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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tarkoitus ja asema

Kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja tai-
teellisen sivistyksen edistämiseksi on kuva-
taiteen valtakunnallisena museona toimiva
Kansallisgalleria.

Kansallisgalleria on itsenäinen julkisoikeu-
dellinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kult-
tuuriministeriön toimialaan.

2 §

Tehtävät

Kansallisgallerian tehtävänä on huolehtia 6
§:ssä tarkoitetun Kansallisgallerian kokoel-
man ylläpidosta ja kartuttamisesta, harjoittaa
näyttelytoimintaa ja muuta taidemuseotoi-
mintaa, osallistua taidemuseoalan asiantunti-
jana museoalan kehittämiseen sekä huolehtia
muista sille laissa säädetyistä tai opetus- ja
kulttuuriministeriön antamista tehtävistä.
Tehtäviään hoitaessaan Kansallisgalleria vah-
vistaa kuvataiteen yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta.

3 §

Museot

Kansallisgalleriaan kuuluvia museoita ovat
Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo
Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Kuta-
kin museota johtaa museonjohtaja.

4 §

Oikeuskelpoisuus

Kansallisgalleria on itsenäinen oikeushen-
kilö. Se voi tehdä sitoumuksia, saada ni-
miinsä oikeuksia sekä omistaa irtainta ja kiin-
teää omaisuutta.

Kansallisgalleria vastaa sitoumuksistaan
omilla varoillaan sekä kantaa ja vastaa tuo-
mioistuimissa. Kansallisgalleriaa ei voida
asettaa konkurssiin.

Kansallisgalleria voi harjoittaa liiketoimin-
taa, joka tukee sen 2 §:ssä säädettyjen tehtä-
vien toteuttamista. Kansallisgallerian 6 §:ssä
tarkoitettua kokoelmaa ei kuitenkaan saa yl-
läpitää ja kartuttaa eikä näyttelytoimintaa
harjoittaa pääasiassa taloudellisen voiton ta-
voittelemiseksi.

Lahjoitusten ja testamenttilahjoitusten vas-
taanottamisen edellytyksistä sekä Kansallis-
gallerian 6 §:ssä tarkoitettuun kokoelmaan
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hankkimien taikka lahjoituksina tai testamen-
tin perusteella vastaanotettujen taideteosten,
arkistoaineistojen ja esineiden omistusoikeu-
desta säädetään 7 §:ssä.

5 §

Valtion taideteostoimikunta

Taideteosten hankkimiseksi ja sijoittami-
seksi valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä
oleviin rakennuksiin on Kansallisgallerian
yhteydessä valtion taideteostoimikunta, jonka
opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa.

Valtion taideteostoimikunnassa on puheen-
johtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Toimi-
kunnan toimikausi on kolme vuotta. Opetus-
ja kulttuuriministeriö päättää toimikunnan jä-
senten palkkioiden suuruuden.

Toimikunnan asettamisesta, tehtävistä ja
päätöksenteosta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

2 luku

Kokoelmat

6 §

Kansallisgallerian kokoelma

Kansallisgallerian kokoelma muodostuu
taideteoksista, arkistoaineistosta ja esineistä.
Kokoelma on valtion omistuksessa olevaa
kansallisomaisuutta, joka on talletettuna Kan-
sallisgalleriaan. Lisäksi kokoelmaan voi kuu-
lua siihen talletettuja valtion tai kolmannen
osapuolen omistuksessa olevia taideteoksia,
arkistoaineistoa ja esineitä. Kansallisgallerian
on huolehdittava kokoelman asianmukaisesta
turvallisuudesta.

Kokoelman ylläpidosta ja sen turvaami-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

7 §

Taideteosten vastaanottaminen ja luovutta-
minen

Kansallisgallerian 6 §:ssä tarkoitettuun ko-
koelmaan hankkimat taideteokset, arkistoai-
neisto ja esineet tulevat valtion omistukseen.

Kansallisgalleria saa vastaanottaa taidete-
oksia, arkistoaineistoa ja esineitä lahjoituk-
sina tai testamentin perusteella, jos vastaanot-
taminen on Kansallisgallerian toiminnan kan-
nalta tarkoituksenmukaista ja jos lahjoituk-
siin ja testamenttiin liittyvät ehdot ovat hy-
väksyttäviä ja vastaanottamista voidaan pitää
muutoinkin asianmukaisena. Kansallisgalle-
rian 6 §:ssä tarkoitettuun kokoelmaan lahjoi-
tuksina tai testamentin perusteella vastaan-
otetut taideteokset, arkistoaineisto ja esineet
tulevat valtion omistukseen, jollei testamen-
tin tai lahjoituksen ehdoista muuta johdu.

