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OHJE ALLE 18-VUOTIAILTA KIELLETTYJÄ  
LUOKITTELEMATTOMIA KUVAOHJELMIA 
TARJOAVALLE
Päivitetty 10.1.2017

Tarjoajan on ilmoittauduttava Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) 
tarjoajarekisteriin

Kuvaohjelmia säännöllisesti ja taloudellisessa1 tarjoavan on ilmoittauduttava KAVIn tarjoajarekisteriin. 
Ilmoittautuminen tehdään  sähköisesti osoitteessa kavi.fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi olevalla lo-
makkeella. 

KAVI perii vuosittain tarjoamistapaan ja -paikkojen määrään perustuvaa valvontamaksua. 

Kun tarjoaja tarjoaa ohjelmia useassa toimipaikassa ja/tai usealla tavalla (esimerkiksi tallennemyyn-
tiä internetissä ja kahdessa videovuokraamossa) peritään kustakin tarjoamispaikasta erillinen maksu. 
Esimerkkitapauksessa maksu on internetissä tapahtuvan postimyynnin osalta 100 euroa vuodessa ja 
kahdesta videovuokraamosta 2 x 100 euroa vuodessa eli yhteensä 300 euroa vuodessa.

Yleisimmät tarjoamisen vuosittaiset valvontamaksut eri tarjoamiskanavissa ovat:
•	 Julkisina esityksinä tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 200 euroa.
•	 Tallenteina tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 100 euroa.
•	 Tilausohjelmapalvelu 400 euroa.

Tarjoajan on kerran vuodessa, tammikuun loppuun mennessä toimitettava KAVIlle tieto edellisenä ka-
lenterivuonna tarjottujen alle 18-vuotiailta kiellettyjen luokittelemattomien kuvaohjelmien nimikemää-
rästä ja pyydettäessä myös nimikekohtainen luettelo.   

Luokittelematon, ainoastaan aikuisille tarkoitettu, kuvaohjelma

Aikuisille (18 vuotta täyttäneille) saa tarjota kuvaohjelmia ilman ikärajaluokittelua. Tällaisten ohjelmien 
on kuitenkin oltava yksiselitteisesti aikuisille tarjottavaksi tarkoitettu. Yksiselitteisyys tarkoittaa sitä, että 
ohjelmassa olevan väkivallan, seksuaalisen tai ahdistusta aiheuttavan tai muun niihin rinnastettavan 
sisällön on oltava alle 18-vuotiaille haitallista. 

Luokittelematon alle18-vuotiailta kielletty ohjelma merkitään oheisella 18-merkillä. 
(Luokiteltujen, alle 18-vuotiailta kiellettyjen ohjelmien ikämerkintä on erilainen.)

Rikoslaissa kielletään raakaa väkivaltaa tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan tai 
kuvaohjelman tai tiedoston levittäminen. KAVI ei valvo kuvaohjelmien rikoslain vastai-
sia sisältöjä, ainoastaan ikämerkintöjen oikeellisuutta ja ikärajojen noudattamista. 

Ikärajaa noudatettava

Alle 18-vuotiaalta kiellettyä ohjelmaa ei saa tarjota alaikäiselle. Tarjoaja on velvollinen varmistamaan, 
että ohjelman vastaanottaja on täysi-ikäinen. Internet-jakelussa (tilausohjelmapalvelussa tai tallenne-
myynnissä) on käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista (vahvan tunnistamisen palveluja tarjoavista 
saa lisätietoja Viestintävirastosta, www.viestintavirasto.fi). 

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

https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi
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Kuvaohjelmia tarjoavan on tiedotettava ikärajoista ja muista lasten suojelemista edistävistä keinoista 
ohjelmien tarjoamisen yhteydessä. KAVI valvoo ikärajojen noudattamista ja tiedottamisvelvollisuuden 
toteuttamista. KAVI voi asettaa uhkasakon, jos tarjoaja kehotuksista huolimatta ei täytä laissa säädettyjä 
velvollisuuksiaan.

Kuvaohjelmien tarjoajat voivat laatia käytännesääntöjä hyvän kuvaohjelmien tarjoamisen tavasta. KAVI 
voi tarkastaa, että käytännesäännöt ovat lain mukaisia.

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

Lisätietoja: 

kavi.fi/meku, tai
mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö, apulaisjohtaja Leo Pekkala, 
sähköposti: leo.pekkala@kavi.fi, puhelin: 0295 338 008, tai
ylitarkastaja Maarit Pietinen, sähköposti: maarit.pietinen@kavi.fi, puhelin: 0295 338 002


