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Kuvaohjelmatiimin valvontasuunnitelma 2023 

Valvontasuunnitelman tavoitteena on laadukas ja säännöllinen valvonta, joka turvaa kuvaohjelmalain 
(710/2011) lastensuojelullisen tavoitteen toteutumista sekä huomioi kuvaohjelmien ja niiden tarjoamisen 
monimuotoisuuden Suomessa vuonna 2023.  

 

Toimivalta 

KAVI valvoo kuvaohjelmalain noudattamista. Kuvaohjelmalain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on lasten 
suojeleminen heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta. Laissa säädetään kuvaohjelmien (elokuvat, 
tv-ohjelmat, elokuvien ja tv-ohjelmien trailerit ja mainokset sekä digitaaliset pelit) ja tietyiltä osin 
videonjakoalustapalveluiden tarjoamisesta Suomessa sekä kuvaohjelmaluokittelusta ja 
kuvaohjelmaluokittelijoiden toiminnasta. KAVI valvoo, että kuvaohjelmien tarjoajat ja 
kuvaohjelmaluokittelijat täyttävät kuvaohjelmalaissa säädetyt velvollisuutensa. KAVIn toimivaltaan 
kuuluvat siten sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta että kuvaohjelmaluokittelun valvonta. 

KAVIn toimivalta koskee Suomeen sijoittautuneita palveluntarjoajia, eli esimerkiksi ulkomaille 
sijoittautuneita suoratoisto- ja videonjakoalustapalveluita KAVI ei valvo. 

 

KAVI valvoo seuraavia asioita:  

• kuvaohjelmalain noudattamista ja lain lastensuojelullisen tarkoituksen toteutumista 
• Suomessa tapahtuvaa kuvaohjelmien tarjoamista. Tarjoamisella tarkoitetaan julkista esittämistä, 

levittämistä, myymistä, vuokraamista tai muilla keinoin yleisön saataville saattamista. 
• kuvaohjelmien luokittelua eli kuvaohjelmien ikäraja- ja sisältömerkintöjen lainmukaisuutta  
• kuvaohjelmien ikärajojen noudattamista 
• kuvaohjelmaluokittelijoiden luokittelutoiminnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, sekä sitä että 

toiminnassa noudatetaan kuvaohjelmalakia 
• kuvaohjelmien luokittelemista ja merkitsemistä kuvaohjelmalaissa edellytetyllä tavalla ja 

ainoastaan luokiteltujen ja merkittyjen kuvaohjelmien tarjoamista 
• kuvaohjelmien merkitsemistä Suomessa hyväksyttyjen tai PEGI-järjestelmän mukaisten ikäraja- ja 

sisältösymbolien avulla  
• Suomeen sijoittautuneiden kuvaohjelman tarjoajien toimintaa ja lakisääteisten velvollisuuksien 

noudattamista toiminnassaan 
• kuvaohjelmien tarjoajien ilmoittautumista kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin ja valvontamaksun 

suorittamista  
• kuvaohjelmien ilmoittamista kuvaohjelmaluetteloon (IKLU) ja tietojen oikeellisuutta  
• esitysluvan mahdollistamaa luokittelemattomien kuvaohjelmien tarjoamista sekä esitysluvan 

ehtojen toteutumista  
• videonjakoalustapalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuuden täyttämistä 
• kuvaohjelmaluokittelijoiden kouluttautumista kuvaohjelmaluokittelija- ja kertauskoulutuksin sekä 

kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisen edellytyksien täyttymistä, kuten täysi-ikäisyyden 
todistamisen ja hyväksyttävän rikosrekisteriotteen esittämistä koulutuksen yhteydessä  

 

Valvonnan toteutus 
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Kuvaohjelmien tarjoamisen valvontaa ja kuvaohjelmien luokittelun valvontaa kohdistetaan kuvaohjelmien 
tarjoajiin ja kuvaohjelmaluokittelijoihin KAVIn virkahenkilöiden tekemän selvitystyön ja yleisöpalautteen 
perusteella. Yleisöpalautteen antajalle ilmoitetaan, mikäli annettu palaute johtaa toimenpiteisiin.  

Valvonnassa käsiteltäväksi otettuja asioita priorisoidaan lastensuojelullisen merkityksen, aiheen, KAVI:n 
käytettävissä olevien keinojen sekä käytettävissä olevien resurssien perusteella. Lastensuojelullista 
merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon mm. asian haitallisuus lapsen kehitykselle ja sen lapsijoukon 
koko, jota asia koskee.  

Kuvaohjelmaluokittelun valvonnassa valvontaa toteutetaan säännöllisesti niiden 
kuvaohjelmaluokittelijoiden kohdalla, jotka ovat vastikään saaneet pätevyyden luokitella kuvaohjelmia, tai 
jotka osallistuvat kuluvan vuoden aikana KAVIn järjestämään luokittelijoiden kertauskoulutukseen. Lisäksi 
säännöllisesti pyritään valvomaan runsaasti kuvaohjelmaluokitteluita tekeviä luokittelijoita sekä 
luokittelijoita, joihin on kohdistunut valvontaa tavallista vähemmän. Pyrkimyksenä on, että valvontaa 
kohdentuisi systemaattisesti kaikkiin luokittelijoihin. 

Säännöllisen valvonnan lisäksi kuvaohjelmien luokittelun valvonta toteutetaan vuonna 2023 ensisijaisesti 
yleisöpalautteen perusteella.  

 

Valvontakeinot ja seuraamukset 

KAVIn viranomaisvalvonta on luonteeltaan jälkivalvontaa. KAVI toteuttaa valvontaa ensisijaisesti 
ohjeistamalla ja neuvottelemalla. Näiden keinojen osoittautuessa riittämättömiksi on KAVIlla 
kuvaohjelmalain mukaan mahdollisuus seuraaviin toimenpiteisiin: 

• selvityksen pyytäminen kuvaohjelman tarjoajalta tai kuvaohjelmaluokittelijalta 
• kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisen peruuttaminen tai varoituksen antaminen 
• tarkastuskäynnin tekeminen kuvaohjelmien tarjoajan toimipaikassa, kuvaohjelmien 

merkintöjen tarkastaminen sekä tarvittaessa kuvaohjelmien haltuunotto 
• huomautuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen 

Lisäksi KAVI voi tehdä tutkintapyynnön esitutkintaviranomaiselle, jos kyse on kuvaohjelmalain 4, 5, 12, 17 
tai 21 §:ssä säädettyjen velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. 

 


