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OHJEITA KUVAOHJELMIA TALLENTEINA 
TARJOAVALLE
Päivitetty 10.1.2017

1. Tarjoajan ilmoittauduttava Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 
tarjoajarekisteriin

Kuvaohjelmia säännöllisesti ja taloudellisessa1 tarkoituksessa yleisölle tarjoavan on ilmoittauduttava 
KAVIn tarjoajarekisteriin. Tarjoajan on ilmoitettava kaikki tarjoamispaikkansa. KAVI perii vuosittain 
tarjoamistapaan ja -paikkojen määrään perustuvaa valvontamaksua. 

Ilmoittautumisvelvollisuus ei kuitenkaan koske kuvaohjelmien tarjoajaa, joka tarjoaa ainoastaan luokit-
telu- ja merkintävelvollisuudesta vapautettuja ohjelmasisältöjä (ks. kohta 5.)

Tallennejakelun osalta valvontamaksu on 100 euroa.

Esimerkki. Jos kuvaohjelman tarjoaja myy tallenteita verkkokaupassa ja kahdessa kivijalkamyymälässä on 
maksu 3 x 100 euroa eli yhteensä 300 euroa vuodessa.

Tarjoajaksi ilmoittaudutaan lomakkeella, jonka osoite on 
kavi.fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen.

2. Luokiteltujen kuvaohjelmien ikäraja- ja sisältömerkinnät 

Alle 18-vuotialle saa tarjota kuvaohjelman2 vain jos se on luokiteltu, ellei ohjelmaa ole vapautettu luo-
kitteluvelvollisuudesta.  Kuvaohjelmassa tai sen yhteydessä on myös oltava merkintä ikärajasta ja sen 
haitallisesta sisällöstä. Sisältömerkintä kertoo ikärajan perusteen eli lapsille haitallisen sisällön aiheen. 
Lapsille haitallista sisältöä on väkivaltainen, seksuaalinen, ahdistusta aiheuttava tai muu näihin rinnas-
tettava sisältö.

Tallenteena tarjottavassa kuvaohjelmassa ikämerkintä (ikärajasymbolit ja enintään kaksi merkittävintä 
haitallisuussymbolia) sijoitetaan myyntipakkauksen takakannen alaosaan, valkoisen suorakaiteeseen. 
Suorakaiteen vähimmäiskoko on 12 mm x 35 mm. Symbolien vähimmäiskoko on 10 mm (halkaisija). 

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.
2 Elokuva, televisio-ohjelma, peli tai muu liikkuvina kuvina teknisin menetelmin katseltavaksi tarkoitettu sisältö.

https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen
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Suorakaiteen oikeaan reunaan painetaan pystysuoraan teksti ikärajat.fi
 
Jos myyntipakkauksen etukannessa on toisen maan ikärajasymboli, on kotimainen ikärajasymboli mer-
kittävä myös etukanteen. Etukannen ikäsymbolin halkaisijan on oltava vähintään 12 mm. KAVI toivoo, 
että ikäraja merkittäisiin etukanteen aina, koska se parantaa ikärajan näkyvyyttä esimerkiksi verkko-
kauppamyynnissä

Jos julkaisussa on useampi ohjelma, joilla on eri ikärajoja, on pakkaukseen merkittävä ikärajaltaan kor-
keimman ohjelman ikäraja- ja sisältösymbolit.

3. Tarjoajan on noudatettava ikärajoja ja tiedotettava niistä

Kuvaohjelman tarjoaminen alaikäiselle on kielletty, jos ohjelman ikäraja on 18 vuotta.

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, 
ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Kuvaohjelmia tallenteina tarjottaessa on asiakkaan ikä 
varmistettava. Tarjoajat voivat sopia hyvistä lapsen iän tarkistamisen käytännöistä.

KAVI valvoo ikärajojen noudattamista ja voi asettaa uhkasakon, jos tarjoaja kehotuksesta huolimatta ei 
täytä velvollisuuksiaan.

4. Kuvaohjelmien luokittelu

KAVI ylläpitää verkkopohjaista kuvaohjelmien luokittelujärjestelmää, mutta pääosan kuvaohjelmien 
luokittelusta3 tekevät itsenäiset ja riippumattomat kuvaohjelmaluokittelijat, jotka KAVI kouluttaa, ja 
joita KAVI valvoo. Luettelo hyväksytyistä kuvaohjelmaluokittelijoista on KAVIn verkkosivuilla. KAVI 
tarjoaa myös luokittelupalvelua, jonka hinta määräytyy liiketaloudellisin perustein (ks. maksut).

