
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2013

L a k i

671/2013

Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain (1434/2007) nimike ja

1—7 § sekä
lisätään lakiin uusi 6 a ja 6 b § seuraavasti:

Laki
Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

1 §

Toimiala

Elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien
säilyttämistä ja niihin liittyvää tutkimusta
sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvontaa ja
mediakasvatuksen edistämistä varten on Kan-
sallinen audiovisuaalinen instituutti, joka on
opetus- ja kulttuuriministeriön alainen.

2 §

Tehtävät

Instituutin tehtävänä on:
1) ottaa vastaan talletuksina ja hankkia ko-

koelmiinsa elokuvia ja televisio- ja radio-

ohjelmia sekä niihin liittyvää esineistöä ja
muuta aineistoa, tallentaa ja arkistoida televi-
sio- ja radio-ohjelmia sekä entistää kokoel-
missaan olevia aineistoja;

2) edistää mediakasvatusta, lasten media-
taitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä
sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista
asioista;

3) edistää toimialansa kulttuurin tunte-
musta saattamalla elokuvia ja ohjelmia ylei-
sön saataville kulttuuri-, koulutus- ja tutki-
mustarkoituksessa ja harjoittamalla niiden
esitystoimintaa sekä asettamalla näytteille
toimialansa aineistoja;

4) edistää ja harjoittaa toimialansa tutki-
musta sekä tarjota toimialaansa liittyviä pal-
veluja;

5) hoitaa kuvaohjelmalaissa (710/2011)
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säädetyt luokittelu- ja valvontatehtävät ja
muut laissa säädetyt tehtävät sekä vastata ku-
vaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta;

6) hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille
laissa tai valtioneuvoston asetuksessa erik-
seen säädetään tai jotka opetus- ja kulttuuri-
ministeriö sille antaa.

3 §

Lahjoitus- ja testamenttivarat

Instituutilla on oikeus ottaa vastaan lahjoi-
tuksia ja testamentteja.

4 §

Neuvottelukunta

Instituutissa on neuvottelukunta, jonka teh-
tävänä on tukea ja kehittää viraston toimintaa
sekä tehdä aloitteita ja edistää yhteistyötä
toimialalla.

Neuvottelukunnan kokoonpanosta sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Johtaminen ja ratkaisuvalta

Instituuttia johtaa johtaja. Instituutilla on
työjärjestys, jonka johtaja vahvistaa.

Johtaja ratkaisee esittelystä muut instituu-
tissa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai
työjärjestyksessä määrätty instituutin muun
virkamiehen ratkaistaviksi.

Johtajan tehtävistä ja kuvaohjelmalain mu-
kaisten asioiden ratkaisemisesta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Maksut

Instituutin suoritteista perittäviin maksui-
hin sovelletaan, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) ja sen nojalla annetussa
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa
säädetään.

6 a §

Kuvaohjelmaluokittelijarekisteri

Kuvaohjelmalaissa tarkoitetun valvonta-
tehtävän toteuttamiseksi instituutti ylläpitää
kuvaohjelmaluokittelijoista kuvaohjelmaluo-
kittelijarekisteriä, johon merkitään:

1) kuvaohjelmaluokittelijan nimi;
2) luokittelijan yhteystiedot;
3) luokittelijaksi hyväksymisen voimassa-

oloaika;
4) mahdollinen kuvaohjelmalain 22 §:n 2

momentissa tarkoitettu varoitus.
Kuvaohjelmaluokittelijarekisteristä voi-

daan pitää sähköisesti kaikkien saatavilla
otetta, jossa näkyvät 1 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetut tiedot.

Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään viisi
vuotta sen vuoden lopusta, jolloin luokitteli-
jaksi hyväksymisen voimassaoloaika on päät-
tynyt.

Muilta osin rekisteritietojen ja niihin liitty-
vien asiakirjojen salassapidosta ja luovutta-
misesta säädetään viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja
muusta henkilötietojen käsittelystä henkilö-
tietolaissa (523/1999).

6 b §

Luokitteluohjelmisto

Instituutti ylläpitää ja kehittää luokitte-
luohjelmistoa, jonka avulla kuvaohjelma-
laissa tarkoitettu kuvaohjelmien luokittelu to-
teutetaan.

7 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Instituutin organisaatiosta, henkilöstöstä,
virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja täyttämi-
sestä, virkavapaudesta ja sijaisuudesta sekä
valtion edustamisesta tuomioistuimissa ja
muissa virastoissa säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

Tarkempia määräyksiä instituutin organi-
saatiosta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista,
asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta, il-
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man esittelyä ratkaistavista asioista sekä
muusta sisäisestä hallinnosta voidaan antaa
viraston työjärjestyksessä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Muussa laissa tai asetuksessa taikka valtio-
neuvoston tai ministeriön päätöksessä ole-
valla viittauksella Kansalliseen audiovisuaali-
seen arkistoon tai Mediakasvatus- ja kuvaoh-
jelmakeskukseen tarkoitetaan tämän lain voi-

maantulon jälkeen viittausta Kansalliseen au-
diovisuaaliseen instituuttiin.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sessa tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vat asiat, tehdyt sopimukset ja sitoumukset
samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja vel-
vollisuudet siirtyvät instituutille. Mediakas-
vatus- ja kuvaohjelmakeskuksen hallussa ole-
vat tilastot ja rekisterit sekä tutkimus- ja muut
aineistot siirtyvät instituutille.

Henkilöstön asemasta säädetään valtion
virkamieslain (750/1994) 2 luvussa.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013
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