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Asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta N:o 189/ 1999 
 
Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä 
säädetään kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun lain 
(115/1999) 6, 8 ja 15 §:n nojalla:  
 
1 § 
Lupahakemus 
Lupaa kulttuuriesineen maastavientiin on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta museoviraston 
vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Jos esineen vienti edellyttää myös kulttuuriesineiden 
viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 mukaista lupaa, hakemus on kuitenkin 
tehtävä kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista 
koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 752/93 mukaisella lomakkeella.  
 
2 § 
Lupahakemukseen liitettävät tiedot 
Lupahakemukseen on liitettävä:  
1) tarvittaessa valtuutus esineen maastavientiin;  
2) tarvittaessa kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (115/1999) 12 §:n 
mukainen väliaikainen maastavientikielto; sekä  
3) kolme valokuvaa esineestä tai muu esinettä yksilöivä selvitys kolmena kappaleena.  
Lisäksi lupaviranomainen voi ennen päätöksen tekemistä velvoittaa hakijan esittämään muita 
tietoja, jotka ovat tarpeen lupahakemuksen ratkaisemiseksi.  
 
3 § 
Lupahakemuksen käsittely 
Lupahakemus on käsiteltävä joutuisasti. Jos hakemus on puutteellinen, sitä on täydennettävä 
lupaviranomaisen asettamassa määräajassa. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä 
ratkaisemasta asiaa.  
 
4 § 
Väliaikainen maastavientikielto 
Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 12 §:n mukainen väliaikainen 
maastavientikielto annetaan museoviraston vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.  
 
5 § 
Lupapäätös 
Päätös, johon on liitettävä yksi valokuva ja jäljennökset lupahakemuksen liitteistä, annetaan 
hakemuslomakkeella. Kielteisen päätöksen tulee sisältää myös perustelut.  
 
6 § 
Lupapäätösrekisteri 
Museovirasto pitää rekisteriä lupapäätöksistä. Muiden lupaviranomaisten lupapäätökset ja näiden 
viranhaltijoiden tekemät väliaikaista maastavientikieltoa koskevat päätökset on lähetettävä tiedoksi 
museovirastolle.  
Rekisterin ylläpitämistä varten museovirasto voi antaa tarkempia ohjeita muille lupaviranomaisille.  
 
7 § 
Vientiluvan esittäminen tulliviranomaiselle 
Vientilupa on esitettävä alkuperäisenä tulliviranomaiselle ennen kulttuuriesineen maastavientiä.  
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8 § 
Tarkemmat säännökset 
Asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.  
 
9 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.  
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin.  
  
Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999 


