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L a k i

N:o 1433

kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on Suomessa
yleisön saataville saatettujen kansallisen kult-
tuurin aineistojen säilyttäminen tuleville su-
kupolville ja saattaminen tutkijoiden ja mui-
den tarvitsijoiden käyttöön.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:
1) Suomessa valmistettuihin painotuottei-

siin ja tallenteisiin, jotka on tarkoitettu levi-
tettäviksi yleisölle;

2) ulkomailla valmistettuihin painotuottei-
siin ja tallenteisiin, jotka on tarkoitettu levi-
tettäviksi yleisölle Suomessa tai jotka on

Suomessa yleisölle levittämistä varten erik-
seen muunnettu;

3) Suomessa sijaitsevilla palvelimilla ole-
viin verkkoaineistoihin sekä muihin verkko-
aineistoihin, jotka on tarkoitettu yleisön saa-
taville Suomessa;

4) televisio- ja radiotoiminnasta annetun
lain (744/1998) 7 §:n 1 momentin mukaisen
ohjelmistoluvan saaneen tai 7 b §:n mukaisen
ilmoituksen tehneen televisio- tai radiotoi-
minnan harjoittajan taikka Yleisradio Oy:n
alkuperäisiin televisio- ja radio-ohjelmistoi-
hin ja niihin sisältyviin ohjelmiin;

5) kotimaisen tuottajan valmistamiin julki-
sesti esitettäviksi tarkoitettuihin elokuviin ja
niiden mainos- ja muuhun tiedotusaineistoon;
sekä

6) ulkomaisen tuottajan valmistamiin julki-
sesti esitettäviksi tarkoitettuihin elokuviin ja
niiden mainos- ja muuhun tiedotusaineistoon,
jos elokuvan ja muun aineiston tallettami-
sesta on sovittu.

Tämä laki ei koske tietoverkon välityksellä
saatavilla olevia arkistolaissa (831/1994) tar-
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koitettuja asiakirjoja, lukuun ottamatta ylei-
sön saataville tarkoitettuja julkaisuja. Tämä
laki ei koske myöskään sellaista elokuvaa,
johon sovelletaan arkistolakia.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) painotuotteella aineistoa, joka sisältää

kirjoitusta, merkkejä tai kuvia ja josta on
teknistä menetelmää käyttäen valmistettu
useita kappaleita paperille tai vastaavalle
alustalle;

2) pienpainatteella mainosta, esitettä ja
hinnastoa sekä muita niihin verrattavia paino-
tuotteita;

3) sanomalehdellä vähintään kerran vii-
kossa ilmestyvää painotuotetta, joka sisältää
pääasiassa uutisia sekä selostavia ja kommen-
toivia kirjoituksia ajankohtaisista asioista yh-
teiskuntaelämän eri aloilta;

4) tallenteella aineistoa, joka sisältää
ääntä, kuvaa tai merkkejä ja joka on teknistä
menetelmää käyttäen tallennettu teknisen
laitteen avulla käytettävälle alustalle;

5) verkkoaineistolla tietoverkoissa saata-
villa olevaa aineistoa;

6) televisio- ja radio-ohjelmistolla ohjel-
mien muodostamaa ennalta valikoitua koko-
naisuutta, johon sisältyvät ohjelmien välissä
lähetettävät aineistot ja ohjelmiin mahdolli-
sesti liittyvät oheis- ja lisäpalvelut ja niiden
sisältämät aineistot;

7) televisio- ja radio-ohjelmalla ohjelmaa,
joka on näytelmäteos, dokumentaarinen teos,
audiovisuaalinen taideteos taikka joka perus-
tuu kirjalliseen teokseen, sävellysteokseen tai
erityistä taustatutkimusta edellyttävään tai
muuhun alkuperäiskäsikirjoitukseen;

8) elokuvalla teosta, joka voidaan teknisin
keinoin esittää liikkuvina kuvina;

9) valmistajalla sitä, joka valmistaa 1—4
kohdassa tarkoitetun aineiston kappaleet;

10) julkaisijalla sitä, jonka aloitteesta ja
vastuulla aineiston kappaleita saatetaan kaup-
paan tai muuten levitetään yleisölle;

11) verkkojulkaisijalla sitä, jonka aloit-
teesta ja vastuulla verkkoaineisto saatetaan
yleisön saataville.

2 luku

Painotuotteet ja tallenteet

4 §

Luovutusvelvollisuus

Suomessa valmistetuista painotuotteista ja
tallenteista on luovutettava kappaleet seuraa-
vasti:

1) muusta painotuotteesta kuin pienpainat-
teesta ja sanomalehdestä kuusi kappaletta;

2) pienpainatteesta kaksi kappaletta;
3) sanomalehdestä yksi kappale;
4) elokuvan sisältävästä tallenteesta kaksi

kappaletta;
5) muusta tallenteesta yksi kappale.
Jos 1 momentissa tarkoitettuja painotuot-

teita ja tallenteita julkaistaan yhtenä kokonai-
suutena sen vuoksi, että ne on tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä, luovutetaan tällaisesta
kokonaisuudesta lisäksi yksi kappale.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut paino-
tuotteet ja tallenteet luovutetaan Kansalliskir-
jastoon lukuun ottamatta elokuvan sisältäviä
tallenteita, jotka luovutetaan Kansalliseen au-
diovisuaaliseen arkistoon.

Luovutusvelvollisuus ei koske:
1) pienpainatteita ja tallenteita, joiden tie-

dollinen, kuvallinen tai äänellinen sisältö on
erityisen vähäinen;

2) painotuotteiden ja tallenteiden muutta-
mattomia lisäpainoksia;

3) vain ulkomailla julkaistavia painotuot-
teita ja tallenteita;

4) pistekirjoituksella valmistettuja tuot-
teita; eikä

5) taidegraafisia alkuperäisvedoksia.
Mitä 4 momentissa säädetään, koskee vas-

taavasti ulkomailla valmistettua painotuotetta
ja tallennetta.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee
myös ulkomailla valmistettua painotuotetta ja
tallennetta, jos sitä on tuotu maahan vähin-
tään 50 kappaletta.

