
ASIANTUNTIJALAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 
 

Toimikausi, tehtävät ja kokoonpano   

 

Museovirasto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan asiantuntijalautakunnan, joka  

• arvioi maassamme säilyneiden vesiliikenteen kulkuvälineiden kulttuurihistoriallista merkitystä   

• arvioi vesiliikenteen kulkuvälineiden valtionavustushakemuksia 

• suorittaa tarvittaessa muitakin Museoviraston kanssa sovittavia asiantuntijatehtäviä. 

 

Asiantuntijalautakuntaan kuuluu vähintään 10 mutta enintään 16 jäsentä. Ehdotuksia jäseniksi 

asiantuntijalautakuntaan pyydetään yhteisöiltä, joilla on erikoisosaamista liittyen vesiliikenteen historian 

tutkimukseen, restaurointiin ja konservointiin, käyttöön sekä dokumentointiin ja tallentamiseen. 

Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Lautakunnan työtä ohjaa Museoviraston 

laatima ja hyväksymä työjärjestys.    

 

Valtionavustushakemusten arviointi  

 

Lautakunta avustaa Museovirastoa vesiliikenteen kulkuvälineiden restaurointiavustusten jakamisessa 

antamalla arvion kustakin valtionavustushakemuksesta. Arviossa otetaan kantaa avustushakemuksen 

kohteena olevaan hankkeeseen seuraavilta osin 

 Restaurointikohteen arvo 

 Restaurointihankkeen vaikuttavuus  

 Restaurointihankkeen laatu  

Kokonaisarvion avustushakemuksesta ja päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee Museovirasto valtion 

talousarvion, valtionavustuksia koskevan lainsäädännön, Museoviraston vahvistaman hakuoppaan ja 

avustusten jakoperiaatteiden sekä asiantuntijalautakunnan arvion perusteella.  

Hakemukset vertaisarvioidaan. Jokaiselle hakemukselle osoitetaan yksi tai useampia lautakunnan jäseniä, 

joita pyydetään valmistelemaan arvio hakemuksesta. Lautakunnan kaikki jäsenet saavat käyttöönsä kaikki 

haluamansa arviot asiantuntijalautakunnan kokouksessa, jossa laaditaan arvioiden ja keskustelujen 

perusteella yhteinen lausuntoluonnos.  

Lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa, mikäli hän on esteellinen käsittelemään hakemusta. Esteellisyyttä 

arvioitaessa noudatetaan mitä on säädetty esteellisyydestä hallintoasian käsittelyssä.      

 

Lautakunnan jäsen on esteellinen jos hän itse tai hänen läheisensä on hakijana tai avustaa tai edustaa 

hakijaa ratkaistavana olevassa avustusasiassa. Lautakunnan jäsen on myös esteellinen, jos hän itse tai 

hänen perhepiiriinsä kuuluva on hakijana olevan tahon hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan 

toimielimen jäsenenä, toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa. Lisäksi lautakunnan jäsen on 

esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa tällaiselle yhteisölle, jäsenelle 

itselleen tai hänen perhepiiriinsä kuuluvalle.  

 

Esteellisyyttä arvioitaessa perhepiiriin katsotaan kuuluvan lautakunnan jäsenen puoliso, lapset, lapsenlapset, 

sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat ja lautakunnan jäsenelle muuten erityisen läheinen henkilö sekä 

mainittujen henkilöiden puolisot. Lautakunnan jäsenen ”läheiset” käsittää laajemman henkilöpiirin. Läheisiin 

kuuluvat muun muassa entiset puolisot ja vanhempien sisarukset sekä puolison perhepiiri. Myös 

lautakunnan jäsenen ja hänen puolisonsa sisarusten lapset lukeutuvat läheisiin, mutta heidän puolisonsa 

eivät. 

 

Lautakunnan jäsen on myös esteellinen, jos hän on palvelussuhteessa tai toimeksiantosuhteessa hakijaan 

tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 

On otettava huomioon, että laissa säädetty luettelo esteellisyystilanteista ei ole tyhjentävä. Lautakunnan 

jäsen voi olla esteellinen myös muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa, jos luottamus hänen 



puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

 

Valtionavustuksen haku- ja päätösasiakirjojen julkisuus määräytyy sen perusteella, mitä on säädetty 

viranomaisen asiakirjojen julkisuudesta. Lautakunnan ja sen jäsenen antama arvio hakemuksesta tulee 

pääsääntöisesti julkiseksi, kun avustuspäätökset on allekirjoitettu, lukuun ottamatta mahdollisia salassa 

pidettäviä tietoja. 

 

Hakuasiakirjoja tai asiantuntijalausuntoja koskevat tiedustelut ja asiakirjapyynnöt tulee ohjata aina 

Museoviraston edustajalle. Lautakunnan jäsen ei saa antaa mitään tietoa hakuasiakirjoista ja 

asiantuntijalausunnosta arviointiprosessin aikana ulkopuolisille, eikä myöskään käyttää niistä saamaansa 

luottamuksellista tietoa omaksi hyödykseen tai kenenkään toisen henkilön hyödyksi tai haitaksi. 

Vaitiolovelvollisuus jatkuu hakemusten arviointiprosessin jälkeenkin. Hakuasiakirjoja on käsiteltävä ja 

säilytettävä huolellisesti ja luottamuksellisina.  

 

Muut Museoviraston lautakunnalle osoittamat asiantuntijatehtävät  

 

Muista tehtävistä sovitaan tapauskohtaisesti.   

 

Muita määräyksiä  

 

Kutsu asiantuntijalautakunnan kokoukseen on lähetettävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa 

ennen kokousta. 

Jos asiantuntijalautakunta on erimielinen tehtävistä esityksistä ja annettavista lausunnoista, niistä voidaan 

äänestää. Tällöin lautakunnan mielipiteeksi tulee se, jota kannattaa yksinkertainen enemmistö läsnä olevista 

lautakunnan jäsenistä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

 

Museovirasto vahvistaa asiantuntijalautakunnan tehtävät ja palkkioperusteet nimityksen yhteydessä.  

 

 

 

MUSEOVIRASTO 

 

 

 


