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L a g

Nr 305

om ändring av 1 § i lagen om statsrådet

Given i Helsingfors den 30 april 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003) 1 § 1 mom., sådant det

lyder i lag 970/2007, som följer:

1 §

Statsrådets organisation

I statsrådet finns följande ministerier:
1) statsrådets kansli,
2) utrikesministeriet,
3) justitieministeriet,
4) inrikesministeriet,
5) försvarsministeriet,
6) finansministeriet,
7) undervisnings- och kulturministeriet,
8) jord- och skogsbruksministeriet,
9) kommunikationsministeriet,

10) arbets- och näringsministeriet,
11) social- och hälsovårdsministeriet,
12) miljöministeriet.

— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
Det som föreskrivs om undervisningsmi-

nisteriet någon annanstans gäller efter att
denna lag trätt i kraft undervisnings- och
kulturministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Statsminister Matti Vanhanen

RP 11/2010
KuUB 2/2010
RSv 44/2010
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L a g

Nr 306

om ändring och temporär ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

Given i Helsingfors den 30 april 2010

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 1 §,
ändras 2—6, 13, 16 och 19 §, 4 kap. samt 35 och 38 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis

ändrad i lag 394/2003 och i lag 1068/2007, 4 § sådan den lyder i nämnda lag 394/2003 och i
lag 1251/2006, 6 § sådan den lyder i nämnda lag 394/2003, 13 § sådan den lyder i lag
1190/2005, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 394/2003, 19 § sådan den lyder
delvis ändrad i lag 778/2000 och 35 § sådan den lyder i lag 1539/2001, samt

fogas till lagen temporärt en ny 12 a § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) allmänheten tittare och lyssnare som

inte är utvalda på förhand eller vars antal är
betydande,

2) audiovisuella program filmer, televi-
sionsprogram, förmedling av evenemang av-
sedda för allmänheten eller motsvarande hel-
heter som i huvudsak består av rörliga bilder
med ljud,

3) televisionsverksamhet ursprunglig sänd-
ning av ett programutbud bestående av audio-
visuella program avsett att tas emot av all-
mänheten samtidigt enligt en fastställd pro-
gramtablå,

4) beställ-TV tjänster i form av audiovisu-
ella program som tillhandahålls användaren
på basis av en programkatalog,

5) audiovisuella innehållstjänster televi-
sionsverksamhet eller beställ-TV som tillhan-
dahålls allmänheten i ekonomiskt syfte,

6) leverantör av audiovisuella innehålls-
tjänster den som väljer och organiserar inne-
hållet i sådana tjänster,

7) radioprogram nyhetssändningar, dis-
kussionsprogram, musikprogram eller andra
föreställningar i form av enbart ljudsänd-
ningar, som sänds i radio,

8) programutbud en på förhand utvald hel-
het av audiovisuella program eller radiopro-
gram,

9) utövare av televisionsverksamhet en le-
verantör av audiovisuella innehållstjänster
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som själv eller genom tredje parters försorg
utövar televisionsverksamhet,

10) radioverksamhet sändning av ett pro-
gramutbud bestående av radioprogram avsett
att tas emot av allmänheten samtidigt enligt
en fastställd programtablå,

11) utövare av radioverksamhet den som
har ansvar för planeringen av ett i 7 punkten
avsett radioprogramutbud och som sänder ra-
dioprogramutbud eller låter sända sådana ge-
nom tredje parters försorg,

12) oberoende programproducent en sådan
producent av audiovisuella program av vars
aktiekapital en enskild leverantör av audiovi-
suella innehållstjänster innehar högst 25 pro-
cent eller flera leverantörer av audiovisuella
innehållstjänster högst 50 procent och som
under de senaste tre åren har producerat högst
90 procent av sina program för samma leve-
rantör av audiovisuella innehållstjänster,

13) sponsring finansiering av eller annat
ekonomiskt understöd till audiovisuella inne-
hållstjänster, audiovisuella program eller ra-
dioprogram eller radioverksamhet för att
främja sponsorns försäljning av nyttigheter
eller göra honom mera känd, om sponsorn
inte producerar audiovisuella program eller
radioprogram eller levererar innehållstjänster
eller bedriver radioverksamhet,

14) reklam varje form av meddelande, an-
nons eller annat budskap i televisions- och
radioverksamhet, som inte utgör sponsring
eller produktplacering, som i regel sänds mot
betalning eller annan ersättning i syfte att
främja annonsörens försäljning av nyttigheter
eller göra en annonsör som bedriver ekono-
misk verksamhet mera känd,

15) teleköpsändning televisionssändning
som innehåller erbjudanden om köp eller för-
säljning,

16) kommersiellt meddelande reklam, tele-
köpsändning, sponsring, produktplacering el-
ler annan marknadsföring av varor eller tjäns-
ter eller främjande av anseendet hos en fysisk
eller juridisk person som bedriver ekonomisk
verksamhet.