Kuvaohjelmien luokittelujärjestelmän käytöstä ja kuvaohjelman ilmoittamisesta4 peritään maksu, jonka 
suuruus määrätään vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (ks. maksut). 

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava siitä, että hänen tarjoamansa luokiteltu ohjelma on ilmoitettu 
KAVIn kuvaohjelmaluetteloon (=tietokantaan) ja merkitty asianmukaisesti ikäraja- ja sisältömerkinnäl-
lä. Ilmoitus tehdään luokittelun yhteydessä. Jokainen kuvaohjelma rekisteröidään vain kerran. 

Esimerkki. Elokuva tarjotaan ensimmäisen kerran Suomessa yleisölle elokuvateatteriesityksenä. Elokuva 
luokitellaan ja sen ikäraja- ja sisältömerkintätiedot rekisteröidään KAVIn kuvaohjelmatietokantaan. Tä-
män jälkeen muut elokuvaa tarjoavat (televisio, tallennejakelu jne.) käyttävät tietokannassa olevia ikäraja- 
ja sisältötietoja elokuvan merkitsemiseen ennen sen tarjoamista yleisölle. 

5. Ilman luokittelua tarjottava kuvaohjelma

5.1. Yksiselitteisesti vain aikuisille

Luokittelematta saa tarjota kuvaohjelmaa, joka sisältää yksiselitteisesti aikuisille tarkoitettua aineistoa. 
Yksiselitteisyys tarkoittaa sitä, että ohjelmassa olevan väkivallan, seksuaalisen tai ahdistusta aiheuttavan 
tai muun niihin rinnastettavan sisällön on oltava haitallista lapsille. Esimerkiksi televisiosarjoja Pieni talo 
preerialla tai Ihmemies MacGyver ei saa tarjota 18-ikärajalla. 

3 Kuvaohjelman katsomiseen perustuva arviointi siitä, onko kuvaohjelma omiaan vaikuttamaan haitallisesti tiettyä 
ikää nuoremman lapsen kehitykseen.
4 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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Yksiselitteisesti täysi-ikäiselle tarjottava luokittelematon kuvaohjelma on merkittävä 
oheisella 18-merkinnällä.

Yksiselitteisesti aikuisille tarkoitettujen ohjelmien tarjoajan on kerran vuodessa, tam-
mikuun loppuun mennessä toimitettava KAVIlle tieto edellisenä kalenterivuonna tar-
jottujen alle 18-vuotiailta kiellettyjen luokittelemattomien kuvaohjelmien nimikemää-
rästä ja pyydettäessä myös nimikekohtainen luettelo tarjol-la pidetyistä ohjelmista.   

5.2. Sisältönsä perusteella vapautettu kuvaohjelma

Luokittelematta saa tarjota kuvaohjelman, joka
1. sisältää yksinomaan opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa;
2. sisältää yksinomaan musiikkia, urheilua tai toisinnoksia liikunta-, kulttuuri- tai hartaustilaisuuksista 

taikka muista vastaavista tilaisuuksista tai tapahtumista;
3. sisältää yksinomaan askartelua, hyvinvointia, keskustelua, leikkiä, muotia, puutarhanhoitoa,
4. rakentamista, ruuanlaittoa, sisustamista, tietokilpailuja, visailuja tai muita vastaavia kaikenikäisille 

tarjottavia aiheita;
5. sisältää yksinomaan tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa (lukuun ottamatta kuvaohjelmi-

en markkinointiaineistoa);
6. sisältää yksinomaan aatteellisesta tai poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa;
7. sisältää ajankohtaista uutisaineistoa;
8. on sisällöltään suora lähetys.

Sisältönsä perusteella luokittelusta vapautettuja ohjelmia ei merkitä ikärajalla, mutta levittäjä voi halu-
tessaan painaa tallenteen kanteen merkinnän:

 
6. Valtion elokuvatarkastamon ikärajapäätökset

Jos Valtion elokuvatarkastamon tarkastama kuvaohjelma julkaistaan uudelleen (tuodaan uudelleen 
markkinoille) tallenteena (fyysisenä kopiona, Blu-ray, juhlajulkaisu jne.), on se ennen ohjelman tarjoa-
mista yleisölle luokiteltava uudelleen sisältösymbolien saamiseksi. 

Ikärajat.fi-verkkopalvelusta voi tarkistaa, onko kuvaohjelmalla voimassaoleva ikärajapäätös. Jos ohjel-
maa, jota ei ole vapautettu luokitteluvelvollisuudesta ei löydy tietokannasta, on se luokiteltava ennen sen 
tarjoamista.  

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

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

http://ikarajat.fi/