Kunkin vuosineljänneksen aikana valmis-
tetut painotuotteet ja tallenteet on luovutet-
tava 30 päivän kuluessa tämän ajanjakson
päättymisestä. Ulkomailla valmistetut paino-
tuotteet ja tallenteet on luovutettava 30 päi-
vän kuluessa siitä, kun ne on tuotu maahan.
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5 §

Luovutusvelvolliset

Kappaleet 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuista painotuotteista ja tallenteista luovuttaa
niiden valmistaja. Elokuvatallenteen kappa-
leet luovuttaa tallenteen levittäjä.

Kappaleet 4 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuista painotuotteista ja tallenteista luovuttaa
niiden julkaisija.

Kappaleet 4 §:n 5 momentissa tarkoite-
tuista ulkomailla valmistetuista painotuot-
teista ja tallenteista luovuttaa niiden julkaisija
tai, jos julkaisijalla ei ole toimipaikkaa Suo-
messa, niiden maahantuoja.

6 §

Muut painotuotteita ja tallenteita koskevat
säännökset

Kuhunkin 4 §:ssä tarkoitettua aineistoa
koskevaan lähetykseen on liitettävä kaksi lä-
hetysluetteloa, joista toinen jää Kansalliskir-
jastoon tai Kansalliseen audiovisuaaliseen ar-
kistoon ja toinen palautetaan luovuttajalle va-
rustettuna merkinnällä, että lähetys on vas-
taanotettu. Luettelosta tulee käydä ilmi lähe-
tykseen sisältyvien painotuotteiden ja tallen-
teiden tunnistetiedot, lukumäärä sekä
maininta siitä, mitä ajanjaksoa lähetys kos-
kee.

Jollei painotuotteeseen tai tallenteeseen ole
merkitty valmistusvuotta, on luovutusvelvol-
lisen se siihen lisättävä arkistointikelpoisella
menetelmällä, joka ei vahingoita aineistoa.

Tämän luvun mukaisesti luovutettavien
painotuotteiden ja tallenteiden omistusoikeus
siirtyy sille laitokselle, johon aineisto 21 §:n
mukaan sijoitetaan säilytettäväksi.

3 luku

Verkkoaineisto

7 §

Verkkoaineiston haku ja tallentaminen

Kansalliskirjaston tehtävänä on ohjelmalli-
sesti hakea ja tallentaa yleisön saatavilla ole-
vaa verkkoaineistoa tietoverkoista. Haetta-
vaan ja tallennettavaan verkkoaineistoon tu-

lee sisällyttää edustavasti ja monipuolisesti
tietoverkoissa eri aikoina yleisön saatavilla
olevaa aineistoa.

Kansalliskirjasto voi käyttää 1 momentin
mukaisten tehtävien suorittamisessa apuna
ulkopuolisia. Kansalliskirjaston tulee huoleh-
tia siitä, että ulkopuoliset sitoutuvat toimi-
maan tämän lain mukaisesti.

8 §

Velvollisuus verkkoaineiston haun mahdollis-
tamiseen ja luovuttamiseen

Verkkojulkaisijan tulee mahdollistaa 7
§:ssä tarkoitetun verkkoaineiston haku ja tal-
lentaminen tai luovuttaa aineisto Kansallis-
kirjastolle, jos aineistoa ei voida hakea ja
tallentaa ohjelmallisesti. Jos verkkojulkaisija
ei voi mahdollistaa verkkoaineiston hakua ja
tallentamista, hänen tulee luovuttaa aineisto.

Velvollisuus aineiston haun mahdollista-
miseen ja luovuttamiseen ei koske verkkoai-
neistoja, joiden tiedollinen, kuvallinen tai
äänellinen sisältö on erityisen vähäinen, eikä
avoimissa tietoverkoissa oleviin uutis- tai
keskusteluryhmiin taikka muihin vastaaviin
palveluihin sisältyviä aineistoja.

Velvollisuus aineiston luovuttamiseen ei
koske verkkoaineistoja, joiden luovuttaminen
on teknisesti mahdotonta tai aineiston huo-
mattavan laajuuden vuoksi kohtuutonta.

Verkkojulkaisijan tulee mahdollistaa ai-
neiston haku ja tallentaminen tai luovuttaa
aineisto 60 päivän kuluessa siitä, kun Kansal-
liskirjasto on ilmoittanut julkaisijalle tämän
pykälän mukaisesta velvollisuudesta ja esittä-
nyt pyynnön toimittaa aineisto. Jos pyyntö
koskee verkkoaineistoa, jota ei vielä ole saa-
tettu yleisön saataville, 60 päivän aika laske-
taan siitä, kun aineisto on saatettu yleisön
saataville. Kirjaston tulee hakea ja tallentaa
aineisto 14 päivän kuluessa siitä, kun verkko-
julkaisija on mahdollistanut aineiston hake-
misen ja tallentamisen, jollei kirjaston ja
verkkojulkaisijan kesken toisin sovita.

9 §

Muut verkkoaineistoa koskevat säännökset

Opetusministeriö vahvistaa Kansalliskir-
jaston esityksestä suunnitelman verkkoaineis-
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tojen hakemisen ja tallentamisen laajuudesta
sekä verkkoaineistojen luovuttamiskäytän-
nöistä. Suunnitelmassa otetaan huomioon
Kansalliskirjaston käytettävissä olevat tekni-
set ja taloudelliset resurssit, lain tarkoituksen-
mukaisen tutkimuksen ja kulttuurihistorialli-
sen arkistoinnin tarpeet samoin kuin verkko-
julkaisijoiden tasapuolinen kohtelu.