3 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på audiovisuella inne-
hållstjänster som levereras av en i Finland

etablerad fysisk person eller sammanslutning
eller stiftelse, om de kan tas emot i en eller
flera stater som hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet eller som är part i
europeiska konventionen om television över
gränserna (FördrS 87/1994), nedan Europarå-
dets televisionskonvention, samt på vidare-
sändning av televisions- och radioprogram i
sådana fall som avses i 38 §.

Denna lag tillämpas på radioverksamhet,
om en radiofrekvens som har upplåtits av
Finland eller ett i Finland beläget distribu-
tionsnät används i verksamheten.

4 §

Begränsningar av tillämpningsområdet

Med undantag av 19 och 38 § tillämpas
denna lag inte på

1) verksamhet, inom vilken de audiovisu-
ella innehållstjänsterna eller radiosändning-
arna kan tas emot endast i en läroanstalt, ett
sjukhus, ett hotell eller i någon annan mot-
svarande inrättning, eller på

2) tillfällig radioverksamhet som varar
högst tre månader och som förmedlas med
hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt, om
den radiosändare som används i verksamhe-
ten har en strålningseffekt på högst 50 watt.

Denna lag tillämpas inte på tjänster där
tillhandahållandet av audiovisuellt innehåll
inte är regelbundet med hänsyn till program-
mens antal eller sändningarnas förekomst och
där tillhandahållandet inte är tjänstens huvud-
sakliga syfte, och inte heller på nätupplagor
av tidningar och tidskrifter.

På utövandet av verksamhet som avses i
7 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 2 punkten
tillämpas inte 10 och 11 §, 13 § 1—6 mom.
eller 14, 16 och 17 §.

På utövandet av verksamhet som avses i
7 § 3 mom. 3 punkten tillämpas inte 10, 11,
13 och 14 §.

5 §

Etablering

En leverantör av audiovisuella innehålls-
tjänster har etablerat sig i Finland, om huvud-
kontoret finns i Finland och besluten om
programtablåer eller programkataloger fattas
i Finland.
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Dessutom har en leverantör av audiovisu-
ella innehållstjänster etablerat sig i Finland,
om

1) huvudkontoret finns eller besluten om
leverantörens programtablåer eller program-
kataloger fattas i någon annan stat som hör
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det eller som är part i Europarådets televi-
sionskonvention, och en betydande del av de
anställda finns i Finland,

2) en betydande del av de anställda arbetar
i flera stater som hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet eller som är part i
Europarådets televisionskonvention och hu-
vudkontoret finns i Finland,

3) ingen betydande del av de anställda
arbetar i någon stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller som är
part i Europarådets televisionskonvention,
men leverantören har inlett verksamheten i
enlighet med finsk lagstiftning och utövaren
bedriver ekonomiskt betydande verksamhet i
Finland, eller om

4) leverantören har sitt huvudkontor i en
stat som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller som är part i Europarå-
dets televisionskonvention, men besluten om
programtablåer eller programkataloger fattas
i någon annan stat, eller om situationen är
den motsatta, då en betydande del av de
anställda arbetar i Finland.

6 §

Etablering i vissa undantagsfall

En utövare av televisionsverksamhet som
inte har etablerat sig i en stat som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i en stat som är part i Europarådets
televisionskonvention, anses ha etablerat sig i
Finland, om denna använder

1) en satellitupplänk belägen i Finland,
eller

2) satellitkapacitet som tillhör ett finskt
företag.

12 a §

Förlängning av programkoncession

På grund av vägande skäl som samman-

hänger med den sändningstekniska utveck-
lingen eller en ändamålsenlig användning av
frekvenser kan koncessionsmyndigheten för-
länga giltighetstiden högst fram till utgången
av år 2016 för sådana koncessioner som ger
rätt att sända televisionsprogramutbud i ka-
nalknippe B eller C enligt punkt 1 i bilagan
till statsrådets förordning om användnings-
plan för frekvensområden för televisions- och
radioverksamhet samt för koncessionsbero-
ende televerksamhet (680/2007).