Kansallisgalleria voi sopia taideteoksen,
arkistoaineiston ja esineiden tallettamisesta
Kansallisgallerian kokoelmaan ilman omis-
tusoikeuden siirtymistä tallettajalta.

Kansallisgalleria voi osana näyttelytoimin-
taa lainata kokoelmaansa kuuluvia taideteok-
sia, arkistoaineistoa ja esineitä muihin muse-
oihin ja soveltuviksi katsottaviin tiloihin.

Kansallisgalleria voi erityisestä syystä lai-
nata ja tallettaa kokoelmaansa kuuluvia taide-
teoksia, arkistoaineistoa ja esineitä valtion vi-
ranomaisille, muille museoille ja muihin so-
veltuviksi katsottaviin tiloihin.

8 §

Valtion taideteostoimikunnan kokoelma

Valtion taideteostoimikunnan kokoelma
muodostuu siihen hankituista taideteoksista.
Kokoelmaan voi kuulua lahjoituksin tai testa-
mentin perusteella vastaanotettuja teoksia.
Kokoelma on valtion omaisuutta.

Kansallisgallerian tehtävänä on huolehtia
valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta.
Kansallisgalleria voi valtion taideteostoimi-
kuntaa kuultuaan siirtää valtion taideteostoi-
mikunnan kokoelmaan kuuluvan teoksen
Kansallisgallerian kokoelmaan. Lisäksi Kan-
sallisgalleria voi valtion taideteostoimikuntaa
kuultuaan poistaa tai luovuttaa teoksia nou-
dattaen, mitä valtion irtaimen omaisuuden
luovutuksesta säädetään valtion talousarvi-
osta annetusta laissa (423/1988).

Valtion taideteostoimikunnan kokoelman
teosten hankkimisesta, säilyttämisestä ja si-
joittamisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

2 889/2013



3 luku

Hallinto

9 §

Toimielimet

Kansallisgallerian toimielimet ovat val-
tuuskunta, hallitus ja pääjohtaja.

Kansallisgallerian valtuuskunnan, hallituk-
sen ja pääjohtajan on huolellisesti toimien
edistettävä Kansallisgallerian etua.

Kansallisgallerian hallinnosta, organisaati-
osta ja muusta toiminnan yleisestä järjestämi-
sestä määrätään tarkemmin johtosäännössä.

10 §

Valtuuskunta

Kansallisgallerian valtuuskunnan nimeää
opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtuuskun-
taan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja mukaan lukien vähintään kymmenen ja
enintään neljätoista jäsentä.

Valtuuskunnan toimikausi on kaksi vuotta.
Toimikausi alkaa valtuuskunnan vuosikoko-
uksen päättymisestä ja päättyy kahden vuo-
den kuluttua pidettävän vuosikokouksen
päättyessä.

Valtuuskunnan jäsen ei saa olla hallituksen
jäsen, pääjohtaja eikä palvelus- tai työsuh-
teessa Kansallisgalleriaan.

Jos valtuuskunnan puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja tai jäsen eroaa tai kuolee kesken
toimikautensa, opetus- ja kulttuuriministeriö
nimeää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi uuden puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan tai jäsenen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää val-
tuuskunnan jäsenten palkkioiden suuruuden.

11 §

Valtuuskunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, val-
tuuskunnan tehtävänä on valvoa hallituksen
ja pääjohtajan vastuulla olevaa Kansallisgal-
lerian hallintoa.

Hallituksen ja pääjohtajan on annettava

valtuuskunnalle tiedot, jotka ovat tarpeen val-
tuuskunnan tehtävien hoitamiseksi.

12 §

Valtuuskunnan kokous

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun pai-
kalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien enemmän kuin puolet valtuus-
kunnan jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee se mieli-
pide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista
on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh-
tajan kutsusta taikka vähintään kahden jäse-
nen kirjallisesta pyynnöstä.