Verkkoaineisto tulee tallentaa ja arkistoida
siten, että aineiston alkuperäisyys on toden-
nettavissa ja että tiedoista käy ilmi aineiston
alkuperäinen sijaintipaikka ja tallennusajan-
kohta. Luovutettavaan verkkoaineistoon tulee
sisällyttää tieto aineiston alkuperäisestä si-
jaintipaikasta.

Kansalliskirjaston tulee toimittaa verkkoai-
neiston luovuttamista tai haun mahdollista-
mista koskeva pyyntö ensisijaisesti verkkoai-
neiston julkaisijan tai muun ylläpitäjän säh-
köpostiosoitteeseen. Pyyntö voi koskea joko
verkkojulkaisijan tiettyä aineistoa tai laajem-
min tietynlaisia aineistoja.

Tämän luvun mukaisesti luovutettavien
tallenteiden omistusoikeus siirtyy Kansallis-
kirjastolle.

4 luku

Televisio- ja radio-ohjelmat

10 §

Televisio- ja radio-ohjelmistojen tallentami-
nen

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston teh-
tävänä on tallentaa televisio- ja radio-ohjel-
mistoja. Tallennettaviin ohjelmistoihin tulee
sisällyttää edustavasti ja monipuolisesti eri
aikoina yleisölle lähetettäviä televisio- ja
radio-ohjelmistoja.

Arkisto voi käyttää 1 momentin mukaisten
tehtävien suorittamisessa apuna ulkopuolisia.
Arkiston tulee huolehtia siitä, että ulkopuoli-
set sitoutuvat toimimaan tämän lain mukai-
sesti.

11 §

Velvollisuus televisio- ja radio-ohjelmien tal-
lettamiseen

Kotimaisen tuottajan valmistaman televisi-

ossa tai radiossa lähettämistä varten tehdyn
televisio- tai radio-ohjelman alkuperäisaineis-
ton omistajan on 90 päivän kuluessa ohjel-
man ensimmäisestä lähettämisestä talletettava
alkuperäisaineisto tai sitä teknisesti vastaava
aineisto Kansalliseen audiovisuaaliseen arkis-
toon tai muuhun arkiston tähän tarkoitukseen
hyväksymään säilytystilaan. Mitä tässä mo-
mentissa säädetään omistajasta, koskee vas-
taavasti sitä, jolla muuten on oikeus määrätä
aineistosta.

Kotimaisen tuottajan valmistamana pide-
tään ohjelmaa, jonka tuottaja on Suomen kan-
salainen, Suomessa vakituisesti asuva henkilö
tai Suomen lainsäädännön mukaan perustettu
oikeushenkilö, jolla on sääntömääräinen koti-
paikka, keskushallinto tai päätoimipaikka
Suomessa. Kotimaisen tuottajan valmista-
mana pidetään myös ohjelmaa, joka on val-
mistettu yhteistyössä ulkomaisen tuottajan
kanssa, jos yhteistuotannon kotimaisella osa-
puolella on oikeus määrätä ohjelman esittä-
misestä Suomessa.

Edellä 1 momentissa säädettyä velvolli-
suutta ei kuitenkaan ole, jos arkisto on kirjal-
lisesti kieltäytynyt vastaanottamasta aineis-
toa. Arkistolla on oikeus saada ohjelma kat-
sottavaksi tai kuultavaksi ennen arkistoin-
nista tai säilytyspaikasta päättämistä.

12 §

Sopimukseen perustuva televisio- ja radio-
ohjelman tallettaminen

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto voi
sopia kotimaisen tuottajan kanssa myös
muun 11 §:ssä tarkoitettuun televisio- tai
radio-ohjelmaan liittyvän aineiston tallettami-
sesta arkistoon tai muuhun säilytystilaan.

Arkisto voi sopia kotimaisen tuottajan
kanssa myös muun kuin 11 §:ssä tarkoitetun
ohjelman ja ohjelmaan liittyvän aineiston tal-
lettamisesta arkistoon tai muuhun säilytysti-
laan.

Arkisto voi sopia ulkomaisen tuottajan
kanssa televisio- tai radio-ohjelman ja ohjel-
maan liittyvän aineiston tallettamisesta arkis-
toon.
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13 §

Muut televisio- ja radio-ohjelmia koskevat
säännökset

Opetusministeriö vahvistaa Kansallisen au-
diovisuaalisen arkiston esityksestä suunnitel-
man televisio- ja radio-ohjelmistojen tallenta-
misen laajuudesta sekä televisio- ja radio-
ohjelmien tallettamiskäytännöistä. Suunnitel-
massa otetaan huomioon audiovisuaalisen ar-
kiston käytettävissä olevat tekniset ja talou-
delliset resurssit, lain tarkoituksenmukaisen
tutkimuksen ja kulttuurihistoriallisen arkis-
toinnin tarpeet sekä tuottajien tasapuolinen
kohtelu.

Televisio- ja radio-ohjelman alkupe-
räisaineiston tai sitä teknisesti vastaavan ai-
neiston tallettamisesta ja muusta kuin tämän
lain mukaisesta käytöstä tulee tehdä kirjalli-
nen sopimus. Jollei toisin ole sovittu, talletet-
tua aineistoa saadaan käyttää tämän lain mu-
kaisesti.

Aineiston tallettajan tulee tallettamisen yh-
teydessä antaa arkistolle luettelo ja kuvailu-
tiedot talletettavasta aineistosta.