Lika villkor ska gälla för koncessionsha-
varna när fortsatta tillstånd beviljas enligt 1
mom.

13 §

Överföring av koncession och förändringar i
den faktiska bestämmanderätten

En koncession som har beviljats för televi-
sions- eller radioverksamhet får inte överfö-
ras på någon annan. Koncessionen förfaller
om koncessionshavaren överför den på någon
annan. Koncessionsmyndigheten ska genom
sitt beslut fastställa att koncessionen förfallit.

Om den faktiska bestämmanderätten i för-
hållande till koncessionshavaren förändras,
kan koncessionsmyndigheten godkänna för-
ändringen så som föreskrivs i 4 mom. eller
återkalla koncessionen så som föreskrivs i 5
mom. Vad som föreskrivs ovan tillämpas
också, om koncessionshavarens faktiska be-
stämmanderätt i förhållande till den verksam-
het som koncessionen avser förändras så att
koncessionshavaren inte längre kan anses
vara en i 2 § avsedd utövare av televisions-
eller radioverksamhet i fråga om den verk-
samhet som koncessionen avser.

Anmälan om sådan överföring eller för-
ändring som avses i 1 och 2 mom. ska ome-
delbart göras till koncessionsmyndigheten.
Koncessionshavaren kan begära ett förhands-
beslut i ärendet. Koncessionsmyndigheten
ska meddela ett beslut senast inom två måna-
der från det att anmälan eller ansökan an-
lände till myndigheten. Om förändringen i
bestämmanderätten beror på ett företagsför-
värv som enligt lagen om konkurrensbe-
gränsningar (480/1992) ska meddelas till
konkurrensverket eller enligt rådets förord-
ning (EG) nr 139/2004 om kontroll av före-
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tagskoncentrationer (EG:s koncentrationsför-
ordning) till kommissionen, ska koncessions-
myndigheten meddela ett beslut senast inom
två månader från den dag då företagsför-
värvsärendet har avgjorts och avgörandet har
vunnit laga kraft.

Koncessionsmyndigheten kan godkänna en
förändring i den faktiska bestämmanderätten,
om det är uppenbart att

1) förutsättningarna enligt 10 § för bevil-
jande av koncession uppfylls, och

2) verksamheten fortgår i enlighet med
koncessionsvillkoren.

Koncessionsmyndigheten ska i ett annat
fall än ett sådant som avses i 4 mom. åter-
kalla koncessionen om det konstateras att den
faktiska bestämmanderätten har förändrats.

Överföring av koncession inom en koncern
mellan moderbolaget och ett dotterbolag som
är helt i dess ägo betraktas inte som en sådan
överföring av koncession som utgör förutsätt-
ning för att koncessionen förfaller. Konces-
sionsmyndigheten ska omedelbart underrättas
om en sådan överföring.

Om koncessionshavaren försätts i konkurs,
upphör koncessionen omedelbart att gälla.

16 §

Europeiskt programutbud

En utövare av televisionsverksamhet ska
för europeiska program reservera största de-
len av sin årliga sändningstid, till vilken inte
räknas sådan tid som har reserverats för ny-
heter, sportevenemang, underhållningspro-
gram av tävlingskaraktär, reklam, text-tv-
sändningar eller teleköpsändningar.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om hurdana program
som ska anses vara i 1 mom. avsedda europe-
iska program i överensstämmelse med artikel
1 i Europaparlamentets och rådets direktiv
89/522/EEG om samordning av vissa be-
stämmelser som fastställs i medlemsstaternas
lagar och andra författningar om tillhandahål-
lande av audiovisuella medietjänster (direktiv
om audiovisuella medietjänster).

Leverantörer av beställ-TV ska främja till-
gången till europeiska produktioner i sina
tjänster.

19 §

Program skadliga för minderårigas utveck-
ling

En utövare av televisionsverksamhet ska
sörja för att sådana audiovisuella program
som på grund av våldsinslag eller sexuellt
innehåll eller genom att inge skräck eller på
något annat jämförbart sätt är ägnade att in-
verka skadligt på barns utveckling sänds på
en tid då barn i allmänhet inte ser audiovisu-
ella program.

