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OHJE KUVAOHJELMIA 
TILAUSOHJELMAPALVELUNA (video-on-demand)1  
TARJOAVALLE
Päivitetty 10.1.2017

1. Tarjoajan on ilmoittauduttava Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) 
tarjoajarekisteriin 

Kuvaohjelmia säännöllisesti ja taloudellisessa2 tarkoituksessa tarjoavan on ilmoittauduttava KAVIn tarjo-
ajarekisteriin. Tarjoajalta peritään vuosittain tarjoamistapaan ja -paikkaan perustuvaa valvontamaksua. 

Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa kavi.fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen olevalla 
lomakkeella.

Poikkeuksen muodostaa tarjoaja, joka tarjoaa ainoastaan luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta vapau-
tettuja sisältöjä. Tällöin ei ilmoittautumisvelvollisuutta ole eikä valvontamaksua peritä.

Tilausohjelmapalvelussa kuvaohjelman tarjoamisen vuosittain perittävä valvontamaksu on 400 euroa.

2. Luokiteltujen kuvaohjelmien ikäraja- ja sisältömerkinnät 

Alle 18-vuotialle saa tarjota kuvaohjelman3 vain jos se on luokiteltu, ellei ohjelmaa ole vapautettu luo-
kitteluvelvollisuudesta.  Kuvaohjelmassa tai sen yhteydessä on myös oltava merkintä ikärajasta ja sen 
haitallisesta sisällöstä. Ikäraja- ja sisältömerkinnät ovat:

 
Sisältömerkintä kertoo ikärajan perusteen eli lapsille haitallisen sisällön aiheen. Lapsille haitallista sisäl-
töä on väkivaltainen sisältö, seksuaalinen sisältö, ahdistusta aiheuttava sisältö tai muu näihin rinnastet-
tava sisältö.

Tarjoajat voivat yhdessä sopia (käytännesäännöillä) siitä, miten ikä- ja sisältömerkinnät kuvaohjelmaan 
tai sen yhteyteen merkitään ja miten ikärajoista tiedotetaan markkinoinnin yhteydessä. KAVI tarkastaa, 

1 Palvelu, jossa audiovisuaalisia ohjelmia pidetään käyttäjien saatavilla ohjelmista tehdyn ohjelmaluettelon pohjalta.
2 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.
3 Elokuva, televisio-ohjelma, peli tai muu liikkuvina kuvina katseltavaksi tarkoitettu sisältö.

https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen
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että käytännesäännöt ovat lain mukaisia.

Valtion elokuvatarkastamon tekemät ikärajapäätökset ovat voimassa, kunnes ohjelmat luokitellaan uu-
delleen. Niiden yhteydessä ei ole haitallisuussymboleita. 

Elokuvien ja muiden kuvaohjelmien tarjoajalla velvollisuus noudattaa ikärajoja ja tiedottaa niistä.

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

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava myös siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 
vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. 

Alle 18-vuotiaalta kielletyn ohjelman saa tarjota vain, jos vastaanottajan iän tarkistamiseen käytetään 
vahvaa sähköistä tunnistamista. Vahvan tunnistamisen palveluja tarjoavista lisätietoja Viestintävirastos-
ta, (www.viestintavirasto.fi). Tilausohjelmapalvelussa ohjelmien saatavilla pitämisen yhteydessä tulisi 
olla palvelu, jolla lapsen huoltaja voi estää ohjelman katselemisen.

KAVI valvoo ikärajojen noudattamista ja tiedottamisvelvollisuuden toteuttamista. Se voi asettaa uhkasa-
kon, jos tarjoaja tahallaan ja toistuvasti jättää noudattamatta laissa säädettyjä velvollisuuksiaan. Tarjoajat 
voivat sopia käytännesäännöillä hyvistä kuvaohjelmien tarjoamistavoista ja lapsen iän tarkistamisen 
käytännöistä.

3. Kuvaohjelmien luokittelu

KAVI ylläpitää ja kehittää verkkopohjaista kuvaohjelmien luokittelujärjestelmää, mutta kuvaohjelmien 
luokittelun4 tekee pääosin KAVIn kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat. KAVI valvoo heidän toimin-
taansa. KAVI pitää yllä luetteloa luokittelijoista. 

