ANVISNINGAR TILL DEN SOM TILLHANDAHÅLLER
BILDPROGRAM SOM UPPTAGNINGAR
Uppdaterad 10.1.2017

Leverantören ska anmäla sig till Nationella audiovisuella institutets register
Leverantörer som tillhandahåller bildprogram regelbundet och i ekonomiskt syfte1 ska för att underlätta
tillsynen göra en anmälan till KAVIs register över bildprogramsleverantörer. Leverantören ska uppge
alla platser där program tillhandahålls. KAVI tar ut en årlig tillsynsavgift baserad på vilket sätt och på
hur många platser leverantören tillhandahåller bildprogram.
Ett undantag är leverantörer som endast tillhandahåller bildprogram som är befriade från klassificering och
märkning (se nedan). Då är leverantören inte skyldig att anmäla programmen eller betala tillsynsavgift.
Den årliga tillsynsavgiften för tillhandahållande av bildprogram som upptagningar är 100 euro.
Exempel. Om leverantör tillhandahåller program på flera verksamhetsställen och/eller på flera olika sätt
(till exempel försäljning av upptagningar på internet och två videouthyrningar) tas en separat avgift ut för
varje verksamhetsställe. I exempelfallet är avgiften för postorderförsäljningen 100 euro per år och för de två
videouthyrningarna 2 x 100 euro, således 300 euro per år.

Ålders- och innehållsmärkning av klassificerade bildprogram
Endast klassificerade bildprogram2 får tillhandahållas barn under 18 år, såvida programmen inte är
befriade från klassificering. Det ska också i programmet eller i samband med det finnas en märkning
som anger åldersgränsen och programmets skadliga innehåll. Innehållsmärkningen anger grunden för
åldersgränsen, det vill säga vilket slag av för barn skadligt innehåll som programmet har. Med det avses
att programmet på grund av våldsinslag, sexuellt innehåll eller genom att skapa ångest eller på något annat jämförbart sätt kan ha skadlig inverkan på barn.
Åldersgräns- och innehållsmärkningarna är:

1
Att tillhandahålla regelbundet är till exempel inte att tillhandahålla en upptagning i kampanjsyfte eller tidningsförsäljning (det kan förekomma upptagningar av bildprogram tillsammans med tidningar). Tillfälligt tillhandahållande
berörs dock av lagens andra bestämmelser, såsom klassificerings- och märkningsskyldigheten och skyldigheten att iaktta
åldergränser.
2
Filmer, tv-program, spel och annat innehåll som är avsett att med tekniska medel ses i form av rörliga bilder.
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Storleken, platsen och innehållet på åldersgränsmärkningarna på förpackningarna av
bildprogram
Upptagningens försäljningsförpackning ska märkas med bildprogrammets åldersgräns och högst två
skadlighetssymboler. Om bildprogrammet har fler än två skadlighetssymboler ska förpackningen förses
med de två viktigaste.
Programmets åldersgränssymbol och högst två viktigaste innehållssymboler placeras på den nedre delen
av försäljningsförpackningens baksida 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).
Storleken får alltid ökas, men ej minskas.
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). KAVI önskar att åldersgränsen anges på framsidan på alla upptagningar, eftersom det
gör det lättare att observera åldersgränsen till exempel när filmer säljs på nätet.
Tryckfärdiga märkningar kan laddas från kavi.fi/sv/meku/aldersgranser/tryckfardiga-markningar.
Om förpackningen innehåller fler program som har olika åldersgränser ska förpackningen förses med
symbolerna för åldersgräns och innehåll för programmet med den högsta åldersgränsen.

Programleverantören är skyldig att iaktta åldersgränserna och informera om dem
Det är förbjudet att tillhandahålla bildprogram för minderåriga om programmet har åldersgränsen 18 år.
Leverantören ska se till bildprogram med 7, 12 eller 16 års åldersgräns inte är tillgängliga för barn som
är yngre än åldersgränsen. När bildprogram tillhandahålls som upptagningar ska kundens ålder kontrolleras. Leverantörerna kan genom uppförandekoder komma överens om goda förfaranden för kontroll av
barns ålder.
KAVI utövar tillsyn över efterlevnaden av åldersgränserna och kan utdöma vite, om en leverantör trots
uppmaning försummar sina skyldigheter i lagen.