Arkisto vastaa talletetun aineiston säilymi-
sestä. Arkiston on tarvittaessa ennen alkupe-
räisaineiston tai sen kopion luovuttamista tut-
kimus- tai muuhun käyttöön valmistettava ai-
neistosta uusi kopio. Mitä tässä momentissa
säädetään arkistosta, koskee myös sitä, joka
säilyttää talletettua aineistoa muussa säilytys-
tilassa.

Talletettavan aineiston omistusoikeus ei
siirry Kansalliselle audiovisuaaliselle arkis-
tolle. Ohjelman oikeuksien haltijalla on oi-
keus saada talletettu ohjelma haltuunsa ja
käyttöönsä tekijänoikeuslain (404/1961) mu-
kaisten oikeuksien toteuttamiseksi.

Mitä tässä pykälässä säädetään televisio- ja
radio-ohjelmien tallettamisesta, sovelletaan
myös ohjelmiin liittyvän muun aineiston tal-
lettamiseen ja säilyttämiseen.

5 luku

Elokuvat

14 §

Velvollisuus elokuvan tallettamiseen

Kotimaisen tuottajan valmistaman, muun

kuin yksinomaan televisiota varten tehdyn
elokuvan alkuperäisaineiston omistajan on
viiden vuoden kuluessa elokuvan valmistu-
misesta talletettava alkuperäisaineisto tai sitä
teknisesti vastaava aineisto Kansalliseen au-
diovisuaaliseen arkistoon tai muuhun arkis-
ton tähän tarkoitukseen hyväksymään säily-
tystilaan. Mitä tässä momentissa säädetään
omistajasta, koskee vastaavasti sitä, jolla
muuten on oikeus määrätä aineistosta.

Kotimaisen tuottajan valmistamana pide-
tään elokuvaa, jonka on valmistanut Suomen
kansalainen, Suomessa vakituisesti asuva
henkilö tai Suomen lainsäädännön mukaan
perustettu oikeushenkilö, jolla on sääntömää-
räinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoi-
mipaikka Suomessa. Kotimaisen tuottajan
valmistamana pidetään myös elokuvaa, joka
on valmistettu yhteistyössä ulkomaisen tuot-
tajan kanssa, jos elokuvan alkuperäisaineisto
säilytetään Suomessa.

Edellä 1 momentissa säädettyä velvolli-
suutta ei kuitenkaan ole, jos arkisto on kirjal-
lisesti kieltäytynyt vastaanottamasta aineis-
toa. Arkistolla on oikeus saada elokuva kat-
sottavakseen ennen arkistoinnista tai säilytys-
paikasta tehtävää päätöstä.

15 §

Velvollisuus esityskopion ja elokuvan tiedo-
tusaineiston tallettamiseen

Muun kuin yksinomaan televisiota varten
tehdyn kotimaisen elokuvan tuottajan on tal-
letettava Kansalliseen audiovisuaaliseen ar-
kistoon yksi esityskopio elokuvasta ja kappa-
leet elokuvan mainos- ja muusta tiedotusai-
neistosta kolmen vuoden kuluessa elokuvan
valmistumisesta. Esityskopion tallettamisvel-
vollisuutta ei ole, jos elokuvasta on olemassa
vain yksi esityskopio tai tallettamista on siitä
aiheutuvien kustannusten vuoksi muutoin pi-
dettävä ilmeisen kohtuuttomana. Mitä tässä
pykälässä säädetään tuottajasta, koskee vas-
taavasti muuta oikeuksien haltijaa, jolla on
oikeus määrätä elokuvan esityskopioiden val-
mistamisesta.
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16 §

Sopimukseen perustuva elokuvan
tallettaminen

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto voi
sopia kotimaisen tuottajan kanssa myös 14
§:ssä tarkoitettuun elokuvaan liittyvän aineis-
ton tallettamisesta arkistoon.

Arkisto voi sopia ulkomaisen tuottajan
kanssa Suomessa julkisesti esitetyn elokuvan
sekä elokuvan mainos- ja muun tiedotusai-
neiston tallettamisesta arkistoon.

17 §

Muut elokuvia koskevat säännökset

Tämän luvun mukaisen elokuvan alkupe-
räisaineiston tai sitä teknisesti vastaavan ai-
neiston tallettamisesta ja käytöstä tulee tehdä
kirjallinen sopimus. Jollei toisin ole sovittu,
talletettua aineistoa saadaan käyttää tämän
lain mukaisesti.

Aineiston tallettajan tulee tallettamisen yh-
teydessä antaa arkistolle luettelo ja kuvailu-
tiedot talletettavasta aineistosta.

Arkisto vastaa talletetun aineiston säilymi-
sestä. Arkiston on tarvittaessa ennen alkupe-
räisaineiston tai sen kopion luovuttamista tut-
kimus- tai muuhun käyttöön valmistettava ai-
neistosta uusi kopio. Mitä tässä momentissa
säädetään arkistosta, koskee myös sitä, joka
säilyttää talletettua aineistoa muussa säilytys-
tilassa.

Talletetun aineiston omistusoikeus ei siirry
arkistolle. Elokuvan oikeuksien haltijalla on
oikeus saada talletettu elokuva haltuunsa ja
käyttöönsä tekijänoikeuslain mukaisten oike-
uksien toteuttamiseksi.

Mitä tässä pykälässä säädetään elokuvan
tallettamisesta, sovelletaan myös elokuvaan
liittyvän muun aineiston tallettamiseen ja säi-
lyttämiseen.

6 luku

Aineistoja koskevat yhteiset säännökset

18 §

Kustannusvastuu

Aineiston luovuttamisesta, tallettamisesta,

haun mahdollistamisesta ja muuntamisesta
luovuttamis- ja tallettamiskelpoiseen muo-
toon aiheutuvista kustannuksista vastaa se,
jolla on tämän lain mukaan velvollisuus ryh-
tyä edellä tarkoitettuihin toimiin.

