ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER
OKLASSIFICERADE BILDPROGRAM SOM ÄR
FÖRBJUDNA FÖR PERSONER UNDER 18 ÅR
Uppdaterad 10.1.2017

Tillhandahållaren ska anmäla sig till förteckningen över tillhandahållare vid
Nationella audiovisuella institutet (KAVI)
För att tillsynen ska kunna genomföras måste den som tillhandahåller bildprogram i ekonomiskt syfte
och regelbundet1 för allmänheten anmäla sig vid KAVI. Tillhandahållaren ska betala en årlig tillsynsavgift som grundar sig på sättet på vilket och platsen där bildprogrammet tillhandahålls.
Om tillhandahållaren tillhandahåller program på flera inrättningar och/eller på flera sätt (till exempel
försäljning av bildupptagningar på Internet samt vid två videouthyrningar) måste en separat avgift betalas för varje inrättning. I exemplet är avgiften för postförsäljning som sker över Internet 100 euro per år
och för två videouthyrningar 2 x 100 euro, dvs. sammanlagt 300 euro per år.
De vanligaste årliga tillsynsavgifterna för tillhandahållande av bildprogram via olika kanaler är:
• 200 euro för inrättning med offentlig förevisning och för annan motsvarande inrättning
• 100 euro för inrättning som tillhandahåller bildupptagningar och för annan motsvarande inrättning
• 400 euro för beställningsprogramtjänst
Exempel: Om man på samma plats förevisar program för allmänheten och hyr ut bildupptagningar för
hemmabruk ska 100 euro + 200 euro = 300 euro per år betalas i tillsynsavgift.
Den som tillhandahåller bildprogram som entydigt riktas till vuxna ska en gång per år, före utgången av
januari, lämna till KAVI titelförteckning över oklassificerade program förbjudna för personer under 18
år som tillhandahålls under föregående kalenderår.

Program som entydigt riktas till vuxna
Ett bildprogram som innehåller material som entydigt riktas till vuxna får tillhandahållas utan klassificering. Entydigheten innebär att våldsamt, sexuellt, ångestskapande alternativt eller annat motsvarande
innehåll i programmet är skadligt för barn.
Ett oklassificerat program som är förbjudet för personer under 18 år märks med den här
18-symbolen.

Åldersgränsen ska följas
Ett program som är förbjudet för personer under 18 år får inte förevisas för minderåriga. Tillhandahållaren är skyldig att säkerställa att mottagaren av programmet är myndig. Vid Internet-distribution (i
beställningsprogramtjänsten) ska stark elektronisk autentisering användas. (Mer information om tjänsteleverantörer som tillhandahåller stark autentisering finns hos Kommunikationsverket.
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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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Tillhandahållare av bildprogram ska informera om åldersgränserna och andra metoder som främjar
barnskydd i samband med tillhandahållandet av programmen. KAVI övervakar att åldersgränserna följs
och att informationsskyldigheten fullgörs.
Tillhandahållare av bildprogram kan utarbeta uppförandekoder för god sed vad gäller tillhandahållande
av bildprogram. KAVI kan kontrollera att uppförandekoderna är förenliga med lagen om bildprogram.
Anvisning baserar sig på lagen om bildprogram (710/2011), finlex.fi

Mer information:
kavi.fi/sv/meku, eller
enhet 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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