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ANVISNING FÖR DEN SOM OFFENTLIGT 
FÖREVISAR BILDPROGRAM PÅ BIOGRAFER 
OCH PÅ ANDRA OFFENTLIGA PLATSER
Uppdaterad 10.1.2017

Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran och bildprogram utövar tillsyn över efterlev-
naden av bildprogramlag (710/2011).

Tillhandahållaren ska anmäla sig till förteckningen över tillhandahållare vid 
Nationella audiovisuella institutet (KAVI)

För att underlätta tillsynen måste den som tillhandahåller bildprogram1 regelbundet2 och i ekonomiskt 
syfte anmäla sig till förteckningen över tillhandahållare vid KAVI. Tillhandahållaren ska betala en årlig 
tillsynsavgift som grundar sig på sättet på vilket och platsen där bildprogrammet tillhandahålls.

Ett undantag är en inrättning som erbjuder endast innehåll som befriats från klassificerings- och märk-
ningsskyldigheten (se nedan). Då finns ingen anmälningsskyldighet eller skyldighet att betala tillsynsav-
giften.

Den årliga tillsynsavgiften för offentlig förevisning av filmer/bildprogram är 200 euro per inrättning 
Anmälning genom att fylla i blanketten på kavi.fi/sv/enheten-mediefostran-och-bildprogram/alders-
granser/anmalan-om-tillhandahallande.

Åldersgräns- och innehållssymboler för klassificerade bildprogram

Ett bildprogram får förevisas för en person under 18 år endast om det har klassificerats, om inte pro-
grammet har befriats från klassificeringsskyldigheten. I bildprogrammet eller i samband med det måste 
det även finnas en märkning om åldersgräns och dess skadliga innehåll. Åldersgräns- och innehållssym-
bolerna 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 inne-
håll eller annat motsvarande innehåll.

1 Film, TV-program, spel eller annat innehåll som är tänkt att med tekniska medel ses i form av rörliga bilder.
2 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 uthy-
rning av inspelningar. För sporadiska erbjudanden kan dock andra bestämmelser i lagen tillämpas, såsom klassificerings- och 
märkningsskyldigheten och skyldigheten att se till att åldersgränserna följs.

https://kavi.fi/sv/enheten-mediefostran-och-bildprogram/aldersgranser/anmalan-om-tillhandahallande
https://kavi.fi/sv/enheten-mediefostran-och-bildprogram/aldersgranser/anmalan-om-tillhandahallande
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Förevisarna av bildprogram kan tillsammans med hjälp av förhållningsregler komma överens om hur 
ålders- och innehållssymbolerna ska märkas på eller i anslutning till bildprogrammet och hur man ska 
informera om åldersgränserna i samband med marknadsföringen. Nationella audiovisuella institutet 
kontrollerar att förhållningsreglerna är förenliga med lagen.

Förevisaren av bildprogram är skyldig att beakta åldersgränserna och att informera 
om dessa

Förevisning av film/bildprogram för minderåriga är förbjuden om programmets åldersgräns är 18 år. 
Förevisaren av filmen/bildprogrammet ska även se till att ett bildprogram, vars åldersgräns är 7, 12 eller 
16 år, inte kan ses av yngre barn. Om barnet är i sällskap av en myndig person får bildprogrammet dock 
visas för barn som är tre år yngre än åldersgränsen.

Om bildprogram visas i en offentlig inrättning med tillträde för alla åldrar, får endast bildprogram som 
är tillåtna för alla åldrar eller bildprogram som är befriade från klassificerings- och märkningsskyldighe-
ten visas.

KAVI övervakar att åldersgränserna följs och kan förelägga vite om tillhandahållaren trots uppmaningar 
inte uppfyller sina lagenliga skyldigheter. Tillhandahållarna kan med hjälp av förhållningsregler komma 
överens om hur man ska kontrollera barnets ålder. 