Om en utövare av televisionsverksamhet
sänder ett program som avses i 1 mom., ska
det före sändningen av programmet anmälas
att programmet är skadligt för barns utveck-
ling. Anmälan behövs dock inte, om det un-
der programmets hela sändningstid syns en
symbol som anger att programmet är skadligt
för barns utveckling.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller
dock inte sådana program vars mottagning
fordrar avkodningsutrustning.

Bestämmelser om åtgärder som i fråga om
beställ-TV ska vidtas för att skydda minder-
åriga finns i lagen om granskning av bildpro-
gram (775/2000).

4 kap.

Kommersiella meddelanden

21 §

Allmänna principer

Ett kommersiellt meddelande måste vara
klart identifierbart som sådant.

Personer som regelbundet förekommer i
nyhets- eller aktualitetsprogram får varken i
bild eller ljud användas i kommersiella med-
delanden.

Bestämmelser om marknadsföring som
strider mot god sed finns i 2 kap. 2 § i
konsumentskyddslagen (38/1978).

22 §

Placeringen av televisionsreklam och tele-
köpsändningar

Televisionsreklam och teleköpsändningar
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ska åtskiljas från de audiovisuella program-
men genom en ljud- eller bildsymbol eller
genom att skärmbilden delas.

Reklam och teleköpsändningar ska place-
ras mellan de audiovisuella programmen. De
kan dock placeras också inne i audiovisuella
program, om programmets enhetlighet och
värde och de rättigheter som innehavare av
upphovsrätt har inte kränks.

I program som är uppbyggda av fristående
delar eller i sportprogram och i andra audio-
visuella program som har pauser får reklam
och teleköpsändningar placeras bara mellan
delarna eller under pauserna.

Enstaka reklaminslag och teleköpsänd-
ningar är förutom i sportsändningar för-
bjudna.

23 §

Avbrytande av vissa audiovisuella program
för reklam

Filmer, televisionsfilmer, nyhetsprogram
och barnprogram som ingår i en utövares
televisionsverksamhet får avbrytas för reklam
eller teleköpsändningar en gång i varje tablå-
lagd period på 30 minuter.

Barnprogram får dock avbrytas för reklam
eller teleköpsändningar endast om program-
mets tablålagda längd överstiger 30 minuter.

Televisionssändningar av religiösa evene-
mang får inte avbrytas av reklam eller tele-
köpsändningar.

24 §

Marknadsföring av vissa produkter

Bestämmelser om reklam som gäller to-
baksprodukter finns i lagen om åtgärder för
inskränkande av tobaksrökning (693/1976).
Bestämmelser om reklam och säljfrämjande
verksamhet som gäller alkoholdrycker finns i
alkohollagen (1143/1994). Bestämmelser om
marknadsföring av läkemedel finns i läkeme-
delslagen (395/1987).

25 §

Skyddande av minderåriga

I teleköpsändningar är det inte tillåtet att

uppmana barn att ingå förbindelser om köp
eller hyrning av varor eller tjänster.

Bestämmelser om marknadsföring som
strider mot god sed och rikter sig till eller i
allmänhet når minderåriga finns i 2 kap. 2 § i
konsumentskyddslagen.

26 §

Sponsring av program och tjänster

En sponsor får inte inverka på innehållet i
ett sponsrat audiovisuellt program eller radio-
program eller på innehållet i en audiovisuell
innehållstjänst eller på placering av program i
programutbudet på ett sätt som återverkar på
det ansvar som leverantören av den audiovi-
suella innehållstjänsten eller utövaren av ra-
dioverksamhet har eller på dennes redaktio-
nella oberoende i fråga om programmen.

Sponsorns namn eller symbol ska anges
tydligt i början eller slutet av sponsrade au-
diovisuella program och radioprogram.

Sponsrade audiovisuella program eller ra-
dioprogram får inte uppmuntra till att köpa
eller hyra sponsorns eller en tredje parts pro-
dukter eller tjänster, genom att särskilt och
reklammässigt hänvisa till dessa produkter
eller tjänster eller på något annat sätt.

27 §

Förbjuden sponsring

Ett företag som huvudsakligen tillverkar
eller marknadsför tobaksprodukter får inte
sponsra program, audiovisuella innehålls-
tjänster eller radioverksamhet.

Om sponsorn för ett program är ett företag
vars verksamhet omfattar tillverkning eller
försäljning av medicinska produkter eller
medicinska behandlingar, kan företagets
namn eller symbol anges i anslutning till
programmet med beaktande av 26 §. I detta
sammanhang får dock inte sådana medicinska
produkter eller medicinska behandlingar fö-
ras fram som i Finland kan erhållas bara på
läkarordination.

