Laki elokuvataiteen edistämisestä 21.1.2000/28
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamisesta ja jakelusta sekä muusta elokuvakulttuurin
edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää tukea valtion talousarvioon otetuista
varoista.

2§
Opetusministeriö voi osoittaa Suomen elokuvasäätiölle valtion varoja elokuvan ja muun
kuvaohjelman valmistamisen ja jakelun tukemiseksi sekä elokuvakulttuurin edistämiseksi muulla
tavoin.
Elokuvan ja muun kuvaohjelman tuottajalle, tekijälle ja levittäjälle voidaan myöntää tuotantotukea.
Lisäksi muuta tukea voidaan myöntää elokuvateatterin ylläpitäjälle, elokuvajuhlien järjestäjälle sekä
tarvittaessa muille tahoille ja henkilöille.
Tuotantotukea ei voida myöntää valtion laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle tai seurakunnalle eikä
valtioenemmistöiselle yhtiölle tai edellä mainittuihin verrattavalle yhteisölle tai laitokselle.

3§
Elokuvasäätiön on tehtävä tuen myöntämisen niin edellyttäessä sopimus tuen saajan kanssa.
Elokuvasäätiön tulee myös huolehtia tuen käytön valvomisesta.

4§
Kun elokuvasäätiö myöntää 2 §:ssä tarkoitettua tukea, sen on tukea koskevissa asioissa sovellettava
valtionavustuslakia (688/2001), jollei tästä laista muuta johdu. Lisäksi elokuvasäätiön on
sovellettava hallintomenettelylakia (598/1982), tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua lakia
(232/1966), asiakirjain lähettämisestä annettua lakia (74/1954), arkistolakia (831/1994),
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), kielilakia (148/1922) ja saamen
kielen käyttämisestä viranomaisissa annettua lakia (516/1991), jollei valtionavustuslaissa toisin
säädetä.

5§
Jos tuen hakija on tyytymätön 2 §:ssä tarkoitetun tuen myöntämistä koskevaan päätökseen, on
hakijalla oikeus vaatia kirjallisesti oikaisua elokuvasäätiöltä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä saa valittaa
hallinto-oikeuteen. Muutoin muutoksenhausta on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.

6§
Edellä 2 §:ssä tarkoitettua tukea koskevaa asiaa käsittelevään
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

henkilöön sovelletaan

7§
Tässä laissa tarkoitettu tuki suoritetaan ensisijaisesti veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

8§
Tarkempia säännöksiä tukitoiminnan järjestelyistä sekä tukien myöntämisperusteista ja valvonnasta
voidaan antaa asetuksella.
Tarkempia ohjeita tukien myöntämisperusteista antaa tarvittaessa opetusministeriö.
Suomen elokuvasäätiöllä tulee olla tukien myöntämistä varten säätiön hallituksen hyväksymä
tukiohjeisto. (9.8.2002/668)

9§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 120/1999, SiVM 10/1999, EV 125/1999

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
12.7.2002/611:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.
HE 77/2001, LaVM 10/2002, EV 85/2002

9.8.2002/668:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa,
palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuksen myöntämisajankohtana
voimassa olleita säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 21/2002, SiVM 3/2002, EV 81/2002

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
elokuvataiteen edistämisestä 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (28/2000) 8 §:n 1 momentin
nojalla:

1§
Tuen myöntämisperusteet
Elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) 2 §:ssä tarkoitettua tukea voidaan myöntää
sellaisen elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamiseen ja jakeluun, jota pidetään
kulttuurituotteena. Tuettavana kulttuurituotteena pidetään elokuvaa ja muuta kuvaohjelmaa, kun:
1) se muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
2) sen sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
3) siihen sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja kun heille
maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

2§
Laatutuki
Elokuvan ja muun kuvaohjelman tuottajalle voidaan tuotantotukena myöntää laatutukea. Laatutuen
jakaa valtion elokuvataidetoimikunta.

3§
Tukiohjeisto
Suomen elokuvasäätiön tukiohjeiston tulee sisältää ainakin ohjeet eri tukimuodoista, tuen
hakemisesta ja myöntämisperusteista, tukisopimuksen tekemisestä ja sen purkamisesta, tuen
maksamisesta, tiliselvityksen tekemisestä, tuen takaisinperinnästä ja tuen valvonnasta.
Elokuvasäätiön on pidettävä tukiohjeisto maksutta yleisön saatavilla toimipaikassaan ja
tietoverkossa.

4§
Kertomus ja selvitys
Suomen elokuvasäätiön on vuosittain annettava opetusministeriölle kertomus tuen myöntämistä
koskevasta toiminnastaan sekä selvitys säätiölle osoitettujen valtion varojen käytöstä. Kertomus ja
selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

5§
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan elokuvataiteen edistämisestä 4 päivänä helmikuuta 2000 annettu asetus
(121/2000).
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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