Valtuuskunnan kokouksista on laadittava
pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen pu-
heenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa
siihen valittu jäsen.

Hallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja
läsnäolo-oikeus valtuuskunnan kokouksissa.

Valtuuskunta voi vahvistaa itselleen työ-
järjestyksen.

13 §

Valtuuskunnan vuosikokous

Valtuuskunnan vuosikokouksessa on:
1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus;
2) vahvistettava tilinpäätös ja toimintaker-

tomus;
3) päätettävä vastuuvapauden myöntämi-

sestä hallitukselle ja pääjohtajalle.
Vuosikokouksen ajankohdasta säädetään

valtioneuvoston asetuksella.

14 §

Hallitus

Kansallisgallerian hallitukseen kuuluu pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lu-
kien vähintään viisi ja enintään seitsemän
jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.
Toimikausi alkaa valtuuskunnan vuosikoko-
uksen päättymisestä ja päättyy kolmen vuoden
kuluttua pidettävän vuosikokouksen päätty-
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essä. Sama henkilö voi olla hallituksessa yhtä-
jaksoisesti enintään kolme toimikautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ja
erottaa hallituksen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja jäsenet. Hallituksen jäsen ei
saa olla valtuuskunnan jäsen, pääjohtaja eikä
palvelus- tai työsuhteessa Kansallisgalleri-
aan. Kansallisgallerian henkilöstön edusta-
jalla on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus
hallituksen kokouksissa.

Jos hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja tai jäsen eroaa tai kuolee kesken toi-
mikautensa, opetus- ja kulttuuriministeriö ni-
meää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi uuden puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan tai jäsenen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää halli-
tuksen jäsenten palkkioiden suuruuden.

15 §

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa Kansallisgallerian toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen tehtävänä on:
1) päättää toiminnan ja talouden keskei-

sistä tavoitteista ja strategiasta;
2) päättää toiminta- ja taloussuunnitel-

masta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
ja toimintakertomus;

3) vastata sijoitustoiminnan suunnitelmalli-
suudesta ja päättää sijoitussuunnitelmasta;

4) vastata varallisuuden hoidosta ja käy-
töstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa
pääjohtajalle;

5) vastata kirjanpidon ja varainhoidon val-
vonnan asianmukaisesta järjestämisestä;

6) päättää toimenpiteistä, joihin edellisen
kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa
aihetta;

7) hyväksyä toiminnan kannalta merkittä-
vät ja periaatteelliset sopimukset;

8) hyväksyä johtosääntö ja muut vastaavat
hallintoa ja organisaatiota koskevat määräyk-
set;

9) valvoa pääjohtajaa ja tämän johtaman
Kansallisgallerian hallintoa;

10) päättää suoraan pääjohtajan alaisuu-
dessa toimivan johtavan henkilöstön ottami-
sesta ja irtisanomisesta;

11) huolehtia muista sille säädetyistä tehtä-
vistä;

12) päättää asioista, joita ei ole säädetty tai
määrätty valtuuskunnan tai pääjohtajan tehtä-
viksi.

16 §

Hallituksen kokous

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mu-
kaan lukien enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide,
jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on
kannattanut, tai äänten mennessä tasan se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-
nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta taikka vähintään kahden jäsenen kir-
jallisesta pyynnöstä.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöy-
täkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen pu-
heenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa
siihen valittu jäsen. Pöytäkirjaan on merkit-
tävä päätökset ja äänestykset.

Hallituksen on vahvistettava itselleen työ-
järjestys.

17 §

Pääjohtaja

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan enin-
tään viiden vuoden määräajaksi. Valtioneu-
voston päätöstä valmisteltaessa on kuultava
Kansallisgallerian hallitusta.

Pääjohtajaksi nimitettävältä vaaditaan, että
hän on suorittanut ylemmän korkeakoulutut-
kinnon ja että hänellä on pääjohtajan tehtä-
vien hoitamiseksi tarvittava kyky ja toimialan
tuntemus sekä käytännössä osoitettu johta-
mistaito.

Valtioneuvosto voi erottaa pääjohtajan, jos
siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen
hyväksyttävä ja perusteltu syy. Valtioneuvos-
ton päätöstä valmisteltaessa on kuultava Kan-
sallisgallerian hallitusta.

