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OHJE KUVAOHJELMIA ELOKUVATEATTERISSA JA 
MUUALLA JULKISESTI ESITTÄVÄLLE
Päivitetty 3.1.2017

Kuvaohjelmia tarjoavan ilmoittauduttava Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 
(KAVI) tarjoajarekisteriin

Kuvaohjelmia säännöllisesti ja taloudellisessa1 tarkoituksessa julkisesti esittävän on ilmoittauduttava 
KAVIn tarjoajarekisteriin. Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa kavi.fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajak-
si-ilmoittautuminen olevalla lomakkeella. Tarjoajan on ilmoitettava kaikki tarjoamispaikkansa. . Jos 
yleisölle tarjotaan vain luokittelu- ja merkintä-velvollisuudesta vapautettuja sisältöjä, ei ilmoittautumis-
velvollisuutta ole.

KAVI perii vuosittain tarjoamistapaan ja -paikkojen määrään perustuvaa valvontamaksua. Elokuvien/
kuvaohjelmien julkisen esittämisen vuosittainen valvontamaksu 200 euroa kutakin toimipaikkaa kohti.

Luokiteltujen kuvaohjelmien ikäraja- ja sisältömerkinnät 

Alle 18-vuotialle saa esittää kuvaohjelman2 vain jos se on luokiteltu, ellei ohjelmaa ole vapautettu luokit-
teluvelvollisuudesta.  Kun kuvaohjelmaa tarjotaan yleisölle, on siinä tai sen yhteydessä on myös oltava 
ikärajamerkintä ja merkintä 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. Kuvaohjelmien esittäjät voivat yhdessä sopia käytännesäännöillä siitä, miten ikä- ja sisältö-
merkinnät kuvaohjelmaan tai sen yhteyteen merkitään ja miten ikärajoista tiedotetaan markkinoinnin 
yhteydessä. KAVI voi tarkastaa, että käytännesäännöt ovat lain mukaisia.

1 Ilmoittautumis- ja valvontamaksun maksamisvelvollisuus ei koske esimerkiksi yksittäisen kuvaohjelman esitysti-
laisuuden järjestäjää tai liikennöitsijää, joka esittää liikennevälineissä kuvaohjelmia. Satunnaista esittämistoimintaa 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
https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen
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Kuvaohjelman esittäjän on noudatettava ikärajoja ja tiedotettava niistä

Elokuvan/kuvaohjelman esittäminen alaikäiselle on kielletty, jos ohjelman ikäraja on 18 vuotta.

Elokuvan/kuvaohjelman esittäjän on huolehdittava myös siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 
tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Jos lapsi on täysi-ikäisen seurassa, saa 
kuvaohjelman kuitenkin esittää kolme vuotta ikärajaa nuoremmalle. Kolmen vuoden joustoa ei saa 
soveltaa ikärajaan 18.

Jos kuvaohjelmaa esitetään julkisessa tilassa, johon pääsee kaikenikäiset, ei siellä saa esittää muita kuin 
kaikenikäisille sallittuja tai luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta vapautettuja kuvaohjelmia.

KAVI valvoo ikärajojen noudattamista ja voi asettaa uhkasakon, jos tarjoaja kehotuksista huolimatta ei 
täytä laissa säädettyjä velvollisuuksiaan. Tarjoajat voivat sopia käytännesäännöillä lapsen iän tarkistami-
sen hyvistä käytännöistä.

Kuvaohjelmien luokittelu

KAVI ylläpitää ja kehittää verkkopohjaista kuvaohjelmien luokittelujärjestelmää. Kuvaohjelmien luo-
kittelun3 tekee pääosin itsenäiset, KAVIn kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat. KAVI valvoo heidän 
toimintaansa. KAVI myös pitää yllä luetteloa hyväksytyistä luokittelijoista. Kavi.fi/meku-sivustolla on 
tietoa luokittelukoulutuksesta ja KAVIn perimistä maksuista. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää 
asetuksella maksuista.

Kuvaohjelman esittäjän 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. Muut 
elokuvaa tarjoavat (televisio, tallennejakelu jne.) käyttävät tietokannassa olevia ikäraja- ja sisältösymbole-
ja elokuvan merkitsemiseen ennen sen tarjoamista yleisölle. 

Ikärajat.fi-palvelusta voi tarkistaa, onko kuvaohjelmalla voimassaoleva ikärajapäätös. Jos ohjelmaa ei 
löydy tietokannasta, on se luokiteltava ennen sen esittämistä, ellei kyseessä ole luokittelusta vapautettu 
sisältö.  

Ilman luokittelua tarjottavat kuvaohjelmat

Luokittelematta saa esittää kuvaohjelmaa, joka sisältää yksiselitteisesti ainoastaan aikuisille tarkoitettua 
aineistoa. Yksiselitteisyys tarkoittaa sitä, että ohjelmassa olevan väkivallan, seksuaalisen tai ahdistusta 
aiheuttavan tai muun niihin rinnastettavan sisällön on oltava haitallista lapsille. 

Yksiselitteisesti vain aikuisille tarjottava luokittelematon kuvaohjelma on merkittävä 
oheisella 18-merkinnällä.

Yksiselitteisesti ainoastaan aikuisille tarkoitettuja ohjelmien tarjoajan (eli myös esittä-
jän) on kerran vuodessa, tammikuun loppuun mennessä toimitettava KAVIlle edel-
lisenä kalenterivuonna tarjottujen alle 18-vuotiailta kiellettyjen luokittelemattomien 
kuvaohjelmien nimekemäärästä ja pyydettäessä myös nimikekohtainen luettelo.

3 Kuvaohjelman katsomiseen perustuva arviointi siitä, onko kuvaohjelma omiaan vaikuttamaan haitallisesti tiettyä 
ikää nuoremman lapsen kehitykseen.

https://kavi.fi/fi/kansallinen-audiovisuaalinen-instituutti/mediakasvatus-ja-kuvaohjelmayksikko
https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/maksut
http://ikarajat.fi/
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Ilman luokittelua ja merkintää tarjottava ohjelma

Luokittelematta saa esittää 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, raken-

tamista, ruuanlaittoa, sisustamista, tietokilpailuja, visailuja tai muita vastaavia kaikenikäisille tarjot-
tavia aiheita;

4. sisältää yksinomaan tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa (lukuun ottamatta kuvaohjelmi-
en markkinointiaineistoa);

5. sisältää yksinomaan aatteellisesta tai poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa;
6. sisältää ajankohtaista uutisaineistoa;
7. on sisällöltään suora lähetys.

Sisältönsä perusteella luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta vapautettuja ohjelmia ei merkitä ikärajalla 
eikä niitä myöskään ilmoiteta KAVIlle.

Luokittelematon kuvaohjelma voidaan kuitenkin merkitä merkinnällä:

Lupa esittää kuvaohjelmia ilman luokittelua erityisessä tilaisuudessa (festivaalilupa)

KAVI voi hakemuksesta antaa luvan esittää ohjelmia esittämistä varten järjestettävässä erityisessä tilai-
suudessa (ns. festivaalilupa). Lupa anotaan erillisellä lomakkeella. Lupa on maksullinen lukuun ottamat-
ta yleishyödyllisen yhteisön anomaa lupaa. 

Ohje perustuu kuvaohjelmalakiin (710/2011)

Lisätietoja: 

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


