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kuvaohjelmalain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuvaohjelmalain (710/2011) 18 §, 6 luvun otsikko sekä 30 ja 31 §, sellaisina kuin

niistä ovat 18, 30 ja 31 § laissa 673/2013, seuraavasti:

18 §

Kuvaohjelmaluettelo

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti yl-
läpitää julkista kuvaohjelmaluetteloa. Kuva-
ohjelmaluetteloon merkitään 17 §:n 2 mo-
mentin 2—6 kohdan mukaiset tiedot sekä
tieto 21 §:n ja 30 §:n 1 momentin mukaisista
toimenpiteistä.

6 luku

Muutoksenhaku

30 §

Muutoksenhaku luokittelupäätökseen

Kuvaohjelmaluokittelijan luokittelupäätök-
seen saa asianosainen vaatia oikaisua Kansal-
liselta audiovisuaaliselta instituutilta siten
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin
luokittelupäätökseen ja 1 momentin mukai-
seen oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla kuvaoh-
jelmalautakuntaan 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista siten kuin hallinto-

lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lauta-
kunnan on käsiteltävä valitus kiireellisenä.

Instituutin luokittelupäätös ja oikaisuvaati-
muksen johdosta antama päätös voidaan
panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta, jollei muutoksenhakuviranomainen
toisin määrää.

31 §

Muutoksenhaku Kansallisen audiovisuaalisen
instituutin muuhun päätökseen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisen
peruuttamista koskevaan päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Muuhun kuin 30 §:ssä tarkoitettuun ja ku-
vaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisen pe-
ruuttamista koskevaan instituutin päätökseen
saa asianosainen vaatia oikaisua siten kuin
hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen kuvaohjel-
maluokittelijaksi hyväksymisen peruutta-
mista koskevassa asiassa saa hakea muutosta
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valittamalla siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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