pitkitetysti ja läheltä kuvattuna. Toisin kuin monissa muissa kulttuureissa, Suomessa 
alastomuuden kuvauksen sinänsä ei katsota olevan seksikuvausta. Alastomien hahmojen näyttämisen lapsille 
ei ole juurikaan kehitystä vahingoittavaa, ellei hahmoihin tai tilanteeseen liity muita, hämmennystä tai 
ahdistusta lisääviä piirteitä.] 
 
Pelkoa herättävät mediasisällöt: uhkaavia tai käsittämättömiä asioita tai hahmoja esittävät kuvaukset tai 
tilanteet, joissa onnettomuuden, väkivallan tai tuhon uhkaa. Jännitys- ja kauhuelementtejä, väkivaltaa ja sen 
seurauksia. Yliluonnollisia asioita.  
 
[Lasten universaaleja pelkoja ovat pimeä, eksyminen, yksin jääminen ja läheisen menettäminen. Nämä 
teemat ovat ahdistavia myös mediassa. Lisäksi on olemassa erityisiä mediapelkoja, joita herättävät pienillä 
lapsilla oudot hahmot, muodonmuutokset, vaaran uhka tai käsittämättömät asiat, kuten seksi, jonka lapsi voi 
tulkita vaikkapa väkivallaksi. Kauhufilmien genren tarkoitus on nimenomaan manipuloida pelkoja ja 
jännitystä. Isommat lapset ja nuoret pelkäävät fiktiota vahvemmin dokumentaarisia sisältöjä. Säikähdys on 
ohimenevä pelkotila, joka ei sinänsä vaaranna kehitystä, mutta voi joskus voi yleistyä pitkäkestoiseksi 
ahdistukseksi.] 
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Ehdotus luokittelurungoksi haitallisuuden arviointiin (K18 -arviot kuten nykyisin) 
 
Esiintyykö kuvaohjelmassa 
1. a. Voimakkaita väkivallan (tai pakottavan seksin) kuvauksia  
0=ei ollenkaan     S 
1=vähän, lyhyitä, viitteellistä, aggressiivista kieltä   7 
2=melko voimakkaita kuvauksia    12 
3=voimakkaita väkivallan kuvauksia   16 
4=     K18 
 
1.b. Ihannoivaa väkivaltaa tai ihannoivaa, pakottavaa seksiä 
0=ei ollenkaan     S 
1=vähän tai täysin kriittisessä valossa kuvattua   7 
2=melko paljon ihannoivaa väkivaltaa   12 
3=paljon ihannoivaa väkivaltaa   16 
4=     K18 
 
2. Voimakkaita seksikuvauksia 
0=ei ollenkaan     S 
1=lievää, viitteellistä erotiikkaa    7 
2=melko voimakk. seksiin viittaavia kuvauksia, ei aktia  12 
3=voimakkaita, yksityiskohtaisia seksikuvauksia  16 
4=     K18 
 
3. Voimakkaita, pelkoa herättäviä kuvauksia 
0= ei ollenkaan    S 
1=lieviä kuvauksia: äänet/tehosteet, muodonmuutokset,  7 
   oudot hahmot, väkivallan tai onnettomuuden uhka 
2=melko voimakkaita pelottavia kuvauksia: onnettomuus,  
  sota, rikos, kuolema, vaaran uhka (realistinen kuvaus)  12 
3=voimakkaita kuvauksia: realistinen, raju tuhokuvaus, sadismi,  
pitkitetty uhka, kauhu, uhrien kärsimysreaktiot  16  
4=     K18 
 
4. Ihannoivaa, kritiikitöntä rasismin, syrjinnän, seksismin kuvausta  
0=ei ollenkaan     S 
1=vähän tai täysin kriittisessä valossa kuvattua   7 
2=melko ihannoivaa kuvausta   12 
3=ihannoivaa rasismin/syrjinnän/ kuvausta .  16 
4=     K18 
 
5. Ihannoivaa, kritiikitöntä päihteiden tai huumeiden käytön kuvausta  
0=ei ollenkaan     S 
1=vähän tai täysin kriittisessä valossa kuvattua   7 
2=melko ihannoivaa kuvausta   12 
3=ihannoivaa päihteiden/huumeiden kuvausta   16 
4=     K18 
 
(Lisäksi mahdollista lisäinformaatiota, mutta ei ikärajojen perusteita): 
6. Uhkapelaamisen kuvausta    0 = ei  1= kyllä 
7. Rikollisen ääriryhmän tai -ideologian kuvausta  0 = ei  1= kyllä 
8. Rumaa kieltä    0 = ei  1= kyllä 
9. Huonoja käytöstapoja    0 = ei  1= kyllä 
10. Anorektisia malleja    0 = ei  1= kyllä 
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LIITE 2      8.12.2009 
 
Pienryhmä 2. Mahdollisuudet estää haitallisen kuvaohjelmamateriaalin saatavilla olo 
alaikäisille verkkoympäristössä 
       