Nyhets- eller aktualitetsprogram får inte
sponsras.
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28 §

Produktplacering

Att mot ersättning placera in en produkt,
en tjänst eller ett varumärke i ett audiovisuellt
program (produktplacering) är förbjudet.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1
mom. ska produktplacering vara tillåten i

1) biograffilmer,
2) filmer eller serier producerade för au-

diovisuella innehållstjänster,
3) sportprogram,
4) lätta underhållningsprogram.
Bestämmelserna i 2 mom. gäller inte barn-

program eller tobaksprodukter eller produkter
som framställts av företag som huvudsakli-
gen tillverkar eller marknadsför tobakspro-
dukter eller sådana medicinska behandlingar
som i Finland bara kan fås på läkarordina-
tion.

28 a §

Rekvisita och produktvinster

Som produktplacering betraktas också gra-
tis tillhandahållande av rekvisita eller pro-
duktvinster för att de ska ingå i ett audiovisu-
ellt program, om de är av betydande värde.

Produktplacering som avses i 1 mom. är
tillåten i andra än barnprogram.

28 b §

Genomförande av produktplacering

Vid produktplacering får inte
a) programinnehållet eller programlägg-

ningen påverkas,
b) anskaffning av produkter eller tjänster

uppmuntras,
c) reklammässigt eller i övrigt särskilt hän-

visas till produkter,
d) produkter otillbörligen framhävas.
Allmänheten ska tydligt informeras om att

det förekommer produktplacering i ett audio-
visuellt program, antingen i form av text eller
genom en symbol som genomgående an-
vänds av leverantörerna av innehållstjänster.
Informationen ska visas i början och slutet av
det audiovisuella programmet och efter varje
reklamavbrott. Informationen får inte vara
reklammässig.

Information om produktplacering behöver
dock inte ges, om det audiovisuella program-
met i fråga varken har producerats eller be-
ställts av leverantören av innehållstjänster
själv eller av ett närstående företag till en
sådan leverantör och om det inte går att få
fram uppgifter om produktplacering som in-
går i programmet utan oskäligt besvär.

29 §

Tidsbegränsningar för teleköpsändningar
och televisionsreklam

Televisionsreklamens och teleköpsänd-
ningarnas längd inom en given timme mellan
hela klockslag får inte överstiga 12 minuter,
med undantag för kanaler på vilka endast
teleköpsändningar sänds.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte
på meddelanden från en utövare av televi-
sionsverksamhet om dennes egna audiovisu-
ella program och produkter med direkt kopp-
ling till dessa program, sponsormeddelanden,
produktplacering och sådana i 32 § avsedda
sändningsblock som är reserverade för tele-
köpsändningar.

30 §

Markering och tidsbegränsningar för radio-
reklam

Radioreklam ska åtskiljas från de övriga
radioprogrammen genom en ljudsymbol eller
på något annat tydligt sätt.

Sändningstiden för radioreklam får inte
överstiga tio procent av den dagliga sänd-
ningstiden. Reklamens längd i radiosänd-
ningar får dock under två hela timmar som
följer på varandra vara sammanlagt högst 24
minuter.

31 §

Ideell och samhällelig reklam

Reklam vars syfte är att föra fram en sak
eller idé eller i anknytning därtill göra annon-
sören mera känd eller främja en persons an-
seende (ideell och samhällelig reklam) ska
åtskiljas från de audiovisuella programmen
genom en ljud- eller bildsymbol eller genom

1195Nr 306



att skärmbilden delas. Ideell och samhällelig
reklam ska placeras mellan de audiovisuella
programmen eller självständiga delar av ett
program. Den får också placeras inne i audio-
visuella program, om det inte kränker pro-
grammets enhetlighet och värde och upp-
hovsrättshavarnas rättigheter. Televisions-
sändningar av religiösa evenemang får inte
avbrytas av ideell eller samhällelig reklam.
Bestämmelserna i 19 § 1 mom. gäller i til-
lämpliga delar ideell och samhällelig reklam.

32 §

Sändningsblock reserverade för teleköpsänd-
ningar

Sändningsblock för teleköpsändningar ska
ha en sammanhängande varaktighet av minst
15 minuter på en kanal som inte har reserve-
rats uteslutande för teleköpsändningar.

