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Valtioneuvoston asetus

712/2013

Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kansallisesta audiovisuaalisesta instituu-
tista annetun lain (1434/2007) 4 §:n 2 momentin, 5 §:n 3 momentin ja 7 §:n 1 momentin
nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 671/2013:

1 §

Organisaatio

Kansallisessa audiovisuaalisessa instituu-
tissa on elokuva-arkistoinnin, radio- ja televi-
sioarkistoinnin, audiovisuaalisen kulttuurin
edistämisen sekä mediakasvatuksen ja kuva-
ohjelmaluokittelun vastuualueet. Muista or-
ganisaatioyksiköistä voidaan määrätä insti-
tuutin työjärjestyksessä.

Vastuualueiden nimistä määrätään työjär-
jestyksessä.

2 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää
neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerral-
laan puheenjohtajan ja enintään 15 muuta
jäsentä Kansallisen audiovisuaalisen instituu-
tin esityksestä. Jäsenet on nimettävä niin, että
neuvottelukunnassa on edustettuna riittävä
toimialaan liittyvien alojen tuntemus. Neu-
vottelukunta valitsee itselleen varapuheenjoh-
tajan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa
neuvottelukunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Henkilöstö

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin

päällikkönä on johtaja. Vastuualueita johtavat
apulaisjohtajat.

Lisäksi virastossa on muuta virka- ja työ-
sopimussuhteista henkilöstöä.

Muiden virkojen kuin johtajan ja apulais-
johtajan virkanimikkeistä määrätään instituu-
tin työjärjestyksessä.

4 §

Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää instituutin toi-
mintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuu-
desta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Johtajan tulee lisäksi seurata yleistä kehi-
tystä audiovisuaalisen kulttuurin, arkistoinnin
ja mediakasvatuksen alalla.

5 §

Ratkaisuvalta

Kuvaohjelmalain (710/2011) mukaiset
asiat instituutissa ratkaisee esittelystä media-
kasvatuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vas-
tuualueen apulaisjohtaja.

6 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Kansallisen au-
diovisuaalisen instituutin virkoihin on:



1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus sekä perehtyneisyys viraston
toimialaan;

2) vastuualueen apulaisjohtajalla ylempi
korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu
johtamistaito ja perehtyneisyys vastuualueen
toimialaan;

3) virkamiehellä, jonka tehtäviin kuuluu
luokittelu, korkeakoulututkinto sekä perehty-
neisyys lapsen kehitykseen tai audiovisuaali-
seen viestintään;

4) mediakasvatustehtäviä hoitavalla virka-
miehellä korkeakoulututkinto ja perehtynei-
syys mediakasvatukseen;

5) muilla virkamiehillä viran tehtäväalan
edellyttämä koulutus ja perehtyneisyys.

7 §

Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriminis-
teriö.

Mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluokitte-
lun vastuualueen apulaisjohtajan nimittää
opetus- ja kulttuuriministeriö.

Muun virkamiehen nimittää ja työsopimus-
suhteessa olevan henkilön ottaa johtaja, jollei
työjärjestyksessä toisin määrätä.

8 §

Virkavapaus ja sijaisuus

Virkavapauden johtajalle ja mediakasva-
tuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualu-
een apulaisjohtajalle myöntää opetus- ja kult-

tuuriministeriö. Muulle virkamiehelle virka-
vapauden myöntää johtaja. Viran hoidosta
virkavapauden aikana tai viran ollessa
avoinna määrää se viranomainen, joka myön-
tää virkavapauden.

Johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään
hoitaa mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluo-
kittelun vastuualueen apulaisjohtaja tai tämän
ollessa estynyt työjärjestyksessä määrätty vir-
kamies.

9 §

Valtion edustaminen

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo
tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa
valtion etua ja oikeutta kaikissa viraston toi-
mialaan kuuluvissa asioissa.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan Kansallisesta
audiovisuaalisesta arkistosta annettu valtio-
neuvoston asetus (94/2008).

Tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten nojalla vahviste-
tun työjärjestyksen määräyksiä, jotka eivät
ole vastoin tätä asetusta, noudatetaan, kunnes
Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta
annetun lain muuttamisesta annetun lain
(671/2013) mukainen työjärjestys tulee voi-
maan.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri Sini Lahdenperä
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