Laitos, johon aineisto tämän lain mukaan
luovutetaan, talletetaan tai sijoitetaan, vastaa
kustannuksista, jotka aiheutuvat aineiston säi-
lyttämisestä ja tämän lain mukaan tapahtu-
vasta käyttämisestä.

19 §

Aineistojen tekniset vaatimukset

Luovutettavien ja talletettavien aineistojen
tulee olla täydellisiä, teknisesti virheettömiä
ja siinä muodossa, missä ne on julkaistu tai
muutoin saatettu yleisön saataville.

Tämän lain 3—5 luvun mukaan luovutus-
tai tallettamisvelvollisen tulee huolehtia siitä,
että luovutettavat ja talletettavat aineistot
ovat kopioitavissa tallennusvälineeltä toiselle
ja muunnettavissa pitkäaikaissäilytykseen so-
pivaan muotoon teknisten suojausten estä-
mättä. Luovutettavan ja talletettavan aineis-
ton tiedollisen, kuvallisen ja äänellisen sisäl-
lön tulee vastata mahdollisimman tarkasti al-
kuperäisen aineiston sisältöä. Tässä momen-
tissa tarkoitettua velvollisuutta ei kuitenkaan
ole, jos luovutus- tai tallettamisvelvollisella
ei ole oikeutta tai teknisiä välineitä edellä
tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Jollei aineistoa voida siinä olevan teknisen
suojauksen vuoksi käyttää tämän lain mukai-
sesti, Kansalliskirjasto ja Kansallinen audio-
visuaalinen arkisto saavat purkaa tai kiertää
teknisen suojauksen.

20 §

Aineistoa koskevien tietojen luovuttaminen

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuun verkkoaineis-
ton luovutukseen tulee sisällyttää aineistoon
liittyvät kuvailutiedot ja aineiston tekijänoi-
keuslain mukaisten oikeuksien sähköiset hal-
linnointitiedot.

Edellä 10 §:ssä tarkoitetun televisio- ja
radio-ohjelmiston lähettäjän tulee luovuttaa
olemassa olevat ohjelmiston kuvailu- ja lähe-
tystiedot Kansalliselle audiovisuaaliselle ar-
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kistolle tai mahdollistaa sille pääsy tiedot si-
sältäviin tietojärjestelmiin.

21 §

Aineiston säilytyspaikka

Edellä 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetuista painotuotteista sijoitetaan yksi
kappale Kansalliskirjastoon, Joensuun yli-
opiston kirjastoon, Jyväskylän yliopiston kir-
jastoon, Oulun yliopiston kirjastoon, Turun
yliopiston kirjastoon ja Åbo Akademin kir-
jastoon.

Pienpainatteista yksi kappale sijoitetaan
Kansalliskirjastoon ja yksi kappale Turun yli-
opiston kirjastoon.

Sanomalehdet, muut kuin elokuvan sisältä-
vät tallenteet, 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut
aineistot ja verkkoaineistot säilytetään Kan-
salliskirjastossa. Kansalliskirjasto ja Kansal-
linen audiovisuaalinen arkisto voivat sopia
verkkoaineiston säilyttämisestä myös audio-
visuaalisessa arkistossa tai muussa säilytys-
paikassa.

Elokuvan sisältävät tallenteet sekä 10, 11,
12, 14 ja 15 §:n mukaisesti tallennettavat tai
talletettavat aineistot säilytetään Kansalli-
sessa audiovisuaalisessa arkistossa. Edellä
11, 12 ja 14 §:ssä tarkoitetut aineistot voi-
daan säilyttää myös muussa säilytystilassa
siten kuin mainituissa pykälissä säädetään.

22 §

Aineiston käyttö

Aineistoa saa käyttää tämän lain tarkoituk-
sen ja säännösten mukaisesti ja noudattaen
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia (621/1999).

Jos luovutus- tai tallettamisvelvollinen tie-
tää, että tietojen antamista luovutettavasta tai
talletettavasta aineistosta on laissa tai muuten
rajoitettu, siitä on ilmoitettava luovutuksen
tai tallettamisen yhteydessä. Aineistojen kap-
paleet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tie-
toja, on säilytettävä Kansalliskirjastossa tai
Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa,
kunnes salassapitoaika on kulunut umpeen.

Tekijänoikeudella suojatun aineiston kap-

paleiden valmistamisesta ja aineiston saatta-
misesta yleisön saataville 21 §:ssä maini-
tuissa kirjastoissa ja Kansallisessa audiovisu-
aalisessa arkistossa on lisäksi voimassa, mitä
tekijänoikeuslaissa säädetään.

Aineiston säilyttämisestä ja käyttämisestä
vastaavien kirjastojen ja arkiston tulee huo-
lehtia siitä, että tämän lain nojalla luovutet-
tua, kerättyä, tallennettua tai talletettua ai-
neistoa ei käytetä lain vastaisesti.

23 §

Aineiston säilyttäminen ja poistaminen
kokoelmista

Aineiston säilyttämisen edellyttämän kopi-
oimisen ja muuntamisen toiseen muotoon tu-
lee tapahtua siten, että kopioidun ja muunne-
tun aineiston tiedollinen, kuvallinen ja äänel-
linen sisältö vastaa alkuperäistä.

Aineiston säilyttämisestä vastaavalla lai-
toksella on oikeus poistaa kokoelmista huo-
nokuntoinen tai teknisesti vanhentunut ai-
neisto, josta on valmistettu uusi kappale säi-
lytystä ja käyttöä varten, sekä muutoin käyt-
tökelvoton tai tiedollisen, kuvallisen tai
äänellisen sisältönsä menettänyt aineisto.