18 §

Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtajan tehtävänä on:
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1) johtaa ja kehittää Kansallisgallerian toi-
mintaa;

2) vastata siitä, että Kansallisgalleria to-
teuttaa tarkoitustaan ja tehtäviään tulokselli-
sesti;

3) vastata kirjanpidon lainmukaisesta ja
varainhoidon luotettavasta järjestämisestä;

4) vastata valtuuskunnassa ja hallituksessa
käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esitte-
lystä;

5) ratkaista kulttuuriesineiden maastavien-
nin rajoittamisesta annetussa laissa
(115/1999) Kansallisgallerian tehtäväksi sää-
detyt kulttuuriesineiden maastavientilupa-
asiat;

6) hoitaa valtuuskunnan ja hallituksen hä-
nelle osoittamat muut tehtävät;

7) vastata valtuuskunnan ja hallituksen
päätösten täytäntöönpanosta, jos johtosään-
nössä ei toisin määrätä;

8) päättää muun kuin 15 §:n 2 momentin
10 kohdassa tarkoitetun henkilöstön ottami-
sesta ja irtisanomisesta.

Pääjohtaja saa ryhtyä Kansallisgallerian
tehtävät huomioon ottaen laajakantoisiin toi-
miin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuut-
tanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida
odottaa aiheuttamatta Kansallisgallerian toi-
minnalle olennaista haittaa. Viimeksi maini-
tussa tapauksessa hallitukselle on mahdolli-
simman pian annettava tieto toiminnasta.

Pääjohtajan ollessa estynyt hoitamasta teh-
täväänsä hänen sijaisenaan toimii hallituksen
määräämä Kansallisgallerian työntekijä.

19 §

Edustaminen

Hallitus edustaa Kansallisgalleriaa. Halli-
tus voi valtuuttaa jäsenensä tai muun nimetyn
henkilön, ei kuitenkaan valtuuskunnan jä-
sentä, joko yksin tai kaksi yhdessä edusta-
maan Kansallisgalleriaa. Hallitus voi milloin
tahansa peruuttaa antamansa oikeuden Kan-
sallisgallerian edustamiseen.

Pääjohtaja edustaa Kansallisgalleriaa asi-
assa, joka 18 §:n nojalla kuuluu hänen tehtä-
viinsä. Johtosäännössä voidaan määrätä, että
pääjohtajalla on myös muissa asioissa oikeus
edustaa Kansallisgalleriaa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun edus-

tajan Kansallisgallerian puolesta tekemä oi-
keustoimi ei sido Kansallisgalleriaa, jos:

1) edustaja on toiminut vastoin tässä laissa
säädettyä kelpoisuuden rajoitusta; tai

2) edustaja on toiminut vastoin 1 momen-
tissa säädettyä rajoitusta.

20 §

Henkilöstö

Kansallisgallerian henkilöstön palvelus-
suhde on työsuhde. Työntekijöihin ja palve-
lussuhteen ehtoihin sovelletaan, mitä laissa
tai sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä
työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa so-
vitaan.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sää-
detään valtioneuvoston asetuksella. Henkilös-
tön valintamenettelystä määrätään tarkemmin
johtosäännössä.

21 §

Rikosoikeudellinen virkavastuu

Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä sovelletaan pääjohtajaan ja Kan-
sallisgallerian muihin työntekijöihin näiden
hoitaessa julkista hallintotehtävää.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974).

4 luku

Talous

22 §

Oma pääoma

Kansallisgallerialla on oma pääoma, joka
muodostuu peruspääomasta, muusta omasta
pääomasta ja arvonkorotusrahastosta.

Peruspääoma on Kansallisgalleriaan pysy-
västi sijoitettua pääomaa.

Muu oma pääoma on Kansallisgallerialle
sen toiminnan ylijäämästä osoitettua pää-
omaa ja perustamisvaiheessa Kansallisgalle-
rialle luovutettua valtion omaisuutta, joka on
siirretty sille muun oman pääoman ehdoin.
Arvonkorotusrahasto osoittaa suoritetun py-
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syvien vastaavien arvonkorotuksen määrän.
Muu oma pääoma voidaan siirtää peruspää-
omaan.

23 §

Kirjanpito

Kansallisgallerian kirjanpitoon sovelletaan
kirjanpitolakia (1336/1997). Kansallisgalle-
rian tilikausi on kalenterivuosi.