Klassificering av bildprogram

KAVI upprätthåller och utvecklar ett nätbaserat klassificeringssystem för bildprogram, men klassifi-
ceringen3 av bildprogram sköts i huvudsak av oberoende klassificerare av bildprogram. KAVI utbildar 
klassificerare av bildprogram och övervakar deras arbete. Nationella audiovisuella institutet upprätthål-
ler en förteckning över klassificerare. I nättjänsten kavi.fi/sv/meku finns information om klassificerings-
utbildningen och priser för KAVIs klassificeringstjänst.

För användning av klassificeringssystemet för bildprogram och anmälning av bildprogram  tas en an-
vändaravgift. Kolla avgifter. 

Förevisaren av bildprogrammet ska se till att det klassificerade programmet som han eller hon förevi-
sar har anmälts till förteckningen över bildprogram (= databasen) vid KAVI (ikärajat.fi) och att det har 
märkts vederbörligt med åldersgräns- och innehållssymboler. Anmälan görs i samband med klassifice-
ringen. Varje bildprogram registreras endast en gång.

Exempel: En film visas för första gången i Finland för allmänheten som en biografföreställning. Filmen 
klassificeras och information om dess åldersgräns och innehåll registreras i KAVIs databas över bildpro-
gram. Därefter kan andra som tillhandahåller filmen (TV, distribuerare av bildupptagningar osv.) använda 
databasens information om åldersgränsen och innehållet för märkning av filmen innan den förevisas för 
allmänheten.

Tillhandahållande av bildprogram utan klassificering

Ett bildprogram som innehåller material som entydigt riktas till vuxna får förevisas utan klassificering. 
Entydigheten innebär att våldsamt, sexuellt eller ångestskapande alternativt annat motsvarande innehåll 
i programmet är skadligt för barn. 

3 En granskningsbedömning av om bildprogrammet är ägnat att inverka skadligt på utvecklingen av ett barn under 
en viss ålder.

https://kavi.fi/sv/om-kavi/enheten-mediefostran-och-bildprogram/aldersgranser/avgifter
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Ett oklassificerat program som entydigt erbjuds för myndiga ska märkas med den här 
18-symbolen.

Den som tillhandahåller program som entydigt riktar sig till vuxna ska en gång per 
år, före utgången av januari, lämna titelförteckning till KAVI över oklassificerade bild-
program, förbjudna för personer under 18 år, som tillhandahölls under föregående 
kalenderår.

Tillhandahållande av program utan klassificering och märkning

Ett bildprogram som inte har klassificerats får förevisas om
1. det innehåller enbart undervisnings- eller kulturellt material;
2. det innehåller enbart musik, idrott eller reproduktioner av idrottsevenemang, kulturella evenemang 

och andaktsstunder eller andra motsvarande evenemang eller tillställningar;
3. det innehåller enbart hobbyverksamhet, välbefinnande, diskussioner, lek, mode, trädgårdsskötsel, 

byggande, matlagning, inredning, kunskapstävlingar, frågesporter eller andra motsvarande ämnen 
som erbjuds för alla åldrar;

4. det innehåller enbart marknadsföringsmaterial för produkter eller tjänster (med undantag av mark-
nadsföringsmaterial för bildprogram);

5. det innehåller enbart material som informerar om ideell eller politisk verksamhet;
6. det innehåller aktuellt nyhetsstoff;
7. det är en direktsändning.

Program som på basis av sitt innehåll har befriats från klassificerings- och märkningsskyldigheten 
märks inte med åldersgräns och man behöver inte heller anmäla dessa till KAVI.

KAVI kan efter ansökan ge tillstånd att förevisa program vid evenemang som ordnas för förevisning av 
program (s.k. festivaltillstånd).

I databasen över bildprogram vid KAVI (ikärajat.fi) kan du kontrollera om bildprogrammet har ett gil-
tigt åldersgränsbeslut.

Anvisning baserar sig på lagen om bildprogram (710/2011), www.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