Sändningsblock för teleköpsändningar ska
tydligt kunna identifieras som sådana genom
en bild- och ljudsymbol.

33 §

Kanaler reserverade för teleköpsändningar
och säljfrämjande verksamhet

Bestämmelserna i 19 § 1 mom. ska i til-
lämpliga delar iakttas i fråga om televisions-
kanaler som uteslutande sänder reklam, tele-
köpsändningar eller audiovisuella program
som har anknytning till sådan säljfrämjande
verksamhet som utövaren av televisionsverk-
samhet själv bedriver.

Bestämmelserna i 16, 17 och 22 § samt
29 § 1 mom. tillämpas inte på sådana televi-
sionskanaler som uteslutande sänder reklam,
teleköpsändningar eller audiovisuella pro-
gram som har anknytning till sådan säljfräm-
jande verksamhet som utövaren av televi-
sionsverksamhet själv bedriver.

35 §

Tillsynsmyndigheter

Kommunikationsverket övervakar iaktta-
gandet av denna lag och de bestämmelser och
föreskrifter som utfärdats med stöd av den,
med undantag för 25 §.

Konsumentombudsmannen övervakar att
25 § iakttas. Konsumentombudsmannen kan
med stöd av konsumentskyddslagen ingripa
när det gäller kommersiella meddelanden
som avses i denna lag, om innehållet i sänd-
ningarna är sådan marknadsföring som är
olämplig för konsumenterna. Konsumentom-
budsmannen kan inte ingripa när det gäller
sådana reklam som avses i 31 §.

Kommunikationsverket ska vid behov
samarbeta med en tillsynsmyndighet som
motsvarar Kommunikationsverket i en annan
stat som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller som är part i Europarå-
dets televisionskonvention. I samarbetet kan
ingå utbyte av information som erhållits med
stöd av denna lag med tillsynsmyndigheten i
en annan stat.

38 §

Avbrytande av vidaresändning

Statsrådet kan bestämma att vidaresänd-
ning av ett televisionsprogramutbud med ur-
sprung utanför Finland ska avbrytas, om i
programutbudet upprepade gånger uppenbart,
grovt och allvarligt begåtts en gärning som
utgör brott enligt 11 kap. 10 § i strafflagen
(39/1889) eller brutits mot bestämmelserna i
19 § 1 och 2 mom. i denna lag. Det kan
bestämmas att vidaresändning av ett pro-
gramutbud ska avbrytas för högst en månad.

Om den utövare av televisionsverksamhet
som är ansvarig för ett televisionsprogramut-
bud som avses i 1 mom. har etablerat sig i
någon stat som hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska det förfarande
som anges i artikel 2a.2 i direktivet om au-
diovisuella medietjänster iakttas när det be-
stäms att vidaresändningen av televisionspro-
gramutbudet avbryts. Om en utövare av tele-
visionsverksamhet har etablerat sig i någon
stat som inte hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, men är part i Europarå-
dets televisionskonvention, ska det förfa-
rande som bestäms i artikel 24.1 och 24.2 i
konventionen iakttas när det bestäms att vida-
resändningen avbryts.
— — — — — — — — — — — — —
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Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
Lagens 12 a § är i kraft till och med den 31
december 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Henna Virkkunen
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L a g

Nr 307

om ändring av 25 b och 48 § i upphovsrättslagen

Given i Helsingfors den 30 april 2010

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 25 b § i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådan paragrafen lyder i

lag 446/1995, ett nytt 2 mom. samt till 48 §, sådan den lyder i lag 821/2005, ett nytt 5 mom.
som följer:

25 b §
— — — — — — — — — — — — —

När korta utdrag ur televisionsutsändingar
används för nyhetsinlag om evenemang av
stort allmänt intresse i enlighet med 48 § 5
mom., får verk som ingår i sändningen av
evenemanget även ingå ny inhetsinslaget.