24 §

Säädetyistä velvollisuuksista poikkeaminen

Kansalliskirjasto voi luovutusvelvollisen
hakemuksesta myöntää luovutettavien paino-
tuotteiden ja tallenteiden kappaleiden luku-
määrän osalta helpotuksia luovutusvelvolli-
suudesta 4 §:n 1, 2 ja 5 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa lukuun ottamatta elokuvan
sisältäviä tallenteita. Elokuvatallenteiden
osalta helpotuksia voi myöntää Kansallinen
audiovisuaalinen arkisto.

Kansalliskirjaston ja Kansallisen audiovi-
suaalisen arkiston tulee luovutusvelvollisen
hakemuksesta myöntää luovutusvelvollisuu-
desta vapautus, jos luovutusvelvollisuutta on
siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi pidet-
tävä ilmeisen kohtuuttomana.
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7 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Konkurssipesän luovutus- ja tallettamisvel-
vollisuus

Jos luovutus- tai tallettamisvelvollinen ase-
tetaan konkurssiin, konkurssipesä on velvol-
linen 30 päivän kuluessa konkurssiin asetta-
misesta täyttämään konkurssivelalliselle kuu-
luvan luovutus- tai tallettamisvelvollisuuden
niiden aineistojen osalta, jotka on valmistettu
ennen konkurssin alkua.

26 §

Valvonta

Kansalliskirjasto valvoo 4 ja 8 §:ssä tarkoi-
tetun luovutusvelvollisuuden noudattamista
lukuun ottamatta elokuvan sisältävien tallen-
teiden luovutusta.

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto val-
voo 4 §:ssä tarkoitetun luovutusvelvollisuu-
den noudattamista elokuvan sisältävien tal-
lenteiden osalta sekä 11, 14 ja 15 §:ssä tar-
koitetun tallettamisvelvollisuuden noudatta-
mista.

27 §

Laiminlyönnin oikaiseminen

Kansalliskirjaston on kehotettava sitä, joka
laiminlyö 4 §:ssä tarkoitetun velvollisuutensa
luovuttaa painotuote tai tallenne taikka 8 §:n
1 momentissa tarkoitetun velvollisuutensa
mahdollistaa verkkoaineiston haku ja tallen-
taminen tai velvollisuutensa luovuttaa verk-
koaineisto taikka joka aineistoa luovuttaes-
saan jättää noudattamatta, mitä 19 ja 20 §:ssä
säädetään, täyttämään velvollisuutensa.

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston on
kehotettava sitä, joka laiminlyö 4 §:ssä tar-
koitetun velvollisuutensa luovuttaa elokuvan
sisältävä tallenne tai 11, 14 tai 15 §:ssä tar-
koitetun velvollisuutensa tallettaa televisio-
tai radio-ohjelma tai elokuva ja niihin liittyvä
aineisto taikka joka aineistoa luovuttaessaan

tai tallettaessaan jättää noudattamatta, mitä
19 ja 20 §:ssä säädetään, täyttämään velvolli-
suutensa.

Jollei 1 tai 2 momentin nojalla annettua
kehotusta noudateta, lääninhallitus voi Kan-
salliskirjaston tai Kansallisen audiovisuaali-
sen arkiston hakemuksesta velvoittaa luovu-
tus- tai tallettamisvelvollisen sakon uhalla
täyttämään velvollisuutensa tai korjaamaan
rikkomuksensa. Uhkasakon asettamisesta ja
maksettavaksi tuomitsemisesta säädetään uh-
kasakkolaissa (1113/1990).

28 §

Muutoksenhaku

Tämän lain mukaiseen Kansalliskirjaston
tai Kansallisen audiovisuaalisen arkiston pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

29 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) laiminlyö 4, 8, 11, 14 tai 15 §:n mukai-
sen velvollisuutensa,

2) toimii 19 tai 20 §:n vastaisesti, tai
3) rikkoo 32 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoi-

tettua kieltoa,
on tuomittava kulttuuriaineistojen talletta-

misrikkomuksesta sakkoon.
Rangaistus voidaan jättää tuomitsematta,

jos 27 §:n 3 momentin nojalla asetettu uhka-
sakko tuomitaan maksettavaksi.

30 §

Tarkemmat säännökset

Opetusministeriön asetuksella voidaan an-
taa tarkemmat säännökset:

1) siitä, mitä on pidettävä 4 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettuna pienpainatteena
sekä 4 §:n 4 momentin 1 kohdassa ja 8 §:n 2
momentissa tarkoitettuna aineistona, jonka
tiedollinen, kuvallinen tai äänellinen sisältö
on erityisen vähäinen;

2) lain 2 luvussa tarkoitettujen painotuot-
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teiden ja tallenteiden sijoittamisesta muuhun
tarkoituksenmukaiseen säilytystilaan;

3) 19 §:ssä tarkoitetuista aineistojen tekni-
sistä vaatimuksista ja 20 §:ssä tarkoitettujen
tietojen luovuttamisesta;

4) luovutettujen, tallennettujen ja talletettu-
jen aineistojen säilyttämisestä ja käyttämi-
sestä.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

31 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä kesäkuuta
1980 annettu vapaakappalelaki (420/1980) ja
elokuvien arkistoinnista 27 päivänä heinä-
kuuta 1984 annettu laki (576/1984) niihin
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon
jälkeen valmistettuihin painotuotteisiin ja tal-
lenteisiin, yleisön saataville saatettuihin verk-
koaineistoihin, lähetettyihin televisio- ja ra-
dio-ohjelmiin sekä valmistettuihin elokuviin.

Tämän lain aineiston säilyttämistä ja käyt-
tämistä koskevia säännöksiä sovelletaan
myös ennen lain voimaantuloa luovutettuihin
painotuotteisiin ja tallenteisiin, haettuihin ja
tallennettuihin verkkoaineistoihin sekä jäl-
jempänä 32 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin
televisio- ja radio-ohjelmiin sekä Suomen
elokuva-arkistoon säilytettäviksi luovutettui-
hin elokuviin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

32 §

Siirtymäsäännökset

Kirjasto, johon ei tämän lain mukaisesti
sijoiteta pienpainatteita, voi hävittää vapaa-
kappalelain nojalla saamiaan painotuotteita,
jotka tämän lain ja 30 §:n 1 kohdan nojalla
säädetyn asetuksen mukaan ovat pienpainat-
teita.