Klassificeringen av bildprogram
KAVI upprätthåller och utvecklar ett nätbaserat klassificeringssystem för bildprogram, men största delen av klassificeringen3 görs av självständiga och oberoende bildprogramsklassificerare, som utbildas och
övervakas av institutet. KAVI för ett register över kvalificerade bildprogramsklassificerare.
För användningen av klassificeringssystemet för bildprogram och anmälning av bildprogram4 uttas en
avgift (kolla avgifter).
Leverantörerna av ett bildprogram ska se till att de klassificerade program som de tillhandhåller har
anmälts till institutets bildprogramsförteckning (= databas) och försetts korrekt med åldersgräns- och
innehållsmärkning. Anmälan görs i samband med klassificeringen. Varje bildprogram registreras endast
en gång.
3
En på tittande av bildprogrammet grundad bedömning av om det är ägnat att ha skadlig inverkan på utvecklingen
hos barn under en viss ålder.
4
I fråga om programhelheter i serieform klassificeras varje del för sig.
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Exempel. En film tillhandahålls första gången för publik i Finland som en biografföreställning. Filmen klassificeras och uppgifterna om dess åldersgräns- och innehållsmärkning registreras i institutets bildprogramsdatabas. Därefter använder andra som tillhandahåller filmen (tv, distribution av upptagningar osv.) databasens uppgifter om åldergräns och innehåll i märkningen av filmen innan den tillhandahålls publiken.

Bildprogram som tillhandahålls utan klassificering
Entydigt bara för vuxna
Ett program behöver inte klassificeras om det innehåller material som entydigt bara är avsett för vuxna.
Med entydighet avses att programmet på grund av våldsinslag, sexuellt innehåll eller genom att skapa
ångest eller på något annat jämförbart sätt kan ha skadlig inverkan på barn.
Oklassificerade bildprogram som tillhandahålls entydigt för vuxna ska förses med
den här 18-märkningen.
Varje leverantör av bildprogram avsedda entydligt för vuxna ska årligen före utgången
av januari informera KAVI om antalet titlar av oklassificerade bildprogram förbjudna
under 18 år som leverantören tillhandahållit under föregående kalenderår och på begäran även lämna
en förteckning över de här programmens titlar.
Bildprogram som är befriade utgående från innehåll
Bildprogram får tillhandahållas utan klassificering, om de:
1. uteslutande innehåller undervisnings- eller bildningsmaterial;
2. uteslutande innehåller musik, idrott eller återgivningar av motions- eller kulturevenemang eller
andaktsstunder eller andra liknande tillställningar;
3. uteslutande innehåller hobbyarbete, välbefinnande, diskussioner, lek, mode, trädgårdsskötsel, byggande, matlagning, inredning, frågesporter, frågelekar eller andra liknande teman för alla åldrar;
4. uteslutande innehåller material för marknadsföring av varor eller tjänster (med undantag för material för marknadsföring av bildprogram);
5. uteslutande innehåller information om ideell eller politisk verksamhet;
6. innehåller aktuellt nyhetsstoff;
7. är direktsända till innehållet.
Program, som är befriade från klassificering på grund av sitt innehåll, märks inte med åldersgräns men
om distributören vill kan omslaget märkas:

Gamla beslut om åldersgränser
Om ett bildprogram som granskats av Statens filmgranskningsbyrå (före år 2012) ges ut på nytt (introduceras på marknaden på nytt) som upptagning (fysisk kopia, Blu-ray, jubileumspublikation osv.) ska
programmet klassificeras på nytt för att erhålla innehållssymboler innan det bjuds ut till publiken.
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I KAVIs databas ikärajat.fi kan man kontrollera om ett bildprogram har ett giltigt beslut om åldersgräns.
Anvisning baserar sig på lagen om bildprogram (710/2011), www.finlex.fi

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