ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER
DATASPEL
Uppdaterad 10.1.2017
Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran och bildprogram utövar tillsyn över efterlevnaden av bildprogramlag (710/2011).

De som tillhandahåller spel ska göra en anmälan till Nationella audiovisuella
institutet
Den som erbjuder spel för allmänheten regelbundet och i ekonomiskt syfte1 måste göra en anmälan
till Nationella audiovisuella institutet (KAVI). Anmälning ska göras genom att fylla i blanketten på
webbplats.
KAVI tar ut en årlig tillsynsavgift av alla som anmäler sig. Avgiften grundar sig på sättet på vilket
och platsen där spelet erbjuds. Tillsynsavgiften är:
• 200 euro för den som erbjuder offentlig förevisning av spel (till exempel spelhallar) och för annan motsvarande inrättning;
• 100 euro för den som erbjuder spel som bildupptagningar och för annan motsvarande inrättning;
• 400 euro för beställningsprogramtjänst.
Exempel: Företaget X säljer spel som bildupptagningar via en nätbutik och har dessutom en fysisk butik.
Företaget betalar 100 + 100 = 200 euro per år i tillsynsavgift.

Spelens åldersgränser och andra märkningar
Ett spel får säljas (erbjudas) för en person under 18 år endast om det har klassificerats, om inte spelet
har befriats från klassificeringsskyldigheten. I spelet eller i samband med det måste det även finnas
en märkning om åldersgräns och spelets skadliga innehåll.
KAVI godkänner ett alleuropeiskt system för PEGI-klassificering och -märkning att användas i
Finland. Paneuropeiska symbolerna (PEGI), vilka anger spelens anteckningar för åldersgräns och
orsakerna till åldersgränsen:

1
Till regelbundet erbjudande räknas inte till exempel kampanjerbjudande på en bildupptagning eller om försäljaren säljer endast tidningar (som kan inkludera en bildupptagning av ett bildprogram) och som inte idkar försäljning
eller uthyrning av inspelningar. För sporadiska erbjudanden kan dock andra bestämmelser i lagen tillämpas, såsom klassificerings- och märkningsskyldigheten och skyldigheten att se till att åldersgränserna följs.
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Inhemska åldersgräns- och innehållssymbolerna är:

Innehållssymbolen informerar om grunden till åldersgränsen, dvs. sådant innehåll som är skadligt
för barn. Innehåll som är skadligt för barn är våldsamt innehåll, sexuellt innehåll, ångestframkallande innehåll eller annat motsvarande innehåll.

Storleken, platsen och innehållet på de inhemska åldersgränsmärkningarna på
förpackningarna av bildprogram
På den nedre delen av försäljningsförpackningens baksida måste finnas åldersgränssymbol och högst
två viktigaste innehållssymboler på en vit rektangel 12 mm (höjd) x 35mm (bredd) med en vertikal
text ikärajat.fi efter symbolerna. Ett minimum krav av symbolernas storlek är 10 mm (diameter).
Om det finns åldersgränssymbol av ett annat land på förpackningens framsida, måste också den
inhemska åldersgränssymbolen placeras där. På framsidan är minimum storleken av åldersgränssymbolen 12 mm diameter). Storleken får alltid ökas, men ej minskas.
Tryckfärdiga märkningar kan laddas från här.

Tillhandahållaren är skyldig att beakta åldersgränserna och att informera om dessa
Det är förbjudet att erbjuda (överlåta eller offentligt förevisa) digitala spel för minderåriga om spelets
åldersgräns är 18 år.
Den som tillhandahåller spel ska även se till att ett spel, vars åldersgräns är 7, 12 eller 16 år, inte kan
ses/spelas av yngre barn.
Ett spel som sprids på Internet och som är förbjudet för personer under 18 år får erbjudas endast om
en stark elektronisk autentisering används för att kontrollera mottagarens ålder. Mer information om
tjänsteleverantörer som tillhandahåller stark autentisering finns hos Kommunikationsverket.
De som tillhandahåller spel kan utarbeta uppförandekoder för god sed vad gäller tillhandahållande
av spel (till exempel ålderskontroll) och främjande av mediefostran. KAVI kan kontrollera att uppförandekoderna är förenliga med lagen om bildprogram.
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KAVI övervakar att åldersgränserna följs och att informationsskyldigheten fullgörs. Nationella audiovisuella institutet kan förelägga vite om tillhandahållaren trots uppmaningar inte uppfyller sina
lagenliga skyldigheter.

Klassificering av spel och PEGI-klassificerade spel
KAVI alltså godkänner ett alleuropeiskt system för PEGI-klassificering och -märkning att användas i
Finland.
KAVI upprätthåller och utvecklar ett nätbaserat klassificeringssystem för bildprogram (även spel),
men klassificeringen utförs i huvudsak av oberoende klassificerare av bildprogram. KAVI utbildar
klassificerare av bildprogram och övervakar deras arbete. KAVI upprätthåller en förteckning över
klassificerare. För användning av klassificeringssystemet för bildprogram tas en användaravgift, kolla
avgifter. På kavi.fi/sv/meku finns information om både klassificeringsutbildningen och avgifter för
KAVIs klassificeringstjänst.
Tillhandahållaren av spel ska se till att det klassificerade spelet som han eller hon erbjuder antingen
finns i pegi.info speldatabas eller har anmälts till förteckningen (ikärajat.fi) över bildprogram vid
KAVI och att det har märkts vederbörligt med åldersgräns- och innehållssymboler. Varje spel (spelformat) registreras endast en gång.

Spel som befriats från klassificeringsskyldigheten
Klassificeringsskyldigheten gäller inte spel som
1. innehåller enbart
- utbildnings- eller kulturellt material;
- musik eller idrott;
- kunskapstävlingar eller frågesporter alternativt
- annat innehåll som nämns i § 9 i lagen om bildprogram. Behöver ej märkas eller anmälas.
2. som hålls tillgängligt i en tjänst som tillhandahåller mini/casual spel. Tillhandahållaren av tjänsten måste dock följa sina för tjänsten utarbetade uppförandekoder som granskas av KAVI.
3. som innehållsmässigt entydigt riktar sig till vuxna. Ett sådant spel ska märkas med
den här18-symbolen.

Festivaltillstånd
Enligt 11 § i lagen om bildprogram (710/2011) kan Nationella audiovisuella institutet på ansökan
bevilja tillstånd att tillhandahålla bildprogram (också spel), som inte är klassificerade och märkta
i enlighet med lagen om bildprogram, vid ett särskilt evenemang som ordnas för att tillhandahålla
bildprogrammen.
Anvisning baserar sig på lagen om bildprogram (710/2011), finlex.fi

Mer information:
kavi.fi/sv/meku, eller
enheten för mediefostran och bildprogram, enhetschef, biträdande direktör Leo Pekkala,
e-post: leo.pekkala@kavi.fi, tfn 0925 338 008, eller
överinspektör Maarit Pietinen, maarit.pietinen@kavi.fi, tfn 0295 338 002
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