Kuvaohjelmien luokittelujärjestelmän käytöstä ja kuvaohjelman5 ilmoittamisesta peritään maksu, jonka 
opetus- ja kulttuuriministeriö määrää vuosittain asetuksella. Ks. maksut. Linkistä tiedot myös mm. luo-
kittelukoulutuksen ja KAVIn luokittelupalvelun hinnoista.

Kuvaohjelmien tarjoajan on huolehdittava siitä, että hänen tarjoamansa luokiteltu ohjelma on ilmoitettu 
KAVIn kuvaohjelmaluetteloon (Ikärajat.fi) ja merkitty ikärajamerkinnällä ja mahdollisilla sisältömer-
kinnöillä. Ilmoitus tehdään luokittelun yhteydessä. Jokainen kuvaohjelma luokitellaan ja ilmoitetaan 
vain kerran. Ikärajat.fi-palvelusta voi tarkistaa, onko kuvaohjelma luokiteltu.  

Esimerkki. Elokuva tarjotaan ensimmäisen kerran Suomessa yleisölle elokuvateatteriesityksenä. Elokuva 
luokitellaan ja sen ikäraja- ja sisältömerkintätiedot rekisteröidään KAVIn kuvaohjelmatietokantaan. Muut 
elokuvaa tarjoavat (televisio, tallennejakelu, VoD jne.) käyttävät tietokannasta löytyviä ikäraja- ja sisältö-
tietoja elokuvan merkitsemiseen. 

4. Ilman luokittelua tarjottavat kuvaohjelmat

Luokittelematta saa tarjota kuvaohjelmaa, joka sisältää yksiselitteisesti vain aikuisille tarkoitettua 
aineistoa. Yksiselitteisyys tarkoittaa sitä, että ohjelmassa olevan väkivallan, seksuaalisen tai ahdistusta 
aiheuttavan tai muun niihin rinnastettavan sisällön on oltava haitallista alle 18-vuotiaalle. 

4 Kuvaohjelman katsomiseen perustuva arviointi siitä, onko kuvaohjelma omiaan vaikuttamaan haitallisesti tiettyä 
ikää nuoremman lapsen kehitykseen.
5 Sarjamuotoisen ohjelmakokonaisuuden kohdalla jokainen jakso on luokiteltava erikseen.

https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/maksut
https://luokittelu.kavi.fi/public.html#haku///
http://www.ikarajat.fi/
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Yksiselitteisesti täysi-ikäiselle tarjottava luokittelematon kuvaohjelma on merkittävä 
oheisella 18-merkinnällä (erotuksena luokitellusta alle 18-vuotiailta kielletystä kuva-
ohjelmasta).

Yksiselitteisesti vain aikuisille tarkoitettujen ohjelmien tarjoajan on kerran vuodessa, 
tammikuun loppuun mennessä toimitettava KAVIlle tieto edellisenä kalenterivuonna 
tarjottujen alle 18-vuotiailta kiellettyjen luokittelemattomien kuvaohjelmien nimike-
määrästä ja pyydettäessä myös nimikekohtainen luettelo tarjolla olleista ohjelmista.   

5. Ilman luokittelua ja merkintää tarjottavat ohjelmat

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 luokiteltujen 

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

Luokittelematta ja merkitsemättä saa niin ikään tarjota ohjelmia
1. palvelussa, jossa on yksityisten henkilöiden valmistamia ohjelmia ja ne on valmistettu yksityisen 

henkilön toimesta harrastustarkoituksessa;
2. palvelussa, joka toimii koulutus- tai muun sivistystoiminnan yhteydessä ja ohjelmat on valmistettu 

koulutus- tai muun sivistystoiminnan yhteydessä;
3. palvelussa, jossa pidetään saatavilla (selain/mini)pelejä ja palvelun tarjoaja noudattaa tällaista palve-

lua varten laatimiaan ja KAVIn tarkastamia käytännesääntöjä.

Sisältönsä perusteella luokittelusta vapautettuja ohjelmia ei merkitä, eikä niitä myöskään ilmoiteta KAVIlle.

Ohje perustuu kuvaohjelmalakiin (710/2010), www.finlex.fi

Lisätietoja:

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