48 §
— — — — — — — — — — — — —

Utan hinder av bestämmelserna i 1–4
mom. får ett sändarföretag som är etablerat i
en stat som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet i nyhetsinslag, om evene-

mang av stort allmänt intresse i allmänna
nyhetsutsändingar efter det att evenemanget
är avslutat använda korta utdrag ur televi-
sionutsändningar som ett annat sämdarföre-
tag sänder med ensamrätt. Utdrag får använ-
das också efter nyhetsutsändningen för för-
medling till allmänheten på beställning. den
använda programskällan ska nämnas, om det
inte av praktiska skäl är omöjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Henna Virkkunen

RP 87/2009
KoUB 2/2010
RSv 30/2010

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG; Europeiska unionens officiella tidning, nummer 332/2007,
18.12.2007, s. 27
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L a g

Nr 308

om ändring av 9 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Given i Helsingfors den 30 april 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 april 2009 om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

(276/2009) 9 § 1 mom. som följer:

9 §

Menersättning, men- och klädtillägg, ersätt-
ning för hemvårdskostnader och ledarhunds-

kostnader

Menersättning betalas i enlighet med 16 §
2 mom., 18 a—18 d § och 18 e § 1 och 3—5
mom. i lagen om olycksfallsförsäkring till en
idrottsutövare som fått bestående allmänt
men av en skada eller sjukdom som orsakats
av olycksfall.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
På olycksfall som inträffat under en spel-

eller tävlingssäsong som börjat före denna
lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser
i 16 § 2 mom., 18 a § och 18 b § 1 och 3—5
mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som
gällde när lagen om ändring av lagen om
olyckfallsförsäkring (1639/2009) trädde i
kraft.

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

RP 14/2010
ShUB 5/2010
RSv 35/2010
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Statsrådets förordning

Nr 309

om ändring av 18 § i reglementet för statsrådet

Given i Helsingfors den 30 april 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,
ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 18 § som följer:

18 §

Undervisnings- och kulturministeriets
ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets
ansvarsområde hör:

1) utbildning och vetenskap,
2) konst, kultur, idrott och ungdomsarbete,
3) arkivväsendet, museiväsendet och det

allmänna biblioteksväsendet,

4) den evangelisk-lutherska kyrkan, det or-
todoxa kyrkosamfundet samt övriga religi-
onssamfund,

5) studiestöd,
6) upphovsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2010.

Helsingfors den 30 april 2010

Statsminister Matti Vanhanen

Regeringssekreterare Marika Paavilainen
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Statsrådets förordning

Nr 310

om undervisnings- och kulturministeriet

Given i Helsingfors den 30 april 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §

Uppgifter

Till undervisnings- och kulturministeriets
uppgifter hör

1) förskoleundervisning, grundläggande
utbildning, gymnasieutbildning samt övrig
allmänbildande utbildning,

2) grundläggande yrkesutbildning och yr-
kesinriktad tilläggsutbildning,

3) vuxenutbildning och fritt bildningsar-
bete,

4) universitetsundervisning,
5) yrkeshögskoleundervisning,
6) vetenskaplig forskning,
7) ärenden som gäller språkexamina och

auktoriserade translatorer,
8) konst samt statsgaranti för konstutställ-

ningar,
9) mediekultur, kulturarvet samt kulturvä-

sendet i övrigt,
10) idrott,
11) ungdomsarbete,
12) arkivväsendet,
13) museiväsendet,
14) det allmänna biblioteksväsendet,
15) förebyggande av rasism samt främ-

jande av goda etniska relationer i medborgar-
verksamhet och i skolorna,

16) ärenden som gäller evangelisk-luth-
erska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra re-
ligionssamfund samt andra religionsfrihetsä-
renden och det allmänna ordnandet av be-
gravningsväsendet,

17) studiestöd,

18) upphovsrätt,
19) ärenden som gäller statsandel och un-

derstöd för undervisnings- och kulturverk-
samhet.

2 §

Ämbetsverk, inrättningar, organ och sam-
manslutningar som hör till undervisnings-

och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets
ansvarsområde hör

universiteten och övningsskolorna vid
dem,

yrkeshögskolorna,
Utbildningsstyrelsen och de statliga läro-

anstalter som hör till dess verksamhetsom-
råde,

studentexamensnämnden,
besvärsnämnden för studiestöd,
Finlands Akademi,
forskningscentralen för de inhemska språ-

ken,
arkivverket,
Depåbiblioteket,
centralkommissionen för konst, statens

konstkommissioner och de regionala konst-
kommissionerna,

biblioteket för synskadade,
Museiverket,
Statens konstmuseum,
förvaltningsnämnden för Sveaborg,
Nationella audiovisuella arkivet
Statens filmgranskningsbyrå,
statens filmnämnd,
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Institutet för Ryssland och Östeuropa,
Centret för internationell mobilitet och in-

ternationellt samarbete CIMO,
CSC-Tieteen tietotekniiikan keskus Oy,
Veikkaus Ab,
Certia Oy,
Helsinki Business and Science Park Oy

Ltd,
Hästinstitut Ab,
Suomen Ilmailuopisto Oy,
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs

Trafik A.B.

