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OHJE DIGITAALISTEN PELIEN TARJOAJALLE
Päivitetty 3.1.2017

Digitaalisten pelien tarjoajan ilmoittauduttava Kansalliselle audiovisuaaliselle 
instituutille

Pelejä säännöllisesti ja taloudellisessa1 tarkoituksessa tarjoavan on ilmoittauduttava kuvaohjelmien 
tarjoajaksi. Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa kavi.fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittau-
tuminen olevalla lomakkeella.

KAVI perii vuosittain jokaiselta tarjoajalta toimipaikkojen määrään ja tarjoamistapaan perustuvaa 
valvontamaksua. Valvontamaksu on:
•	 pelejä julkisina esityksinä tarjoavasta (esim. pelihallit) toimipaikasta ja muusta vastaavasta toi-

mintapaikasta 200 euroa; 
•	 pelejä tallenteina tarjoavasta toimipaikasta ja muusta vastaavasta toimintapaikasta 100 euroa; 
•	 tilausohjelmapalvelusta 400 euroa.

Esimerkki: Yritys X myy pelejä tallenteina verkkokaupan kautta ja sen lisäksi sillä on kivijalkamyymä-
lä. Yritys maksaa valvontamaksua 100 + 100 = 200 euroa vuodessa.  

Pelien ikäraja- ja muut merkinnät

Alle 18-vuotialle saa tarjota pelin vain jos se on luokiteltu, ellei se ole vapautettu luokitteluvelvolli-
suudesta.  Pelissä tai sen yhteydessä on myös oltava merkintä ikärajasta ja sen haitallisesta sisällöstä. 
KAVI päättää tai hyväksyy merkintöjen ulkoasun.

Yleiseurooppalaiset pelien ikäraja- ja sisältömerkinnät (PEGI):

1 Säännöllistä tarjoamista ei esimerkiksi ole kampanjaluoteisesti yhden tallenteen tarjoaminen tai lehtimyynti 
(lehtien yhteydessä saattaa olla kuvaohjelmatallenteita). Satunnaista tarjoamista koskevat kuitenkin muut lain määräyk-
set, kuten luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuus ja ikärajojen noudattamisvelvollisuus.

https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen
https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen
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Kotimaiset ikäraja- ja sisältösymbolit:

KAVI hyväksyy PEGI-luokittelut. Jos pelissä ei ole PEGI-merkintää, on se luokiteltava Suomessa ja 
käytettävä kotimaisia merkintöjä.

Sisältömerkintä kertoo ikärajan perusteen eli lapsille haitallisen sisällön syyn. Lapsille haitallista 
sisältöä on väkivaltainen, seksuaalinen, ahdistusta aiheuttava tai muu näihin rinnastettava sisältö.
Pelissä tai sen yhteydessä on oltava ikämerkinnät, kun peliä tarjotaan yleisölle. 

Tallenteena tarjottavassa pelissä ikämerkintä (ikä- ja mahdolliset haitallisuussymbolit) sijoitetaan 
myyntipakkauksen takakannen alaosaan valkoisen suorakaiteen sisään. Suorakaiteen vähimmäis-
koko on 12 mm x 35 mm. Symbolien vähimmäiskoko on 10 mm (halkaisija). Suorakaiteen oikeaan 
reunaan painetaan pystysuoraan teksti ikärajat.fi.
 
Jos myyntipakkauksen etukannessa on toisen maan ikärajasymboli, on kotimainen ikärajasymboli 
merkittävä myös etukanteen. Etukannen ikäsymbolin halkaisijan on oltava vähintään 12 mm. 

Kotimaiset painokelpoiset ikämerkinnät voi ladata osoitteesta 
kavi.fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoaminen/painokelpoiset-ikarajasymbolit

Tarjoajalla velvollisuus noudattaa ikärajoja ja tiedottaa niistä

Pelin tarjoajan on huolehdittava siitä että peli, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ei ole tätä ikärajaa 
nuoremman lapsen pelattavana tai katseltavana. Kun peliä pelataan julkisessa tilassa, voi ikärajaa 
kolme vuotta nuorempi pelata ja olla läsnä, jos hän on täysi-ikäisen seurassa.

