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Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjel-
man luokittelupäätökseen tyytymätön asianosai-
nen voi tehdä kuvaohjelmalain (710/2011) 30 §:n 
mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kansal-
liselle audiovisuaaliselle instituutille.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemään 
kuvaohjelman luokittelupäätökseen haetaan 
muutosta valittamalla kuvaohjelmalautakuntaan. 
Tämä ohje ei koske Kansallinen audiovisuaalisen 
instituutin tekemiä luokittelupäätöksiä.

Asianosainen

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon luokitte-
lupäätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-
taa (asianosainen). 

Asianosaisen katsotaan saaneen luokittelupää-
töksestä tiedon, kun luokittelu on julkaistu Kan-
sallisen audiovisuaalisen instituutin kuvaohjel-
maluettelossa.  

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus kuvaohjelmaluokittelijan te-
kemään luokitukseen on tehtävä 30 päivän ku-
luessa luokittelupäätöksen julkaisemisesta ku-
vaohjelmaluettelossa. Jos luokittelupäätöksen 
julkaisupäivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, helatorstai tai 
juhannusaatto, alkaa oikaisuvaatimusaika sitä 
seuraavana arkipäivänä.  Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus-
aatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraava-
na arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös 
sähköpostitse toimitettu asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta lain sähköisestä 

asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 
mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 – kuvaohjelman luokittelupäätös, johon hae-

taan oikaisua,
 – miten päätöstä luokittelua halutaan oikaista-

vaksi
 – millä perusteella luokittelua halutaan oikais-

tavaksi
 – millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä 

on oikeutettu tekemään vaatimuksen 
 – oikaisuvaatimuksen tekijä
 – oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi-
kaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tä-
män nimi ja yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi viedä vaatimuksen teki-
jä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi 
omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähkö-
postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin 
oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se 
ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päi-
vänä ennen aukioloajan päättymistä. 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin aukiolo-
aika on kello 9.00–16.15.

Oikaisuvaatimus on maksullinen

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös 
maksaa 90 euroa. Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti lähettää oikaisuvaatimuksen johdosta 
antamansa päätöksen postitse oikaisuvaatimuk-
sen tekijälle sekä tiedoksi kuvaohjelman alun pe-
rin  luokitelleelle kuvaohjelmaluokittelijalle.

Oikaisuvaatimusohje kuvaohjelmaluokittelijan tekemään luokitukseen 
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on 
seuraava:
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kavi.fi
Postiosoite: PL 16, 00501 Helsinki
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 
Helsinki
Puhelinvaihde:  0295 338 000

Jatkovalitus

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kuvaoh-
jelmakuokittelijan luokittelupäätöstä koskevaan 
oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen hae-
taan muutosta kuvaohjelmalautakunnalta 14 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
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Den som är missnöjd med ett klassificeringsbe-
slut av en klassificerare av bildprogram kan fram-
ställa en skriftlig begäran om omprövning hos 
Nationella audiovisuella institutet som stadgad i 
30 § i lagen om bildprogram (710/2011). 

Ett beslut om klassificering av ett bildprogram 
som fattats av Nationella audiovisuella institutet 
får överklagas genom besvär hos bildprograms-
nämnden. Denna anvisning gäller inte klassifice-
ringsbeslut som fattats av Nationella audiovisu-
ella institutet.

En part

Omprövning får begäras av den som beslut avser 
eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påver-
kas av klassificeringsbeslutet.

En part anses ha fått del av ett beslut efter det har 
getts ut i den offentliga förteckningen över bild-
program förd av Nationella audiovisuella institu-
tet.

Tidsfrist för omprövningsbegäran

Begäran om ett klassificeringsbeslut av en klas-
sificerare av bildprogram ska begäras inom 30 
dagar från den dag beslutet har getts ut i den of-
fentliga förteckningen över bildprogram förd av 
Nationella audiovisuella institutet. Dagen för del-
fåendet räknas inte i den bestämda tiden. Om den 
sista dagen för den bestämda tiden är helgdag, 
lördag, självständighetsdagen, första maj, julaf-
tonen eller midsommaraftonen, för begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsbegärans form och innehåll

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. 
Elektroniska dokument per e-post uppfyller kra-
vet på skriftligt form.

Anvisning om hur man begär omprövning om ett klassificeringsbeslut 
av en klassificerare av bildprogram

I begäran om omprövning ska uppges:
 – det klassificeringsbeslut av bildprogram som 

begäran om omprövning gäller 
 – på vilket grunder klassificeringsbeslut av bild-

program omprövning begärs
 – på vilka grunder den som begär omprövning 

är berättigad att göra detta
 – omprövningssökandens namn
 – omprövningssökandens kontaktuppgifter

Om omprövningssökandens talan förs av hans 
lagliga företrädare eller ombud eller om någon 
annan person har uppgjort besväret skall i be-
svärsskriften även uppges namn och kontaktupp-
gifter för denna person.

Frambefordrandet av omprövningsbegäran

Omprövningsskriften kan lämnas in personligen 
eller av ett befullmäktigat ombud. På avsändarens 
eget ansvar kan omprövningsbegäran sändas med 
post, e-post eller genom bud. Om den sänds med 
post skall den lämnas till posten i så god tid att 
den kommer fram senast den sista dagen av om-
prövningsbegärantiden före tjänstetidens slut. 

Nationella audiovisuella institutet är öppet kl.  
9.00–16.15.

Omprövningsbegäran är avgiftsbelagd

Avgift för beslut till följd av begäran om ompröv-
ning är 90 euro. Nationella audiovisuella institu-
tet sänder beslutet som gäller om omprövnings-
begäran om klassificeringsbeslut av klassificerare 
av bildprogram per post till den som gjort om-
prövningsbegäran och till och med till den klassi-
ficerare av bildprogram som ursprungligen klas-
sificerat program.
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Omprövningsmyndigheten

Omprövningen begärs hos Nationella audiovisu-
ella institutet.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter
E-postadress: kirjaamo@kavi.fi
Postadress: PB 16, 00501 Helsingfors
Besöksadress: Sörnäs strandväg 25A, 00500 Hel-
singfors
Telefonväxel: 0295 338 000

Fullföljd

Ett omprövningsbeslut som fattats av Nationella 
audiovisuella institutet som gäller ett klassifice-
ringsbeslut av en klassificerare av bildprogram 
får överklagas genom besvär hos bildprograms-
nämnden.

 


