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LICENSVILLKOR FÖR UNDERVISNINGSBRUK, SKOLA 
 
1. Föremål för licensen 
APFI ry beviljar Skolan tillstånd att förevisa och förmedla inhemska spelfilmer i sina egna 
lokaliteter i undervisningen och i morgon- och eftermiddagsklubbsverksamheten på nedan 
preciserade villkor. 
 
2. Material som får användas 
Licensen omfattar de finländska filmproduktioner som räknas upp i förteckningen som APFI 
upprätthåller på sin webbplats (www.apfi.fi). Förevisningstillstånd för annat bruk och av-
inspelningar som inte ingår i förteckningen ska inhämtas separat hos rättsinnehavarna. 
 
3. Anskaffning av material 
Skolan får använda filminspelningar som lagligt säljs, hyrs eller lånas ut eller förmedlas via 
streamingtjänster till allmänheten. Undervisningspersonal kan också spela in en film på tv, varvid 
inspelningen får sparas högst två år från sändningstidpunkten. 
 
4. Ersättning  
Skolan betalar APFI en årlig ersättning, som bestäms enligt följande: grundskola och gymnasium: 
2 € / elev som registrerats för läsåret / kalenderår. Till den sammanlagda summan läggs 24 % 
mervärdesskatt. Skolan sänder APFI uppgiften om elevantalet per e-post före utgången av januari 
varje år. Elevantalet under det första året uppges i samband med att ansökan om tillstånd lämnas 
in. Ersättningen för det första året betalas från ansökningsdagen till årets slut i proportion till 
antalet månader som återstår av läsåret. APFI har rätt att justera priset för följande år genom att 
meddela om saken före utgången av september under det innevarande året. Om skolan inte 
godkänner höjningen, kan den säga upp tillståndet enligt punkt 7. 
 
5. Rapportering om användningen 
Skolan sänder APFI skriftliga uppgifter om vilka filmupptagningar (namn) som har använts och 
antalet visningar specificerade enligt läroinrättning. Meddelandet om användning kan göras på en 
blankett som finns på APFIs webbplats. 
 
6. Övriga tillståndsärenden 
Skolan ansvarar själv för Teosto-licensen som behövs för användning av filmer i undervisningen 
utöver detta tillstånd, liksom för övriga tillstånd som står utanför detta avtal. 
 
7. Ikraftträdande och upphörande 
Tillståndet träder i kraft när APFI meddelar att ansökan har godkänts. Det är i kraft tills vidare. 
APFI eller tillståndsmottagaren kan säga upp tillståndet med ett skriftligt uppsägningsmeddelande 
senast före utgången av oktober under respektive år, och då upphör tillståndet att gälla den 31 
december vid utgången av uppsägningsåret. Tillståndet kan upphävas omedelbart, om man har 
brutit mot dess villkor och den som brutit mot villkoren inte har rättat till situationen inom en månad 
från den skadelidande partens reklamation. Om tillståndet upphävs på grund av en orsak på 
tillståndsmottagarens sida, har APFI rätt att behålla/få hela den avtalade årsersättningen. 