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu kir-
jasto voi hävittää vapaakappalelain nojalla
saamansa 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tar-
koitetut painotuotteet ja tallenteet, joiden tie-
dollinen, kuvallinen tai äänellinen sisältö on
30 §:n 1 kohdan nojalla annetun opetusminis-
teriön asetuksen mukaan erityisen vähäinen.

Ennen lain voimaantuloa lähetettyjen
11 §:ssä tarkoitettujen televisio- tai radio-oh-
jelmien alkuperäisaineistoja tai niitä tekni-
sesti vastaavia aineistoja ei aineiston omistaja
tai lähettäjäyritys saa hävittää ennen kuin
niitä on tarjottu Kansalliselle audiovisuaali-
selle arkistolle säilytettäviksi ja tämä on kir-
jallisesti kieltäytynyt ottamasta niitä vastaan.

Ennen lain voimaantuloa valmistettujen
14 §:ssä tarkoitettujen elokuvien alkupe-
räisaineistoja tai niitä teknisesti vastaavia ai-
neistoja ja 15 §:ssä tarkoitettuja esityskopi-
oita tai elokuvaa koskevaa tiedotus- ja muuta
aineistoa ei elokuvan tuottaja saa hävittää
ennen kuin niitä on tarjottu arkistolle säilytet-
täviksi ja tämä on kirjallisesti kieltäytynyt
ottamasta niitä vastaan.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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L a k i

N:o 1434

Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

Elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien
säilyttämistä sekä niihin liittyvää tutkimusta
varten on opetusministeriön alainen Kansalli-
nen audiovisuaalinen arkisto.

2 §

Tehtävät

Arkisto ottaa vastaan talletuksina ja hank-
kii kokoelmiinsa elokuvia ja televisio- ja
radio-ohjelmia sekä niihin liittyvää esineistöä
ja muuta aineistoa, tallentaa ja arkistoi televi-
sio- ja radio-ohjelmia sekä entistää kokoel-
missaan olevia aineistoja.

Arkisto edistää ja harjoittaa tutkimusta
sekä tarjoaa toimialaansa liittyviä palveluja.
Lisäksi arkisto edistää toimialansa kulttuurin
tuntemusta saattamalla elokuvia ja ohjelmia
yleisön saataville kulttuuri-, koulutus- ja tut-
kimustarkoituksessa ja harjoittamalla niiden
esitystoimintaa sekä asettamalla näytteille
toimialansa aineistoja.

Arkiston tehtävistä säädetään tarvittaessa
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Lahjoitus- ja testamenttivarat

Arkistolla on oikeus ottaa vastaan lahjoi-
tuksia ja testamentteja.

4 §

Johtokunta

Arkistossa on johtokunta, jonka kokoonpa-
nosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

5 §

Johtaminen ja ratkaisuvalta

Arkistoa johtaa johtaja. Arkistolla on työ-
järjestys.

Johtaja ratkaisee arkistossa ratkaistavat
asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan rat-
kaistaviksi taikka säädetty tai työjärjestyk-
sessä määrätty arkiston muun virkamiehen
ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään asioista, joita ei voida määrätä
muun virkamiehen ratkaistaviksi.
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6 §

Maksut

Arkisto voi periä tuottamistaan palveluista
ja suoritteista maksuja, joiden suuruutta mää-
rättäessä noudatetaan, mitä valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992) ja sen nojalla anne-
tussa opetusministeriön asetuksessa sääde-
tään.

7 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ar-
kiston virkojen täyttämisestä, virkojen kel-
poisuusvaatimuksista, johtajan esimiesase-
maan liittyvistä tehtävistä ja johtajan sijaisen
määräämisestä.

Tarkemmat määräykset arkiston organisaa-
tiosta ja toimintayksiköistä, yksiköiden tehtä-
vistä, muiden virkamiesten kuin johtajan esi-
miesasemaan liittyvistä tehtävistä, muusta
kuin 1 momentissa mainituista sijaisuudesta,
sisäisestä johtamisesta sekä muista sisäiseen
hallintoon kuuluvista asioista annetaan työ-
järjestyksellä.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan Suomen elokuva-
arkistosta 24 päivänä marraskuuta 1978 an-
nettu laki (891/1978) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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L a k i

N:o 1435

yliopistolain 25 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 25 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on laissa 586/2006, seuraavasti:

25 §

Kansalliskirjasto

— — — — — — — — — — — — —
Kansalliskirjaston tehtävänä on kehittää ja

tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kir-
jastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkea-
koulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä

edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvä-
listä yhteistyötä. Kansalliskirjaston tehtävistä
on lisäksi voimassa, mitä kulttuuriaineistojen
tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa
laissa (1433/2007) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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L a k i

N:o 1436

tekijänoikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/1961) 16 b § ja sen

edellä oleva väliotsikko ja 16 c § ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisina kuin ne ovat laissa
821/2005, seuraavasti:

Teosten käyttäminen kulttuuriaineistoja säi-
lyttävissä kirjastoissa

16 b §
Kirjasto, jolle kulttuuriaineistojen talletta-

misesta ja säilyttämisestä annetun lain
(1433/2007) mukaan on luovutettava teoksen
kappale, saa:

1) käyttää kokoelmissaan olevaa teosta 16
ja 16 a §:ssä tarkoitetuin tavoin ja pykälissä
mainituin edellytyksin;

