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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

98/2013

opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen (329/2010) 7 §:n 1 momentin 1

kohta, 11 §, 25 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 kohta ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1
momentin 1 kohta asetuksessa 42/2012 ja 11 § osaksi asetuksessa 42/2012, seuraavasti:

7 §

Toimiala

Koulutuspolitiikan osaston toimialaan kuu-
luvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus,
muu yleissivistävä koulutus, perusopetuslain
(628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoi-
minta sekä lasten päivähoito;
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitok-
set, yhtiöt ja muut toimielimet

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan
osaston toimialaan kuuluvat seuraavat viras-
tot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto,
valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taide-
toimikunnat;

2) näkövammaisten kirjasto;
3) Museovirasto;
4) Valtion taidemuseo;
5) Suomenlinnan hoitokunta;
6) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto;
7) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus;

8) kuvaohjelmalautakunta;
9) eräistä kirjailijoiden ja kääntäjien apura-

hoista ja avustuksista annetun lain
(236/1961) mukainen lautakunta;

10) eräistä kuvataiteen tekijöille suoritetta-
vista apurahoista annetun lain (115/1997)
mukainen lautakunta;

11) valtion taideteostoimikunta;
12) näyttelyiden valtiontakuulautakunta;
13) tekijänoikeusneuvosto;
14) valtion liikuntaneuvosto;
15) valtion nuorisoasiain neuvottelukunta;
16) nuorisolain (72/2006) 6 §:ssä tarkoi-

tettu arviointi- ja avustustoimikunta;
17) uskonnonvapauslain (453/2003)

23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta.

25 §

Nimittäminen

— — — — — — — — — — — — —
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hen-

kilöstön nimittää tai ottaa asianomaisen osas-
ton tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön
päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamatto-
man muun kuin 1 momentissa tarkoitetun
virkamiehen nimittää tai ottaa kuitenkin hal-
linto-osaston päällikkö.



26 §

Nimittäminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen.

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikai-
seen virkasuhteeseen päättää:

1) enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja
sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleis-
istunto, kun vastaavaan virkaan nimittää val-
tioneuvoston yleisistunto;
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Henkilöstöasioiden käsittely

Edellä 24, 27 ja 28 §:ssä tarkoitetut asiat
sekä todistuksen antaminen irtisanoutumi-

sesta ja virkasuhteen päättymisestä esitellään
hallinto-osastosta.

Valtioneuvoston yleisistunnon nimittämis-
toimivaltaan kuuluvat asiat esitellään hal-
linto-osastosta.

Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut osas-
ton henkilöstön nimittämistä tai ottamista
koskevat asiat esitellään asianomaisesta osas-
tosta. Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut
osaston ulkopuolisen toimintayksikön ja toi-
mintayksiköihin sijoittamattoman henkilös-
tön nimittämistä tai ottamista koskevat asiat
esitellään hallinto-osastosta.

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä hel-
mikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2013

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Kansliapäällikkö Harri Skog
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