 
 
Pienryhmän jäsenet: 
Elers Nora, FiCom ry 
Kiesiläinen Ismo, harrastajaelokuvakulttuurin edustaja 
Lahti Jari, YLE 
Lybeck Tuula, opetusministeriö (puheenjohtaja) 
Mellin, Ben, SecuryCast  
Miettinen Kirsi, liikenne- ja viestintäministeriö  
Peura Juuso, Mannerheimin lastensuojeluliitto 
Rantala Leena, opetusministeriö (sihteeri) 
Saari Janne, MTV3 
Taka-Aho Kai, Nelonen  
  
Internetin kuvaohjelmaympäristön kuvaus 
 
Työryhmän työn taustaksi valmisteltiin kuvaus internetin kuvaohjelmaympäristöstä 1. Kuvauksessa 
käsitellään tilastotietoa lasten internetin käytöstä, yleisimpiä kuvaohjelmia tarjoavia 
verkkopalveluita ja erilaisia kuvaohjelmien tuottamisen ja jakelun tapoja. Kuvauksen perusteella 
voidaan todeta, että kaikenikäisille lapsille on internetissä tarjolla huomattavan laaja globaali 
kuvaohjelmaympäristö. Eri-ikäiset lapset tarvitsevat erilaista suojelua ja suojelun keinot vaihtelevat. 
Vahvimmat suojelukeinot tulee kohdentaa pienimpiin lapsiin.  
 
Kuvauksessa kerrotaan myös keinoista, joilla internetin palveluissa otetaan huomioon lasten 
suojelun kysymykset. Suomalaislasten ja -nuorten suosimassa verkkoyhteisö IRC-galleriassa on 
ilmiantojärjestelmä, jonka kautta käyttäjät voivat tehdä palvelun ylläpitäjälle ilmoituksen huolta 
aiheuttavista sisällöistä. You Tube -palvelun ilmiantojärjestelmä koskee paitsi kyseisen 
verkkoyhteisön sääntöjen rikkomista, myös laittomia sisältöjä. Hollantilaisessa mallissa ikärajoista 
ym. tiedotus on keskitetty lasten vanhemmille suunnatulle Kijkwiser-verkkosivustolle, jota käyttää 
huomattava osa hollantilaisvanhemmista. 
 
Työryhmä käsitteli erilaisia malleja lasten suojelemiseksi internetin kuvaohjelmaympäristössä. 
Työryhmä ei tee ratkaisuesitystä, vaan kuvaa malleja, jotka nousivat keskusteluissa esille. 
Työryhmä ei ole keskustellut mallien yksityiskohdista, ja ne vaativat jatkoselvittelyä. Mikäli 
toimenpiteisiin jatkossa päätetään ryhtyä, selvitetään tarkemmin, mitä eri toimijat ovat jo alueella 
tehneet.  
 
1. Pelisääntökirja 
 
Kuvaohjelmia internetissä tarjoavat suomalaistoimijat voisivat tehdä ns. pelisääntökirjan 
toimenpiteistä, joilla he oman palvelunsa puitteissa sitoutuisivat edistämään lasten suojelua 
internetin kuvaohjelmaympäristössä. Sääntökirjassa kuvattaisiin mm. jäljempänä esitettyjä keinoja. 

                                                 
1 Kuvauksen valmisteli MTV3:n ja Nelosen toimeksiannosta Hannu Ripatti Gyllene Skor -yhtiöstä. 
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Tällaisen järjestelmällisen itsesääntelyn etuna olisi mm. lasten suojelun edistämiseksi tehtävien 
toimenpiteiden yhdenmukaisuus. 
 
Vastaavanlaisia itsesääntelysopimuksia lasten suojelemiseksi on Euroopan komission aloitteesta 
tehty internetin yhteisöpalveluiden kohdalla. Liikenne- ja viestintäministeriön lasten ja nuorten 
mediafoorumin yhteydessä kokoontuvassa moderointi-työryhmässä laaditaan parhaillaan vastaavia 
käytäntöjä suomalaisille sosiaalisen median palveluille.  
 
2. Vahva sähköinen iän tunnistaminen vakavasti haitallisten sisältöjen kohdalla 
 
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta tuli voimaan 1.9.2009. Tarvetta helppokäyttöiselle ja 
edulliselle iän tunnistamismenetelmälle on edelleen. Nykytilanteessa käytetään pankkien (TUPAS) 
tai Väestörekisterikeskuksen tunnistamisjärjestelmiä. Valtion elokuvatarkastamon tiedotteen 
mukaan VRK:n järjestelmä on tällä hetkellä riittävä ratkaisu kuvaohjelmien verkkolevityksessä. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmässä 
pohditaan parhaillaan niin kutsuttuja vahvan ja heikon tunnistamisen välimuotoja. Tavoitteena on, 
että sähköisen tunnistamisen markkinat alkaisivat toimia. 
 