Jos pelin ikäraja on 18, on sen tarjoaminen (luovuttaminen ja julkinen esittäminen) alaikäiselle kiel-
letty. Kolmen vuoden joustosäännös ei koske ikärajaa 18.

Verkkojakelussa alle 18-vuotiaalta kielletyn pelin saa tarjota vain, jos vastaanottajan iän tarkistami-
seen käytetään vahvaa sähköistä tunnistamista. Vahvan tunnistamisen palveluja tarjoavista lisätietoja 
Viestintävirastosta, www.ficora.fi. 

Pelien tarjoajat voivat keskenään sopia hyvistä käytännöistä esimerkiksi iän tarkistamiseen ja media-
kasvatuksen edistämiseen liittyen. KAVI voi tarkastaa, että käytännesäännöt ovat kuvaohjelmalain 
mukaisia.

https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoaminen/painokelpoiset-ikarajasymbolit
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KAVI valvoo ikärajojen noudattamista ja tiedottamisvelvollisuuden toteuttamista. Se voi asettaa uh-
kasakon, jos tarjoaja kehotuksista huolimatta ei täytä laissa säädettyjä velvollisuuksiaan. 

Pelin luokittelu

KAVI ylläpitää ja kehittää verkkopohjaista kuvaohjelmien (myös pelien) luokittelujärjestelmää, mut-
ta kuvaohjelmien luokittelun2 tekevät pääosin itsenäiset ja riippumattomat kuvaohjelmaluokittelijat. 
KAVI kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijat ja valvoo heidän toimintaansa. KAVI pitää yllä luetteloa 
hyväksytyistä kuvaohjelmaluokittelijoista. 

Kuvaohjelmien luokittelujärjestelmän käytöstä ja kuvaohjelman ilmoittamisesta3 peritään maksu, 
jonka suuruus määrätään vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (ks. maksut). 

Pelien tarjoajan on huolehdittava siitä, että hänen tarjoamansa peli on joko PEGI-luokiteltu ja mer-
kitty tai luokiteltu Suomessa ja merkitty suomalaisin ikämerkinnöin. 

Luokittelusta vapautetut pelit 

Luokittelusta on vapautettu peli, joka 
•	 sisältää yksinomaan 

- opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa; 
- musiikkia tai urheilua; 
- tietokilpailuja tai visailuja tai muuta kuvaohjelmalain 9 §:ssä mainittua sisältöä. 

•	 jota pidetään saatavilla mini-/selainpelejä tarjoavassa palvelussa. Palvelun tarjoajan on kuitenkin 
noudatettava palvelua varten laatimiaan ja KAVIn tarkastamia käytännesääntöjä. 

•	 joka on sisällöltään yksiselitteisesti aikuisille tarkoitettu. Tällainen peli on merkittävä tällaisella 
18-merkinnällä:

Festivaalilupa

KAVI voi hakemuksesta antaa luvan esittää kuvaohjelmia (myös pelejä) niiden esittämistä varten 
järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa, esimerkiksi messutapahtumassa. Anomus liitteineen toi-
mitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi tai kirjallisena Kansallinen audiovisuaalisen 
instituutin postiosoitteeseen (viite: MEKU-yksikkö). Lupa on maksullinen, lukuun ottamatta yleis-
hyödyllisiä yhteisöitä. Ks. maksut.

Ohje perustuu kuvaohjelmalakiin (710/2011), finlex.fi

2 Kuvaohjelman katsomiseen perustuva arviointi siitä, onko kuvaohjelma omiaan vaikuttamaan haitallisesti tiet-
tyä ikää nuoremman lapsen kehitykseen.
3 Sarjamuotoisen ohjelmakokonaisuuden kohdalla jokainen jakso luokitellaan erikseen.

https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/luokittelu/hyvaksytyt
https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/maksut
https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/maksut
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Lisätietoja:
 
www.kavi.fi/meku,  
mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö, apulaisjohtaja Leo Pekkala, sähköposti:
leo.pekkala@kavi.fi, puhelin: 0295 338 008, 
ylitarkastaja Maarit Pietinen, puhelin: 0295 338 002, sähköposti: maarit.pietinen@kavi.fi