Kansallisgallerialla voi olla välittömästi
sen 2 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttami-
seen liittyvässä yhdessä tai useammassa koti-
maisessa tai ulkomaisessa yrityksessä kirjan-
pitolain 1 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu mää-
räysvalta. Yritykset, joissa Kansallisgalleri-
alla on määräysvalta, ovat sen tytäryrityksiä.
Kansallisgalleria ja sen tytäryritykset muo-
dostavat Kansallisgalleriakonsernin.

Kansallisgallerian on aina laadittava kon-
sernitilinpäätös, jos sillä on yhdessä tai usea-
massa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityk-
sessä kirjanpitolain 1 luvun 5 ja 6 §:ssä tar-
koitettu määräysvalta.

Jos Kansallisgalleria harjoittaa liiketoimin-
taa muutoin kuin erikseen kirjanpitovelvolli-
sen yksikön muodossa, tätä liiketoimintaa
koskevat tuloksellisuustiedot on esitettävä
erikseen tuloslaskelman muodossa tilinpää-
töksen liitetiedoissa toiminnoittain.

24 §

Tilinpäätös

Tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman
ja rahoituslaskelman sekä niiden liitetiedot.
Tilinpäätökseen liitetään toimintakertomus.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee
antaa oikeat ja riittävät tiedot Kansallisgalle-
rian toiminnasta, sen taloudellisesta asemasta
ja tuloksen muodostumisesta.

Toimintakertomuksen tulee lisäksi antaa
Kansallisgallerian toiminnasta sellaiset tie-
dot, joiden perusteella voidaan seurata ja ar-
vioida Kansallisgallerian toiminnan laajuutta,
laatua, tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen anta-
misen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä sekä talouden tasapainottamista
koskevista toimenpiteistä. Jos tilikauden tulos

on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten
tilikausien ylijäämää sen kattamiseen, halli-
tuksen tulee tehdä suunnitelma siitä, millä
toimenpiteillä taloutta korjataan.

Kansallisgallerian ja Kansallisgalleriakon-
sernin vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja
toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja.

Tilinpäätös ja toimintakertomus toimite-
taan tilintarkastajille, valtuuskunnalle sekä
opetus- ja kulttuuriministeriölle. Toimittami-
sen määräajasta säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

25 §

Tilintarkastus

Kansallisgallerian tilintarkastukseen sekä
tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovel-
letaan tilintarkastuslakia (459/2007).

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa sääde-
tään, Kansallisgallerian tilintarkastuskerto-
muksen tulee sisältää erityinen lausuma siitä:

1) onko Kansallisgallerian varat asianmu-
kaisesti sijoitettu;

2) antavatko Kansallisgallerian tilinpäätös
ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot
Kansallisgallerian toiminnasta; ja

3) voidaanko hallitukselle ja pääjohtajalle
myöntää vastuuvapaus päättyneeltä tilikau-
delta.

Määräajasta, jossa tilintarkastus on toimi-
tettava ja tilintarkastuskertomus annettava
valtuuskunnalle, hallitukselle sekä opetus- ja
kulttuuriministeriölle, säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

26 §

Tilintarkastajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee
Kansallisgallerian tilinpäätöstä, kirjanpitoa ja
hallintoa tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa, joista toisen tilintar-
kastajan ja varatilintarkastajan tulee olla tilin-
tarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja
tai KHT-yhteisö ja toisen tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan julkishallinnon ja -talou-
den tilintarkastajista annetussa laissa
(467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja
tai JHTT-yhteisö. Jos tilintarkastajaksi vali-
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taan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa
ei kuitenkaan tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uu-
den tilintarkastajan toimikausi alkaa valtuus-
kunnan vuosikokouksen päättyessä, jollei
uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin.

5 luku

Ohjaus ja rahoitus

27 §

Tavoitteiden asettaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kansallis-
galleria sopivat määrävuosiksi kerrallaan
Kansallisgallerian toiminnalle asetettavista
keskeisistä määrällisistä ja laadullisista ta-
voitteista sekä niiden toteutumisen seuran-
nasta ja arvioinnista.

28 §

Seuranta ja raportointi

Kansallisgallerian tulee toimittaa opetus-
ja kulttuuriministeriölle sen määräämät Kan-
sallisgallerian toiminnan arvioinnin, kehittä-
misen, tilastoinnin ja muut seurannan ja ohja-
uksen edellyttämät tiedot ministeriön päättä-
mällä tavalla.