2) välittää kokoelmissaan olevan julkiste-
tun teoksen yleisöön kuuluvalle henkilölle
tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten
yleisölle välittämiseen varatuilla laitteilla, jos
muu kuin tässä kohdassa tarkoitetun käytön
edellyttämä teoksen kappaleen valmistami-
nen digitaalisesti on estetty sekä jos teoksen
välittäminen edelleen on estetty, sellaisen kir-
jaston tiloissa, jonka kokoelmiin liitettäväksi
aineisto kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja
säilyttämisestä annetun lain mukaan sijoite-
taan, sekä eduskunnan kirjastossa ja Kansal-
lisessa audiovisuaalisessa arkistossa;

3) valmistaa kokoelmiinsa liitettäviksi kap-
paleita tietoverkoissa yleisön saataviin saate-
tuista teoksista;

4) valmistaa kokoelmiinsa liitettäväksi
kappaleen sellaisesta julkaistusta teoksesta,
jonka hankkiminen osaksi kirjaston kokoel-
maa on tarpeen, mutta jota ei ole saatavissa
kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta.

Mitä 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sääde-
tään, sovelletaan myös niihin kirjastoihin, joi-
den kokoelmiin liitettäväksi 1 momentissa
tarkoitettu kirjasto kulttuuriaineistojen tallet-
tamisesta ja säilyttämisestä annetun lain mu-
kaan sijoittaa aineiston.

Teosten käyttäminen Kansallisessa audio-
visuaalisessa arkistossa

16 c §
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto saa:
1) käyttää kokoelmissaan olevaa teosta 16

ja 16 a §:ssä tarkoitetuin tavoin ja pykälissä
säädetyin edellytyksin;

2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen
yleisöön kuuluvalle henkilölle tutkimusta tai
yksityistä opiskelua varten 16 b §:ssä tarkoi-
tetun kirjaston tiloissa, eduskunnan kirjas-
tossa ja Tampereen yliopiston tiedotusopin
laitoksessa yleisölle välittämiseen varatuilla
laitteilla, jos muu kuin teoksen käytön edel-
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lyttämä kappaleen valmistaminen digitaali-
sesti on estetty sekä jos teoksen välittäminen
edelleen on estetty;

3) valmistaa kokoelmiinsa liitettäviksi kap-
paleita televisiossa tai radiossa lähettämällä
yleisön saataviin saatetuista teoksista.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sääde-
tään, ei sovelleta ulkomaisen tuottajan tallet-
tamaan elokuvateokseen.

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ko-
koelmissa olevaa teosta saa, lukuun ottamatta
ulkomaisen tuottajan tallettamaa elokuvate-

osta, käyttää tutkimukseen ja korkeakouluta-
soiseen elokuvaopetukseen.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös sellaiseen tallettamisvelvollisuu-
den piiriin kuuluvaan aineistoon, jota säilyte-
tään kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säi-
lyttämisestä annetun lain mukaisesti hyväk-
sytyssä säilytystilassa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1437

opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä
kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (379/2003) 9 § ja
muutetaan 2 ja 3 §, 5 §:n 1 momentti sekä 6 § seuraavasti:

2 §

Opetusministeriön toimialan virastot, laitok-
set, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat:
yliopistot ja niiden harjoittelukoulut
ammattikorkeakoulut
opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat

valtion oppilaitokset
ylioppilastutkintolautakunta
opintotuen muutoksenhakulautakunta
Suomen Akatemia
kotimaisten kielten tutkimuskeskus
arkistolaitos
Varastokirjasto
taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoi-

mikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat
näkövammaisten kirjasto
Museovirasto
Valtion taidemuseo
Suomenlinnan hoitokunta
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
Valtion elokuvatarkastamo
valtion elokuvalautakunta
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti
kansainvälisen henkilövaihdon keskus
Veikkaus Oy
CSC-Tieteellinen laskenta Oy.

3 §

Organisaatio

Ministeriössä on koulutus- ja tiedepolitii-
kan osasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopo-
litiikan osasto sekä hallinto-osasto. Osastossa
voi olla yksiköitä ja tulosalueita.

Lisäksi ministeriössä on osastojen ulko-
puolisina toimintayksikköinä kansainvälisten
asiain sihteeristö ja viestintäyksikkö.

5 §

Henkilöstö

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston
päällikkönä on ylijohtaja. Osastojen ulkopuo-
lisen toimintayksikön päälliköstä säädetään
työjärjestyksessä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesään-
nön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuk-
sena on:
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1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulu-
tutkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toi-
mintaan sekä hallintoon, käytännössä osoi-
tettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla, hallintojohtajalla, talous-
johtajalla ja virka-asemaltaan vastaavalla vir-
kamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja pe-
rehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus;

3) johtajalla, suunnittelupäälliköllä ja
virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä
ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtynei-
syys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoi-
tettu johtamistaito, jollei häneen ole tehtä-
vänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2
kohdan säännöksiä;

4) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiain-
neuvoksella, liikunta-asiainneuvoksella, ope-
tusneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkas-
tusneuvoksella ja muulla neuvoksella sekä
neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkea-
koulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtä-
väalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai ase-
mansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan
säännöksiä;

5) hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneu-
voksella, hallitussihteerillä ja lakimiehellä oi-
keustieteen kandidaatin tutkinto ja perehty-
neisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole
tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellet-
tava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

6) muulla virkamiehellä, joka toimii valtio-
neuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai
jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaa-
via, korkeakoulututkinto.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa ja valtio-
neuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään,
hallitusneuvokselta edellytetään käytännössä
osoitettua johtamistaitoa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vi-
reille pannussa nimitysasiassa sovelletaan
asetuksen voimaantullessa voimassa olleita
kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri Sari Sarkomaa

Hallintojohtaja Håkan Mattlin
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