3 §

Organisation

Vid ministeriet finns en utbildnings- och
forskningspolitisk avdelning, en kultur-,
idrotts- och ungdomspolitisk avdelning samt
en förvaltningsavdelning. Avdelningarna kan
ha enheter och resultatområden.

Dessutom finns vid ministeriet verksam-
hetsenheter utanför avdelningarna, nämligen
internationella sekretariatet, kommunika-
tionsenheten och enheten för intern revision.

4 §

Arbetsordning

I arbetsordningen bestäms om styrningen
av ministeriets förvaltningsområde, led-
ningen av ministeriet och om ledningsgrup-
perna, avdelningarnas och de andra verksam-
hetsenheternas ansvarsområden, de ledande
tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare,
beredningen av ärenden samt om vilken
tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

I fråga om den interna organisationen och
arbetsfördelningen inom en avdelning eller
annan verksamhetsenhet bestäms närmare i
arbetsordningen eller vid behov i ministeriets
interna bestämmelser som utfärdas av chefen
för avdelningen eller verksamhetsenheten.

5 §

Personal

Vid ministeriet finns en kanslichef. Som
chef för en avdelning är en överdirektör. Om
chefen för verksamhetsenheten utanför avdel-
ningarna bestäms i arbetsordningen.

Vid ministeriet finns dessutom andra tjäns-
temän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Ministern beslutar om vid vilken avdelning
eller annan verksamhetsenhet tjänster, tjäns-
temän och personal i arbetsavtalsförhållande
skall placeras. Vid ministeriet kan finnas
tjänster, tjänstemän och personal i arbetsav-
talsförhållande som inte är placerade vid nå-
gon avdelning eller verksamhetsenhet.

6 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som be-
stäms i 43 § reglementet för statsrådet

1) för kanslichefen högre högskoleexamen,
förtrogenhet med verksamheten inom förvalt-
ningsområdet och med förvaltning samt i
praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet
av ledarskap,

2) för överdirektörerna och tjänstemän i
motsvarande tjänsteställning högre högskole-
examen och förtrogenhet med verksamheten
inom förvaltningsområdet samt i praktiken
visad ledarförmåga och erfarenhet av ledar-
skap,

3) för direktörerna, cheferna för enheterna
och resultatområdena samt tjänstemän i mot-
svarande tjänsteställning högre högskoleexa-
men samt förtrogenhet med tjänstens upp-
giftsområde och i praktiken visad ledarför-
måga, om inte bestämmelserna i 2 punkten
skall tillämpas på dem på grund av deras
uppgift eller ställning,

4) för högskoleråden, kulturråden, idrotts-
råden, undervisningsråden, byggnadsråden,
revisionsråden och övriga råd samt de kon-
sultativa tjänstemännen högre högskoleexa-
men och förtrogenhet med tjänstens uppgifts-
område, om inte bestämmelserna i 2 eller 3
punkten skall tillämpas på dem på grund av
deras uppgift eller ställning,

5) för regeringsråden, lagstiftningsråden,
upphovsrättsråden, regeringssekreterarna och
juristerna högre högskoleexamen i juridik
samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsom-
råde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3
punkten därutöver skall tillämpas på dem på
grund av deras uppgift eller ställning.

6) för en annan sådan tjänsteman som
fungerar som föredragande vid statsrådets all-
männa sammanträde eller på vars uppgifter
ställs motsvarande krav, högskoleexamen.
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7 §

Utnämning eller anställning av personal

Bestämmelser om utnämning av kansliche-
fen finns i grundlagen. Bestämmelser om de
tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i
reglementet för statsrådet. Planeringschefen
utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän och personalen i arbets-
avtalsförhållande utnämns eller anställs av
ministeriet.

8 §

Förbehållande av beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 37 § reglemen-
tet för statsrådet kan en chef för en verksam-

hetsenhet i enstaka fall förbehålla sig beslu-
tanderätten i ärenden som annars skulle an-
komma på en underlydande.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2010.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen av den 22 maj 2003 om undervis-
ningsministeriet (379/2003) jämte ändringar.

I utnämningsärenden som har anhängig-
gjorts före ikraftträdandet tillämpas behörig-
hetsvillkoren i den upphävda förordningen.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 april 2010

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Kanslichef Harri Skog
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