29 §

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää
Kansallisgallerian toimintaan rahoitusta tässä
laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi
valtion talousarvioon otettavan määrärahan
rajoissa. Rahoitusta voidaan myöntää myös
arpajaislaissa (1047/2001) tarkoitetuista raha-
arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipe-
lien tuotoista. Valtionavustuksesta säädetään
valtionavustuslaissa (688/2001).

Edellä 1 momentissa tarkoitetun rahoituk-
sen lisäksi valtion talousarvioon otetaan vuo-
sittain määräraha Kansallisgallerian kokoel-
man kartuttamiseen. Valtion taideteostoimi-
kunnan kokoelmaa voidaan kartuttaa ja hoi-
taa valtion talousarvioon otettavilla määrära-
hoilla.

Kansallisgallerialle korvataan muuhun
kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin
hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien
arvonlisäverojen osuus Kansallisgallerialle
aiheutuneista kustannuksista.

6 luku

Erinäiset säännökset

30 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Kansallisgallerian valtuuskunnan jäsenen,
hallituksen jäsenen ja pääjohtajan on korvat-
tava vahinko, jonka hän on tehtävässään tätä
lakia, muita säännöksiä tai Kansallisgallerian
johtosääntöä rikkomalla tahallaan tai huoli-
mattomuudesta aiheuttanut Kansallisgalleri-
alle.

Valtuuskunnan päätös vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenelle tai pää-
johtajalle ei ole sitova, jos valtuuskunnalle ei
ole annettu olennaisesti oikeita ja riittäviä
tietoja korvausvelvollisuuden perusteena ole-
vasta päätöksestä tai toimenpiteestä.

Jos valtuuskunta ei myönnä vastuuvapautta
hallituksen jäsenelle tai pääjohtajalle, se voi
päättää vahingonkorvauskanteen nostami-
sesta hallituksen jäsentä tai pääjohtajaa vas-
taan.

Asioista, jotka koskevat 1 momenttiin ja
tilintarkastuslain 51 §:ään perustuvaa oikeut-
ta vahingonkorvaukseen, päättää valtuus-
kunta.

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korva-
usvastuun jakautumisesta kahden tai useam-
man korvausvelvollisen kesken säädetään va-
hingonkorvauslain 2 ja 6 luvussa.

31 §

Opetus- ja kulttuuriministeriön oikeus ajaa
kannetta Kansallisgallerian hyväksi

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus
ajaa omissa nimissään kannetta vahingonkor-
vauksen suorittamiseksi Kansallisgallerialle
30 §:n tai tilintarkastuslain 51 §:n nojalla, jos
kannetta vireille pantaessa on ilmeistä, ettei
Kansallisgallerian valtuuskunta tule 2 mo-
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mentissa säädetyssä määräajassa nostamaan
kannetta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kanne on
nostettava viiden vuoden kuluessa sen tili-
kauden päättymisestä, jona kanteen perus-
teena oleva päätös tehtiin tai kanteen perus-
teena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin.

Kansallisgallerialle on varattava tilaisuus
tulla asiassa kuulluksi, jollei se ole ilmeisen
tarpeetonta. Opetus- ja kulttuuriministeriö
vastaa oikeudenkäyntikuluista, mutta sillä on
oikeus saada niistä korvaus Kansallisgalleri-
alta sikäli kuin Kansallisgallerialle vahingon-
korvauksena saatavat varat siihen riittävät.

32 §

Hallinnon yleislakien soveltaminen

Kansallisgallerian hoitaessa julkisia hallin-
totehtäviä noudatetaan, mitä sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003),
kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa
(1086/2003) säädetään.

Kansallisgallerian kaiken toiminnan julki-
suuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään. Tiedot Kansallisgalle-
rian pääjohtajan ja pääjohtajan alaisuudessa
toimivan johtavan henkilöstön palkan koko-
naismäärästä ja määräytymisen perusteista
ovat julkisia.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
hallintolain esteellisyyssäännöksiä sovelle-
taan kaikessa Kansallisgallerian toiminnassa
ja yleisölle suunnatun näyttelytoiminnan har-
joittamisessa sovelletaan kielilakia. Kansal-
lisgallerian toiminnassa muodostuviin arkis-
toihin sovelletaan, mitä arkistolaissa
(831/1994) säädetään.