Laissa olisi mahdollista säätää kuvaohjelmien ammattimaisille tarjoajille velvollisuudesta 
varmistaa, ettei lapsille vakavasti haitallinen sisältö ole alaikäisten saatavilla. Verkkoympäristössä 
tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että K18-ikärajan kohdalla kuvaohjelmien tarjoajien tulee toteuttaa 
iän tunnistaminen vahvan sähköisen tunnistamisen tai muun sellaisen luotettavan 
tunnistusmenetelmän avulla, joka on palveluntarjoajille teknisesti parhaiten mahdollista. 
Suositusikärajojen kohdalla vahvaa sähköistä tai muuta luotettavaa iän tunnistamista ei edellytettäisi 
laissa, mutta se olisi suositeltavaa. Jos tulevaisuudessa kehitetään helppokäyttöinen järjestelmä iän 
tunnistamiseen, tavoitteena on, että tarjoajat ottavat sen käyttöön myös suositusikärajojen kohdalla. 
Ehdotuksella on tarkoitus varmistaa lasten suojeleminen AV-direktiivissä edellytetyn mukaisesti.  
 
3. Kuvaohjelmien merkinnät internetissä 
 
Kuvaohjelmien tarjoajat voisivat sitoutua merkitsemään internetissä tarjolla oleviin kuvaohjelmiin 
laissa edellytettäviksi ehdotettavat merkinnät (ikäraja ja sisältösymboli) siten, että lasten 
vanhemmilla ja muilla kasvattajilla olisi mahdollisuus mahdollisimman helposti tarkistaa merkinnät 
kuvaohjelman katselu-, hankinta- tai käyttötilanteessa. Merkinnät voitaisiin esimerkiksi asettaa ns. 
kelluviksi siten, että ne tulevat automaattisesti näkyviin heti, kun hiiren kursori siirretään käytössä 
olevan kuvaohjelman päälle.  
 
4. Esto- ja suodatinjärjestelmät vanhempien kasvatustyön tueksi 
 
Kuvaohjelmien tarjoajat voisivat sitoutua huomioimaan mahdollisuuden käyttää esto- ja 
suodatinjärjestelmiä tarjotessaan ja kehittäessään palveluitaan. Tarjoajat myös tiedottaisivat 
palveluissaan näistä järjestelmistä. Tällöin vanhemmat tai huoltajat voisivat halutessaan ottaa 
kotona käyttöön esto- ja suodatinjärjestelmiä lasten kuvaohjelmien käytön rajoittamiseksi. Esto- ja 
suodatinjärjestelmien käyttöä voidaan pitää toimivana suojelukeinona erityisesti pienten lasten 
kohdalla. 
 
5. Palautejärjestelmän ylläpitäminen verkkopalvelussa 
 
Kuvaohjelmia tarjoavan verkkopalvelun ylläpitäjät voisivat sitoutua rakentamaan palveluun 
palautejärjestelmän, jonka kautta käyttäjä voisi tehdä palvelun ylläpitäjälle ilmoituksen huolta 
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aiheuttavasta sisällöstä. Palveluiden ylläpitäjät sitoutuvat rakentamaan sivustoilleen yhdenmukaisen 
palautekohdan, joka voisi sisältää esim. seuraavia osia: 
 
- ilmiantonappi palvelun ylläpitäjälle (huolta aiheuttava sisältö)   
- ilmiantonappi poliisille (rikoslain vastainen sisältö; valmistelussa sisäasiainministeriön johdolla 
erikseen)  
- ilmiantonappi kuvaohjelmalakia valvovalle toimielimelle (lapsille haitallinen sisältö) 
- linkki palveluun, joka tiedottaa vanhemmille mm. kuvaohjelmien luokittelujärjestelmästä ja 
mediakasvatuksesta. 
- linkki lasten ja nuorten tukipalveluihin verkossa.  
 
Kuvaohjelmalakia valvova toimielin voisi puuttua asiaan esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa 
samasta verkkopalvelusta tulisi huomattavan paljon ilmiantoja.  
 
6. Tiedotus ja yhteistyön lisääminen mediakasvatuksen edistämiseksi 
 
Lasten suojelemiseksi internetin kuvaohjelmaympäristössä olisi syytä lisätä voimakkaasti 
vanhempiin kohdistuvaa tiedotusta kuvaohjelmien ikärajoista ja mediakasvatuksesta. Esimerkiksi 
televisioyhtiöt voivat sitoutua olemaan mukana tiedotuskampanjassa, jossa vahvistetaan 
kuvaohjelmien luokittelujärjestelmän ja mediakasvatuksen tunnettuutta suomalaisten lasten 
vanhempien ja muiden kasvattajien keskuudessa. 
 
Yhteistyötä ja koordinaatiota alan toimijoiden ja eri mediakasvatustoimijoiden välillä tulisi lisätä 
mediakasvatuksen "jalkauttamiseksi" (kuvaohjelmien tarjoajat, koulut, päiväkodit, mediakasvatusta 
tekevät yhteisöt, viranomaiset ym). 
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