33 §

Maksut

Kansallisgallerian 2 §:ssä tarkoitettujen
tehtäviin liittyvien suoritteiden hintojen mää-
räämisessä sovelletaan, mitä valtion maksu-
perustelaissa (150/1992) säädetään. Pääsy
Kansallisgallerian järjestämiin maksullisiin
näyttelyihin ja muihin tilaisuuksiin voi olla

maksuton erikoisryhmään kuuluville, jos
maksuttomuus on taidekasvatuksen, tutki-
muksen, ammatillisen toiminnan, museotoi-
minnan edistämisen tai muun vastaavan syyn
kannalta perusteltua.

34 §

Varautuminen

Kansallisgallerian tulee valmiussuunnitel-
min ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan
etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpi-
teillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman
häiriötön hoitaminen ja Kansallisgallerian
kokoelman suojaaminen myös poikkeusolois-
sa sekä häiriö- ja erityistilanteissa.

Varautumista valvoo opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Jos varautumisessa havaitaan
puutteita, opetus- ja kulttuuriministeriö voi
määrätä puutteiden korjaamisesta.

7 luku

Voimaantulo

35 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan Valtion taidemuse-
osta annettu laki (566/2000).

36 §

Valtion taidemuseon hallinnassa olevan
omaisuuden, immateriaalisten oikeuksien ja

liiketoiminnan luovutus

Valtioneuvosto luovuttaa Valtion taidemu-
seon hallinnassa olevan omaisuuden, immate-
riaaliset oikeudet ja liiketoiminnan Kansallis-
gallerialle. Tämän lain voimaan tullessa Val-
tion taidemuseolla oleva kokoelma ja valtion
taidekokoelma jäävät kuitenkin valtion omis-
tukseen.

Valtioneuvosto määrää luovutettavan
omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla
luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää
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myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja
Kansallisgallerian perustamiseen liittyvistä
järjestelyistä.

37 §

Vastuu sitoumuksista

Kansallisgalleria vastaa velka-, vuokra-,
palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista
sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin
Valtion taidemuseo on toimintansa aikana si-
toutunut ja jotka koskevat säätiölle luovutet-
tua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtio vastaa Kansallisgallerialle 1 mo-
mentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista
toissijaisesti, jollei vastapuoli hyväksy vas-
tuun siirtämistä Kansallisgallerialle. Kansal-
lisgalleria on velvollinen korvaamaan val-
tiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tar-
koitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

38 §

Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Henkilöstön aseman järjestämiseen sovel-
letaan työsopimuslain (55/2001) ja valtion
virkamieslain (750/1994) liikkeen luovutta-
mista koskevia säännöksiä. Valtion taidemu-
seon virat lakkaavat ja niihin perustuvat vir-
kasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet
päättyvät ilman irtisanomista 31 päivänä jou-
lukuuta 2013. Henkilöstö siirtyy työsuhtee-

seen Kansallisgalleriaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2014. Valtion taidemuseon työsopi-
mussuhteinen henkilöstö siirtyy työsuhtee-
seen Kansallisgalleriaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2014.

39 §

Valtion taidemuseon viimeinen tilinpäätös
ja -tarkastus

Valtion taidemuseon viimeisen toiminta-
kauden tilinpäätökseen ja -tarkastukseen so-
velletaan, mitä 35 §:n 2 momentissa maini-
tussa laissa ja valtion talousarviosta anne-
tussa laissa ja sen nojalla säädetään. Kansal-
lisgalleria hoitaa näiltä osin Valtion taidemu-
seon tehtävät.

40 §

Valtuuskunnan ja hallituksen ensimmäinen
toimikausi

Valtuuskunnan ensimmäinen toimikausi
alkaa 10 §:n 2 momentissa säädetystä poike-
ten 1 päivänä tammikuuta 2014 ja päättyy
vuonna 2016 pidettävän valtuuskunnan vuo-
sikokouksen päättyessä. Hallituksen ensim-
mäinen toimikausi puolestaan alkaa 14 §:n 2
momentissa säädetystä poiketen 1 päivänä
tammikuuta 2014 ja päättyy vuonna 2017
pidettävän valtuuskunnan vuosikokouksen
päättyessä.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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